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ANSIEDADE

       O que falar sobre ansiedade? Você conhece 
alguém que já tenha apresentado este sintoma? Para 
que possamos compreender melhor, partimos da se-
guinte definição: “a ansiedade pode ser um sintoma 
normal para muitos que estão de fora, porém, pode 
ser muito intenso e desesperador para quem vive ou 
sente este prognóstico.  
         A ansiedade vem devagar, imperceptível no 
primeiro momento, muitos têm me procurado por 
não saber explicar esse sintoma, que pode ser uma 
leve palpitação, coração pulsando forte ou acelerado, 
sensação de garganta fechada, suor, tremores, falta 
de ar, formigamento e muitas outras manifestações 
que aos poucos vão tomando conta do corpo e da 
mente. 
           A cada dia,  milhares de pessoas têm se 
tornado ansiosas. O Brasil sofre uma “epidemia de 
ansiedade”. Segundo dados da Organização Mundial 
da Saúde (OMS), nosso país tem o maior número 
de pessoas ansiosas do mundo: 18,6 milhões de 
brasileiros (9,3% da população) convivem com este 
transtorno. 
      Diversos fatores presentes em nossa socieda-
de, como a economia, política, preconceito, desastre 
ambiental, mudanças no mercado de trabalho e no 
estilo de vida das pessoas têm contribuído para o 
crescimento exacerbado desse sintoma grave cha-
mado “ansiedade”. Neste contexto, imagine um mun-
do onde todos são capazes de se locomover. Porém 
neste mundo,  muitos não possuem senso de direção, 
e acabam se perdendo, tendo frustrações, sensação 
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de não ser capaz de chegar a lugar algum e/ou até 
mesmo, ficarem constrangidos ou paralisados.
        Felizmente, para essas pessoas existem profis-
sionais que ajudam a direcioná-las para vida, melho-
rando seu senso de direção e de atenção, levando-as 
a uma melhor qualidade de vida. Você já se pergun-
tou o quanto isso pode ser possível? 
           Por mais que possa parecer simples, a 
vida nos traz diversos desafios e podemos encontrar 
dificuldades em nosso caminho, gerando desgaste 
emocional e físico, nos prendendo a pensamentos 
negativos que nos desviam de nossos propósitos, 
desfocando nossa atenção e prejudicando o nosso 
bem estar. É neste momento que entra o papel da 
“Psicoterapia” que trabalha tanto no pensamento 
quanto no comportamento do indivíduo. 
       Este trabalho,  faz com que este sujeito seja 
capaz de se reencontrar e atingir seus objetivos. Mas 
devemos estar cientes de que toda patologia, seja 
ela física ou mental, existe cura ou controle e que se 
buscarmos, encontraremos uma luz no fim do túnel 
e, portanto,  devemos buscar ajuda. Com base nos 
índices apresentados no Brasil e também no mundo, 
acreditamos que é a hora de estendermos nossas 
mãos e ajudar essas pessoas que estão passando 
por esta situação. Desse modo, “olhar para dentro 
da gente” e nos colocarmos no lugar de cada um, 
é poder ajudá-lo a sair desse “poço”,  porque hoje 
pode ser ele, mas amanhã, será que não pode ser 
você? Por isso, façamos então nossa parte.  Aqui 
deixo algumas dicas e técnicas  que uso com meus 
pacientes e que têm dado muito certo: “identificar o 
problema; controlar a respiração; praticar exercícios 
físicos; buscar autocontrole em seu dia-a-dia; fugir 
dos pensamentos negativos; concentrar-se no agora; 
investir em seu autoconhecimento; tirar um tempo 
para se cuidar e desacelerar!

EDITORIAL
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RESUMO: A desordem genética que causa deficiência intelectual em graus variados é conhecida 
como síndrome de Down. O quadro clínico das pessoas com esta síndrome é conhecido 
por suas características fenotípicas, um dos fatores que auxiliam no diagnóstico precoce da 
síndrome. A família tem uma enorme importância na inserção adequada da criança no contexto 
sociocultural, incluindo o início da fase escolar. Nesse ambiente, é ideal que a família esteja 
engajada com os professores e outros profissionais da escola para que a criança se sinta incluída 
em todos os espaços e atividades escolares. Este estudo busca abordar os princípios e conceitos 
relacionados aos temas e trazer elementos que versam sobre o processo de Inclusão Escolar 
educação Especial. A inclusão escolar depende da revisão das dinâmicas de funcionamento e 
dos paradigmas no contexto escolar, 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. O que se afigura de maneira 
mais expressiva ao se pensar na viabilidade do modelo de escola inclusiva para todo o país 
no momento situação dos recursos humanos, especificamente dos professores das classes 
regulares, que precisam ser efetivamente capacitados para transformar sua prática educativa.

Palavras-chave: Síndrome de Down; Educação;Ensino Regular;Inclusão.

A SÍNDROME DE DOWN NO ÂMBITO ESCOLAR
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Sabemosque, muitos estudiosos constataram que pessoas com síndrome de Down 
têm oportunidade de desenvolver suas potencialidades em diversas áreas do 
conhecimento, porém, muitos estudos ainda são necessários para esclarecer 

e tornar eficientes os profissionais da saúde e educação na garantia de qualidade de vida 
dessas pessoas.

E, segundo documentos oficiais que regem a Educação Brasileira, afirmam que a forma-
ção capacitação docente impõem-se como meta principal a ser alcançada na concretização 
do sistema educacional que inclua a todos, verdadeiramente (BRASIL, 2003, p. 24).

Assim, para que possamos compreender melhor este contexto o Sanches (2006) res-
salta que é na integração escolar queo educando deve estar preparado para a convivência 
com os demais, as características são pré-estabelecidas e o aluno é avaliado, podendo ser 
aceito ou não, adaptar-se ou não, ao grupo das maiorias. Aquele que não se enquadrar nos 
padrões terá um atendimento à parte, separado dos demais. O conceito de inclusão escolar 
surge em interrupção ao processo de integração escolar, o foco é modificado problema passa 
do indivíduo para a sociedade (SANCHES, 2006, p. 68).

Para Castro e Gomes (2000) dizem: Um atraso poderá ser recuperado e, por si só, não 
implica que não venha a atingir o nível de excelência ao alcance do desenvolvimento normal. 
O atraso será por isso meramente quantitativo: menos desenvolvimento num dado momento, 
mas não um desenvolvimento diferente ou deficiente (CASTRO; GOMES, 2000, p.63).

É interessante destacar que as pessoas com a Síndrome de Down são vistas muitas 
vezes como doentes, tanto pelo âmbito familiar quanto pela sociedade. A sociedade ainda 
tem a ideia de um século atrás quando estas pessoas eram chamadas de “mongoloides” e 
acham que essas não podem relacionar-se assim como qualquer outra.

No conceito de inclusão escolar os alunos deficientes deveriam ter direito ao acesso 
permanência no sistema escolar, a preocupação visava somente os deficientes, muitos alunos 
ainda continuavam excluídos dentro do sistema educacional. Possuir uma legislação específica 
para esse atendimento educacional especializado não se torna suficiente quando pensamos 
na diversidade e na realidade das escolas nos dias atuais. Uma mudança de concepção para 
uma educação inclusiva garantia de inclusão e sucesso educacional de todas as crianças, 
sejam elas deficientes ou não, traz alguns avanços significativos no processo de ensino-apren-
dizagem(CAPONE, 2004; PUESCHEL, 1999).

Pois a síndrome de Down (SD) é uma condição crônica que impõe múltiplos desafios 
não só à criança acometida, mas também a toda sua família. Trata-se de uma desordem 
cromossômica, a trissomia do cromossomo 21, cuja frequência é de 1:750 nascidos vivos, 
tendo como fator de risco preponderante a idade materna avançada (35 anos) (CAPONE, 
2004; PUESCHEL, 1999).

INTRODUÇÃO
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Sendo assim, a educação é caminho de transformação social do ser humano, portanto, 
somente por ela chega-se à assimilação dos conhecimentos técnico-racionais reprodução 
de virtudes morais e sociais. Logo, a educação em direitos humanos associa as referências 
cognitivas à representação dos aspectos desdobrados da dignidade humana, do respeito, da 
cidadania e da socialização (FORTES;DIEHL 2015, p.195).

Entende-se aqui neste trabalho, por inclusão,a garantia a todos, do acesso contínuo ao 
espaço comum da vida em sociedade, sociedade essa que deve estar orientada por relações 
de acolhimento à diversidade humana, de aceitação das diferenças individuais, de esforço 
coletivo, na equiparação de oportunidades de desenvolvimento, com qualidade, em todas as 
dimensões da vida (MEC, CNE, CEB, Parecer 17/2001 Diretrizes Nacionais para a Educação 
Infantil na Educação Básica).

Para as Diretrizes Nacionais, brincar é um meio privilegiado de inclusão das crianças 
com ou sem deficiência, de diferentes classes sociais, etnias e gênero. Ao brincar, aprende-se 
a incluir, a não discriminar, a não excluir, desde que na própria brincadeira seja respeitado o 
tempo de cada um, bem como o conhecimento de cada criança participante.

Além disso, é importante que seja combinada entre os participantes a melhor forma de 
tornar a brincadeira inclusiva, ou seja, uma brincadeira em que todos possam participar. Um 
dos grandes desafios é avançar, a fim de possibilitar uma modificação sucessiva das estrutu-
ras, que estimule a consciência de uma educação racional, visando transformações enlaçadas 
em bases de direitos humanos e seus aspectos abrangentes (FORTES; DIEHL 2015, p.192):
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AS VERTENTES DA SÍNDROME DE 
DOWN

Em Roma, Cícero declara que respal-
dados pelas Leis das Dozes Tábuas, o pai 
que possuísse um filho monstruoso deveria 
matá-lo no instante em que ele nascesse e 
que para as crianças nascidas imperfeitas “a 
morte é um refúgio seguro”. Sêneca também 
fala sobre a morte dessas crianças certifican-
do que: “os homens necessitam tomar certas 
atitudes que devem ser encaradas com natu-
ralidade” e ainda “se nascerem defeituosos 
e monstruosos, afogamo-los; não devido ao 
ódio, mas à razão, para distinguirmos as coi-
sas inúteis das saudáveis” (CARVALHO, RO-
CHA e SILVA, 2006, p.23).

As características desta síndrome foram 
descritas pela primeira vez em uma publica-
ção pelo médico inglês John Langdon Down 
em 1866, e por isso leva seu nome. Posterior-
mente à essa primeira descrição, outros regis-
tros sobre a Síndrome de Down foram publi-
cados por Mitchell em 1876, e por Ireland em 
1877, e reforçaram além das características fí-
sicas, a deficiência mental, considerando tais 
pessoas como “idiotas” (PUESCHEL, 2005).

Para Aristóteles a deficiência: Quanto a 
saber quais as crianças que se deve abando-
nar ou educar, deve haver uma lei que proíba 
alimentar toda a criança disforme” (CARVA-
LHO, ROCHA;SILVA, 2006, p.22).

Esta nomenclatura “idiota” foi utilizada 
de 1886 a 1913 para se referir a pessoas 
com déficits intelectuais (COLL; PALACIOS; 
MARCHESI, 1995). Quando se começou a in-
vestir na estimulação precoce para estimular 
o desenvolvimento dessas crianças e de suas 
potencialidades, a expectativa de vida aumen-
tou notavelmente e, ainda que num ritmo mais 
lento, elas se mostraram capazes de superar 
as limitações e foram sendo integradas na 
sociedade.

Em entrevista para o site Drauzio Varella 
o médico MUSTACCHI (2012) afirma: nos úl-
timos 20 anos, pessoas sem a síndrome tive-
ram um ganho de sobrevida de dez anos, isto 
é, a expectativa de vida passou de 60 para 
70 anos. Nesse mesmo período, a sobrevida 
na população com síndrome de Down foi de 
25, 30 anos para 60, 65 anos. Portanto, elas 
ganharam 30 anos de sobrevida com qualida-
de graças à atenção médica e da família que 
passaram a receber (MUSTACCHI, 2012).

Os acometimentos motores orais, como 
a hipotonicidade, contribuem para a ininteli-
gibilidade da fala, os déficits de memória de 
curto-prazo e processamento auditivo relacio-
nam-se com as outras dificuldades e as con-
dições de desenvolvimento global e ambiental 
devem sempre ser consideradas (ANDRADE; 
LIMONGI, 2007; SCHWARTZMAN, 1999).

A SÍNDROME DE DOWN NO ENSINO 
PÚBLICO EDUCACIONAL

A Constituição não garante apenas o 
direito à educação, mas também o atendi-
mento educacional especializado, ou seja, 
atendimento das especificidades dos alunos 
com deficiência, sem prejuízo da escolariza-
ção regular, já que o ensino fundamental, cuja 
faixa etária vai dos sete aos 14 anos de idade, 
é uma etapa considerada obrigatória pela Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), em seus artigos 4° e 6°, e pela 
Constituição, artigo 208 (BRASIL, 2004). No 
Brasil, a educação inclusiva que visa inserir 
as crianças com necessidades educacionais 
especiais no ensino regular, fundamenta-se 
na Constituição Federal de 1988, a qual ga-
rante a todos o direito à igualdade (art. 5º).

No seu artigo 205, trata do direito de 
todos à educação, visando ao "pleno desen-
volvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para 
o trabalho" (BRASIL, 2004). Paralelamente a 
estes documentos, declarações internacio-
nais, como a Declaração Mundial sobre Edu-
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cação para Todos declaração de Salaman-
ca, reforçam movimentos em favor de uma 
educação inclusiva, afirmando uma situação 
de igualdade de direitos entre os cidadãos 
(OLIVEIRA, 2004).

Uma das principais contribuições nes-
se sentido tem sido oferecida pela psicologia 
soviética ou histórico-cultural a qual propõe a 
abordagem sócio psicológica afirmando que 
os princípios para o desenvolvimento das pes-
soas com deficiência são os mesmos aplica-
dos aos demais seres humanos (CARVALHO, 
ROCHA; SILVA, 2006, p.16).

A criança não nasce com órgãos ap-
tos a realizar de repente as funções que são 
produto do desenvolvimento histórico dos ho-
mens e se desenvolvem no decurso da vida 
pela aquisição da experiência histórica.

Os órgãos desta função são sistemas 
cerebrais funcionais que se formam no de-
curso do processo específico da apropriação 
a sua formação não se faz da mesma manei-
ra em todas as crianças; segundo o modo 
como se processa o seu desenvolvimento, 
as condições em que ela se faz, podem ser 
formadas de maneira inadequada ou não se 
formar mesmo (LEONTIEV apud GUHUR, 
2000, p.82).

Uma constatação: o fato é que (seja da 
ótica de quem vive, seja da ótica de quem 
vê) a deficiência, do ponto de vista psicológi-
co, jamais passa em nuvens brancas. Muito 
pelo contrário: ameaça, desorganiza, mobili-
za. Representa aquilo que foge ao esperado, 
ao simétrico, ao belo, ao eficiente, ao perfeito. 
E assim como quase tudo que se refere à 
diferença provoca hegemonia do emocional 
sobre o racional (AMARAL, 1995).

CLASSIFICAÇÕES DA SÍNDROME DE 
DOWN

A Síndrome está concatenada a incapa-
cidade intelectual, devido ao excedente de ele-
mento genético resultante de um cromossomo 
a mais no par 21, transportando para a criança 
uma deficiência na atividade intelectual. (PUES-
CHEL, 1993).

Contudo, pesquisas atestam que não ab-
solutamente seja o cromossomo extra inteiro o 
culpado pelo mau desempenho do organismo, 
que provoca graves distúrbios constatados em 
crianças com Síndrome de Down, mas sim, 
parte do braço longo deste segmento. (PUES-
CHEL, 1993).

As razões pré-natais são aquelas proces-
sadas desde a fecundação da criança, e de-
vem ter origem na mãe, no pai ou no decurso 
da primeira divisão celular (MARTINS, 2011; 
PUESCHEL, 1993).

A Síndrome de Down é uma circunstân-
cia resultante de uma deformação cromossô-
mica no par 21, também definida como tris-
somia 21. Conforme Assumpção (1990 apud 
MARTINS, 2011, p.16) “[...] É considerada a 
patologia mais frequente, associada a deficiên-
cia intelectual, sendo responsável por cerca de 
18% a 20% dos casos de déficits intelectuais 
existentes”.

Como a Síndrome de Down é resultado 
de uma imperfeição genética, não pode ser 
classificada como uma disfunção e os prová-
veis agentes biológicos ainda são ignorados 
pela ciência. Algumas pesquisas se reportam a 
condições ambientais ou exógenas condições 
endógenas, como um dos prováveis motivos 
para a idade materna (MARTINS, 2008; VOI-
VODIC, 2004).

A razão pela qual as mulheres mais ve-
lhas apresentam risco maior de terem filhos 
trissômicos se prende, possivelmente, ao fato 
de que seus óvulos envelhecem com elas, pois 
a mulher já nasce com todos os óvulos nos 
ovários. Desta forma, os óvulos de uma mulher 
de 45 anos são mais velhos do que os de uma 
de 20 anos (SCHWARTZMAN, 2003, p.20-21).
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MÚLTIPLAS INTELIGÊNCIAS NA 
INCLUSÃO

Segundo Gardner (1995, p. 21): “Uma 
inteligência implica na capacidade de resol-
ver problemas ou elaborar produtos que são 
importantes num determinado ambiente ou 
comunidade cultural”. São, a princípio, sete: 
inteligência musical, corporal cinestésica, ló-
gico-matemática, lingüística, espacial, inter-
pessoal e intrapessoal. A inteligência musical 
é caracterizada pela habilidade para reconhe-
cer sons e ritmos, gosto em cantar ou tocar 
um instrumento musical.

Gardner (1995) ressalta que as inteli-
gências são parte da herança genética huma-
na, todas se manifestam em algum grau em 
todas as crianças, independente da educação 
ou apoio cultural.

Assim, todo ser humano possui certas 
capacidades essenciais em cada uma das 
inteligências, mas, mesmo que um indivíduo 
possua grande potencial biológico para de-
terminada habilidade, ele precisa de oportu-
nidades para explorar e desenvolvê-la. “Em 
resumo, a cultura circundante desempenha 
um papel predominante na determinação do 
grau em que o potencial intelectual de um in-
divíduo é realizado” (GARDNER, 1995, p, 47).

A escola deve investir no treinamento 
de seus profissionais, a fim de capacitá-los a 
lidar com a criança portadora da SD; além da 
equipe, a escola precisa preparar também os 
colegas de classe. (BUCKLEY; BIRD, 1998).

Porém, vê-se que o que precede a to-
dos estes componentes são a voluntariedade 
compromisso da instituição em aceitar estas 
crianças (CUCKLE, 1999). O ambiente esco-
lar deve ser o local propício para todas as 
crianças se desenvolverem social, emocional 
e academicamente (BUCKLEY; BIRD, 1998).

O EMPODERAMENTO INCLUSIVO

Segundo os PCN (BRASIL, 1997, p. 
18): A prática escolar tem evidenciado o que 
pesquisas científicas vêm comprovando: os 
sistemas educacionais experimentam dificul-
dades para integrar o aluno com necessida-
des especiais. Revelam os efeitos dificultado-
res de diversos fatores de natureza familiar, 
institucionais e socioculturais.

A maioria dos sistemas educacionais 
ainda baseia-se na concepção médico psi-
copedagógica quanto à identificação e ao 
atendimento de alunos com necessidades 
especiais.

Focaliza a deficiência como condição 
individual e minimiza a importância do fator 
social na origem e manutenção do estigma 
que cerca essa população específica. Essa 
visão está na base de expectativas massifi-
cadas de desempenho escolar dos alunos, 
sem flexibilidade curricular que contemple as 
diferenças individuais.

O acesso a recursos educacionais não 
é apenas um direito do cidadão com defici-
ência, mas também uma das vias que pode 
garantir o exercício de sua cidadania apropria-
ção da mesma.

Refletir sobre a integração da pessoa 
com deficiência mental implica necessaria-
mente repensar o sentido atribuído à edu-
cação. Implica, portanto, atualizar nossas 
concepções e dar um novo significado aos 
propósitos educacionais, compreendendo a 
complexidade amplitude que envolve o pro-
cesso de construção de cada indivíduo, seja 
ou não deficiente (BRASIL, 1998, p. 96).
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Segundo Kenny (1993, p. 436) a auto-
nomia é, portanto, um conceito vital para a 
educação, pois o aspecto de ser um aluno 
sobre o qual a educação pode se concentrar 
sem interferências prejudiciais, ou efeitos de 
condicionamento. Sob este ponto de vista, a 
autonomia não é apenas a liberdade de esco-
lher entre materiais didáticos e metodologias, 
ou até mesmo para negociar um plano de 
estudos.

É mais importante do que isso. Adap-
tando algumas famosas palavras de Carl Ro-
gers, autonomia liberdade de aprender opor-
tunidade de se tornar uma pessoa.

Por educação especial, modalidade da 
educação escolar entende-se um processo 
educacional definido por uma proposta pe-
dagógica que assegure recursos e serviços 
educacionais e especiais, organizados ins-
titucionalmente para apoiar, complementar, 
suplementar e, em alguns casos, substituir 
os serviços educacionais comuns, de modo 
a garantir a educação escolar e promover 
o desenvolvimento das potencialidades dos 
educandos que apresentem necessidades 
educacionais especiais, em todas as etapas 
e modalidades da educação básica (BRASIL- 
MEC/SEESP, 2001, p. 1).

TECNOLOGIA COMO INSTRUMENTO DE 
APRENDIZAGEM

Os PCN-EI afirmam que: Alguns educa-
dores defendem que uma escola não precisa 
preparar-se para garantir a inclusão de alunos 
com necessidades especiais, mas tornar-se 
preparada como resultado do ingresso des-
ses alunos. Indicam, portanto, a colocação 
imediata de todos na escola.

Entendem que o processo de inclusão 
é gradual, interativo e culturalmente determi-
nado, requerendo a participação do próprio 
aluno na construção do ambiente escolar que 
lhe seja favorável (BRASIL, 1998, p. 18).

Do mesmo modo, não defendem a con-
cepção de que a escola dispõe sempre de 
uma estrutura apropriada ou realiza um fa-
zer pedagógico adequado a que o educando 
deve se adaptar. Implica, sim, a convicção de 
que o aluno escola devem se aprimorar para 
alcançar a eficiência da educação a partir da 
interatividade entre esses dois atores (BRA-
SIL, 1998, p.16).

Segundo os PCN-EI: Nesse contexto, a 
ajuda pedagógica e os serviços educacionais, 
mesmo os especializados quando necessá-
rios – não devem restringir ou prejudicar os 
trabalhos que os alunos com necessidades 
especiais compartilham na sala de aula com 
os demais colegas.

Respeitar a atenção à diversidade e 
manter a ação pedagógica “normal” parece 
ser um desafio presente na integração dos 
alunos com maiores ou menos acentuada di-
ficuldades para aprender (BRASIL, p. 24).

As tecnologias estão presentes em cada 
uma das pegadas que o ser humano deixou 
sobre a terra, ao longo de toda a sua histó-
ria. 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 carbo-
no que permitem, hoje, que um atleta com 
amputação de ambas as pernas possa com-
petir em uma Olimpíada, disputando corridas 
com outros atletas sem nenhuma deficiência 
(LÉVY, 1999 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 
38).
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ÂMBITO INCLUSIVO

O desenvolvimento humano é um pro-
cesso sociocultural no qual o homem se de-
senvolve a partir da apropriação que faz da 
cultura, apropriação esta que só é possível 
mediante um processo de relação com outros 
homens (TRINDADE, 2011).

Ela constitui o corolário do equilíbrio de 
tais condições internas de aprendizagem com 
as condições externas de ensino inerentes ao 
indivíduo que ensina: como Piaget (1978) nos 
ajuda a compreender, a adaptação a situa-
ções 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 (SALES, 2018, p. 14).

O estudo de caso estudo de um caso, 
seja ele simples e específico, ou complexo 
e abstrato. O estudo de caso, quando quali-
tativo, se desenvolve numa situação natural, 
é rico em dados descritivos, tem um plano 
aberto e flexível e focaliza a realidade de for-
ma complexa e contextualizada (LUDKE; AN-
DRÉ, 1986, p.18).

As Unidades Escolares comprometidas 
com a educação no sentido da igualdade e 
da equidade vivem o desafio de enfrentar 
essa situação procurando modos de abordar 
e construir respostas. Durante muitos anos, a 
abordagem mais usual aos temas relativos à 
diferença diiversidade foi a de não reconhecer 
os processos de exclusão social. Assim, as 
pessoas que viviam essas situações acredi-
tavam que isso deveria ser um “problema” 
pessoal (SÃO PAULO, 2019, p. 32-33).

A inclusão escolar constitui, portanto, 
uma proposta politicamente correta que re-
presenta valores simbólicos importantes, con-
dizentes com a igualdade de direitos e de 
oportunidades educacionais para todos, em 
um ambiente educacional favorável. Impõe-
-se como uma perspectiva a ser pesquisada 
e experimentada na realidade brasileira, re-
conhecidamente ampla e diversificada (PA-
RÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS 
ADAPTAÇÕES CURRICULARES, 1999, p.17).

A inclusão é um conceito muito utiliza-
do no campo educacional. Acredita-se que a 
escola, ao ser inclusiva, pode desempenhar 
um importante papel na luta contra a exclusão 
social e racial.

Uma sociedade desigual produz exclu-
sões. Nesse sentido, a Unidade Escolar como 
instituição social, apesar de seus limites, pos-
sui certa autonomia e pode contribuir para 
reduzir as discriminações e os preconceitos 
relacionados às diferenças biopsicossociais, 
culturais, etárias, econômicas, étnico-raciais, 
de gênero, linguísticas, religiosas, entre outros 
(MACHADO; ALMEIDA, 2010).



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 18

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

Em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino escola, bem como as 
formas e condições de aprendizagem; em vez de procurar, no aluno, a origem de um pro-
blema, define-se pelo tipo de resposta educativa e de recursos e apoios que a escola deve 
proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar; por fim, em vez de pressupor que o aluno 
deva ajustar-se a padrões de “normalidade” para aprender, aponta para a escola o desafio 
de ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos (BRASIL, 2001, p. 14).

Dado o exposto; conclui-se que a inclusão inova e humaniza o âmbito escolar, prepa-
rando todos os alunos para a sociedade, ampliando todas as potencialidades dos alunos 
com deficiência intelectual, que não devem sofrer com as barreiras estruturais e atitudinais, 
quebrando paradigmas de uma sociedade eurocêntrica e hegemônica, não há dúvida que 
um conjunto de docentes comprometidos torna possível o ensino inclusivo. Através deste 
estudo, busquei entender e informar a importância do papel da escola na vida de um aluno 
com deficiência.

Ao final desta pesquisa, fica-me o questionamento de que se possuir alunos com Sín-
drome de Down matriculados, torna uma escola, de fato, inclusiva. É necessário ter em mente 
que escola para todos é diferente de todos na escola (RODRIGUES, 2003).

Todas as pessoas envolvidas neste processo, devem estar aptas a lidar com essas 
crianças e que são responsáveis por propiciar todas as formas de inclusão nas diversas ati-
vidades desenvolvidas no espaço escolar. Esta pesquisa não se encerra neste breve artigo.

Muito ainda, se tem para escrever sobre as crianças com síndrome de Down no espaço 
escolar, e espera-se que muitos outros pesquisadores estejam empenhados em desenvolver 
estudos sobre este tema e apresentá-los no espaço acadêmico.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: A pandemia COVID-19 iniciou uma transformação digital extensa, repentina e dramática 
na sociedade. A pandemia nos forçou a dar um salto digital extraordinário em nossa vida e 
práticas cotidianas, incluindo nossos filhos e sua educação. Em um piscar de olhos, sua educação 
foi transformada de uma prática tradicional de sala de aula para uma remota e digitalizada. De 
repente, toda uma geração de crianças teve que começar a gerenciar e dominar as ferramentas 
digitais para participar da educação básica obrigatória. Isso exigiu ajustes significativos não só das 
crianças e seus professores, mas também de suas famílias, da administração escolar e de toda 
a sociedade. Professores e escolas tiveram que assumir a liderança dessa transformação digital 
repentina e inesperada da educação básica, sem estar bem preparados para isso, ou seja, em 
situações em que "as tecnologias digitais criam rupturas, desencadeando respostas estratégicas 
de organizações que procuram alterar seus caminhos de criação de valor, enquanto gerenciam as 
mudanças estruturais e barreiras organizacionais que afetam os resultados positivos e negativos 
desse processo, principalmente porque tudo isso aconteceu em um ritmo acelerado, preocupou 
a todos e abrangeu todos os níveis de ensino. Um grande fardo foi colocado também sobre as 
crianças e suas famílias, que de repente tiveram que possuir uma variedade de habilidades, 
competências e recursos.

Palavras-chave: Pandemia; Tecnologias Digitais; Transformação Digital.

REGISTROS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DURANTE O PERÍODO DA 
PANDEMIA - COVID 19
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As crianças de hoje estão cercadas pela tecnologia digital desde o seu nascimento; 
desde então, sua vida cotidiana e suas práticas estão ligadas às mídias sociais, 
smartphones, tablets e uso da Internet.

A tecnologia digital foi totalmente incorporada em como eles vivem e aprendem. Eles 
começaram a interagir com a tecnologia digital ainda quando eram crianças, senão antes, e 
sua vida adulta com certeza estará totalmente incorporada e intimamente ligada à tecnologia 
digital.

Sustenta-se que existem vários tipos de divisões digitais, ou seja, polarizações entre 
aqueles que têm acesso e capacidade de desenvolver suas habilidades relacionadas à tecno-
logia digital e aqueles que não tem, ainda prevalecer na sociedade e afetar a geração jovem 
e seu futuro digital.

Essa é uma preocupação para a pesquisa educação em gestão da informação, entre 
outros campos. Mesmo que já se tenha examinado as diferenças digitais em torno do acesso 
e uso da tecnologia de forma bastante extensa, os seres humanos ainda são muito limitados 
em abordar a geração jovem bem como na abordagem da variedade de divisões digitais que 
moldam suas vidas.

Sustenta-se a ideia de que a exclusão digital não se trata apenas de acesso ou uso de 
tecnologia digital, mas de ser capaz de integrar a tecnologia digital em práticas sociais signi-
ficativas e obter benefícios.

A geração jovem precisa entender e ser capaz de tomar decisões informadas sobre 
como utilizar as tecnologias digitais na vida cotidiana de maneiras significativas. Além disso, 
sustentamos que a exclusão digital também diz respeito ao design e ao desenvolvimento 
dessa tecnologia.

É importante que a geração jovem adote uma postura crítica e proativa em relação à 
tecnologia digital, ou seja, deve considerar criticamente como ela pode e deve ser, e não ape-
nas aceitar como está atualmente. Para que isso aconteça, a geração jovem precisa adquirir 
habilidades e competências para inovar, projetar, programar, fazer e construir tecnologia digital.

Importantes são não apenas habilidades e competências de programação ou computa-
cionais, mas também aquelas relacionadas ao design e inovação. No geral, deve-se capacitar 
a geração jovem para começar a fazer é moldar a tecnologia digital de forma mais proativa 
e, de forma mais ampla, nosso futuro digital. As escolas estão em uma posição central nisso: 
elas devem educar a geração jovem para as necessidades do futuro.

No entanto, as escolas lutam para acompanhar os desenvolvimentos recentes em tecno-
logia digital. Eles podem não ter recursos, habilidades, competências ou interesse, e também 
pode haver grandes diferenças entre as escolas.

INTRODUÇÃO
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Foi reconhecido que as escolas educação das crianças devem passar por uma ampla 
transformação digital para poder atender às necessidades da geração jovem e de seu futuro 
digitalizado. A pandemia COVID-19 forçou repentina e abruptamente as escolas educação a 
se engajarem em tal transformação. Isso que exploraremos empiricamente.

Transformação digital, ou seja, "um processo que visa melhorar uma entidade, desen-
cadeando mudanças significativas em suas propriedades por meio de combinações de tec-
nologias de informação, computação, comunicação e conectividade", geralmente ocorre em 
todas as esferas de nossa vida e afeta a todos, desde bebês até idosos; com certeza não se 
limita mais apenas às organizações e ao local de trabalho.

As pessoas estão interessadas na transformação digital impulsionada pela pandemia 
COVID-19 em relação às crianças e sua educação básica. Reconhece-se que a transformação 
digital em questão é um tanto heterodoxa, já que os responsáveis pela educação básica não 
iniciaram ou conduziram estrategicamente esse processo, mas apenas reagiram e tentaram 
desesperadamente se ajustar ao estado das coisas.

No entanto, eles confiaram amplamente nas tecnologias digitais para transformar suas 
ofertas e, ao longo do caminho, tentaram lidar e gerenciar uma variedade de mudanças e 
barreiras estruturais e culturais. De acordo com Tiba (1996, p. 13):

Recuperar a autoridade fisiológica não significa ser autoritário cheio de desmandos, injustiças e 
inadequações. O que verificamos atualmente é que um grande número de pais acreditam no falso 
mito da liberdade total. Libertam os filhos antes mesmo de eles terem criado asas para vôos mais 
altos, resultado disso é um comportamento desastroso na maioria das vezes. O adolescente que 
se deixa levar pelo impulso em direção ao prazer imediato (natural do ser imaturo) vai dirigir seu 
voo para alturas inadequadas ao tamanho de suas asas, e, com certeza, se desorganizar e se 
ferir permissividade dos pais será sentida como desinteresse, abandono, desamor, negligência. 
A família tem a função de sociabilizar e estruturar os filhos como seres humanos. A violência na 
infância e na adolescência, por exemplo, existe tanto nas camadas menos favorecidas como nas 
classes média e alta. O que faz a diferença capacidade da família estabelecer vínculos afetivos, 
unindo-se no amor e nas frustrações (TIBA, 1996, p. 13).

A inércia resistência foram identificadas como barreiras significativas na transformação 
digital. Recursos e capacidades existentes, incluindo fatores como tecnologia, cultura, práticas, 
habilidades e competências das pessoas, bem como seus valores, atitudes, identidades e 
mentalidades, foram considerados como barreiras para a transformação digital.
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EDUCAÇÃO ESCOLAR EM TEMPOS DE 
PANDEMIA

A pandemia já teve impactos profundos 
na educação ao fechar escolas em quase to-
das as partes do planeta, no maior choque si-
multâneo de todos os sistemas educacionais 
em nossas vidas. Os danos se tornarão ainda 
mais graves à medida que a emergência de 
saúde se traduzir em uma profunda recessão 
global. Esses custos da crise são descritos 
a seguir.

Mas é possível conter esses choques 
e transformar a crise em oportunidade. O pri-
meiro passo é enfrentar com sucesso o fe-
chamento das escolas, protegendo a saúde 
segurança e fazendo o possível para evitar a 
perda de aprendizagem dos alunos por meio 
do ensino à distância.

Ao mesmo tempo, os países precisam 
começar a planejar a reabertura das escolas. 
Isso significa prevenir o abandono, garantindo 
condições escolares saudáveis e usando no-
vas técnicas para promover a recuperação rá-
pida da aprendizagem em áreas-chave, uma 
vez que os alunos estejam de volta à escola.

À medida que o sistema escolar se es-
tabiliza, os países podem usar o foco capaci-
dade de inovação do período de recuperação 
para "reconstruir melhor":

Uma ligação estreita e contínua entre os 
professores e os pais leva, pois, a muita 
coisa mais que a uma informação mútua: 
este intercâmbio acaba resultando em 
ajuda recíproca e, frequentemente, em 
aperfeiçoamento real dos métodos. Ao 
aproximar a escola da vida ou das pre-
ocupações profissionais dos pais, e ao 
proporcionar, reciprocamente, aos pais 
um interesse pelas coisas da escola, 
chega-se até mesmo a uma divisão de 
responsabilidades (PIAGET, 1972 apud 
JARDIM, 2006, p.50).

A pandemia COVID-19 resultou em pelo 
menos uma coisa positiva: uma valorização 
muito maior da importância das escolas públi-
cas. Como os pais lutam para trabalhar com 
seus filhos em casa devido ao fechamento 
das escolas, o reconhecimento público do 
papel essencial de cuidar que as escolas de-
sempenham na sociedade disparou.

À medida que os jovens lutam para 
aprender em casa, a gratidão dos pais pe-
los professores, suas habilidades e seu papel 
inestimável no bem-estar dos alunos aumen-
tam. Enquanto as comunidades lutam para 
cuidar de suas crianças e jovens vulneráveis, 
os tomadores de decisão estão tendo que 
desenvolver novos mecanismos para fornecer 
serviços essenciais, desde alimentação até 
educação e saúde:

Todavia, se a família coloca-a na esco-
la, mas não a acompanha pode gerar na 
criança um sentimento de negligência e 
abandono em relação ao seu desenvol-
vimento. “Por falta de um contato mais 
próximo e afetuoso, surgem as condutas 
caóticas e desordenadas, que se refletem 
em casa e quase sempre, também na es-
cola em termo de indisciplina e de baixo 
rendimento escolar” (MALDONADO,2002 
apud JARDIM, 2006, p.20).

Acredita-se que também seja valioso 
olhar além dessas preocupações imediatas 
para o que pode ser possível para a educa-
ção do outro lado da pandemia COVID-19. É 
difícil imaginar que haverá outro momento na 
história em que o papel central da educação 
na prosperidade e estabilidade econômica, 
social e política das nações seja tão óbvio e 
bem compreendido pela população em geral.

Agora fora de traçar uma visão de como 
a educação pode emergir mais forte desta 
crise global do que nunca e propor um cami-
nho para capitalizar o apoio recém obtido à 
educação em praticamente todas as comuni-
dades em todo o mundo.
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RELAÇÃO ENTRE ESCOLA E FAMÍLIA 
DURANTE O PERÍODO DA PANDEMIA

O COVID-19 deixou mais claro que o 
sistema público de ensino não pode cumprir 
sua missão sem famílias. Essa pandemia - 
junto com as muitas pandemias sobrepostas 
que nossa nação enfrenta agora, incluindo 
injustiças raciais, econômicas, políticas e 
ambientais - também aumentou as barreiras 
existentes entre famílias e escolas.

A pandemia do corona vírus ampliou as 
profundas injustiças raciais e sociais e per-
petua as desigualdades educacionais. Com 
a mudança para o ensino online, a exclusão 
digital tornou-se um abismo, separando aque-
les que têm acesso à aprendizagem escolar 
e aqueles que não têm.

Sabe-se, por décadas de pesquisa, que 
relacionamentos genuínos, recíprocos e de 
confiança são a base sobre a qual educa-
dores e famílias podem superar os obstácu-
los educacionais. É visto que educadores e 
famílias querem estar mais conectados. De 
acordo com Santaella (2008, p. 113),

Documentos em forma de textos, ima-
gens, sons e vídeos reproduzidos com 
auxílio de softwares e hardwares dos 
computadores foram um dos motores da 
(r) evolução tecnológica contemporânea, 
produzindo mudanças sociais e outros há-
bitos nos quais todos podem ser autores 
e emissores no compartilhamento de pro-
jetos e ideais no modelo todos-todos. Os 
sites passaram a compor o cotidiano dos 
internautas, que navegam pelo ciberespa-
ço com movimentos livres, toques e clicks 
dos museus, no intermédio harmônico en-
tre os sistemas lineares e não lineares dos 
espaços de conversas textuais, sonoras e 
visuais na produção de culturas (SANTA-
ELLA 2008, p. 113),

Historicamente, o envolvimento da famí-
lia foi definido de forma restrita, julgado prin-
cipalmente pela presença física das famílias 
nas escolas que é impossível durante um fe-
chamento.

A profissão da educação raramente per-
gunta às famílias como elas definem "engaja-
mento" (ou "família") e desvaloriza consisten-
temente muitas maneiras menos visíveis de as 
famílias apoiarem a educação em casa e na 
comunidade, como transmitir normas culturais 
e desenvolver a paixão educacional por meio 
da realidade. Experiências do mundo.

No geral, o engajamento foi prejudicado 
por confiança quebrada, preconceito racial e 
suposições culturais dos educadores sobre 
o que uma "boa" família faz. Segundo Paro 
(1997, p.30):

A escola deve utilizar todas as oportunida-
des de contato com os pais, para passar 
informações relevantes sobre seus obje-
tivos, recursos, problemas e também so-
bre as questões pedagógicas. Só assim, 
a família irá se sentir comprometida com 
a melhoria da qualidade escolar e com o 
desenvolvimento de seu filho como ser 
humano (PARO, 1997, p.30).

Revisar essa dinâmica requer centra-
lizar as famílias tradicionalmente deixadas 
de fora por esses pressupostos culturais. O 
COVID-19 pode ser um catalisador para des-
cartarmos métodos antigos e centrados na 
escola de fazer as coisas que não funcionam 
bem. Abaixo estão algumas recomendações 
com base no que aprendemos com nosso 
projeto e ao longo de décadas trabalhando 
com famílias e escolas.

Estamos cientes de que o COVID-19 
trouxe muitas incertezas, incluindo cortes no 
orçamento que resultaram na perda de qua-
se 500.000 empregos na educação pública 
apenas em abril deste ano. O objetivo mais 
importante é manter a comunicação com as 
famílias aberta e para os educadores com-
preenderem a realidade que as famílias es-
tão enfrentando. O envolvimento da família é 
responsabilidade de todos, não apenas uma 
expectativa de professores individualmente.
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PARADIGMAS ENCONTRADOS ENTRE 
PAIS E ESCOLA NO PROCESSO DE 
INCLUSÃO

Nas últimas décadas, a visão da educa-
ção especial mudou gradualmente nas socie-
dades ocidentais. Em vez de segregar alunos 
com necessidades especiais em classes e 
escolas especiais, a ideologia da educação 
inclusiva trata de adequar as escolas para 
atender às necessidades de todos os alunos.

O sistema educacional é responsável 
por incluir uma grande diversidade de alunos 
e por proporcionar uma educação diferencia-
da e adequada para todos:

Todas as crianças deveriam aprender jun-
tas, independentemente de quaisquer di-
ficuldades 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 quali-
dade a todos através de currículo apro-
priado, modificações organizacionais, 
estratégias de ensino, uso de recursos e 
parcerias com a comunidade (DECLARA-
ÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 21).

A educação especial tem sido influen-
ciada por várias ideologias, o que, nem é pre-
ciso dizer, significa que existem muitas manei-
ras de entender como o ensino poderia ser 
realizado. Para compreender as mudanças 
em curso, é importante olhar para a educação 
especial como um fenômeno social e cultural.

O sistema educacional é influenciado 
pelas tradições de conhecimento, valores e 
atitudes na sociedade. Tradicionalmente, a 
educação especial tem se concentrado mais 
nos distúrbios funcionais individuais dos alu-
nos com necessidades especiais. A tendên-
cia agora é para uma abordagem mais abran-
gente, contextual e ecológica.

A resposta ao coronavírus demonstrou 
como a tecnologia pode ajudar a transformar 
a forma como se ensina e se aprende. As 
crianças que começam a escola a partir de 
agora crescerão e se tornarão trabalhadores 
e líderes em um mundo digital que exigirá 
novas habilidades e novas formas de pensar.

Para ter sucesso na vida e no trabalho, 
eles precisarão de todo o apoio social, emo-
cional e acadêmico que puderem obter por 
meio de experiências de aprendizagem ricas 
e flexíveis que serão muito diferentes dos tem-
pos de escola de seus pais.

Para crianças com necessidades espe-
ciais, a forma como lidam com o mundo é 
diferente de todos nós, mas existem manei-
ras definitivas de acalmar seus medos e, ao 
mesmo tempo, ajudá-los a melhorar em vários 
níveis.

A IMPORTÂNCIA DAS TECNOLOGIAS 
NO SÉCULO XXI

A evolução da tecnologia impactou to-
dos os aspectos das vidas cotidianas, desde 
o sistema bancário até a maneira como se 
comunicam uns com os outros.

Na verdade, a tecnologia tornou-se par-
te integrante da manutenção da sociedade e 
sua influência na educação é, portanto, ine-
vitável. A tecnologia não apenas fornece aos 
alunos acesso a inúmeros recursos online, 
mas também os auxilia no processo de apren-
dizagem.

A maioria das universidades e institutos 
educacionais já começou a utilizar a tecnolo-
gia em seus métodos de ensino. Para Kenski 
(2012, p. 24), o conjunto de:

[...] conhecimentos e princípios científi-
cos que se aplicam ao planejamento, à 
construção utilização de um equipamen-
to em um determinado tipo de atividade, 
chamamos de “tecnologia”. Para construir 
qualquer equipamento - uma caneta esfe-
rográfica ou um computador -, os homens 
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precisam pesquisar, planejar e criar o pro-
duto, ou serviço, o processo. Ao conjunto 
de tudo isso, chamamos de tecnologias 
(KENSKI, 2012, p. 24).

Os alunos são frequentemente bombar-
deados com informações em uma sala de 
aula que eles devem tentar processar rapida-
mente e dar sentido. No entanto, isso pode 
deixá-los sobrecarregados e confusos com 
os conceitos.

A tecnologia proporciona aos alunos 
acesso a inúmeros recursos online, estimu-
lando-os a realizar pesquisas e, assim, a se 
tornarem mais independentes. Também sim-
plifica a aprendizagem, tornando os conceitos 
mais digeríveis, por exemplo, por meio de um 
vídeo instrutivo.

É importante reconhecer que existem 
vários estilos de aprendizagem e que a edu-
cação tradicional pode não atender a todos 
eles. Algumas pessoas não prosperam em 
ambientes de sala de aula e, portanto, ter 
acesso a recursos como cursos online pode 
permitir que obtenham qualificações que, de 
outra forma, não seriam capazes de adquirir.

Os alunos podem ter dificuldade em se 
manter engajados nas coisas que estão sen-
do ensinados, portanto, o uso da tecnologia 
é crucial para manter sua atenção e permitir 
que eles absorvam melhor as informações. A 
tecnologia pode ajudar a fornecer-lhes uma 
educação de maior qualidade. Para Gatti 
(1993, apud MAINART; SANTOS, 2010, p. 3):

A incorporação das inovações tecnológi-
cas só tem sentido se contribuir para a 
melhoria da qualidade de ensino. A sim-
ples presença de novas tecnologias na 
escola não é, por si só, garantia de maior 
qualidade na educação, pois a aparente 
modernidade pode mascarar um ensino 
tradicional baseado na recepção e na me-
morização de informações (Gatti, 1993 
apud MAINART; SANTOS, 2010, p. 3).

Sua facilidade de uso e acessibilidade 
impactam e beneficiam tanto o aluno quanto 
o professor. Por exemplo, um professor pode 
pedir aos alunos que respondam a um ques-
tionário on-line que fornecerá feedback ins-
tantâneo, eliminando o tempo que o professor 
gastaria para dar uma nota e examinar cada 
tarefa.

A tecnologia reduz o tempo custo dos 
professores e também permite que os alunos 
permaneçam no controle de sua educação, 
tendo acesso permanente a informações, por 
exemplo, podendo verificar prazos ou enviar 
e-mails a um professor sobre dúvidas que 
possam ter a qualquer hora do dia.

A tecnologia possibilitou que os alunos 
obtenham qualificações online e se eduquem 
por meio de institutos que oferecem cursos 
online. Eles podem aprender em casa sem 
ter que pagar para se deslocar ou se mudar 
para frequentar a universidade.

Os profissionais que trabalham têm a 
oportunidade de prosseguir os estudos sem 
ter de abandonar os seus empregos a tempo 
inteiro. Ser capaz de aprender remotamente 
foi revolucionário porque tornou a educação 
acessível a todos. A tecnologia está sendo 
usada para ensinar de forma diferente, seja 
por meio do aprendizado online ou simples-
mente exibindo um vídeo em uma sala de 
aula:

Assim sendo, verificamos que as tecnolo-
gias estão presentes em todos os lugares 
e em todas as atividades que realizamos. 
Isso significa que para executar qualquer 
atividade necessitamos de produtos e 
equipamentos, que são resultados de es-
tudos, planejamentos e construções espe-
cíficas. Ao conjunto de conhecimentos e 
princípios científicos que se aplica ao pla-
nejamento, à construção utilização de um 
equipamento em um determinado tipo de 
atividade nós chamamos de tecnologia. 
Portanto, para que os instrumentos pos-
sam ser construídos, o homem necessita 
"pesquisar, planejar e criar tecnologias" 
(ALTOÉ; SILVA, 2005, p.17).
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Ensinar agora é mais do que um pales-
trante na frente de um quadro negro . . . .ec-
nologia tem sido parte integrante de seu 
desenvolvimento. Transformou a educação 
.  .  .  .aneira como as pessoas aprendem e 
retêm informações. Portanto, seu papel no fu-
turo da educação é parte fundamental para 
manter o crescimento . . . .rogressão da eco-
nomia atual.

A tecnologia ajuda os alunos a aces-
sar todas as informações que desejam e os 
professores a encontrar maneiras criativas de 
interagir com os alunos e ajudá-los a testar 
seus conhecimentos e fazê-los pensar fora 
da caixa, o que ajuda a aprimorar as relações 
aluno-professor.

É importante reconhecer que os alunos 
já estão interessados e engajados no uso da 
tecnologia. Isso cria muitas oportunidades 
incríveis para escolas e professores se be-
neficiarem da integração de algumas formas 
de tecnologia em sala de aula e tornar o ensi-
no . . . .prendizado mais eficazes. Aqui estão 
alguns dos principais benefícios do uso da 
tecnologia em sala de aula:

[...] A escola se organiza, pois, como uma 
agência centrada no professor, o qual 
transmite segundo uma gradação lógica, 
o acervo cultural aos alunos. A estes cabe 
assimilar os conhecimentos que lhes são 
transmitidos [...] como as iniciativas ca-
biam ao professor, o essencial era contar 
com um professor razoavelmente bem 
preparado [...] que expunha as lições que 
os alunos seguiam atentamente a aplica-
va os exercícios que os alunos deveriam 
realizar disciplinadamente. (SAVIANI, 
2008, p. 6-7).

Quando a tecnologia é integrada às au-
las, espera-se que os alunos se interessem 
mais pelos assuntos que estão estudando. A 
tecnologia oferece diferentes oportunidades 
para tornar o aprendizado mais divertido e 
agradável em termos de ensinar as mesmas 
coisas de novas maneiras.

Por exemplo, ministrando ensino por 
meio de gamificação, levando alunos a via-
gens de campo virtuais e usando outros re-
cursos de aprendizagem online. Além disso, 
a tecnologia pode encorajar uma participação 
mais ativa no processo de aprendizagem, o 
que pode ser difícil de conseguir em um am-
biente de aula tradicional. Libâneo (2010, p. 
9) afirma que:

Os educadores são unânimes em reco-
nhecer o impacto das atuais transforma-
ções econômicas, políticas, sociais e cul-
turais na educação e no ensino, levando 
a uma reavaliação do papel da escola e 
dos professores. Entretanto, por mais que 
a escola básica seja afetada nas suas fun-
ções, na sua estrutura organizacional, nos 
seus conteúdos e métodos, ela mantém-
-se como instituição necessária à demo-
cratização da sociedade (LIBÂNEO, 2010, 
p. 9).

Espera-se que os alunos engajados e 
interessados nas coisas que estão estudan-
do tenham uma melhor retenção de conheci-
mento. Como mencionado antes, a tecnologia 
pode ajudar a encorajar a participação ativa 
na sala de aula, o que também é um fator 
muito importante para maior retenção de co-
nhecimento.

Diferentes formas de tecnologia podem 
ser usadas para experimentar e decidir o que 
funciona melhor para os alunos em termos de 
retenção de seu conhecimento.

Ninguém aprende da mesma maneira 
devido aos diferentes estilos de aprendiza-
gem e diferentes habilidades. A tecnologia 
oferece grandes oportunidades para tornar 
o aprendizado mais eficaz para todos com 
necessidades diferentes.

Por exemplo, os alunos podem apren-
der em seu próprio ritmo, revisar conceitos 
difíceis ou pular para a frente, se necessário. 
Além disso, a tecnologia pode fornecer mais 
oportunidades para alunos com dificuldades 
ou com deficiência. O acesso à Internet dá 
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aos alunos acesso a uma ampla gama de 
recursos para realizar pesquisas de diferentes 
maneiras, o que, por sua vez, pode aumentar 
o envolvimento.

Os alunos podem praticar habilidades 
de colaboração, envolvendo-se em diferentes 
atividades online. Por exemplo, trabalhar em 
diferentes projetos colaborando com outras 
pessoas em fóruns ou compartilhando docu-
mentos em seus ambientes virtuais de apren-
dizagem.

A tecnologia pode encorajar a colabo-
ração com alunos na mesma sala de aula, 
mesma escola e até mesmo com outras salas 
de aula ao redor do mundo. Ao usar a tecno-
logia em sala de aula, professores e alunos 
podem desenvolver habilidades essenciais 
para o século XXI. Os alunos podem adquirir 
as habilidades de que precisarão para ter su-
cesso no futuro.

A aprendizagem moderna consiste em 
colaborar com outras pessoas, resolver pro-
blemas complexos, pensamento crítico, de-
senvolver diferentes formas de comunicação 
e habilidades de liderança e melhorar a moti-
vação . . . .rodutividade.

Além do mais, a tecnologia pode aju-
dar a desenvolver muitas habilidades práti-
cas, incluindo criar apresentações, aprender 
a diferenciar fontes confiáveis de fontes não 
confiáveis na Internet, manter a etiqueta onli-
ne adequada e escrever e-mails. Essas são 
habilidades muito importantes que podem ser 
desenvolvidas em sala de aula:

As novas tecnologias da comunicação 
e da informação permeiam o cotidiano, 
independente do espaço físico e criam 
necessidades de vida e convivência que 
precisam ser analisadas no espaço es-
colar. A televisão, o rádio, a informática, 
entre outras, fizeram com que os homens 
se aproximassem de imagens e sons de 
mundos antes inimagináveis, [....] Os siste-
mas tecnológicos, na sociedade contem-
porânea, fazem parte do mundo produtivo 
e da prática social de todos os cidadãos, 
exercendo um poder de onipresença, uma 
vez que criam formas de organização e 
transformação de processos e procedi-
mentos (PCN 's, 2000, p.11-12).

Com inúmeros recursos online, a tec-
nologia pode ajudar a melhorar o ensino. Os 
professores podem usar diferentes aplicativos 
ou recursos on-line confiáveis para aprimorar 
as formas tradicionais de ensino e manter os 
alunos mais envolvidos. Planos de aula vir-
tuais, software de notas e avaliações online 
podem ajudar os professores a economizar 
muito tempo.

Este valioso tempo pode ser usado para 
trabalhar com alunos que estão lutando. Além 
disso, ter ambientes virtuais de aprendizagem 
nas escolas melhora a colaboração . . . .om-
partilhamento de conhecimento entre os pro-
fessores:

Do ponto de vista metodológico, o traba-
lho deveria ser realizado por uma equipe 
interdisciplinar formada pelos professores 
das escolas escolhidas e por um grupo 
de profissionais da universidade. Os pro-
fessores das escolas deveriam ser os res-
ponsáveis pelo desenvolvimento do pro-
jeto na escola, e esse trabalho deveria ter 
o suporte . . . .companhamento do grupo 
de pesquisa da universidade, formado 
por pedagogos, psicólogos, sociólogos e 
cientistas da computação. A terceira dife-
rença . . . .roposta pedagógica . . . .apel 
que o computador deve desempenhar no 
processo educacional. Nesse aspecto, 
o programa brasileiro de informática na 
educação é bastante peculiar e diferente 
do que foi proposto em outros países. No 



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 30

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

nosso programa, o papel do computador 
.  .  .  .e provocar mudanças pedagógicas 
profundas ao invés de „automatizar o en-
sino ‟ou preparar o aluno para ser capaz 
de trabalhar com o computador” (CYSNEI-
ROS, 1998, p. 23).

O uso da tecnologia em sala de aula 
permite que professores e alunos encontrem 
uma nova conclusão para os problemas da 
vida diária. A tecnologia ajuda na educação 
para criar um currículo educacional melhor, 
material de aprendizagem e produtos e ser-
viços futuros. É muito importante integrar a 
tecnologia às salas de aula.

A tecnologia é muito importante na edu-
cação para criar um currículo prático novo e 
inovador, melhorar a segurança dos alunos, 
o gerenciamento e análise de dados dos alu-
nos, relatórios de desempenho e programas 
de treinamento de professores.

A tecnologia está inspirando as crian-
ças a se tornarem criativas e inovadoras. Cria-
tividade e inovação farão com que os alunos 
tenham sucesso em suas carreiras e na vida.

As tecnologias de sala de aula ajudam 
alunos e professores no processo de receber 
e dar educação sistematicamente. A tecnolo-
gia ajuda a facilitar o currículo, a aquisição de 
conhecimentos e habilidades. Educadores e 
alunos em todo o mundo podem se conectar 
em várias plataformas da Internet. Para obter 
esses benefícios, é importante usar a tecno-
logia na educação.

Ferramentas tecnológicas que prepa-
ram os alunos para os desafios futuros da 
carreira. Os professores estão aprendendo e 
executando as tecnologias mais recentes nas 
salas de aula. A tecnologia não está só aju-
dando os estudantes urbanos, mas também 
os estudantes das aldeias.

Em todo o mundo, os alunos estão 
aprendendo importantes habilidades pro-
fissionais em casa. O uso de tecnologia na 
educação aumentou o nível de precisão dos 
materiais educacionais para um padrão mais 
alto. Os usos de novas tecnologias estão se 
expandindo. Novos programas de computa-
dor e aplicativos móveis estão cumprindo seu 
papel para resolver os problemas da vida di-
ária.
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Algumas crianças são vistas como realmente se beneficiando da transformação digital: 
relatam que elas gostam, são capazes e se beneficiam de uma aprendizagem independente, 
auto dirigida e personalizada, enquanto há também crianças que carecem em todos esses 
aspectos, sofrendo muito com o estado atual de assuntos.

Algumas crianças perderam completamente a educação. Alguns pais são relatados 
como ativos e capazes de sustentar seus filhos, enquanto outros pais são relatados como 
menos equipados para oferecer esse apoio aos filhos.

Demonstrou-se que as crianças dependem muito de seus pais para participarem da 
educação. Para algumas crianças, o apoio dos pais teria sido vital durante esses momentos 
críticos, mas os pais podem não estar presentes ou não poder oferecer o apoio por outros 
motivos.

Além disso, tornou-se evidente que entre os professores existem diferenças nas habi-
lidades e competências digitais. Alguns professores podem ter contato com seus familiares 
experientes em tecnologia para digitalizar seu ensino.

O ensino e sua preparação podem ter sido muito onerosos para os professores. Então, 
novamente, os professores mostraram grande resiliência, criatividade e perseverança em res-
ponder à situação desafiadora do COVID-19. Alguns identificaram práticas digitais valiosas 
que desejam utilizar também no futuro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Muito se fala em educação inclusiva e o quanto se é importante na sociedade 
atual. O que pouco se fala é sobre o que é necessário para que esta inclusão seja realizada 
com sucesso. Uns dos temas mais importantes são os papéis do professor e da família 
em todo o processo de inclusão, pois sem o empenho destas figuras, a inclusão seria nula 
ou impossível. Assim, este trabalho foca nesses dois papéis que se tornam fundamentais 
no processo ensino-aprendizagem e que se completam ao longo da caminhada. Existem 
algumas estratégias que podem ser adotadas para que a inclusão se torne real e válida 
e não apenas teorias e pesquisas soltas no processo. E uma delas é a formação do 
docente. O professor precisa se qualificar e se preparar para a educação inclusiva. Faz-se 
necessária uma capacitação diária para encarar a sala de aula inclusiva, pois os desafios 
e obstáculos serão sempre maiores e diferenciados. Em paralelo ao trabalho do docente, 
se encontra a família que é outro pilar fundamental para a realização do processo. A 
família, além de conhecer a criança, seus gostos e dificuldades, acompanhará e alertará 
o professor no intuito de melhorias e progresso no processo ensino-aprendizagem e na 
individualidade da criança. A perfeição de toda esta simbiose se dará quando estas forças 
se unirem em prol de um único objetivo da educação de qualidade a todas as crianças.

Palavras-chave: Inclusão; Docentes; Família.

DOCENTES E FAMÍLIA: PAPÉIS FUNDAMENTAIS NA 
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
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É muito importante que todas as pessoas da comunidade escolar se envolvam no 
processo da inclusão educativa, pois a inclusão não se dá apenas com as crianças 
com deficiência e sim com todos os que fazem parte da escola. 

 A educação inclusiva já é presente no cotidiano escolar. Principalmente nos dias atuais 
que o número de pessoas com deficiência tem aumentado grandemente. Esta crescente fez 
com que os teóricos e estudiosos do assunto, através de propostas educacionais, estabe-
lecessem pesquisas mais profundas que resultaram em leis e regimentos que protegem e 
garantem que as pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades que os demais.

A Declaração de Salamanca, que em 1994 tratou de princípios, políticas e práticas na 
área das necessidades educativas especiais, auxiliou bastante na visualidade da inclusão. 
Este documento fornece diretrizes para que os sistemas políticos e os sistemas educacionais 
se movimentam em prol das pessoas com deficiência.

E com esta implementação da inclusão nas escolas e no próprio sistema educativo, 
alguns pilares se mostraram mais significativos que outros. Como por exemplo, o papel do pro-
fessor e da família em toda a execução e desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem.

O professor precisa e deve ter condições favoráveis em sua formação e estudos, pois 
com a inclusão, suas estratégias, planejamentos e qualificações devem estar atuais e voltadas 
para todas as pessoas, independentemente de ter deficiência ou não. 

 A família, além de conhecer profundamente a criança, consegue auxiliar as outras 
pessoas da comunidade escolar a lidar com aquele aluno. Além do professor, não podemos 
esquecer que tem os outros funcionários da unidade escolar, as outras crianças e até mesmo 
os outros professores que mesmo que não deem aula ou não convivam diretamente com 
aquela criança, podem e devem auxiliar se for necessário.

Por isso, o papel da família é primordial; ela que dará o primeiro passo para a inclusão 
se tornar real e eficaz. Através de todo o trabalho, ficará evidente a função ou atribuição de 
cada um na inclusão, pois a partir do momento que todos se conscientizem de seu ofício, 
mais fácil e mais eficiente se torna este processo.

INTRODUÇÃO
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O PAPEL DO DOCENTE NA INCLUSÃO

No Brasil, na primeira metade do sécu-
lo XIX, deu-se início ao reconhecimento do 
papel do professor. E majoritariamente, este 
papel foi exercido pelas mulheres.

Principalmente na educação infantil, as 
mulheres eram maioria nesta função, já que 
naturalmente, estes papéis eram confundidos 
com o papel de mãe e cuidadora.

Apenas na década de 1960 é que as 
mulheres começam a ser vistas como profis-
sionais da educação. E assim, a valorização 
da profissão começa a tomar forma e caráter, 

A educação inclusiva, a partir do reco-
nhecimento e valorização da diversidade 
como fator de enriquecimento do proces-
so educacional, tem provocado mudan-
ças na escola e na formação docente, 
propondo uma reestruturação da escola 
que beneficie a todos os alunos. A orga-
nização de uma escola prevê o acesso 
à escolarização e o atendimento às ne-
cessidades educacionais especiais (MEC, 
2006).

Atualmente com o crescimento do nú-
mero de creches e a entrada de crianças cada 
vez mais novas no sistema educacional, se faz 
necessário todo tipo de profissional, desde a 
cuidadora até a professora propriamente dita. 
E mesmo as cuidadoras necessitam, pela lei 
vigente, uma formação específica e cursos 
técnicos especializados na idade atendida. 

Portanto, atualmente, os professores 
necessitam de formação específica e conti-
nuada independentemente da área que irão 
atuar. No caso da inclusão educacional, esta 
regra não é diferente. O professor, especia-
lista ou não, necessita da formação básica e 
também de cursos e informações atualizadas 
para exercer de forma efetiva suas funções, 

Escola inclusiva é um sistema de educa-
ção e ensino onde os alunos com NEE, 
incluindo os alunos com deficiência, são 
educados na escola do bairro, em am-
bientes de salas de aula regulares, apro-
priadas para a sua idade (cronológica), 
com colegas que não têm deficiências e 
onde lhes são oferecidos ensino e apoio 
de acordo com as suas capacidades e 
necessidades individuais.(JESUS & MAR-
TINS, 2000, p. 12)

Torna-se desafiador o papel do profes-
sor no processo da inclusão já que precisam 
ter outro olhar para sua sala de aula, precisam 
ser o mediador neste processo. Por isso, que 
o professor, no sistema educacional da inclu-
são precisa procurar novas formas de facilitar 
a entrada destes alunos no contexto escolar 
e construir propostas para que todos tenham 
as mesmas oportunidades e possibilidades. 

A formação continuada faz com que 
o docente reflita sobre suas metodologias e 
didáticas e tenha uma visão mais ampla de 
como envolver todos os alunos em suas aulas 
e estimular o companheirismo e a ajuda entre 
eles. Gosto de pensar na formação de pro-
fessores (inspirada no poema de Guimarães 
Rosa) sob a perspectiva de que o belo da 
vida é essa possibilidade de que todos nós 
somos inacabáveis, estamos sempre mudan-
do afinando (acertando) e desafinando (erran-
do) -  (MANTOAN, 2009, p. 141).

As atitudes inovadoras do professor nor-
tearão os rendimentos de seus alunos e farão 
com que os mesmos alunos se empenhem ao 
máximo no objetivo de alcançar suas maiores 
habilidades. Com isso, o professor atingirá o 
aspecto social, emocional e pedagógico de 
todos os envolvidos e não apenas nos alunos 
com algum tipo de deficiência, 



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 37

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

O atendimento educacional especializado 
tem como função identificar, elaborar e or-
ganizar recursos pedagógicos e de aces-
sibilidade que eliminem as barreiras para 
a plena participação dos alunos, conside-
rando suas necessidades específicas. As 
atividades desenvolvidas no atendimento 
educacional especializado diferenciam-se 
daquelas realizadas na sala de aula co-
mum, não sendo substitutivas à escola-
rização. Esse atendimento complementa 
e/ou suplementa a formação dos alunos 
com vistas à autonomia e independência 
na escola e fora dela (MEC/SEESP, 2005, 
p. 16).

A Constituição Federal de 1988 tem 
como um dos seus objetivos centrais, “pro-
mover o bem de todos, sem preconceitos de 
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer ou-
tras formas de discriminação” (art.3º inciso 
IV). Portanto, parte-se do pressuposto da lei 
e chega até a prática do docente na sala de 
aula. 

Para garantir uma educação igualitária e 
de fácil acesso, o professor precisa se reciclar 
e se atualizar com a intenção de promover o 
saber e facilitar o processo ensino-aprendi-
zagem. A Declaração Mundial da Educação 
(1990):

As necessidades básicas de aprendiza-
gem das pessoas portadoras de deficiên-
cias requerem atenção especial. É preciso 
tomar medidas que garantam a igualdade 
de acesso à educação aos portadores de 
todo e qualquer tipo de deficiência, como 
parte integrante do sistema educativo 
(UNESCO, 1990).

A escola, de modo geral, também pre-
cisa ser reestruturada, repensada, atualizada, 
com o intuito de atender as necessidades de 
seus usuários, independentemente das defi-
ciências de cada um. As individualidades de-
vem ser atendidas de forma a resultar em um 
trabalho justo e acessível. E o início deste 
processo é a valorização de seu docente. 

Este deve estar ali pelo seu ideal e obje-
tivos profissionais, deve ser permanentemen-
te estimulado e admirado para conseguir se 
adaptar e consequentemente, concretizar es-
sas ideias aos alunos que irá atender.

No caso da inclusão educacional, o do-
cente deve ter um planejamento flexível que se 
adapte a individualidade dos alunos, mas da 
mesma forma, não generalize o saber. Deve 
promover um ensino igualitário, já que mesmo 
com alunos com deficiência na sala de aula, 
o principal objetivo da inclusão é destacar a 
singularidade sem excluir ninguém,  

[...] a inclusão é um motivo para que a es-
cola se modernize e os professores aper-
feiçoem suas práticas e, assim sendo, a 
inclusão escolar de pessoas deficientes 
torna-se uma consequência natural de 
todo um esforço de atualização e de rees-
truturação das condições atuais do ensino 
básico (MANTOAN,2009, p.120.

Atualmente, para se construir uma es-
cola que consiga atender as individualidades 
dos alunos, respeitando suas características, 
potencialidades e ritmos diferentes, se faz ne-
cessário que os docentes e os demais fun-
cionários estejam preparados e capacitados 
para receber estas crianças. Todos os profis-
sionais devem estar comprometidos com o 
ideal da inclusão, devem respeitar o ensino 
de qualidade e atender às diferenças e diver-
sidades: “O ideal é que na experiência edu-
cativa, educandos, educadoras e educadores, 
juntos ‘convivam’ de tal maneira com os sabe-
res que eles vão virando sabedoria. Algo que 
não é estranho a educadores e educadoras” 
(FREIRE, 2005, p. 58).

Portanto, a reciclagem de conhecimen-
tos que o professor deve realizar se torna cons-
tante de acordo com este olhar progressista 
e moderno, fazendo com que seus alunos se 
tornem ativos e cidadãos confiantes perante 
os outros membros de sua convivência. 
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O PAPEL DA FAMÍLIA NA INCLUSÃO

A inclusão escolar vai muito além de um 
projeto educacional e/ou social. De acordo 
com pesquisas sociais que mostram que o 
número de pessoas com deficiência aumen-
tou, a inclusão escolar é só mais um degrau a 
ser alcançado com o objetivo de inserir estas 
pessoas na sociedade e na escola porventu-
ra.

O papel da família na escola já é de 
suma importância. Quando falamos de inclu-
são escolar, este papel dobra de responsabili-
dade, partindo do pressuposto que a inclusão 
escolar vem para inserir todas as crianças na 
escola, tendo deficiência ou não. 

Embora já se tenha explanado sobre a 
diferença entre educação escolar e educa-
ção em família, ainda se confunde muito qual 
a responsabilidade de cada uma na vida da 
criança.

 A educação familiar, que abrange a 
cultura, a moral e a disciplina estão aquém 
da educação escolar que basicamente ensina 
as disciplinas e os desafios na formação da 
cidadania. De acordo com Nérici:

A educação deve orientar a formação 
do homem para ele poder ser o que é, 
da melhor forma possível, sem mistifica-
ções, sem deformações, em sentido de 
aceitação social. Assim, a ação educativa 
deve incidir sobre a realidade pessoal do 
educando, tendo em vista explicitar suas 
possibilidades, em função das autênticas 
necessidades das pessoas e da socieda-
de [...] A influência da família, no entanto, 
é básica e fundamental no processo edu-
cativo do imaturo e nenhuma outra insti-
tuição está em condições de substituí-la. 
A educação para ser autêntica, tem de 
descer à individualização, à apreensão 
da essência humana de cada educando, 
em busca de suas fraquezas e temores, 
de suas fortalezas e aspirações. [...] O 
processo educativo deve conduzir à res-

ponsabilidade, liberdade, crítica e parti-
cipação. Educar, não como sinônimo de 
instruir, mas de formar, de ter consciência 
de seus próprios atos. De modo geral, ins-
truir é dizer o que uma coisa é, e educar é 
dar o sentido moral e social do uso desta 
coisa (NÉRICI, 1972. p.12).

Muitas famílias acreditam que o apoio 
escolar em casa já é o suficiente. Que acom-
panhar as lições e aprendizados de seus fi-
lhos faz com que eles se sintam parte da vida 
escolar dos mesmos. Quando não, contratam 
professores particulares para suprir algumas 
lacunas no aprendizado. 

E isso não é suficiente. A criança preci-
sa se sentir apoiada em todos os momentos, 
os pais devem participar de todas as ativida-
des escolares, até mesmo aquelas que são 
apenas internas da escola. Os pais devem se 
perguntar,   se empolgar, se divertir, como se 
estivesse presente com seu filho dentro da 
escola. 

Na educação infantil, os pais são mais 
presentes, querem e fazem questão de partici-
par. Conforme as crianças vão crescendo, os 
pais vão se distanciando de forma lenta, mas 
totalmente perceptível, pois para professores 
mais experientes, isso influencia até mesmo 
no aproveitamento e aprendizagem do aluno 
em sala de aula.

Em contrapartida, o professor começa a 
se empenhar mais para suprir determinadas 
lacunas que estes distanciamentos causam 
nas crianças. Não existe uma fórmula correta 
de envolver os pais na escola, pois se torna 
complicado atender a todas as expectativas 
da família do aluno. 

Os pais têm o trabalho, os próprios 
estudos, outros filhos, família, ou seja, tem 
inúmeros motivos para confiar e achar que a 
escola suprirá todas as demandas da família 
do aluno: 
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A família, nesta perspectiva, é uma das 
instituições responsáveis pelo processo 
de socialização realizado mediante práti-
cas exercidas por aqueles que têm o pa-
pel transmissor – os pais – e desenvolvi-
das junto aos que são os receptores – os 
filhos (SZYMANSKI, 2010, p. 20).

No caso de alunos com deficiência, é 
primordial que a família se torne parceira da 
unidade escolar, pois as informações forne-
cidas pela família do aluno é o que dará a 
base para o início da execução do trabalho 
do professor e no trato dos funcionários. 

Entende-se também que os responsá-
veis por estes alunos se sentem inseguros 
em matriculá-los em escolas regulares, mas 
este é o ponto inicial do processo da inclusão 
educativa. A unidade escolar tem como obri-
gação o acolhimento de qualquer aluno, in-
dependentemente se têm deficiência ou não. 

Este acolhimento inicial também vale 
para as famílias que se sentem desconfor-
táveis por muitas vezes, em “se libertar” de 
seus filhos. Com uma interação verdadeira e 
sincera, será muito mais fácil conquistar esta 
família para que a mesma participe da vida 
escolar da criança mesmo depois que ela 
crescer. 

Segundo a legislação, artigo 12 da Lei 
de Diretrizes e Bases, inciso VI, se torna im-
prescindível uma relação estreita entre família 
e escola, devem-se criar integrações e intera-
ções com os envolvidos. E isso acontece na 
maior parte da legislação. 

A comunhão entre família e sistema edu-
cativo está sempre presente e ressaltada. Isso 
já demonstra a importância de tal fato. Um 
não caminha sem o outro. Para Cambruzzi:

É importante notar que as famílias são 
imprescindíveis no processo educacional 
dos filhos, pois, as crianças demonstra-
vam que estavam desenvolvendo au-
tonomia, conscientização do outro e a 
convivência em grupo. Lembra que vale 
salientar que é fator fundamental a par-

ceria escola/família, pois são agentes de 
transformação em termos individuais e, 
coletivamente, favorecem a mudança de 
visão, ainda distorcida, que a sociedade 
tem à respeito do deficiente (CAMBRUZ-
ZI,1998, p.90).

Com a inclusão da família na unidade, 
consequentemente, os alunos estarão muito 
mais preparados para atuar na sociedade em 
que vivem, pois se sentirão mais apoiados e 
seguros de si. 

A autoconfiança leva o indivíduo a arris-
car mais e alçar voos mais altos, confiando 
em suas capacidades. Para isso, necessita 
da valorização de sua família e do estímulo 
de seu professor. Confiando, ela se aceita e 
aceita suas limitações, o que a faz encontrar 
alternativas para atingir seus objetivos.

O CONCEITO DE FAMÍLIA E SUAS 
RESPONSABILIDADES

Que a participação da família é primor-
dial para o sucesso da inclusão, já está claro. 
Mas o que ainda se faz necessário uma breve 
discussão é o ideal de família e quais suas 
reais responsabilidades. 

Mas na realidade, geralmente, a famí-
lia se mostra receosa e desconfiada quando 
precisa “entregar” seu filho à escola. A situa-
ção se torna diferente quando esta família se 
sente apoiada e incluída na mesma situação.

A autora Paula (2007) coloca a família 
como a responsável pela socialização ime-
diata do sujeito, pois os primeiros contatos 
sociais da criança se dão em sua casa. “É 
na família que aprendemos a nos relacionar 
com os outros. Portanto, a construção dessa 
sociedade inclusiva começa nas famílias. Os 
pais e as próprias pessoas com deficiência 
são seus principais agentes” (PAULA, 2007, 
p.7), 
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Seja qual for o modelo de família, ela é 
sempre um conjunto de pessoas consi-
deradas como unidade social, como um 
todo sistêmico onde se estabelecem re-
lações entre os seus membros e o meio 
exterior. Compreende-se, que a família 
constitui um sistema dinâmico, contém 
outros subsistemas em relação, desem-
penhando funções importantes na socie-
dade, como sejam, por exemplo, o afeto, 
a educação, a socialização e a função 
reprodutora. Ora, a família como sistema 
comunicacional contribui para a constru-
ção de soluções integradoras dos seus 
membros no sistema como um todo 
(DIAS, 2012, p.141).

Muitos dos problemas de convivência 
das famílias com a escola são exatamente 
a simbiose e confusão entre as funções de 
cada um. Os limites são bem tênues e por 
vezes, confusos, pois ambas as personagens 
têm o mesmo objetivo, mas devem percorrer 
caminhos diferentes. 

A família deve impor a educação moral 
à criança e a escola deve estabelecer as di-
retrizes do sistema educacional. Após a inser-
ção dos alunos com necessidades especiais 
em escolas regulares, ficou ainda mais em 
destaque a importância da família no desen-
volvimento da criança no processo ensino 
aprendizagem e o acolhimento deste aluno 
pelo sistema educacional. 

Os papéis de ambos, mesmo em lados 
inversos, se misturam quando o assunto é in-
cluir e fazer com que este aluno seja inserido 
e mantido neste sistema que em tantos anos 
foi voltado apenas para alunos ditos normais, 
“Os sistemas de ensino devem matricular to-
dos os alunos, cabendo às escolas organiza-
rem-se para o atendimento aos educandos 
com necessidades educacionais especiais, 
assegurando as condições necessárias para 
uma educação de qualidade para todos” 
(MEC/SEESP, 2002).

A família vem se transformando, ao lon-
go dos tempos, para se adaptar e acompa-
nhar as modificações que vêm sendo feitas 
com o objetivo de incluir as crianças com de-
ficiência na escola. As mudanças econômicas 
e culturais fazem com que a adaptação de 
seus membros se torne mais natural e capaz 
de manter estes alunos ativos na unidade es-
colar. 

A família deve colaborar de todas as 
formas possíveis com a escola em prol das 
crianças. A família detém as informações ne-
cessárias para que a unidade escolar tenha 
total conhecimento da forma com que tratar 
este aluno, portanto, no que for possível, es-
tas duas forças devem se unir para atingir um 
único objetivo que é a evolução pedagógica, 
cognitiva, pessoal e emocional deste indiví-
duo, 

É preciso auxiliar na “desconstrução” de 
algumas crenças para que a escola possa 
ocupar seu papel de produtora e divulga-
dora de conhecimentos, onde professo-
res e alunos possam se tornar autores de 
sua aprendizagem, cidadãos conscientes 
e capazes de contribuir com a sociedade 
(CARVALHO, 2004, p.20).

 Portanto, a partir do momento que cada 
um sabe seu papel, fica de certa forma, mais 
confortável para todos a inserção dos alunos 
com deficiência nas escolas. A família tem 
como tendência confiar na unidade e a escola 
sabe que pode contar com a família. Sendo 
assim, não se admite mais uma comodidade 
de papéis. 

Todos sabem o que devem e podem 
realizar para que a inclusão dê certo e torne a 
escola um ambiente mais saudável e rico em 
aprendizagens e menos em preconceitos e 
obstáculos para as crianças com deficiência.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 41

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste artigo, apresenta-se uma pesquisa de base bibliográfica, onde as colocações das 
teorias de seus estudiosos são oferecidas de forma fiel e significativa para a conclusão deste.

 A fundamentação teórica, através de tais pesquisas, em prol dos pontos positivos da 
inclusão escolar em sua prática, teve resultados significativos na área educacional, proporcio-
nando uma melhor visão sobre o assunto.  

Esta pesquisa conta com a contribuição de Cambruzzi (1998), que enfatiza a importân-
cia da valorização da família no processo de aprendizagem da criança; Mantoan (2009), que 
aponta a importância das diretrizes e controles sobre a execução de políticas públicas em 
áreas essenciais como a educação a fim de alcançar todas as pessoas de uma sociedade 
e Nérici (1972), que mesmo em tempos onde a inclusão era quase nula, já enxergava a im-
portância de unir forças em prol do progresso educacional; onde todos os envolvidos têm a 
mesma importância, não devendo caber apenas ao docente o sucesso de tal processo. 

Estes estudiosos, entre tantos outros, que através de suas incansáveis pesquisas con-
seguem nos mostrar a importância de suas teorias, mostram o quanto a união entre escola e 
família é importante e diremos até essencial. 

 Para o desenvolvimento deste trabalho, artigos, documentários, teses e outros trabalhos 
foram minuciosamente pesquisados no intuito de levantarmos sempre questionamentos com 
o objetivo de melhorar e desenvolver novas ideias, porque apenas através das reflexões e 
atitudes, conseguimos alçar novos métodos e maneiras de atingir o máximo de ensinamentos 
na inclusão.
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 A relação entre escola e família sempre foi envolta em teorias e por muitas vezes confun-
dida com uma relação de cuidar do outro somente. As funções, antigamente, eram confusas, 
se entranharam uma na outra e todos se sentiam invadidos e limitados.

 Através de legislações específicas e teorias que mostram a real importância desta fusão 
e as reais funções de cada personagem e que se conseguiu colocar em prática a inclusão 
por exemplo. A inclusão escolar não funcionaria e não teria sucesso se a família envolvida 
não desse o primeiro passo e não aceitasse o atendimento que a escola deve realizar.

Depois da família, a escola se torna o primeiro espaço em que a criança pode conviver 
com outras pessoas e isso se torna essencial no caso da criança com deficiência, onde a 
família não se sente confiante e confortável incluir esta criança em outros níveis sociais.

 A inclusão escolar chegou para acabar com este mito de que a criança com deficiência 
deve ter atendimento especializado e individual. É claro que a pessoa com deficiência deve 
ter suas particularidades respeitadas, mas no caso da inclusão, ela terá os mesmos direitos e 
deveres das outras que não tem deficiência no intuito de desafiá-la e estimulá-la a alçar novos 
horizontes.

 Ardore coloca que "o envolvimento dos pais proporciona benefícios a vários níveis: às 
crianças, aos pais, às escolas e, generalizando, infere melhorias na sociedade democrática". 
(ARDORE, 1988, p. 37).

Esta teoria destaca, portanto, a importância da presença dos pais e familiares no pro-
cesso ensino aprendizagem. E como esta presença influencia no desenvolvimento do aluno 
tanto como aluno da unidade quanto como pessoa na sociedade.

O fundamental é entender o quanto a inclusão é importante no processo de desenvol-
vimento do ensino e também na cidadania de cada indivíduo. A inclusão surgiu no intuito de 
incluir as crianças com deficiência, derrubando as barreiras do preconceito e exclusões. E a 
família deve ter isso em mente. Que além da legislação ser a favor da criança com deficiência 
na escola, isso fará bem para a própria criança já que para uma maturidade emocional, ela 
necessita desta experiência pessoal e social.

Isto posto, a família deve pensar na escola como parceira no alcance de qualidade de 
vida de seu ente querido e não como uma barreira a mais na vida desta criança.

A escola deve oferecer para estas crianças, estímulos e orientações com a finalidade 
de desenvolver ao máximo seu potencial, sua confiança e autoestima, para que se torne um 
cidadão atuante na sociedade em que vive. E em contrapartida, a família deve dar todo o su-
porte para a escola desenvolver o programa de aprendizagem e apoiar com as informações 
necessárias para que os envolvidos lidam com esta criança da melhor forma.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O grafite é uma das mais populares manifestações culturais no Brasil e no Mundo. 
Percebemos sua forte presença em ambientes públicos. É uma arte que pode ser vista 
gratuitamente em paredes e chãos dos grandes centros urbanos e tem por sua linguagem 
transmitir emoções e indagações sobre inúmeras questões de cunho social e político. A 
pesquisa trata essa arte marginal, que por muitos anos foi criminalizada, sob a ilegalidade 
muitos artistas expunham seu modo de pensar em meio a tempos de silenciamento 
como no Brasil, no período do regime da ditadura militar, na década de 70. Eles são 
expostos em desenhos muito característicos e produzidos com materiais de tinta spray. 
Atualmente o grafite também se tornou um instrumento importante para resgate do jovem 
e profissionalização. O grafite teve seu início por volta do final da década de 60 em ruas 
do Bronxs , em Nova York e se propagou no mundo todo desde então. Porém a palavra 
grafitti vem de origem italiana, plural da palavra graffito, que tem em seu significado o 
desenho ou escritura feitos com arranhões ou pigmentos geralmente carvão sobre muros 
e paredes externas ou internas. Graf em grego.

Palavras-chave: Arte;  Grafite; Protestos; Muralismo.

O GRAFITE E SUA ARTE COMO FORMA DE PROTESTO E 
INSTRUMENTO DE SOCIALIZAÇÃO
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Desde os primórdios o homem tem a necessidade de expressar-se por meio de 
pinturas nas paredes. Até antes da alfabetização, o registro do mundo que os 
olhos veem foi desenvolvido com diversas formas de expressões. 

O presente trata da evolução e significado e expressão do grafite. O que era antes 
visto como uma ação marginal ou vandalismo, transformou em obras de galeria de arte e foi 
apreciado por grandes intelectuais da literatura, música e teatro bem como fez-se cenário de 
inúmeros espetáculos da arte ao redor do mundo.  Iremos verificar a sua origem, transforma-
ção e a linguagem como forma de protesto artístico.

Ao contrário do seu estigma inicial, o grafite visa resgatar inúmeros adolescentes para 
a cidadania e atividade em meio a sociedade. Atualmente temos inúmeras organizações não 
governamentais (ONG), que, não somente capacitam como transformam o jovem que vive à 
margem da sociedade em observador e pensante, ativista em prol dela, por meio da poesia 
que envolve o grafite. 

De inúmeras formas o grafite foi moldando e obtendo uma identidade única e respeitada. 
Dentre inúmeras obras que conseguimos visualizar percorrendo os muros urbanos, verificamos 
ramificações e linguagens diferentes. Todos, sob um prisma artístico e poético que homena-
geia e também se manifesta e protesta por meio da arte. 

Sob o ponto de vista linguístico a escrita segue inúmeras decodificações e com sua 
evolução, por mais que o discurso seja aparentemente bem pouca coisa, as interdições que 
o atingem revelam logo, rapidamente, sua ligação com o desejo e com o poder. Nisto não há 
nada de espantoso, visto que o discurso –como a psicanálise nos mostrou –não é simples-
mente aquilo que manifesta (ou oculta) o desejo; é, também, aquilo que é o objeto do desejo; 
e visto que –isto a história não cessa de nos ensinar –o discurso não é simplesmente aquilo 
que traduz as lutas ou os sistemas de dominação, mas aquilo porque, pelo que se luta, o 
poder do qual nos queremos apoderar (FREITAS et al., 2013).

A arte do grafite é uma configuração de amostra artística em espaços públicos. A defini-
ção mais popular diz que o grafite é um tipo de inscrição feita em paredes O ato de escrever 
e desenhar em paredes e muros é anterior à Era Cristã, tendo sua existência comprovada 
desde a Pré-História  (FREITAS et al., 2013).

O Muralismo, uma definição de arte em paredes públicas, deixa  vestígios desde o Im-
pério Romano, e por meio dessas manifestações artísticas, conhecemos um pouco de alguns 
acontecimentos na sociedade por meio dessa manifestação artística que enriquece a história 
da humanidade  (FREITAS et al., 2013).

O presente percorre pela origem da escrita, a mesma como arte e faz menção do grafite 
como forma de protesto de um povo silenciado oralmente, mas que por meio da arte expressa 
a indignação e emoções e dá voz àqueles que muitas vezes são impossibilitados de revelar 
seus sentimentos.

INTRODUÇÃO
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A ARTE ESCRITA

Conforme Kato (1999, p. 10), “[...] a evo-
lução do código escrito, que, por revelarem 
as concepções do homem sobre ele, podem 
ser elucidativas a respeito de sua concepção 
para todo o restante da humanidade”. Des-
te ponto vista, para Kato (1999), há a argu-
mentação que a evolução do código escrito 
revela uma visão anafórica do homem sobre 
ele mesmo e neste mesmo sentido elucida o 
entendimento deste código no modo de como 
a criança o concebe.De acordo com Kato 
(1999, p. 10), “Embora existam muitas lendas 
em torno da origem da escrita, os linguistas, 
hoje, partilham de uma crença comum de que 
a escrita desenvolveu-se gradativamente do 
pictograma para o ideograma e / ou para o 
fonograma.”

Então se observa que através de uma 
crença comum entre os linguistas, a escrita 
passou do pictograma para ideograma paula-
tinamente. Agora, ver-se-á como são apresen-
tados os códigos pictográficos e ideográficos 
através do ponto de vista conceitual de Kato 
(1999).

O pictograma para Kato (1999, p. 10), 
“[...] tem uma natureza estritamente icônica, 
isto é, há uma relação não arbitrária entre o 
objeto e sua representação. Os sinais de trá-
fegos utilizados hoje podem ser considerados 
como exemplos de uma linguagem pictográ-
fica”.

Portanto, nota-se que o código pictográ-
fico é apresentado de uma maneira simples, 
fazendo analogia do pictograma com os si-
nais de comunicação visual que são utiliza-
dos no trânsito hoje em dia. Conforme Kato 
(1999, p. 10): 

O ideograma se origina da estilização 
desses pictogramas, de uma simplifica-
ção convencional que converte os dese-
nhos originais em símbolos linguísticos, 
cuja forma passa a ter uma relação arbi-
trária com o objeto ou conceito represen-
tado (KATO, 1999, p. 10).

Deste modo, seguindo este ponto de 
vista, vê-se que o ideograma tem a origem do 
pictograma. E que de uma maneira simples 
houve uma convenção no trânsito da forma 
desenho até o símbolo com valor linguístico.

O ideograma passou assim a ter tam-
bém o estatuto de um símbolo de segunda 
ordem. Além de representar um objeto ou 
conceito, passa a representar a palavra que 
representa esse objeto ou conceito. Ora, essa, 
por definição, tem também uma existência em 
termos de sons de língua. Donde o ideogra-
ma também é pronunciável.

Portanto analisaremos como surgiram 
os hieróglifos (códigos escritos), com o inten-
to de se enfocar como começou a se desen-
volver esse código linguístico.

Em Kato (1999, p. 11), houve também 
casos de fonetização direta dos pictogramas. 
Os hieróglifos, que eram originariamente pic-
tográficos, desenvolveram-se em um sistema 
silábico, o qual foi apropriado pelos fenícios 
e depois gregos”. 

Aí se vê que, para Kato (1999), os hie-
róglifos provêm de maneira originária do pic-
tograma, que os povos fenícios e gregos o 
adaptaram em um sistema linguístico de síla-
bas. Segundo Kato (1999, p. 11): 

Mas, enquanto nas línguas semíticas as 
sílabas eram simples e regulares, o grego 
apresentava uma estrutura silábica mais 
complexa que exigiu a adaptação dos 
símbolos emprestados dos fenícios para 
representar sons individuais – consoantes 
e vogais. Foi assim inventado o sistema 
alfabético (KATO, 999, p. 11).
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Provavelmente, partindo deste ponto de 
vista, observou-se que os hieróglifos se de-
ram através de processos linguísticos formu-
lados pelos povos fenícios e gregos. Surgindo 
assim, o sistema alfabético que é usado até 
hoje, e está ligado de maneira direta com a 
importância da aprendizagem da leitura na 
escola. Conforme Kato (1999, p. 8), 

Na medida em que o aprendiz desenvolve 
sua capacidade de se apoiar em estrutu-
ras cada vez maiores – em seu conheci-
mento do mundo -, esse tipo de operação 
será cada vez menos a nível de unidades 
grafêmicas e silábicas e cada vez mais a 
nível de fatias informacionais significativas 
(KATO, 1999, p. 8).

Portanto, a partir desse argumento, 
nota-se que o conhecimento das unidades 
linguísticas, grafêmicas e silábicas passam 
por um processamento de conhecimento do 
mundo do aprendiz, que começa a se apoiar 
em estruturas maiores de significados da in-
formação. Então, segundo Kato (1999, p. 11),   

[...] a criança parece estar "bio programa-
da" para percorrer em sua vida o mesmo 
caminho percorrido pelos seus ancestrais 
através dos tempos, sendo a existência 
das etapas desse percurso dependente 
também da existência de estímulos am-
bientais (KATO, 1999, p. 11). 

Conforme se vê em Kato (1999):

A criança carrega traços genéticos de sua 
espécie, tendo em vista que nestes traços 
estão contidas informações pré-existentes 
e programadas desde o surgimento de 
seus ancestrais. E tem a dependência dos 
estímulos que existem em seu ambiente 
durante as etapas do percurso de vida 
(KATO, 1999).

Aqui não se pretendeu esgotar todo as-
sunto que cerca o surgimento da escrita e de 
como foi feita a sua leitura através dos tem-
pos. Apenas, delimitou-se um paralelo entre 
a aprendizagem da criança sobre a escrita e, 
simultaneamente, com a aprendizagem da lei-
tura, dos símbolos linguísticos contidos nela.

O GRAFITE E SUAS BREVES 
DEFINIÇÕES 

A palavra grafitti vem de origem italia-
na, plural da palavra graffito, que tem em seu 
significado o desenho ou escritura feitos com 
arranhões ou pigmentos geralmente carvão 
sobre muros e paredes externas ou internas. 
Graf em grego. 

Com o tempo, graffiti foi o termo ado-
tado para representar qualquer tipo de de-
senho, pintura ou inscrição de caráter trans-
gressor feita sobre muros e paredes nas ruas. 
Também tornou-se um dos quatro fundadores 
do hip hop. 

Embora muito presente na cultura hip 
hop norte desde os anos 60, onde moradores 
do bairro Bronx substituíram os carvões do 
graffiti por spray, fazendo criações mais colo-
ridas. O ato de escrever e desenhar em pare-
des e muros é anterior à Era Cristã, tendo sua 
existência comprovada desde a Pré-História. 

Podemos perceber que o ato de usar 
muros e ambientes públicos como telas para 
se expressar de forma artística, poética e po-
lítica existiu em diversas temporalidades, se 
mantendo e se renovando e em diversos lo-
cais do mundo. É possível considerar o ato 
de grafitar quase como uma parte da cultura 
humana, mas o que chama a atenção sobre 
isso é o caráter de protesto que é associado 
ao graffiti, em quase todos esses contextos. 

Grupos humanos como os Neanderta-
lenses, por exemplo, criaram, inclusive, uma 
e cuspiam tinta, bem como faziam moldes de 
estêncil com o contorno de suas mãos. No 
Império Romano, por exemplo, as escrituras 
em paredes eram inclusive vistas como algo 
mais sofisticado do que aquelas compostas 
somente por desenhos, devido ao fato de 
poucos saberem ler e escrever. 
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Em Roma, grafitar era uma prática co-
mum, isso graças à maneira como esta socie-
dade estava organizada e que pressupunha 
um certo direito, ao menos aos cidadãos, de 
liberdade de expressão. 

A pesquisadora Rebecca Benefiel, em 
entrevista concedida à Editora Zupi, em maio 
de 2012, contou que o graffiti se fez tão co-
mum na cidade de Pompeia, na Itália, que 
todos escreviam nas paredes, ricos, pobres, 
escravos, estrangeiros, homens, mulheres, es-
creviam até mesmo dentro de casa. 

As grafias, em sua maioria, eram nomes 
próprios, saudações, poesias, piadas, lamen-
tos de amor, divulgação de lutas de gladiado-
res, listas de mercado, e as mais importantes 
e que estou dando enfoque nesta pesquisa: 
as críticas políticas. 

Ademais, no Império Romano, além dos 
graffitis habituais, também eram feitas inscri-
ções misteriosas da Apostolado, seja para 
demarcar locais secretos, seja para ilustrar 
a religião.

No Brasil não foi diferente, após o perí-
odo do uso do piche pelas agências de pro-
paganda, principalmente entre os anos 1940 
e 1950 com as Casas Pernambucanas anun-
ciando sua linha de produtos nos muros e 
suportes públicos dos mais diversos, o spray 
também passou a ser empregado, a partir 
de meados da década de 1960, como um 
dos materiais utilizados para a propagação de 
palavras de ordem nas principais cidades do 
país, principalmente na cidade de São Pau-
lo, anunciando o possível golpe de Estado 
que estaria por nos colocar em processo de 
estagnação política e das liberdades demo-
cráticas. 

O PROTESTO EM FORMA DE ARTE 

O grafite envolve Arte, História e um 
vasto conhecimento de mundo. Ele reflete a 
realidade, principalmente nas classes mais 
baixas, onde são manifestadas inúmeras 
emoções como indagações e indignações de 
um povo que vive à margem da sociedade 
(FUNARI, 2001). 

Em ricos desenhos e escritas em pare-
des e até mesmo no chão são amostras de 
diversas mensagens de pessoas que e em 
sua grande maioria vivem em subúrbios que 
expressam sua arte. 

No Brasil o grafite inicia esta manifesta-
ção em São Paulo, em um período de silen-
ciamento aos artistas, como na ditadura mili-
tar, o grafite deu voz a inúmeras indignações 
sobre a pressão recebida na década de 70.

As manifestações com tinta spray vi-
nham impulsionadas por um sentimento liber-
tário contra o autoritarismo opressor instau-
rado no interior das relações familiares, nas 
escolas e universidades, nas empresas e na 
vida cotidiana de uma sociedade de consumo 
e comunicação de massas que vinha sofren-
do da doença de uma ditadura militar. 

Essa postura de rejeição radical à so-
ciedade de consumo foi uma característica 
essencial do movimento de contracultura. Os 
jovens não lutavam para serem incorporados 
a esse sistema de consumo de massas, até 
porque a maioria deles pertencia a classe 
média e a pequena burguesia e já era neste.  
Sua intenção com estes protestos era rejeitar 
as formas dominantes de consumismo desen-
freado advindo dos valores capitalistas. De 
acordo com FUNARI (p. 14) : 
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Assim, foi possível encontrar várias inscri-
ções feitas pelos moradores em muros e 
fachadas de prédios. Algumas delas fa-
ziam referência a eleições e traziam apoio 
a determinados candidatos, destacando 
as suas qualidades, assim como é feito 
hoje em dia. Além disso, segundo Funari, 
as pessoas daquela época também re-
gistravam desenhos e textos relaciona-
dos a diferentes temas, como poesias e 
imagens representativas de atos sexuais 
(FUNARI, 2001, p. 14). 

A palavra comunidade tem origem no 
termo latim communĭtas. O conceito refere-se 
à qualidade daquilo que é comum, pelo que 
permite definir distintos tipos de conjuntos: 
das pessoas que fazem parte de uma popu-
lação, de uma região ou nação.

Assim como aconteceu na primeira van-
guarda (1910-1920), mais uma vez se viu a 
necessidade de diferir as duas faces da van-
guarda (1950-1960): podemos ver de um 
lado uma arte mais voltada às transformações 
da linguagem, e de outro lado uma arte que 
busca a transformação da sua própria defi-
nição, bem como de seu lastro institucional. 

Além disso, tanto as vanguardas histó-
ricas quanto as neovanguardas  trazem em 
comum a negação dos espaços comuns para 
a arte, como museus, galerias, livros e tea-
tros. Conforme Gianni Vattimo, este ímpeto 
anti-institucional foi algo mediado pelo recen-
te a nova consciência crítica sobre a cultura, 
especialmente a cultura de massa

Discussão legítima considerando a pro-
dução do espaço urbano e metropolitano da 
cidade de São Paulo em que a população 
mais pobre foi “forçada” a se locomover e se 
estabelecer nos fundões da zona sul, caracte-
rizando verdadeiros espaços de miséria:

Dispostos geograficamente em locais 
afastados e próximos às fronteiras distri-
tais e às zonas de mananciais, a locali-
dade mais distante em relação ao centro 
velho e histórico de São Paulo é a favela, 
encontrada no chamado ‘fundão’, o qual 
identifica-se com a denominação recente 
de hiper-periferia para uma vasta área de 
crescimento de bolsões de pobreza que 
continuaram se expandindo após as polí-
ticas de urbanização empreendidas pelo 
Estado nas periferias anteriores e que 
se encontram próximos a áreas ricas da 
cidade (TORRES, 2003, APUD CARRIL, 
2006, p. 144). 

A educação dos jovens é vista como 
possibilidade de inserção no mercado de tra-
balho e no consumo de bens. A pedagogia 
alicerçada sobre bases de uma formação 
para uma aprendizagem prática e não para 
a reflexão, promove situações didáticas vin-
culadas a artes manuais, tarefas cotidianas 
e ligadas à vida diária, além dos cursos de 
profissionalização.

 O ideal de educação que se concretiza 
como um instrumento à serviço do aprender 
para o fazer e não como forma de emancipa-
ção política mostra-se posto em prática. 

O grafite comporta também a figura de 
socialização do jovem e possui na atualida-
de um aspecto educacional, que resgata o 
jovem oprimido pelo sistema, dando vos em 
muros públicos para que manifeste diversas 
emoções, tornando a arte do grafite, além de 
parte de uma ação de resgate a sanidade 
psicológica, a visão crítica e também uma 
importante profissão de pintor sob o aspecto 
artístico.
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Na superação da condição de oprimido, 
à medida que a reflexão sobre a realidade 
passa a ser objeto de questionamento nas 
situações de ensino e a ação do sujeito parti-
cipante do processo de aprendizagem passa 
a ser diferente, interferindo em sua atuação e 
em seu entendimento sobre o mundo: “Quan-
to mais as massas populares desvelam a re-
alidade objetiva e desafiadora sobre a qual 
elas devem incidir sua ação transformadora, 
tanto mais se ‘inserem’ nela criticamente” 
(FREIRE, 2011, p. 54).

Crianças e adolescentes pertencentes 
às classes economicamente favorecidas, têm 
a possibilidade de arcar com melhores qua-
lificações educacionais e profissionais, visto 
que, cursos de qualificação, normalmente re-
presentam custos elevados, excluindo assim 
a população de baixa renda. Essa parte da 
sociedade é quem mais necessita de capaci-
tação para seu processo de desenvolvimento 
e infelizmente não possui as condições finan-
ceiras necessárias para se profissionalizar 
(FREIRE, 2011). 

Em uma atuação voltada para os jo-
vens de periferia, a problematização sobre os 
opressores e oprimidos e as relações comple-
xas envolvidas nesta trama social deveriam 
ser postas no cerne de toda práxis pedagó-
gica e de toda formulação acerca dos fins da 
educação  (FREIRE, 2011). 

A ideia de transformação social conce-
bida por Freire fundamenta-se na necessida-
de de engajamento, de uma inserção crítica, 
na ânsia de conhecer e superar a dinâmica 
de opressão segundo a qual está estruturada 
a sociedade, buscando uma formação que 
construa a subjetividade do sujeito, criando 
as condições para a formação de uma cons-
ciência responsável por recriar a realidade e 
o conhecimento. Por este motivo, a educa-
ção libertadora não pode ser planejada pelos 
opressores, que teriam como objetivo não o 
desvelamento social, mas a reprodução de 

seus valores ideológicos, ainda que repletos 
de boas intenções  (FREIRE, 2011). 

O novo caráter de contestação social 
e político das artes plásticas fez com que o 
governo militar brasileiro cortasse as poucas 
pontes que existiam entre o movimento cultu-
ral e as massas, a fim de evitar que a intelec-
tualidade pudesse fomentar uma espécie de 
restrito alcance público das produções dos 
artistas plásticos quanto o habitual elitismo de 
suas instituições não ajudavam a crer numa 
participação mais efetiva das artes plásticas 
em algum grande projeto de 41. O depoi-
mento de Frederico Morais em seu como a 
censura passou a intervir no meio das artes 
plásticas:

[...] o primeiro conflito realmente grave 
com a censura ocorreu na II Bienal da 
Bahia, inaugurada alguns dias antes do 
Ato Institucional [n. 5]. No discurso inau-
gural de abertura o então governador 
Luiz Viana Filho Bienal foi fechado, pre-
sos seus organizadores, seguindo-se a 
retirada de vários trabalhos considerados 
eróticos e subversivos. Os incidentes pro-
vocaram tímidos protestos das entidades 
representativas dos artistas e críticos, no 
país, e manifestações enérgicas no exte-
rior, incluindo da Associação Internacional 
de Críticos de Arte. Como consequência, 
a Bienal da Bahia encerrou precocemente 
sua carreira.

Cabe às instituições públicas promover 
a cidadania, resgatar esses jovens, tirando-
-os das ruas e propiciar seu real valor como 
indivíduo numa sociedade acima de tudo 
competitiva, oferecendo cursos de formação 
gratuitos, facilitando assim a entrada desses 
jovens no mercado de trabalho. 
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Existem garantias e direitos inerentes a 
todos os cidadãos que devem ser efetivamen-
te respeitadas e cumpridas, o ECA (Estatuto 
da Criança e do Adolescente) especificamen-
te, trata da criança e do adolescente, os de-
veres e obrigações para com eles, e a Lei 
maior, a Constituição Federal, reza claramente 
sobre as garantias e direitos inerentes aos 
cidadãos, inclusive o direito e a necessida-
de de resgatar seu valor como indivíduo; de 
suma importância para o desenvolvimento e 
futuro do país. Também cabe às instituições 
privadas a abertura de oportunidade de aces-
so às crianças e adolescentes, por meio de 
inúmeras vertentes, e uma delas importante 
ação de grafitar. 

Podemos nos questionar sobre a per-
manência de um significado ligado ao pro-
testo e à transgressão associado ao uso das 
técnicas de graffiti. A pintura mural, mesmo 
tendo algumas diferenças técnicas em rela-
ção ao graffiti, foi de grande influência para 
o mesmo e também foi utilizada por diversos 
povos ao longo da história.

 Entre os povos mesopotâmicos, egíp-
cios e cretenses, eram feitos murais para 
decorar palácios e monumentos funerários. 
Também foram cultivados nas civilizações 
greco-romanas, apesar de poucos terem re-
sistido à ação do tempo. As ruínas de Pom-
peia e Herculano se destacam assim por nos 
darem uma noção de como eram usadas es-
sas pinturas para a decoração dos ambientes

Pode-se observar claramente o desen-
volvimento e o interesse vindo daqueles que 
usufruem desta oportunidade de ensino, onde 
a profissionalização não é a única meta, mas 
também, e acima de tudo o conhecimento 
para que se possa através do grafite, resolver 
seus problemas, buscar os seus direitos e 
obter informações. 

A utilização do grafite como meio de 
integralização, onde como exemplo, o jovem 
desempregado possa estar encontrando sua 
dignidade como ser humano, suprindo suas 
carências individuais e sociais, até porque 
esses direitos estão garantidos em lei e que 
a mesma (espera-se) venha a ser cumprida.

 O estímulo é oferecido, a vontade de 
aprender dessas crianças e adolescentes ca-
rentes é visivelmente clara, os resultados são 
incentivadores para se buscar mais além e 
finalmente, a busca da cidadania está sendo 
priorizada.
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A humanidade explora a pintura artística desde a arte rupestre. Contudo, as opiniões 
divergem, pois há quem acredite que o grafite seja uma ação de vandalismo. Já outros o ca-
racterizam como uma forma de expressão artística revelando a necessidade de debatermos 
sobre o tema.

Quem vive sobre os grandes centros urbanos observa-os com certa frequência tomando 
proporções cada vez maiores. A cultura do grafite hoje se tornou uma arte bastante admirada 
como as grandes exposições que evidenciamos nas mais famosas  galerias mundiais.

Da criminalização à socialização. O grafite percorreu por dois prismas em meio a socie-
dade quando o princípio de sua prática era de manifestar a indignação em meio a espaços 
públicos, foi se transformando em exposições em  galerias de arte.

Quando a criança é afastada provisoriamente do convívio familiar, é necessário empre-
ender esforços para que ela não seja afastada também da escola, da comunidade, de outros 
grupos de pertencimento ou de atividades coletivas que nos frequentam diferentes segmentos 
de seu convívio. 

As ações devem ser no sentido não do afastamento ou perda dos laços afetivos já 
construídos, mas da manutenção dos mesmos, caso estes sejam firmes, efetivos, construtivos 
e positivos.

A prática do grafite também funciona como instrumento de prevenção, numa ação con-
junta dos saberes existentes e de  prática da socioeducação e inclusão pode ser vista como 
continuidade de uma prática da vida , que esta costuma ter um efeito restritivo e empobrecedor 
neste tipo de intervenção; mas é sim, um instrumento para pensar e atuar em diversas situa-
ções, pois amplia nossa visão para uma visão multidimensional; premia a evolução pessoal, 
ao invés de castigá-la; favorece a cooperação, ao invés de sabotá-la; modela o respeito e o 
carinho.  Foi proposto, portanto, a potencialização da amostra do grafite como meio de protesto 
e socialização. A criança e a família são percebidos como agentes de mudanças. 

Neste sentido, devem ser planejadas ações que favoreçam a interação entre as crianças 
e os adolescentes e entre estes e os contextos os quais frequentam, como a escola, a família, 
a comunidade, as instituições religiosas, os grupos de protagonismo juvenil (grupos de dança, 
de música, de estudos etc). 

As crianças precisam ser capazes de identificar seus sentimentos e expressá-los, assim 
como precisam também reconhecer as necessidades emocionais dos outros membros de seu 
sistema sócio familiar, para construir a sua rede afetiva e elaborar projetos de vida. Pensar 
em termos de inclusão social ajuda-nos a reconstruir nossa própria trama social danificada e 
a criar dispositivos que nos permitam elaborar nossos medos e ajudar as pessoas a fazê-lo. 

Por isso, “é importante considerar o valor dos contextos locais, das relações pessoais, 
da confiança no outro, da possibilidade de participação na planificação dos programas que 
afetam a vida do conjunto” (DABAS, 29 1995, p.8). A prática da inclusão social promove o 
desenvolvimento da capacidade autorreflexiva e autocrítica; a otimização da organização au-
togestiva; e a mudança na subjetividade das pessoas, na família e no meio social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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É uma “ferramenta conceitual útil e poderosa para organizar as experiências pessoais 
e coletivas, tanto aquelas que povoam nossas próprias vidas como as de nossos pacientes... 
e fazer algo a respeito” (SLUZKI, 1997, p.27).

A cada dia que passa, o grafite vem adquirindo cada vez mais relevância na sociedade 
e no mundo artístico.  Sua utilização já é vista como instrumento de arte de protesto e sua 
ação no meio social vem aumentando de forma rápida entre os muros das grandes cidades.

 Cresce o número de jovens que se interessam por essa arte como meio de fuga da 
realidade e de observação do mundo bem como a exposição do seu ponto de vista em forma 
de inúmeras linguagens artísticas em desenho ou escritas.  Esta arte auxilia o jovem a expor 
sua opinião bem como contribuir com beleza e arte nos grandes centros urbanos e mostrar 
uma alternativa de protesto e dar voz ao povo silenciado pelo sistema. 
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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo pesquisar sobre a Síndrome de Down 
e sua inclusão no ensino regular. Existem muitos motivos para que uma criança Down 
tenha a oportunidade de frequentar uma escola comum, visto que cada vez mais estudos 
comprovam a capacidade de crianças com Síndrome de Down, aumentando o potencial de 
serem incluídas com sucesso. Neste sentido, este trabalho apresenta informações acerca 
do perfil de aprendizado peculiar de uma criança com Síndrome de Down e boas práticas 
para sua educação no Ensino Fundamental, em direção a uma inclusão bem-sucedida 
no ensino regular. A partir de Revisão Bibliográfica foi possível concluir que, embora a 
passos curtos, a inclusão de alunos com Síndrome de Down vem se desenvolvendo a 
contento. E o AEE vem contribuindo de forma positiva para que esses educandos venham 
a se desenvolver através de metodologias adequadas e específicas para cada deficiência. 
Acredita-se, portanto, que indivíduos com Síndrome de Down possuem habilidades e 
potencialidades como qualquer outro, entretanto, suas limitações cognitivas, de linguagem 
e de desenvolvimento global necessitam de um tempo diferenciado para se desenvolverem, 
onde a estimulação adequada irá contribuir de forma satisfatória e apresentar avanços 
significativos.

Palavras-chave: Síndrome de Down; Aprendizagem; Inclusão; AEE.

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE DOWN NO 
ENSINO REGULAR – SUPERANDO BARREIRAS
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O novo paradigma da educação brasileira, “a inclusão”, teve início há algumas déca-
das em uma sociedade extremamente excludente, que sempre valorizou e projetou 
indivíduos produtivos. Em virtude de ser novo e proclamar a democracia no sistema 

educacional, sua aplicação objetiva transformações na perspectiva social, que surge para “rom-
per barreiras ao redor de grupos estigmatizados” (WERNECK, 1997 apud GOFFREDO, 1999, 
p. 45). Essa minoria anseia por oportunidades para participar de uma sociedade que possibilite 
a valorização das diferenças.

Na concepção de Gomes (2010), a inclusão vem romper o jogo da desigualdade que a 
escola comum promove diariamente, mostrando que o importante nesse jogo é querer participar. 
Mas, participar de forma coletiva, jamais individual, onde todos, alunos, professores e família se 
beneficiarão com as estratégias propostas.

A motivação para o desenvolvimento desse trabalho surgiu a partir da reestruturação 
educacional, em que está sendo vivenciada a experiência da implantação da Sala de Recursos 
Multifuncionais (SRM), tendo como objetivo compreender a Síndrome de Down, suas caracterís-
ticas específicas e seu desenvolvimento, questionando a sua inclusão na rede regular de ensino.

Todo ser vivo está predisposto a desenvolver-se, é direito de cada um; a criança com 
Síndrome de Down não é diferente, mas é preciso trabalhar o seu individual. É claro que o in-
divíduo com Síndrome de Down possui algumas limitações e dificuldades e até necessita de 
condições especiais para aprendizagem, conforme coloca Siqueira (2019). Porém, ressalta-se 
que, a partir de estimulações apropriadas, ele pode se desenvolver e realizar tarefas diárias e 
até mesmo obter formação profissional.

Neste sentido, o Atendimento Educacional Especializado (AEE) apresenta-se como um 
novo serviço oferecido pela educação especial e uma das condições para o sucesso da inclusão 
escolar dos alunos com Síndrome de Down.

Diante disso, o presente trabalho tem como objetivo pesquisar sobre a Síndrome de Down 
e sua inclusão no ensino regular, bem como a importância do AEE para que isso se efetive. A 
hipótese levantada é que para favorecer parcerias entre sociedade, escola e família visando à 
inclusão de fato dessas pessoas no sistema educacional, primeiramente, é necessário conhecer 
a Síndrome de Down e suas características específicas, para que o seu desenvolvimento global 
se efetive de forma satisfatória através de métodos adequados à sua deficiência.

A educação brasileira está sendo pensada na direção de novos rumos, no sentido de 
melhorar a qualidade do ensino, promovendo reflexões e transformações profundas, como a 
Inclusão que, por enquanto, anda devagar, mas que já podemos visualizar a sua possível prática. 
Conhecer a sua proposta faz toda a diferença para proporcionar às pessoas com Síndrome de 
Down uma possível independência e uma melhor qualidade de vida (VOIVODIC, 2008).

A pesquisa caminhou buscando na literatura livros, artigos, revistas e sites que pudessem 
dar um conhecimento mais profundo relacionado à Síndrome de Down. Portanto, a escolha do 
tema representa uma oportunidade de aprofundamento dos conhecimentos e busca do alicerce 
teórico e técnico para realizar a inclusão de crianças com a Síndrome de Down. 

INTRODUÇÃO
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CONHECENDO A SÍNDROME DE DOWN 
– CONHECER . . . .ELHOR SAÍDA CONTRA 
O PRECONCEITO

Sabemos que o preconceito está pre-
sente em todas as áreas de nossa vida e em 
relação à deficiência este aumenta demasia-
damente. A melhor forma de compreender-
mos conceitos ou fatos é através da busca de 
informações que nos permitam compreender, 
lidar, respeitar e acima de tudo aceitar o que 
antes nos era desconhecido.

HISTÓRIA DA SÍNDROME DO DOWN

Há indícios que apontam que a Sín-
drome de Down existe há milhares de anos. 
Provavelmente, sempre existiram indivíduos 
Down na humanidade. De acordo com Silva 
(2019), pesquisam informam que começaram 
a ser desenvolvidos trabalhos a esse respeito 
em torno do século XIX, porém, a cada dia 
despontam novos estudos sobre o tema.

O site da BBC Brasil (2019) afirma que 
os registros mais antigos existentes na histó-
ria revelam indivíduos com as características 
físicas da síndrome de Down em um altar na 
cidade de Aachen, na Alemanha, no ano de 
1505.

Segundo Schwartzman (2003), referên-
cias claras apontam que indivíduos com Sín-
drome de Down podem ser encontrados na 
cultura dos Olmecas, tribo que viveu na região 
que hoje conhecemos como Golfo do México, 
de 1500 AC a 300 AC. Achados arqueoló-
gicos nesta região encontraram gravações, 
esculturas e desenhos de crianças e adul-
tos com atributos tais que fazem supor que 
tivessem Síndrome de Down. Estes sujeitos 
são representados com características muito 
parecidas com os indivíduos com a síndrome, 
e muito diferentes das do povo Olmeca.

De acordo com os antropólogos, estas 
figuras poderiam representar objetos religio-
sos, tendo sido encontrados nas imediações 

de templos. Schwartzmann (2003) relata que 
dados históricos informam que os Olmecas 
aceitavam que indivíduos com Síndrome de 
Down fossem resultados do cruzamento de 
jaguares com mulheres mais velhas da tribo, 
sendo considerados sagrados. Assim sen-
do, o indivíduo com esta síndrome era visto 
como um ser híbrido, deus-humano e cultua-
do como tal.

Examinar a trajetória da deficiência e 
suas várias representações sociais, é um 
meio de entender porque os deficientes fo-
ram separados do convívio social, não sendo 
possível conhecê-los. Isto porque a história 
das pessoas com deficiência é marcada pela 
exclusão, pois elas não eram consideradas 
pertencentes à maioria da sociedade, sendo 
abandonadas, mortas, jogadas à sorte (TAN-
NOUS, 2019).

Conforme Schwartzman (2003), os gre-
gos, principalmente em Esparta, não tolera-
vam as pessoas com síndromes, por não con-
siderá-las humanos, e sim uma espécie de 
monstro. Não havia distinção entre portador 
de doença mental e portador de deficiência 
mental; assim como acontece com boa parte 
da população ainda hoje.

Segundo Silva (2019), na Idade Média, 
os indivíduos com deficiência eram vistas 
como resultado da união de uma mulher com 
o Demônio. Martinho Lutero, que viveu no sé-
culo XVI, costumava propor que se queimasse 
a mãe . . . .ilho, pois entendia que a criança 
deficiente só poderia ter se originado a partir 
de forças do mal.

Werneck (1995) define a deficiência 
mental em geral .  .  .  .índrome de Down em 
Particular como não sendo uma afecção 
própria da sociedade moderna. Há inúme-
ras evidências de que, mesmo em tempos 
mais remotos, de que alguns indivíduos se 
diferenciavam dos demais por apresentarem 
uma inteligência inferior daquela considerada 
normal para os padrões das sociedades que 
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viviam. A forma como essas pessoas eram 
consideradas, tratadas, ou compreendidas é 
que sempre variou muito. Algumas culturas 
antigas, como já foi citado, sacrificavam as 
crianças que nasciam com algum tipo de de-
ficiência.

Durante muito tempo, o indivíduo com 
Síndrome de Down era julgado como retarda-
do, incapaz e, para algumas comunidades, 
até como monstro ou filho do demônio. Infe-
lizmente, hoje em dia, ainda existe muita con-
fusão a respeito do conceito de Síndrome de 
Down, que é frequentemente confundido com 
deficiente mental (SILVA, 2019).

Até o final do século passado, todos os 
indivíduos com deficiência mental eram clas-
sificados e tratados como pertencentes a um 
mesmo tipo de doença ou condição. Conso-
ante Werneck (1995, p. 59):

A medicina da época, entretanto, não tinha 
conhecimento de que uma redução de 
inteligência poderia representar um sinal 
comum a dezenas de situações bastante 
variadas, decorrentes de uma série muito 
grande de alterações no sistema nervoso, 
particularmente no cérebro (WERNECK, 
1995, p. 59)

Um passo fundamental na identificação 
de quadros diferentes dentro do grande grupo 
das deficiências mentais ocorreu na década 
de 30, quando um químico norueguês cha-
mado Falling descobriu que alguns deficien-
tes mentais eliminavam na urina quantidades 
anormais de um aminoácido chamado feni-
lalanina. A partir de suas investigações iniciais 
foi possível entender e identificar uma doença 
chamada fenilcetonúria, causada por um erro 
químico inato que impossibilita a metaboliza-
ção desse aminoácido (BISSOTO, 2019).

Consoante Werneck (1995), não me-
tabolizar a fenilalanina se acumula pelo or-
ganismo e vai causar disfunções de vários 
sistemas do corpo humano. O principal deles 
.  .  .  .érebro. O quadro é de retardo mental, 

epilepsia e vários outros sinais e sintomas 
severos.

Ainda segundo Werneck, não se sabe 
ao certo quando foi descrito o primeiro caso 
de Síndrome de Down, mas o médico inglês 
John Langdon Down descreveu, em 1866, as 
características similares de crianças com esta 
síndrome e cedeu o seu nome à condição, 
assumindo que o quadro já era bastante co-
nhecido. O seu trabalho ajudou a disseminar 
o conceito da Síndrome de Down como uma 
entidade clínica peculiar .  .  .  .iferenciá-la do 
hipotireoidismo ou cretinismo, que era muito 
frequente naquela época. Atualmente, graças 
a incontáveis inúmeras pesquisas realizadas, 
indivíduos com Síndrome de Down possuem 
novas perspectivas de vida.

DEFINIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

Conforme Mills (2003), a Síndrome de 
Down é uma alteração genética que ocorre 
durante a concepção. Resulta de um distúrbio 
da divisão dos cromossomos que influencia 
na formação das pessoas afetadas.

Dentro de cada célula do nosso corpo, 
estão os cromossomos, responsáveis pela 
cor dos olhos, altura, sexo e também por 
todo funcionamento e forma de cada órgão 
do corpo interno, como o coração, estômago, 
cérebro, etc. Cada uma das células possui 46 
cromossomos, que são iguais, dois a dois, 
quer dizer, existem 23 pares ou duplas de 
cromossomos dentro de cada célula.

Um desses cromossomos, o de nº 21 
é que está alterado. A pessoa que possui 
síndrome de Down tem três cromossomos 
21 (trissomia em todas as suas células ao 
invés de ter dois). O seu nome deve-se a 
John Langdon Down, médico britânico que 
descreveu a síndrome em 1866, a qual cha-
mara, na época, de mongolismo, em razão 
da semelhança dos traços físicos com o povo 
mongol – termo atualmente considerado ex-
tremamente pejorativo.
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Só no fim da década de 1950 é que 
o assunto foi um pouco mais detalhado. O 
médico francês Jerome Lejeune desmistifi-
cou o porquê de os bebês nascerem com 
os mesmos traços identificando a alteração 
num dos cromossomos . . . .omeou de síndro-
me de Down, em homenagem ao especialista 
que iniciou o tema no meio científico (MILLS, 
2003).

A Síndrome de Down pode ser carac-
terizada por várias alterações fenotípicas, as 
quais podem ser notadas no nascimento da 
criança ou ainda no feto. Entretanto, essas 
alterações precisam ser consideradas conjun-
tamente, pois . . . .onjunto de alterações que 
irá indicar a síndrome.

Schwartzman (2003) explica que a 
maior parte dos casos de síndrome de Down 
é proveniente de uma falha na divisão celu-
lar, isto é, uma falha suficiente para alterar o 
desenvolvimento embrionário do feto. A com-
provação diagnóstica pode ser feita a partir 
de um exame genético: o cariótipo que, irá 
confirmar o cromossomo extra no par 21.

Para o autor, as características e etiolo-
gia da síndrome de Down são diversas, porém 
algumas delas não afetarão o desenvolvimen-
to da criança. Entretanto, cada característica 
assinala diferenças físicas como: perfil acha-
tado; nariz pequeno . . . .sso nasal geralmente 
achatado, sendo em algumas crianças a pas-
sagem nasal mais estreita; hipoplasia (redu-
ção da atividade dos tecidos da face); boca e 
dentes pequenos de modo que a língua pode 
se projetar para fora; língua hipotônica, com 
a redução do tônus muscular, a língua pode 
ficar com estrias; o céu da boca ou palato é 
estreito; cabelos são finos e lisos; possuem 
pregas epicântica ou pregas pálpebra nasais 
que se estendem do nariz até a parte interna 
da sobrancelha cobrindo o canto interno do 
olho; as orelhas são pequenas com baixa im-
plantação, assim, a borda superior da orelha 
na sua maioria é dobrada e os canais do ou-
vido estreitos; prega palmar transversal única; 
as mãos e os pés tendem a ser pequenos e 

grossos e existe uma distância entre os de-
dos dos pés, um espaço maior entre o dedão 
. . . .egundo dedo; nas mãos ocorre o encur-
vamento dos quintos dígitos; a parte posterior 
da cabeça é levemente achatada, o que é 
denominado de braquicefalia. Podendo esta 
ocorrer em qualquer raça, povos negros, ama-
relos e brancos (SCHWARTZMAN, 2003).

De modo geral, as pessoas com sín-
drome de Down possuem uma boa relação 
afetiva, são calmos e bem humorados, porém 
apresentam prejuízos intelectuais, podendo 
apresentar grandes variações quanto ao seu 
comportamento. A personalidade muda para 
cada um e alguns podem apresentar distúr-
bios do comportamento.

A APRENDIZAGEM DO ALUNO COM 
SÍNDROME DE DOWN

De modo geral, o processo de desen-
volvimento de uma criança portadora da 
Síndrome de Down é bem parecido com o 
das crianças consideradas normais, como 
comentamos em alguns trechos do item an-
terior, apesar de acontecer mais lentamente. 
E essa demora para obter certas habilidades 
pode atrapalhar as expectativas que a família 
. . . .ociedade tenham dela, levando ao surgi-
mento de estigmas quanto ao seu desempe-
nho (VOIVODIC, 2008).

Por um longo período na História da 
Humanidade, tais pessoas foram privadas de 
experiências essenciais para o seu desenvol-
vimento, pois acreditava-se que elas eram in-
capazes. Porém, na atualidade já foi compro-
vado que portadores da Síndrome de Down 
podem atingir estágios muito mais avançados 
de raciocínio e de desenvolvimento. Na maior 
parte das vezes, o que falta são oportunida-
des e estímulos adequados para seu desen-
volvimento e aprendizagem.

A SD frequentemente gera complica-
ções clínicas que acabam interferindo no de-
senvolvimento geral da criança, sendo que 
as mais comuns são: alterações cardíacas, 
hipotonia, complicações respiratórias e alte-
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rações sensoriais, principalmente relativas à 
visão . . . .udição (CANFIELD, 2019).

Conforme Pueschel (2007, p. 115), uma 
das características que mais afeta o desenvol-
vimento psicomotor . . . .ipotonia (tônus mus-
cular reduzido), que atinge toda a musculatu-
ra . . . .arte ligamentar da criança. A tendência 
é que a hipotonia diminua com o tempo de 
forma espontânea, mas ela continuará pre-
sente durante toda a vida, em graus distintos.

Schwartzman (2003, p. 47) afirma que 
hipotonia influencia no desenvolvimento mo-
tor da criança; nas habilidades, em suas inte-
rações com o ambiente, retarda ou bloqueia 
sua exploração, reduz ou produz déficit de 
sensações e vivências, prejudicando o de-
senvolvimento cognitivo. Também limita suas 
habilidades físicas, tanto na coordenação mo-
tora grossa como fina.

Já com relação ao tônus, é algo indi-
vidual, variando entre os indivíduos com a 
síndrome. Geralmente, eles são capazes de 
controlar a cabeça, de rolar, de sentar, de 
se arrastar, de engatinhar, de andar e correr, 
a não ser que haja algum comprometimento 
além da síndrome.

Pueschel (2007, p. 117) enfatiza que, 
"muitas vezes o bebê com Síndrome de Down 
apresenta atraso na iniciação de habilidades 
motoras". Para a criança Down, é importante 
experimentar o quanto antes o maior núme-
ro possível de movimentos prazerosos e efi-
cazes, pois serão primordiais para o desen-
volvimento de habilidades mais complexas 
futuramente. Portanto, um planejamento de 
atividades psicomotoras pelo professor ajuda 
bastante e juntamente com o fisioterapeuta 
que também desenvolverá atividades condi-
zentes com as necessidades.

Diversos estudos constataram que a 
maior parte das crianças Down apresenta 
uma deficiência mental de grau leve a mode-
rado. Por isso, é necessário que o professor 
que vai mediar com estes sujeitos saiba o 
que é deficiência Intelectual, e que entenda 

que é uma insuficiência funcional das funções 
neurológicas. No caso da criança com SD, 
o cérebro não alcança seu desenvolvimento 
completo e assim todas suas funções se en-
contram modificadas.

Na verdade, para Schwartzman (2003, 
p. 49), o cérebro de qualquer criança recém-
-nascida possui capacidades para aprender, 
porém, elas irão se desenvolver por meio de 
estímulos e também estão vinculadas a fato-
res biológicos, como integridade orgânica e 
influências diretas dos fatores ambientais e 
sociais.

Essa teoria é muito aceita e pode ser 
observada em incontáveis estudos de outros 
pesquisadores, como por exemplo Piaget 
(1978, p. 64), que diz que os seres humanos 
nascem somente com potencialidades (ca-
pacidade inata) para a aprendizagem. Todo 
conhecimento e desenvolvimento irão depen-
der dos fatores do ambiente e dos estímulos 
provenientes deste.

Indivíduos com SD apresentam algu-
mas dificuldades de aprendizagem que na 
maioria das vezes são dificuldades genera-
lizadas, que atingem todas as capacidades: 
linguagem, autonomia, motricidade e integra-
ção social, podendo se apresentar em maior 
ou menor grau (VOIVODIC, 2008).

Apesar de a SD ser classificada como 
uma deficiência intelectual, não se deve nun-
ca definir qual será o limite de desenvolvi-
mento e aprendizagem do sujeito. Inevitavel-
mente, existe um atraso em todas as áreas 
do desenvolvimento e um estado definitivo de 
deficiência intelectual.

No entanto, não se pode estabelecer 
um padrão esperado de desenvolvimento em 
todos aqueles que apresentam déficit, pois o 
desenvolvimento da inteligência não depen-
de apenas da alteração cromossômica, mas 
também de todo o potencial genético e das 
influências e estímulos do meio.
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Desde o nascimento, a criança com SD 
possui reações mais lentas do que as crian-
ças consideradas normais; comprometendo 
sua relação com o ambiente. O desenvolvi-
mento cognitivo não é somente mais lento, 
como também acontece de modo diferente, 
mais individual, professor e aluno. O desen-
volvimento mais lento pode ser proveniente 
dos transtornos de aprendizagem. Porém, 
conforme a criança vai crescendo, as diferen-
ças se mostram maiores, pois as dificuldades 
da aprendizagem mudam o rumo do desen-
volvimento.

Portanto, a criança leva mais tempo 
para ler, escrever e fazer contas. Entretanto, 
a maior parte dos alunos com esta Síndrome 
é capaz de ser alfabetizada e realizar ope-
rações lógico-matemáticas. O que a criança 
memoriza de forma mais rápida .  .  .  .aterial 
que vê impresso, pois possui memória visu-
al mais eficiente do que a memória auditiva 
(PUESCHEL, 2007, p. 119).

O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO 
DE APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM 
SÍNDROME DE DOWN

O papel do professor é muito importan-
te, cabendo a ele promover ações para incluir 
essas crianças na sala de aula, orientando a 
família sobre quais os recursos educacionais 
de boa qualidade que estão disponíveis para 
um melhor desenvolvimento de suas potencia-
lidades, dentro de suas limitações, sem gran-
des dificuldades deixando os mesmos cientes 
de que são capazes de se desenvolverem e 
superarem seus limites, enriquecendo assim 
a forma de aquisição de seus conhecimentos.

De maneira geral, as pessoas com SD 
possuem dificuldades variadas no desenvol-
vimento da linguagem. Aspecto considerado 
importante a ser desenvolvido por qualquer 
pessoa para se relacionar com as demais 
e integrar no seu meio social. Pessoas com 
maiores habilidades na linguagem podem co-
municar melhor seus sentimentos, desejos e 
pensamentos (CANFIELD, 2019).

Conforme Schwartzman (2003, p. 58), a 
linguagem . . . .rea que a criança down apre-
senta maior atraso. Geralmente, ela leva apro-
ximadamente dezoito meses para pronunciar 
a primeira palavra e costuma apresentar difi-
culdades para aquisição de regras gramaticais 
no decorrer dos anos.

Embora possuam tais dificuldades, a 
maior parte dos indivíduos Down compreen-
dem as regras usadas na conversação e fa-
zem uso funcional da linguagem, no entanto, 
as habilidades para a comunicação são muito 
variáveis. A atenção é outro fator muito relevan-
te no desenvolvimento dos processos cogniti-
vos dessas pessoas. O déficit de atenção que, 
normalmente, observa-se em indivíduos com 
síndrome de Down pode comprometer seu en-
volvimento em atividades e no seu modo de 
explorar o meio.

A criança down pode falar de forma mais 
clara quando imita palavras que acabara de 
ouvir de outra pessoa do que quando ela mes-
ma precisa se lembrar das palavras para falar 
o que deseja. Por exemplo: a criança pode 
ser capaz de dizer o nome de inúmeros obje-
tos quando alguém pergunta, porém quando 
ela precisa se comunicar fazendo uso de cer-
to nome dentro da frase, surge a dificuldade 
(CANFIELD, 2019).

É necessário considerar que indivíduos 
com essa síndrome apresentam problemas 
articulatórios, isto é, pronunciar de modo cor-
reto as palavras é uma dificuldade para a gran-
de maioria. Dessa forma, falar em sentenças, 
mesmo curtas, é mais difícil do que fazer uso 
de palavras soltas, visto que seu problema ar-
ticulatório aumenta ao elaborar sentenças.

Quando estiver em idade escolar, crian-
ças com SD irão evoluir nas habilidades de 
comunicação, sendo totalmente possível a sua 
alfabetização, onde o desenvolvimento da lin-
guagem ocorrerá através da interação da crian-
ça com o meio. Popularmente, indivíduos com 
SD são tidos como bem humorados, afetivos e 
calmos, com prejuízos intelectuais moderados 
(VOIVODIC, 2008).
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Schwartzman (2003, p. 59) ressalta que 
há uma grande variação no comportamento 
dos indivíduos com síndrome de Down e que 
há uma grande diferença entre eles quanto ao 
potencial genético e as características familia-
res e culturais.

Assim, podemos perceber que para de-
senvolver todo seu potencial, o indivíduo com 
síndrome de Down necessita de um trabalho 
de estimulação desde seu nascimento. Ela faz 
parte do universo da diversidade humana e 
tem muito a contribuir com sua forma de ser e 
sentir para o desenvolvimento de uma socie-
dade inclusiva.

O AEE NA INCLUSÃO DO ALUNO COM 
SÍNDROME DE DOWN

O AEE (Atendimento Educacional Espe-
cializado) é uma das condições para o êxito 
da inclusão escolar dos alunos com Síndrome 
de Down. Esse atendimento visa desenvolver 
nesses alunos a sua aprendizagem dentro do 
currículo do ensino comum ultrapassando as 
barreiras impostas por sua deficiência (RO-
POLI, 2010).

Para que o AEE seja desenvolvido, é 
necessário que o professor tenha conheci-
mento das particularidades de seus alunos, 
bem como do seu cognitivo, para que possa 
desenvolver um trabalho voltado para a rea-
lização de ações específicas sobre os me-
canismos de sua aprendizagem, propondo 
atividades que colaborem com o desenvol-
vimento de conceitos, além de vivências que 
possibilitem que o educando organize o seu 
pensamento através de situações-problemas, 
que possam exigir deste um raciocínio capaz 
de resolver determinado problema (SILVA; 
KLEINHANS, 2019).

Assim, o atendimento para tais alunos 
deve privilegiar o desenvolvimento daqui-
lo que lhe é limitado, permitindo o acesso 
e apropriação do próprio saber. De fato, de 
acordo com Nascimento (2019), o indivíduo 
com Síndrome de Down encontra muitas bar-

reiras em suas interações com o meio para 
assimilar conceitos como, por exemplo, identi-
ficação de cores, tamanhos, texturas, formas. 
Isso acontece porque apresentam prejuízos 
no funcionamento e estruturação e na elabo-
ração do conhecimento.

Assim, não adianta propor atividades 
que visem a repetição pura e simples espe-
rando que ele consiga dominar esses con-
ceitos. É necessário que o professor de AEE 
organize situações que estimulem e exercitem 
sua atividade cognitiva, de modo que consiga 
abstrair esses conceitos de forma satisfatória 
através de atividades intencionais que exijam 
o exercício de suas funções mentais.

É importante esclarecer que o AEE não 
é um reforço escolar e nem tão pouco um 
ensino particular. Ele pode ser realizado indi-
vidualmente e em grupos, porém, prevenido 
quanto às formas específicas de cada aluno 
se relacionar com o saber. Isso não significa 
que a formação dos grupos será homogênea 
como o mesmo tipo de problema ou patolo-
gia.

Pelo contrário, é interessante construir 
grupos de educandos com a mesma faixa 
etária e vários níveis de conhecimento. Alunos 
com síndrome de Down poderão compartilhar 
esse atendimento com seus colegas com ou-
tras síndromes, como autistas ou ainda com 
outros sem diagnóstico definido e com dife-
rentes possibilidades de acesso ao conheci-
mento (SIQUEIRA, 2019).

Assim, segundo a Política Nacional de 
Educação Especial, na Perspectiva da Educa-
ção Inclusiva:

O Atendimento Educacional Especializa-
do tem como função identificar, elaborar 
e organizar recursos pedagógicos e de 
acessibilidade que eliminem as barreiras 
para a plena participação dos educandos, 
levando em consideração suas necessi-
dades específicas (BRASIL, 2019, p.16).
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Desse modo, o AEE é desenvolvido em 
uma Sala de Recursos Multifuncionais me-
diante elaboração de um plano de atendimen-
to educacional, onde o professor, embasado 
de informações obtidas do educando através 
de um estudo de caso, propõe atividades 
permitindo a este eliminar barreiras em sua 
aprendizagem.

Conforme Nascimento (2019), o atendi-
mento tem como propósito específico para os 
educandos com Síndrome de Down, a supera-
ção de dependência de atitudes, apresentada 
por estes alunos em sua grande maioria, que 
é estimulado a resolver situações problemas.

É importante que o professor de AEE 
desenvolva situações de aprendizagem con-
forme o interesse manifestado pelo aluno, 
pois assim é possível diversificar situações 
que vão permitir que o educando se expres-
se livremente na sala de recursos multifun-
cionais, bem como na sala de aula comum, 
influenciando assim, no desenvolvimento de 
sua autonomia e independência diante das 
diferentes situações de aprendizagem.

Na perspectiva da educação inclusiva, o 
AEE precisa ser realizado na própria escola do 
aluno, pois assim haverá possibilidades que 
suas necessidades educacionais específicas 
possam ser discutidas diariamente com todos 
que atuam no ensino regular, bem como na 
educação especial, fazendo com que esses 
alunos tenham uma aproximação direta dos 
ambientes de formação comum para todos 
(BRASIL, 2019).

Além do mais, o AEE deve acontecer 
em articulação com a proposta da escola, 
embora suas atividades sejam diferencia-
das das realizadas em sala de aula comum. 
Apoiar o desenvolvimento dos educandos 
com deficiência, oferecer tecnologia assistiva, 
fazer adequações e produzir materiais didáti-
cos e pedagógicos conforme a necessidade 
específica de cada educando e oportunizar o 
enriquecimento curricular são atribuições in-
dispensáveis para o desenvolvimento desses 
atendimentos.

Deve ser proporcionado ao educando 
com Síndrome de Down o contato com as 
mais variadas formas de comunicação, pos-
sibilitando o desenvolvimento de sua lingua-
gem, onde este seja provado a se expressar 
oralmente através de descrição de imagens, 
fotos, desenhos, relatos e recontos orais de 
historinhas.

A oralidade pode possibilitar o desen-
volvimento da capacidade de estabelecer re-
lações entre ações vivenciadas, dificuldade 
marcante nas pessoas com esta síndrome, 
permitindo-lhes vivenciar o mundo da repre-
sentação, onde a palavra pode substituir o 
mundo físico dos objetos, permitindo o pla-
nejamento .  .  .  .rganização do pensamento, 
fazendo com que se compreenda a palavra 
oral . . . .nterpretação dos significados (NAS-
CIMENTO, 2019).

Na concepção de Nascimento (2019), 
os jogos são ferramentas indispensáveis para 
o seu atendimento, especialmente os que 
propõem desafios, pois sugerem o uso de 
estratégias cognitivas e estas não são utili-
zadas de maneira espontânea por indivíduos 
com Síndrome de Down, e permitem anteci-
par suas ações. Entretanto, cabe ao professor 
fazer com que estes alunos possam, através 
do jogo, reconstituir essas ações no plano do 
seu pensamento, organizando-as em função 
do que pretende alcançar.

O AEE não deve ser compreendido 
como uma intervenção psicopedagógica e 
nem tão pouco como uma sessão psicológi-
ca. Esse atendimento deve permitir ao edu-
cando com deficiência sair de uma posição 
de “não saber” para tomar posse de um saber 
que lhe é próprio, fazendo tê-lo consciência 
de que foi ele quem construiu.
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INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA PARA O 
ALUNO COM SÍNDROME DE DOWN

O trabalho pedagógico com as pessoas 
com Síndrome de Down primordialmente deve 
respeitar o ritmo de cada um, proporcionando-
-lhes uma adequada estimulação para o de-
senvolvimento de suas habilidades (BISSOTO, 
2019).

A frequência dessas pessoas na escola 
regular, bem como no AEE permitirá que elas 
venham adquirir gradativamente conhecimen-
tos específicos para o seu desenvolvimento 
global.

Assim, segundo Bissoto (2019), o ensi-
no das pessoas com Síndrome de Down deve 
acontecer de forma sistemática, não sendo 
teórico e metódico, mas criativo e agradável, 
que desperte o interesse do aluno em querer 
aprender.

O lúdico pode e deve ser um recurso 
utilizado, pois além de permitir o desenvolvi-
mento global do aluno através da estimulação 
de diferentes áreas, reúne um conjunto de ex-
periências integradas que permitem a estas 
pessoas relacionarem-se no contexto social e 
familiar (NASCIMENTO, 2019).

Pessoas com Síndrome de Down não 
conseguem absorver um grande número de 
informações, por isso, o trabalho realizado 
com elas deve acontecer de forma gradual. 
Informações isoladas e mecânicas devem ser 
evitadas. Assim a aprendizagem será efetiva-
da de forma facilitada através de momentos 
prazerosos.

A evolução gradativa da aprendizagem 
dessas pessoas deve ser respeitada, não sen-
do adequado pular etapas ou exigir que o alu-
no com esta síndrome desenvolva atividades 
que ele não possa realizar. Seus atendimentos 
devem ser baseados em situações diárias, fa-
cilitando assim, a sua aprendizagem (SILVA; 
KLEINHANS, 2019).

Podemos perceber uma grande variação 
das dificuldades e habilidades nas pessoas 

com síndrome de Down. Dessa forma, devem 
ser considerados programas individuais em 
que possam ser enfatizados as possibilidades 
de aprendizagem de cada um, bem como a 
motivação necessária para o desenvolvimento 
desta. No entanto, conhecer as diferenças de 
aprendizagem de cada uma dessas pessoas 
de forma a organizar um trabalho e toda uma 
proposta didática é de extrema importância 
para o professor que atua diretamente com 
estes alunos (SILVA; KLEINHANS, 2019).

Conforme Nascimento (2019), em rela-
ção ao ensino de alunos com síndrome de 
Down, alguns princípios devem ser conside-
rados:

• O aluno merece respeito em todos os 
aspectos de sua personalidade;

• As atividades devem ser centradas em 
materiais concretos, onde o aluno possa ter 
um contato direto;

• O ambiente do aluno deve ser o foco 
para as experiências a serem adquiridas;

• A participação da família é indispensável 
no processo de seu desenvolvimento;

• Devem ser evitadas situações que pos-
sam vir a ser traumatizantes ou possam provo-
car estresse no aluno.

O professor da Sala de Recursos Multi-
funcionais deverá priorizar as atividades a se-
rem desenvolvidas pelos alunos que necessi-
tem de um acompanhamento individualizado, 
visando desenvolver o seu potencial, devendo 
também dar suporte ao professor da sala de 
aula através de materiais e equipamentos didá-
ticos que se façam necessários (NASCIMEN-
TO, 2019).

Uma Sala de Recursos Multifuncionais 
sobrecarregada demais de recursos não signi-
fica um fator determinante para uma boa assis-
tência a alunos com deficiência. É necessário 
que o professor sinta-se preparado para aten-
der as necessidades de seus alunos, traba-
lhando em parceria com o professor de sala 
de aula comum.
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Diante do que foi exposto neste artigo, atualmente, vemos uma crescente discussão so-
bre inclusão social, que atinge diversos grupos da sociedade, os quais por diversos motivos, 
não participam ativamente da mesma. Nessa questão, inserem-se também os indivíduos com 
Síndrome de Down, que até poucas décadas atrás, estavam destinados a uma vida vegetativa 
e improdutiva.

Hoje existem meios legais, constitucionais, que estabelecem direitos . . . .undamental 
dar condições para que a pessoa com deficiência torne-se capaz de se desenvolver dentro 
dessa sociedade.

Nesse contexto, o processo de inclusão só atingirá o sucesso quando a escola regular 
assumir que as dificuldades de alguns alunos não são apenas deles, mas resultam em grande 
parte do modo como o ensino é ministrado. Assim, a escola será inclusiva quando conseguir 
transformar não apenas a rede física, mas, a postura, as atitudes e as mentalidades dos edu-
cadores e da comunidade escolar em geral, que deverá compreender que o ser humano não 
pertence a um grupo homogêneo, por isso precisam aprender a lidar e conviver naturalmente 
com as diferenças.

Os alunos com Síndrome de Down aprendem como as crianças ditas normais, porém 
é necessário que elas tenham um tempo maior para se desenvolverem e, principalmente, a 
utilização de uma alfabetização respaldada num planejamento adaptado, priorizando a moda-
lidade de atividades concretas, pois elas têm dificuldades de assimilar coisas no formato de 
abstração. A rotina também é um fator importante, pois os deixam mais seguros, dando-lhes 
maior autonomia na realização das atividades que deverão ser praticadas no ambiente escolar.

Como faz parte da característica deles terem que sempre estar recordando aquilo que 
foi ensinado, principalmente quando vamos entrar em um conceito novo, deve-se fixar nas 
paredes a rotina que eles têm que executar, proporcionando assim um aprendizado mais tran-
quilo e de qualidade. O elogio às tarefas realizadas também é um ótimo recurso para levantar 
a autoestima, quando se percebe que estão tristonhos.

Atualmente, uma das maiores dificuldades que as escolas encontram para trabalhar com 
as crianças portadoras de Síndrome de Down . . . .alta de profissional qualificado, ou seja, ca-
pacitado, que seja preparado para atuar com as singularidades que são acarretadas por essa 
Síndrome, como por exemplo, o fato de a criança aprender, porém, de um modo mais lento.

É essencial que o educador que atue na formação dessas crianças entenda essa ques-
tão, visto que o desenvolvimento apresentado pela criança dependerá do estímulo que ela 
receber, assim, quando o professor acredita erroneamente que a criança aprende da mesma 
forma que as outras, na verdade estará prejudicando-a, pois como foi discutido com a ajuda 
dos teóricos anteriormente, é preciso que as metodologias utilizadas no processo ensino-
-aprendizagem atendam as necessidades imposta pelo tipo de deficiência apresentada pela 
criança.

Realizar esta pesquisa foi de enorme valia para que pudesse ir mais fundo sobre esta 
temática, quebrando a visão de que as crianças com Síndrome de Down são incapazes de 
aprender e se desenvolver. Hoje, o olhar está diferente . . . .nsia em saber mais não só em 
relação à Síndrome de Down, mas a qualquer deficiência que venha a surgir na sala de aula, 
pois, somos responsáveis pelo sucesso ou insucesso destes sujeitos, com ou sem deficiência, 
numa sociedade que ainda engatinha na caminhada de se tornar uma sociedade inclusiva 
abrangendo a diversidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este artigo busca refletir a respeito da inclusão das crianças com deficiência 
e a contribuição da escola da família. Apesar do direito à educação para todos estar 
consagrado em uma miríade de tratados nacionais e internacionais, as crianças com 
deficiência ainda enfrentam desafios no acesso à educação, sendo socialmente incluídas na 
educação e vivenciando uma educação de qualidade. Dadas as deficiências na educação 
de crianças com deficiência, as restrições financeiras e de recursos humanos em muitos 
países e o discurso pouco claro em torno da definição e do escopo da educação inclusiva, 
este artigo de reflexão sobre inclusão de deficiência apresenta uma abordagem prática e 
pragmática para aumentar a inclusão de meninos e meninas com deficiência. A inclusão 
não é uma intervenção simples e única que pode ser implementada nas escolas, mas sim 
uma resposta à população que a escola atende e as intervenções ocorrem ao longo de 
um continuum. A educação inclusiva está finalmente começando a atrair a atenção que 
merece nas escolas públicas americanas. A inclusão melhora os resultados, promove 
o desenvolvimento social e emocional e prepara os alunos para a vida fora da escola. 
Apesar de seu valor, no entanto, as escolas ainda reclamam de desafios para implementar 
a inclusão plena. Falam de recursos insuficientes, pessoal mal preparado e mitos sobre a 
inclusão ainda existem para criar barreiras.

Palavras-chave: Educação; Intervenção; Recursos.

A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIA E A 
CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA E DA FAMÍLIA
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A participação dos pais no processo de tomada de decisão da educação especial 
é de vital importância. A coisa mais importante que os pais podem fazer é ga-
rantir que estejam envolvidos e tenham um papel ativo como membro da equipe 

escolar que determina o caminho do aluno.

Os pais são os únicos adultos no processo educacional que estiveram e continuarão a 
estar profundamente envolvidos ao longo da carreira escolar da criança; e embora possam 
não ser educadores, eles trazem seus anos de experiência em outras profissões e aspectos 
da vida para o processo.

O primeiro desafio comum a superar é desmascarar os mitos e mal-entendidos da edu-
cação inclusiva. Precisa-se fornecer aos educadores, escolas e comunidades informações 
precisas e atualizadas. Por exemplo, inclusão não é um serviço ou programa oferecido a um 
grupo de alunos. Isso não acontece em uma sala de aula nem é uma estratégia instrucional. 
De acordo com Sassaki (2003):

Educação inclusiva .  .  .  .onjunto de princípios e procedimentos implementados pelos 
sistemas de ensino para adequar a realidade das escolas à realidade do alunado que, por sua 
vez, deve representar toda a diversidade humana. Nenhum tipo de aluno poderá ser rejeitado 
pelas escolas. As escolas passam a ser chamadas inclusivas no momento em que decidem 
aprender com os alunos o que deve ser eliminado, modificado, substituído ou acrescentado 
nas seis áreas de acessibilidade, a fim de que cada aluno possa aprender pelo seu estilo de 
aprendizagem e com o uso de todas as suas múltiplas inteligências (SASSAKI, 2003, p.15).

Inclusão é uma atitude que determina como interagimos uns com os outros. Isso impul-
siona o desejo de incluir todos os alunos nas escolas, independentemente de sua capacidade, 
em experiências de aprendizagem significativas ao lado de seus colegas.

A comunicação entre a casa .  .  .  .scola é essencial para garantir que o aluno esteja 
aprendendo e prosperando na sala de aula. Deve ser um arranjo consistente e pró - ativo, 
onde as informações são compartilhadas entre a família . . . .rofessor da classe, ou seja, para 
o benefício da criança.

A educação inclusiva é um sistema de crenças que valoriza as habilidades da criança 
em primeiro lugar, não suas deficiências. Por envolver toda a comunidade escolar, existem 
desafios a serem enfrentados. No entanto, conhecimento, discussão, acesso a recursos e 
suporte, juntamente com a comunicação contínua, podem ajudar a sentir que esses desafios 
são superáveis. As crianças de todas as idades podem ter acesso verdadeiramente igual a 
uma educação gratuita e apropriada:

Educação inclusiva . . . .odo mais eficaz para construção de solidariedade entre crianças 
com necessidades educacionais especiais e seus colegas. O encaminhamento de crianças 
a escolas especiais ou a classes especiais ou a sessões especiais dentro da escola em ca-
ráter permanente deveriam constituir exceções, a ser recomendado somente naqueles casos 
infrequentes onde fique claramente demonstrado que a educação na classe regular seja in-
capaz de atender às necessidades educacionais ou sociais da criança 60 ou quando sejam 

INTRODUÇÃO
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requisitados em nome do bem-estar da criança ou de outras crianças (DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA, 1994, p. 5).

Educação inclusiva significa incluir alunos com deficiência em um ambiente escolar re-
gular. Em muitos países hoje, as crianças com deficiência frequentam escolas regulares, mas 
seguem um currículo específico. Mover-se em direção a um modelo mais inclusivo (ou seja, 
os alunos com deficiência seguem um currículo inclusivo junto com os alunos sem deficiência) 
é um processo de longo prazo.

À medida que os países avançam em direção a uma educação mais inclusiva, as esco-
las especiais e seus funcionários podem desempenhar um papel fundamental, atuando como 
especialistas especializados e ajudando as escolas regulares a alcançar uma maior inclusão. 
Para Mendonça (2003), a escola inclusiva :

É uma modalidade de educação que desafia educadores, pais, alunos com deficiências 
e demais profissionais ligados à educação. Ela desafia a escola a ensinar a todos, adequan-
do-se diante das necessidades de seu alunado, de forma que não só favoreça a permanência 
destes, mas colabore efetivamente para que a aprendizagem se efetive com qualidade, num 
ambiente escolar regular onde não há diferenças (MENDONÇA, 2013, p. 5).

Na educação, encontrar maneiras de atender às necessidades de aprendizagem dos 
alunos com deficiência pode ser desafiador, especialmente em escolas, distritos, regiões e 
países com recursos extremamente limitados. A educação inclusiva - que envolve totalmente 
todos os alunos, incluindo alunos com deficiência ou outros desafios de aprendizagem, em 
uma educação de qualidade - tem se mostrado particularmente eficaz em ajudar todos os 
alunos a aprender, mesmo enquanto os desafios para implementar sistemas de educação 
inclusivos permanecem.
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O DESAFIO DA INCLUSÃO NAS 
ESCOLAS

O estado prático da educação inclusiva 
em muitos países diferem amplamente, entre 
as escolas e mesmo dentro delas. Milhões 
de crianças e jovens com deficiência, espe-
cialmente meninas, não têm o direito a uma 
educação de qualidade, inclusiva e igualitária. 
Muitas vezes, isso se deve ao estigma, coleta 
de dados insuficiente e falta de conhecimento 
sobre como tornar os ambientes de aprendi-
zagem e trabalho inclusivos. Isso resulta em 
uma super-representação de pessoas com 
deficiência entre os analfabetos do mundo e 
entre os mais pobres dos pobres,

A partir da década de 80 surgem, em nos-
so país, principalmente no Rio Grande do 
Sul, os estudos e aplicações da estimula-
ção precoce, em crianças de zero a três 
anos de idade que apresentam alguma 
alteração global em seu desenvolvimento, 
tanto na área hospitalar e médica, como 
nas escolas especiais e, posteriormente, 
nas creches e escolas infantis. A partir 
desta nova abordagem dinâmica no tra-
tamento de bebês com deficiência men-
tal, inicia-se a intervir mais precocemente 
nas desordens neuromotoras, cognitivas 
e afetivas desses sujeitos, modificando o 
prognóstico de aprendizagem dos mes-
mos (STAINBACK, 1999, p. 19)

A educação inclusiva para deficientes 
ajuda a fomentar uma cultura de respeito e 
pertença nas escolas. Ao criar um ambiente 
onde todos são justos uns com os outros, 
aceitar as diferenças individuais torna-se a 
norma, resultando em níveis reduzidos de 
violência, crime, bullying e discriminação de 
gênero.

Investir na força de trabalho da educação 
. . . .licerce da inclusão . . . .undamental para 
garantir que todas as crianças, especialmente 
aquelas com deficiência, desfrutem de seu 
direito à educação. Professores bem treina-
dos e qualificados estão na vanguarda desse 
processo, mas não podem trabalhar sozinhos. 

O apoio de líderes educacionais igualmente 
bem treinados e qualificados, administradores 
e pessoal de apoio (como terapeutas, psicólo-
gos, trabalhadores de reabilitação baseados 
na comunidade e especialistas em braille e 
linguagem de sinais) . . . .have para um siste-
ma educacional equipado para responder às 
diversas necessidades de aprendizagem das 
crianças:

A busca por uma sociedade igualitária, 
por um mundo em que os homens gozem 
de liberdade de expressão e de crenças 
e possam desfrutar da condição de vive-
rem a salvo do temor e da necessidade, 
por um mundo em que o reconhecimento 
da dignidade inerente a todos os seres 
humanos e da igualdade de seus direitos 
inalienáveis . . . .undamento da autonomia, 
da justiça e da paz mundial, originou a 
elaboração da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, que representa um mo-
vimento internacional do qual o Brasil é 
signatário (FACION, 2008, p. 55).

A provisão de educação pública de 
qualidade inclusiva para a deficiência envol-
ve mudanças em todo o sistema em todos 
os níveis. Isso significa garantir que meninas 
e meninos com deficiência não só tenham 
acesso ao seu direito a uma educação de 
qualidade em um ambiente acolhedor, mas 
também, por meio da educação, tenham au-
tonomia para participar plenamente na socie-
dade e desfrutar da plena realização de seus 
direitos e capacidades.

Em alguns países, ainda é visto como 
envolvendo tentativas de integrar crianças 
com deficiência nas escolas regulares. Inter-
nacionalmente, no entanto, é cada vez mais 
visto como um princípio que apoia e acolhe 
a diversidade entre todos os alunos. Dessa 
forma, a inclusão é vista como um meio de 
melhorar a educação para todos. Carvalho 
(2004, p. 115) afirma que:
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Desenvolver culturas, políticas e práticas 
inclusivas, marcadas pela responsabilida-
de e acolhimento que oferece a todos os 
que participam do processo educacional 
escolar; - promover todas as condições 
que permitam responder às necessidades 
educacionais especiais para a aprendiza-
gem de todos os alunos de sua comu-
nidade; - criar espaços dialógicos entre 
os professores para que, semanalmente, 
possam reunir-se como grupos de estudo 
e de troca de experiências; - criar vínculos 
mais estreitos com as famílias, levando-as 
a participarem dos processos decisórios 
em relação à instituição . . . .eus filhos e 
filhas; - estabelecer parcerias com a co-
munidade sem intenção de usufruto de 
beneficiar apenas e sim para conquistar a 
cumplicidade de seus membros, em rela-
ção às finalidades e objetivos educativos; 
acolher todos os alunos, oferecendo-lhes 
as condições de aprender e participar; 
- operacionalizar os quatro pilares esta-
belecidos pela UNESCO para a educa-
ção deste milênio: aprender a aprender, 
aprender a fazer, aprender a viver junto 
e aprender a ser, tendo em conta que o 
verbo é aprender; - respeitar as diferen-
ças individuais . . . .ulticulturalismo enten-
dendo que a diversidade é uma riqueza 
e que o aluno . . . .elhor recurso de que 
o professor dispõe em qualquer cenário 
de aprendizagem; - valorizar o trabalho 
educacional escolar na diversidade (CAR-
VALHO, 2004, p. 115).

É importante que a inclusão . . . .quida-
de na educação sejam estudadas, incentiva-
das e avaliadas com uma visão intersetorial 
que abrange a atenção . . . .ducação da pri-
meira infância, o ensino fundamental, médio, 
técnico e profissionalizante . . . .nsino superior.

Mais importante, isso significa que os 
governos devem assumir um compromisso 
claro e genuíno com a inclusão . . . .quidade, 
enfatizando os benefícios para pais e filhos e 
para a comunidade em geral, embora reco-
nheçam que a inclusão social . . . .ducação 
inclusiva andam de mãos dadas.

A PERSPECTIVA DOS PAIS E 
DOS PROFESSORES SOBRE O 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA COM 
DEFICIÊNCIA

Os pais de alunos com deficiência com-
partilham as preocupações de todos os pais 
sobre a criação dos filhos .  .  .  .ducação e 
também têm preocupações adicionais relacio-
nadas às deficiências de seus filhos,

O surgimento de instituições leva a aceitar 
uma certa responsabilização na educa-
ção de crianças com deficiência, ao mes-
mo tempo, imbuída por uma ambiguida-
de profunda com respeito ao fenômeno 
das diferenças individuais que implicam 
limitações e deficiência (CORREIA, 1997, 
p.69).

Assim como não é sábio generalizar so-
bre os alunos como se todos os alunos fos-
sem iguais ou sobre os pais como se todos 
os pais ou todas as famílias fossem iguais, 
também não é sábio generalizar sobre todos 
os pais de crianças com necessidades espe-
ciais, pressupondo que eles são todos iguais. 
Não apenas é vasta a gama de necessidades 
especiais e condições incapacitantes, mas os 
pais e famílias também variam em seus esti-
los, preocupações, abordagens, valores, en-
volvimento e experiências (CORREIA, 1997).

Dito isso, é possível articular um con-
junto de questões e preocupações que comu-
mente surgem para muitos pais de crianças 
com deficiência. Nem todos os problemas 
se aplicam a todos os alunos . . . .amília de 
todos os alunos; entretanto, é útil que os 
conselheiros escolares sejam sensibilizados 
para algumas preocupações comuns que são 
exclusivas de famílias de crianças com defi-
ciência. Compreender essas preocupações 
ajudará os professores a serem mais eficazes 
em seu trabalho, não apenas com os pais de 
alunos com deficiência, mas também com a 
comunidade escolar em geral,
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A educação inclusiva tem sido conceitu-
ada como um processo de educar con-
juntamente de maneira incondicional, nas 
classes do ensino regular, alunos ditos 
normais com alunos deficientes ou não, 
que apresentam necessidades educa-
tivas especiais. A inclusão beneficia a 
todos, uma vez que sadios sentimentos 
de respeito à diferença, de cooperação e 
de solidariedade podem se desenvolver 
(BRASIL, 1999, p.38).

Nem todas as crianças com necessi-
dades especiais ingressam no sistema edu-
cacional já identificadas como portadoras 
de deficiência. Embora o movimento para 
a identificação e intervenção precoce tenha 
obtido sucesso na identificação de muitas 
crianças com necessidades especiais no ní-
vel pré-escolar, as necessidades de alguns 
alunos podem não se tornar aparentes até 
algum tempo após o início da escola formal. 
Além disso, uma deficiência resultante de um 
acidente (por exemplo, lesão cerebral traumá-
tica) ou de uma doença (por exemplo, perda 
de audição ou visão) pode ocorrer a qualquer 
momento durante os anos escolares da crian-
ça. Isso significa que questões relacionadas à 
rotulagem da criança como deficiente podem 
surgir para os pais em qualquer nível de es-
colaridade (BRASIL, 1999).

Dessa forma, segundo (REIS, 1999, 
p.35) consideram-se alunos com necessida-
des educativas especiais:

1. SÃO DECORRENTES DE DEFICIÊNCIA 
1.1- Atraso de desenvolvimento global: 
Quando se verifique em relação à idade, 
um atraso na maturação e aquisição das 
capacidades básicas no Domínio Psico-
motor, expressão oral, intelectual, emocio-
nal/relacional. Esta categoria só se refere 
a crianças abaixo dos 6 anos de idade. 
1.2- Deficiência mental: - Quando se veri-
fique um funcionamento intelectual geral 
significativamente abaixo da média. De-
vem excluir-se desta categoria cujo atra-
so mental seja devido a incapacidades 
visuais, auditivas e motoras. 1.3- Deficiên-
cia visual: Quando se verifica um déficit 

de visão que ainda que corrigido, afeta a 
aprendizagem. 1.4- Deficiência auditiva: 
Quando se verifica uma incapacidade to-
tal ou parcial e processar a informação 
lingüística através da audição. 1.5- Defici-
ência motor: Quando se verifica um pro-
blema grave na motricidade provocado 
por lesões congênitas, doenças e outras 
causas traumáticas ou infecciosas. 1.6- 
Problemas de comunicação: Refere-se a 
problemas de comunicação que afetam 
a aprendizagem de criança/aluno. 1.7- 
Multideficiências: Quando a criança/aluno 
apresenta sob forma associada, mais do 
que um tipo de deficiência. 1.8- Doença 
crônica: - Quando a criança/aluno apre-
senta problemas crônicos e/ou graves 
de saúde que afetam significativamente a 
sua aprendizagem. 2. NÃO SÃO DECOR-
RENTES DE DEFICIÊNCIA: 2.1- Distúrbio 
funcional: - Quando a criança/aluno apre-
senta um dos seguintes quadros: a) Ima-
turidade/desadaptação- Quando o aluno 
apresenta dificuldades significativas em 
comportar-se e/ou relacionar-se de acor-
do com o esperado para a sua idade 
cronológica, refletindo-se na sua aprendi-
zagem. b) Hiperatividade - Quando a crian-
ça/aluno apresenta uma atividade motora 
exagerada, baixos níveis de concentração 
e atenção nas tarefas (especialmente as 
escolares), alto nível de impulsividade. c) 
Alteração de conduta - Quando o aluno 
apresenta comportamentos sistemáticos 
de agressividade e/ou de inadaptação 
às normas sociais. d) Alteração da per-
sonalidade - Quando o aluno apresenta 
alterações graves no seu comportamento, 
implicando, por vezes, uma perda da sua 
noção de identidade e do real. 2.2- Di-
ficuldades específicas de aprendizagem: 
Quando se verificam problemas em um 
ou mais dos processos básicos implica-
dos na compreensão ou utilização da lin-
guagem falada ou escrita, resultando em 
incapacidades na compreensão auditiva, 
pensamento, fala, leitura, escrita, cálculo 
matemático e nos aspectos da aprendiza-
gem escolar geral. Incluem-se nesta ca-
tegoria os casos de alunos com proble-
mas de percepção de disfunção cerebral 
mínima, dislexia e afasia. Esta categoria 
só se refere a alunos acima dos 6 anos 
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de idade. 2.3- Sobredotação: é conside-
rada (o) criança/aluno sobredotada (o) 
ou talentosa(o), quando manifesta uma 
capacidade intelectual superior à média, 
apresentando desempenho com elevada 
potencialidade em qualquer dos seguin-
tes aspectos, isolados ou combinados: 
aptidão acadêmica específica; pensamen-
to criador ou produtivo; talento especial 
para artes visuais, dramática e musical; 
capacidade psicomotora; elevado nível 
motivacional; Capacidade de Liderança 
(REIS, 1999, p.35).

Os pais desenvolvem desejos, expecta-
tivas e sonhos para seus filhos, mesmo antes 
de eles nascerem. No mínimo, os pais dese-
jam um bebê saudável. A descoberta de que 
o filho desejado tem uma deficiência pode ser 
vista como algo que destrói as esperanças e 
os sonhos dos pais. Os pais precisam lamen-
tar a perda dessas esperanças e sonhos. No 
entanto, a tristeza relacionada à deficiência 
da criança pode ser contínua ou pode ocorrer 
periodicamente - em torno de eventos previa-
mente antecipados que não ocorrem ou em 
torno das datas de aniversário, por exemplo,

Os professores esperam aprender uma 
prática inclusiva, ou melhor, uma forma-
ção que lhes permita aplicar esquemas 
de trabalho pré-definidos às suas salas de 
aulas, garantindo-lhes a solução dos pro-
blemas que presumem encontrar nas es-
colas inclusivas (MANTOAN, 2002, p.8).

Os professores podem responder for-
mando grupos de apoio aos pais ou encami-
nhando os pais para grupos de apoio existen-
tes, seja na escola ou na comunidade. Esses 
grupos podem normalizar essas e outras pre-
ocupações dos pais e servir como fonte de 
apoio e encorajamento. No entanto, nem to-
dos os pais podem assistir ou estão interessa-
dos em participar de grupos de apoio. À falta 
de transporte, falta de creche e horários de 
trabalho podem impedir os pais de se envol-
verem em grupos; portanto, o conselheiro não 
deve presumir que não participar de um gru-
po oferecido indica que o pai "simplesmente 

não se importa" com a criança. Também pode 
não haver pais de alunos com deficiência em 
uma escola ou comunidade o suficiente para 
formar um grupo viável.

As preocupações com a segurança na 
escola podem abranger várias áreas. Os pais 
de crianças com deficiência podem perceber 
que seus filhos são mais vulneráveis a aciden-
tes e lesões como resultado de suas deficiên-
cias. Eles podem se preocupar, por exemplo, 
que seus filhos com deficiências físicas ou 
sensoriais corram o risco de cair nas esca-
das, nos parques infantis e em outras partes 
da escola.

Os pais podem se preocupar com o 
potencial de lesão ao usar equipamentos no 
laboratório de ciências, sala de artes ou sala 
de aula de ciências para a família . . . .onsu-
midor. Viagens de campo e transporte po-
dem apresentar outras oportunidades para 
preocupações sobre segurança e lesões. 
Além disso, os pais podem estar preocupa-
dos que os funcionários da escola possam 
inadvertidamente ferir o aluno, devido à falta 
de conhecimento sobre como lidar com as 
transferências dentro e fora de uma cadeira 
de rodas, por exemplo. Essas preocupações 
são mais complicadas para os pais de alunos 
com capacidade de comunicação limitada; 
os pais podem temer que esses alunos não 
conseguem relatar ferimentos ou bullying aos 
funcionários da escola ou a eles.

Embora as preocupações com a segu-
rança sejam reais e possam ser bem funda-
mentadas, elas também podem levar os pais 
a superproteger seus filhos a um ponto que 
não é útil para o desenvolvimento dos alunos. 
É importante que o professor respeite essas 
preocupações muito reais e sérias dos pais. 
Os professores podem desempenhar um pa-
pel importante, por um lado, tranquilizando e 
educando os pais sobre as medidas toma-
das na escola para garantir a segurança das 
crianças e, por outro lado, alertando os fun-
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cionários da escola sobre questões de segu-
rança que precisam de atenção. Uma função 
adicional importante para os professores que 
trabalham com pais de alunos com deficiên-
cia é encorajar os pais a ajudarem seus filhos 
a desenvolverem independência, não os pro-
tegendo excessivamente.

Embora fazer esses ajustes possa ser 
difícil para os pais, eles podem ser ajudados 
a ver que promover a independência é do 
melhor interesse a longo prazo da criança.

A INCLUSÃO X EXCLUSÃO

Apesar do movimento em direção à in-
clusão da sala de aula, muitos colegas sem 
deficiência podem ter tido pouca ou nenhu-
ma exposição a pessoas com deficiência. Os 
primeiros podem ser curiosos, temerosos, re-
jeitadores ou ainda responder de outras ma-
neiras:

Para promover uma Educação Inclusiva, 
o sistema educacional deve assumir que 
as “diferenças” humanas são normais e 
que a aprendizagem deve se adaptar às 
necessidades das crianças ao invés de se 
adaptar a criança às assunções pré con-
cebidas a respeito do ritmo e da natureza 
do processo de aprendizagem (BRASIL, 
1994, p. 4).

Os pais de crianças com deficiência 
podem se preocupar com o conteúdo das 
informações apresentadas aos colegas de 
seus filhos sobre as deficiências ou com a 
maneira como são apresentadas. Entre essas 
preocupações podem estar a exatidão das in-
formações apresentadas, possíveis violações 
da privacidade da criança, se o foco está no 
que a criança não pode fazer e no que ela 
pode e se emoções como piedade podem 
ser evocadas.

O professor deve consultar os pais so-
bre as informações a serem fornecidas aos 
colegas do aluno, respeitar as preocupações 
que os pais possam levantar e fazer os ajus-
tes apropriados, se solicitado. Pode surgir a 

dúvida se o aluno com deficiência deve estar 
presente para a apresentação ou dispensado 
da sala de aula:

Uma escola inclusiva não prepara para 
a vida. Ela .  .  .  .rópria vida que flui de-
vendo possibilitar, do ponto de vista po-
lítico, ético e estético, o desenvolvimento 
da sensibilidade e da capacidade crítica 
e construtiva dos alunos - cidadãos que 
nela estão, em qualquer das etapas do flu-
xo escolar ou modalidade de atendimento 
educacional oferecidas. Para tanto, pre-
cisa ser prazeroso, adaptando-se às ne-
cessidades de cada aluno, promovendo 
a integração dos aprendizes entre si com 
a cultura e demais objetos do conheci-
mento, oferecendo ensino aprendizagem 
de boa qualidade para todos, com todos 
para a vida (CARVALHO, 1998, p. 35).

As amizades desempenham um papel 
importante na vida da criança em desenvol-
vimento. Os relacionamentos com os pares 
desempenham um papel fundamental na for-
mação da identidade dos adolescentes. To-
dos os pais querem que seus filhos tenham 
amigos. Os pais de crianças com deficiência 
podem estar particularmente preocupados 
com a capacidade de seus filhos de fazer e 
manter amigos.

Essas preocupações podem ter várias 
origens. Crianças com deficiências leves, 
como dificuldades de aprendizagem ou retar-
do mental leve, podem ser socialmente ima-
turas. Crianças com deficiência podem ter di-
ficuldades de comunicação, como pouca ou 
nenhuma fala ou fala que é difícil de entender, 
tornando mais difícil para elas conversar com 
colegas e fazer amigos.

Crianças com problemas crônicos de 
saúde ou cirurgias frequentes podem ter fal-
tas escolares frequentes, dificultando também 
para elas fazer amigos. Além disso, o aluno 
com deficiência pode, por sua vez, sentir-se 
mais à vontade e acostumado a interagir com 
adultos do que com seus pares e pode ter 
dificuldade em entender como se relacionar 
com os colegas.
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Os pais podem perceber que alguns 
dos caminhos para fazer amigos são menos 
abertos aos filhos com deficiência. Crianças 
com deficiência física podem não ser capa-
zes de participar de jogos e atividades que 
levem ao desenvolvimento de amizades. Es-
sas crianças não podem ser convidadas para 
brincar em datas e festas de aniversário, pois 
outros pais não têm certeza sobre o que se-
ria necessário para facilitar a participação da 
criança. Programas depois da escola e fora 
da escola podem não parecer acessíveis; os 
pais de crianças com deficiência preocupam-
-se, compreensivelmente, com transporte es-
pecializado, questões de segurança e se os 
funcionários estão devidamente treinados,

Todas as crianças conseguem aprender; 
todas as crianças frequentam classes re-
gulares adequadas à sua idade em suas 
escolas locais, [...] recebem programas 
educativos adequados, [...] recebem um 
currículo relevante às suas necessidades, 
[...] participam de atividades curriculares 
e extracurriculares, [e] beneficiam-se da 
cooperação e da colaboração entre seus 
lares, sua escola e sua comunidade (PA-
CHECO, 2007, p. 60).

Os professores podem ser ativos de 
várias maneiras ajudando os alunos com de-
ficiência a estabelecer amizades dentro da 
comunidade escolar. Educar a comunidade 
escolar, discutido acima, é um passo impor-
tante para quebrar as barreiras atitudinais e 
informativas que podem impedir o desenvolvi-
mento de amizades para alunos com deficiên-
cia. Além disso, como parte de um programa 
de aconselhamento de pequenos grupos, os 
conselheiros escolares podem criar grupos 
de amizade e incluir alunos com deficiência 
nesses grupos, juntamente com seus colegas 
sem deficiência.

Os pais também podem estar preocu-
pados com o fato de que a deficiência da 
criança pode ofuscar as habilidades da crian-
ça aos olhos dos professores. Talvez o pro-
fessor se concentre no "rótulo" da criança e 

não veja o aluno. Talvez o professor veja as 
dificuldades do aluno com a matemática, mas 
sinta falta de seu dom para a arte. Talvez o 
professor não consiga ver além da cadeira 
de rodas para o jovem inteligente e ansioso 
que a usa.

Os pais podem ter preocupações de 
que o professor fará suposições errôneas 
sobre a capacidade da criança de aprender 
porque a criança tem algum tipo de deficiên-
cia - talvez uma deficiência que não afete de 
forma alguma o funcionamento cognitivo da 
criança. Os pais provavelmente também fica-
rão preocupados que os professores possam 
se concentrar no que a criança não pode fa-
zer, excluindo o que ela pode fazer.

Essas mesmas preocupações também 
podem ser transferidas para o dever de casa 
e estimular o debate sobre se o trabalho re-
presenta os esforços do aluno ou dos pais. 
Além disso, no caso de crianças duas vezes 
excepcionais, os pais podem estar preocu-
pados que seus filhos sejam penalizados por 
erros cometidos pelo assistente, como erros 
ortográficos que ocorrem quando o assistente 
está escrevendo para a criança que não con-
segue escrever por conta própria. Compre-
ender as preocupações dos pais de crianças 
com deficiência é um primeiro passo impor-
tante para os professores que atuam como 
defensores dos alunos com deficiência e de 
seus pais.
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As crianças com deficiência são o grupo de crianças mais marginalizado, e as crianças 
com deficiência são as últimas a entrar na escola e têm maior probabilidade de sair da escola 
antes de concluir o ensino primário ou secundário.

A inclusão envolve uma profunda mudança cultural para garantir que todas as crianças, 
bem como funcionários, pais e outros membros da comunidade escolar se sintam valoriza-
dos, bem-vindos e respeitados. Requer um processo de reforma sistêmica com mudanças e 
modificações no conteúdo, métodos de ensino, abordagens, estruturas e estratégias.

Colocar alunos com deficiência nas classes regulares sem acompanhar as mudanças 
estruturais, por exemplo, na organização, no currículo, na formação de professores e nas es-
tratégias de aprendizagem, não constitui inclusão.

Desde o início, uma educação inclusiva de deficiência bem-sucedida requer uma mu-
dança de foco no problema percebido. Em vez de ver um aluno com deficiência como proble-
mático, o que pode levar à exclusão total da escola, é vital ver o sistema educacional como 
a fonte de dificuldade.

Em outras palavras, o dilema não é que o aluno seja “diferente” dos outros alunos, não 
possa aprender ou tenha necessidades especiais, mas sim o sistema educacional não está 
equipado para lidar com a diversidade e carece de treinamento e suporte de ensino adequa-
dos.

Na verdade, o sistema educacional é responsável por garantir o direito à educação para 
todos os alunos, incluindo aqueles com deficiência. Para este fim, as escolas devem fornecer 
ambientes de aprendizagem responsivos e amigos da criança e estabelecer um ambiente 
profissional no qual os educadores trabalhem deliberada e ativamente para promover uma 
educação inclusiva e equitativa para todos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: A literatura está presente no planejamento do professor. Porém, diversas vezes, 
essa ação tem sido utilizada em apenas um momento: no encerramento do dia ou quando 
dá tempo, sem atribuir um valor de ensino-aprendizado ao aluno. Portanto, faz-se necessário 
discutir sobre essa prática que contribui de fato para o processo de ensino-aprendizado 
dos alunos, considerando a intensa busca do professor em se organizar e priorizar esse 
momento. Nesse artigo, serão indicadas algumas posturas que o professor deve assumir 
no momento da história com seus alunos, para torná-lo de fato um elemento de importância 
no ambiente escolar.

Palavras-chave: Literatura; Planejamento;  Docente;  Ensino-Aprendizado.

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA INFANTIL NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
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Este presente trabalho visa analisar a importância da prática da literatura na Edu-
cação Infantil promovendo assim ao professor, ferramentas que o auxiliem nesse 
processo. Sabemos que as crianças não começam lendo decodificando as letras 

escritas, mas fazendo a leitura através de figuras, analisando objetos e progressivamente a 
junção de letras formando as palavras.

Ao serem inseridas no ambiente escolar, percebe-se que as crianças não demonstram 
interesse por livros, isso ocorre, pois, o Brasil é um país de poucos leitores, onde as pessoas 
não têm o hábito de ler com muita frequência.

Tornar a sala de aula um espaço atrativo para que a criança desperte interesse pela 
leitura e sinta prazer é um desafio para os educadores, essa prática deve ser exercida diaria-
mente e planejada com antecedência assim como qualquer outra atividade. Muitas vezes, o 
momento da história é deixado para o final da aula ou contada quando dá tempo, passando 
despercebida aos olhos do professor.

A literatura, portanto, tem sido caracterizada e executada como sendo um momento 
“se der eu faço”. O livro deve ser para o professor como uma ferramenta que contribui para 
o desenvolvimento da criança. Afinal, é através das histórias e conteúdos apresentados que 
o professor irá promover discussões, reflexões e questionamentos com seu grupo de alunos. 
Nesse sentido:

A leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o objeto lido, seja escrito, sonoro, por um ges-
to, uma imagem, ou um acontecimento. Esse diálogo é referenciado por um tempo e um espaço, 
uma situação: desenvolvido de acordo com os desafios e as respostas que o objeto apresenta, 
em função do prazer das descobertas e do reconhecimento de vivências do leitor (MARTINS, 
1990, p. 33).

É possível compreender que a prática da leitura assume, portanto, novas funções pe-
dagógicas, obtendo resultados, diagnósticos e proporcionando um novo direcionamento de 
atividades a serem realizadas. Fortalecendo essa ideia, será possível avançar em conheci-
mento e construir um processo que considere de fato o que é necessário.

Neste artigo, portanto, serão indicadas algumas posturas que o professor deve assumir 
para proporcionar um momento literário prazeroso aos seus alunos e torná-lo de fato um ele-
mento importante tanto quanto qualquer outro. 

INTRODUÇÃO
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BREVE RELATO SOBRE A ORIGEM DA 
LITERATURA INFANTIL

Nos dias atuais a definição de infância 
não . . . .esma da dos séculos passados, visto 
que, ao decorrer da história esse conceito e 
desenho da criança sofreu por muitas inter-
pretações a partir da evolução social, cultural 
e histórica. Surgiram mudanças na socieda-
de, no conceito familiar burguês e também na 
organização escolar.

O padrão familiar passou a ser visto 
com as figuras de pai, mãe e filhos, onde a 
criança era vista como um ser diferente pela 
sociedade que ao mesmo tempo passou a 
gerar inquietações em relação à educação. 
Olhou-se para a criança a partir do momento 
em que ela passou a ser observada por essa 
sociedade como um ser que possui caracte-
rísticas e necessidades próprias, pois até me-
ados do século XVIII essa mesma criança era 
considerada um adulto em miniatura, onde 
participava e acompanhava a vida social do 
adulto ao seu redor e nada a diferenciava dos 
demais. Batista e Moreno (2005, p. 8) apon-
tam,

Nos séculos XVII e XVIII, movimentos 
culturais e religiosos, como o Iluminismo 
.  .  .  .rotestantismo, deram lugar ao des-
cobrimento da infância, considerando-a 
como etapa diferente da idade adulta e 
tratada diferencialmente. À medida em 
que concepções fatalistas e pré deter-
ministas da vida foram desaparecendo, 
as pessoas sentiam-se mais protagonis-
tas da própria existência e passaram a 
atribuir um papel importante à educação 
das crianças (BATISTA; MORENO, 2005, 
p. 8).

Com o surgimento dessa definição e 
com um novo olhar, a criança passou a ga-
nhar o seu espaço e junto com ela os pri-
meiros livros voltados para a literatura infantil 
foram sendo escritos na Europa por alguns 
escritores como Charles Perrault e La Fontai-
ne, suas obras focaram especialmente nos 
contos de fadas.

À medida que ocupava seu lugar, a li-
teratura infantil foi retratando sua relevância e 
outros autores como os Irmãos Grimm, Lewis 
Carrol e Andersen foram surgindo e trazendo 
mais obras voltadas para a criança. . . . .scola 
passou a ser vista como algo fundamental 
na vida social, tendo a função de civilizar a 
criança para que a mesma pudesse enfrentar 
o mundo que a cercava,

[...] Nos rastros dessa descoberta da 
criança surge a preocupação com a li-
teratura que lhe serviria para leitura, isto 
é, para sua informação sobre os mais di-
ferentes conhecimentos e para formação 
de sua mente e personalidade. (Segundo 
os objetivos pedagógicos do momento), 
(COELHO, 1991, p. 139).

Como se pode ver a literatura infantil já 
fazia parte da vida da criança europeia, mas 
no Brasil pouco se falava sobre o assunto, 
sendo algo bem isolado e também recente 
até os dias atuais. Ou como diz Lajolo e Zil-
berman (2003, p. 23) “registrada daqui e ali, 
a notícia do aparecimento de um ou de outra 
obra destinada a crianças”.

Um grande autor que trouxe para a lite-
ratura infantil brasileira renovação e prazer foi 
Monteiro Lobato, suas obras podiam e podem 
ser lidas dentro e fora da escola. Muitos ou-
tros autores cresceram e aperfeiçoaram um 
novo caminho através dos livros escritos por 
ele.

Pois até então as leituras voltadas para 
as crianças eram traduções de livros estran-
geiros e nesse contexto, Cunha (1999, p. 23) 
nos diz que: “no Brasil como não podia dei-
xar de ser, a literatura infantil tem início com 
obras pedagógicas e, sobretudo adaptadas 
de produções portuguesas, demonstrando a 
dependência típica das colônias”.

Toda essa evolução e crescimento den-
tro desse contexto aconteceram decorrentes 
da modernização e transformação que o país 
passou em meados da proclamação da Re-
pública em 1822. Consolidando a junção en-
tre ensino e literatura e ligação que se faz 
presente até os dias atuais.
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A LITERATURA NA VIDA DAS 
CRIANÇAS

Literatura é uma palavra que vem do 
latim “litteris” e que traz consigo o significado 
de letras. Uma instrução, conjunto de sabe-
res ou habilidades de escrever e ler bem. A 
literatura . . . .rte da palavra escrita, de criar 
e compor textos, e existem diversos tipos de 
produções literárias como, por exemplo: lite-
ratura de ficção, prosa, literatura de cordel, 
poesia, literatura de romance etc. Cada uma 
delas cativam diferentes gostos e são direcio-
nadas a públicos variados.

Muitas têm sido as tentativas de se defi-
nir Literatura. É possível, por exemplo, defini-la 
como a escrita imaginativa, sentido de ficção-
-escrita esta que não é literalmente, verídica. 
Mas se refletirmos, ainda que brevemente, 
sobre aquilo que comumente se considera 
literatura. Tal definição não procede (EAGLE-
TON, 1994, p.1).

A literatura infantil é um ramo da lite-
ratura, dedicada especialmente às crianças. 
Nisto estão incluídas histórias fictícias, biogra-
fias, novelas, poemas, obras folclóricas e/ou 
culturais, ou simplesmente obras contendo/
explicando fatos da vida real. Ressalto que 
essa literatura surgiu em meados do século 
XVIII no continente europeu por Charles Per-
rault, suas primeiras obras foram publicadas 
tendo como objetivo o público infantil. O que 
diferencia a literatura infantil das demais lite-
raturas é: o olhar . . . .nfoque que a criança 
tem, . . . .aneira como ela pensa e vê o mundo 
(EAGLETON, 1994).

Ao nascer, o cérebro da criança pode 
fazer muitas coisas, mas ainda não está total-
mente desenvolvido, quanto mais os sentidos 
forem estimulados, mais rápido será o desen-
volvimento. A leitura . . . .ontato com os livros 
são formas de estímulo ao desenvolvimento 
da criança, por isso, recomenda-se apresen-
tar a leitura e ler para a criança. Esse papel é 
da família, pois é muito comum ver as famílias 
passando essa responsabilidade para a esco-
la. Conforme Silva (1992, p.57) “bons livros 
poderão ser presentes e grandes fontes de 
prazer e conhecimento. Descobrir estes sen-

timentos desde bebezinhos, poderá ser uma 
excelente conquista para toda a vida.”

Na maioria dos lares, a literatura não é 
uma forma de entretenimento e prazer, muitas 
vezes, a criança chega em casa e não vê seus 
familiares com um livro em mãos se deleitando 
em seu momento de descanso. Nota-se que 
o livro não está na vida das crianças como 
forma de presente (nascimento, aniversário 
ou em alguma outra data comemorativa). Isso 
acontece, porque, muitos pais colocam a es-
cola como a principal mediadora, sendo que o 
leitor se forma em casa desde o nascimento, 
partindo dos pais, mães, e avós e só depois 
entra o papel da escola com os professores 
mediando as leituras (SILVA, 1992).

Vivemos em um mundo onde a tecno-
logia e as informações chegam até nós de 
forma muito rápida, . . . .nteresse pelos livros 
estão cada vez mais escassos. Se a criança 
não tiver a oportunidade de vivenciar um tem-
po que a proporcione, um momento de leitura 
e reflexão quer seja em casa ou na escola, 
ela crescerá como alguém sem criatividade 
e insensível em compreender a sua própria 
realidade (SILVA, 1992).

Desde muito pequena a criança deve 
estar inserida em um ambiente que propor-
cione o hábito pela leitura .  .  .  .dulto é mo-
delo fundamental durante esse processo. Ao 
colocar a criança em contato com os livros 
ela passará a despertar em si o prazer em 
fazer novas descobertas. As histórias tanto 
lidas quanto ouvidas ampliarão a imaginação 
e capacidade de criar, além de desenvolver 
o vocabulário, visão de mundo, pensamento 
crítico, raciocínio lógico, melhorar a escrita e 
muitos outros benefícios (SILVA, 1992).

Dessa maneira, é importante possibilitar 
que a criança tenha contato com os livros, 
não só na escola, assim como também no 
meio familiar, isso fará com que ela desperte 
a curiosidade e imaginação sobre o mundo. 
Nesse contexto Paín (2000, p.104) destaca 
que,
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A leitura é um ato emancipatório, huma-
nizador, transformador. É de suma impor-
tância o contato dos alunos com todos os 
tipos de texto. Mas, a literatura . . . .orta de 
entrada para o mundo. . . . .aneira como 
se consegue ver o mundo. . . . .esma lin-
guagem da criança, por isso ela se iden-
tifica tanto. A literatura estimula a criança 
a pensar, a ver o mundo, ajuda a se co-
nhecer porque o momento em que ela 
se identifica com os personagens, vivem 
toda a história na perspectiva da perso-
nagem (PAÍN, 2000, p.104).

Para ter uma criança leitora é preciso ler 
para ela e criar um espaço literário onde os 
livros, revistas e jornais estejam ao seu alcan-
ce, pois mesmo sem saber ler “convencional-
mente” a criança fará uma leitura através das 
imagens e reproduz histórias de seu repertório.

O interesse e hábito pela leitura é um 
processo que tem começo, meio e continui-
dade ao longo de toda vida. Essa ação deve 
ser praticada constantemente no contexto fami-
liar, escolar e social. A escola tem o papel de 
desenvolver o gosto . . . .ábito da leitura. Um 
hábito não é feito da noite para o dia, ele é ad-
quirido através da repetição e de um trabalho 
sistematizado.

O grande desafio do professor é fazer 
com que a criança leve a leitura/literatura como 
um dos maiores prazeres que podemos ter, 
pois tudo ao nosso redor é literatura. O profes-
sor deve oferecer aos seus alunos variedades 
de livros, recorrendo aos livros da escola, bi-
blioteca, ou até mesmo ao seu acervo pessoal, 
trazendo diferentes gêneros e tipos literários, 
mostrando-os de maneira lúdica e despertan-
do na criança o prazer pela literatura, até que 
a criança identifique qual seu estilo literário.

Muitas vezes ela poderá não gostar de 
um ou outro livro, mas se o professor estiver 
mediando, estimulando e oferecendo varieda-
des, essa criança estará em uma busca cons-
tante e descobrirá qual seu estilo. Um dos fato-
res importantes ao se trabalhar com a literatura 
é permitir que a criança consiga viajar e voltar 
a hora que ela quiser usando apenas um li-
vro. É mostrar para a criança que essa prática 
dá prazer e que é simples. Muitas vezes, os 
pais e também os professores demandam ta-

refas à criança ao realizar a leitura de um livro, 
não oportunizando a escolha livre e fazendo 
as perguntas necessárias como: O que esse 
livro te fez pensar? O que essa história te fez 
lembrar? Que história você conhece parecida 
com essa? Por onde essa história te levou? De 
onde essa história veio?

Ruth Rocha (1983, p. 4) confirma essa 
ideia quando escreve que,

[...] a leitura não deveria ser encarada 
como uma obrigação escolar, nem deve-
ria ser selecionada, vamos dizer, na base 
do que ela tem de ensinamento, do que 
ela tem de ‘mensagem’. A leitura deveria 
ser posta na escola como educação artís-
tica, ela devia ser posta na escola como 
uma atividade e não como uma lição, 
como uma aula, como uma tarefa. O texto 
não devia ser usado, por exemplo, para 
a aula de gramática, a não ser que fosse 
de uma maneira muito criativa, muito viva, 
muito engraçada, muito interessante, por-
que se assim não for faz com que a leitura 
fique parecendo uma obrigação, fique pa-
recendo uma tarefa e aquela velha frase 
de Monteiro Lobato – ‘É capaz de vacinar 
a criança contra a leitura para sempre’ 
(ROCHA, 1983, p. 4).

A Educação Infantil tem a responsabilida-
de de resgatar, e organizar o repertório das his-
tórias que a criança ouve ou lê em casa ou nos 
ambientes que frequenta, contribuindo para a 
construção da subjetividade e da sensibilida-
de dela. É preciso criar estratégias para fazer 
nascer o gosto pela leitura em cada criança.

O professor pode proporcionar momen-
tos de escolha, onde o aluno possa opinar e 
sugerir sobre qual livro será lido para a turma. 
Ou até mesmo, ao ler para a criança deixar 
que ela tenha a liberdade de se expressar e 
criar seu próprio enredo de começo, meio ou 
final da história.

Como mediador, o professor pode fazer 
inferências ao início ou término da história, tra-
zendo indagações aos seus alunos e fazendo 
com que eles possam participar. Questionan-
do as opiniões levantadas e oportunizando 
pequenos debates entre os próprios alunos, 
esclarecendo as diferentes visões e mostrando 
que são válidas e enriquecedoras.
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PROFESSOR . . . .RÁTICA DA 
LITERATURA

Através da literatura pode-se trabalhar 
e explorar diversas habilidades na criança, 
como cognição, imaginação, criatividade, ar-
tes, valores, repertório, raciocínio lógico, co-
nhecimento geral e etc. Mas para que isso 
aconteça, o professor deve se planejar e co-
locar essa prática como algo de extrema im-
portância em seu planejamento diário. Criar 
o hábito de ler para os alunos com uma in-
tencionalidade pedagógica e com um olhar 
no ensino-aprendizado que a criança terá ao 
realizar essa ação (SOARES, 2008, p. 33).

Cabe ao professor apresentar aos seus 
alunos desde muito pequenos os diferentes 
gêneros textuais para que eles possam de-
senvolver e ter a capacidade crítica de argu-
mentar e reorganizar seus pensamentos. De 
acordo com Soares (2008, p. 33),

É função e obrigação da escola dar am-
plo e irrestrito acesso ao mundo da leitu-
ra, e isto inclui a leitura informativa, mas 
também a leitura literária; a leitura para 
fins pragmáticos, mas também a leitura 
de fruição; a leitura que situações da vida 
real exigem, mas também a leitura que 
nos permita escapar por alguns momen-
tos da vida real (SOARES, 2008, p. 33),

Como se pode perceber, cabe ao pro-
fessor dentro do contexto escolar trazer ma-
teriais diversificados, como, gibis, revistas, 
jornais, receitas, bulas e os tradicionais livros 
infantis, além daqueles que falam de valores 
e são ricos em conteúdo. Não apenas textos 
didáticos com exercícios de análises ou his-
tórias sem o conhecimento prévio para pre-
encher o tempo restante do dia.

A escola deveria dispor de livros em 
bom estado, atual e também de um espa-
ço adequado como uma biblioteca funcional, 
isso ajudaria o professor a ampliar seu reper-
tório de estratégias, pois uma vez por semana 
seus alunos teriam a oportunidade de ir a 
esse local e escolher um livro de sua prefe-
rência, podendo levá-lo para casa e junto com 
a família ter um momento de leitura.

A sala de aula . . . .ocal onde a criança 
passa a maior parte do tempo, ela deve ser 
um espaço agradável e prazeroso para que 
através da mediação do professor o aluno 
desenvolva e construa um aprendizado sig-
nificativo. O professor deve se organizar com 
seu planejamento semanal e separar com 
antecedência os livros, textos ou conteúdo a 
serem passados aos seus alunos. É impor-
tante que ele se atente para a faixa etária das 
suas crianças e que nem todas têm o mesmo 
tempo de concentração.Nesse sentido,

A sala de aula é um espaço privilegiado 
para o desenvolvimento do gosto pela lei-
tura, assim como um campo importante 
para o intercâmbio da cultura literária, não 
podendo ser ignorada, muito menos des-
mentida sua utilidade. Revela-se impres-
cindível e vital um redimensionamento de 
tais relações (ZILBERMAN, 2003, p.16).

É importante que para esse momento 
de leitura com a criança, o professor com an-
tecedência leia e conheça a história que vai 
contar. Além de livros sonoros, com cheiro, 
figuras que sobressaem das páginas ele usa 
diferentes meios como suporte (fantoches, 
fundo musical, objetos, tecidos, instrumentos 
musicais e uma narração com tom de voz 
diferenciado).

Com esses estímulos o professor aju-
dará a desenvolver o interesse da criança e 
tudo isso contribuirá para que a atenção dela 
esteja voltada para o professor e despertará 
nela o imaginário.

LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Descreve-se que partir da Lei de Diretri-
zes e Bases para a Educação, Lei n° 9.398/96 
e dos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
1998 a Educação Brasileira vive um momento 
de intensa busca de modernização e supera-
ção do tecnicismo ainda presente no contexto 
educacional e, dentre outras possibilidades 
pedagógicas, vê na ludicidade, dos jogos e 
brincadeiras mediadas pelo professor a pers-
pectivas de investimento no desenvolvimento 
da Educação Infantil.
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Os jogos e as brincadeiras devem ser 
orientados e mediados por adultos, ou por 
um mediador para se obter um processo de 
ensino-aprendizagem, porém, sem pressões 
ou represálias. A palavra lúdico é de origem 
latina, “ludus”, e pode significar brincar e/ou 
jogar (JARDIM, 2003).

De acordo com Kishimoto (2002),

Bruner destaca um ponto fundamental 
para educadores: a brincadeira livre con-
tribui para liberar a criança de qualquer 
pressão. Entretanto, . . . .rientação, a me-
diação com adultos, que dará forma aos 
conteúdos intuitivos, transformando-os 
em ideias lógico-científicas, característica 
dos processos educativos. [...] Brincadei-
ras com o auxílio do adulto, em situações 
estruturadas, mas que permitam a ação 
motivada e iniciada pelo aprendiz de qual-
quer idade, parecem estratégias adequa-
das para os que acreditam no potencial 
do ser humano para descobrir, relacionar 
e buscar soluções (KISHIMOTO, 2002, p. 
148-151).

Enquanto brinca, a criança tem acesso 
ao “mundo do imaginário”, ela começa a criar 
sua própria realidade, sonhos e tudo o que 
gostaria que fosse verdadeiramente real. Os 
benefícios do lúdico, do brincar estão rela-
cionados aos princípios e moralidades que a 
criança levará para toda a vida, por isso se 
trata de algo tão importante (SANTOS, 2002).

A condução e utilização adequada de 
ferramentas lúdicas não apenas são essen-
ciais para o desenvolvimento e aprendizagem 
da criança, mas podem fomentar a agilidade 
na recepção e assimilação de conhecimen-
to. Cabe, portanto, à escola e ao educador 
inserir e equilibrar o ensino obrigatório com 
as ferramentas lúdicas, de forma que a crian-
ça pouco perceba a entrada e saída de um 
ambiente a outro, sentindo-se confortável em 
qualquer uma das situações.

De acordo com Nylse Helena Silva 
Cunha (1994), com o brinquedo a criança 
pode criar muitas brincadeiras e, neste caso, 
a brincadeira não precisa necessariamente 
“combinar” com o brinquedo: a imaginação 
irá lhe guiar e fazer com que no “faz de conta” 

o brinquedo se transforma no objeto que ela 
precisa para aquele momento.

A respeito desse contexto, o “faz de 
conta”, mencionado por Nylse Helena Silva 
Cunha (1994), é relevante apresentar um con-
ceito muito abrangente e contribuinte para o 
despertar do imaginário na Educação Infantil: 
a contação de histórias.

Enquanto escuta uma história, a criança 
“mergulha” no que está ouvindo, de modo 
inconsciente ela começa a associar suas vi-
vências com que está sendo narrado, é um 
momento de relaxamento, é hora em que o 
faz de conta invade a consciência de cada 
um. Sobre a relevante prática da contação 
de histórias, Sueli Souza Cagneti (1996, p. 7) 
descreve:

A literatura infantil é, antes de tudo, lite-
ratura, ou melhor, é arte: fenômeno de 
criatividade que representa o mundo, o 
homem, a vida, através da palavra. Funde 
os sonhos .  .  .  .ida prática; o imaginário 
. . . .eal; os ideais . . . .ua possível/impos-
sível realização (CAGNETI 1996, p. 7).

Nessa perspectiva, Vygotsky (1998), 
relata que é importante considerar que cada 
fase do desenvolvimento humano está “incli-
nado” para um determinado tipo de brinca-
deira: há fases em que o ser humano precisa 
aprender a socializar-se e respeitar o espaço 
do outro, há outra fases em que ele está de-
senvolvendo seu raciocínio estratégico, rela-
cionado a jogos de estratégias, e assim, nas 
demais fases há um recurso pedagógico es-
pecífico.

Com as afirmações de Santa Marli dos 
Santos (2002) e Lev Simynovick Vygotsky 
(1998), nota-se a necessidade de uma com-
preensão e conhecimento das brincadeiras, 
visto que, o brincar não pode ser usado como 
forma de ocupar um tempo “vago” na escola. 
Pois o brincar está muito além dessa concep-
ção limitada.

Ricardo Catunda (2005) descreve que 
brincadeira tem a função de satisfazer os de-
sejos da criança. A brincadeira estimula a 
sensibilidade, o afeto, a socialização . . . .en-
timento de sentir-se capaz quando, por exem-
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plo, a criança consegue terminar um jogo ou 
brincadeira aparentemente difícil.

Paulo Freire (1996) relata que as brinca-
deiras possuem um grande significado duran-
te a infância, pois, em concordância ao que 
Santos (2002) descreve, tudo o que a criança 
aprende e desenvolve na infância, será o re-
flexo da sua conduta em sua vida adulta.

Ao utilizar jogos e brincadeiras na sala 
de aula, deve haver um planejamento para 
que esse momento de lazer também seja 
significativo e promova ensinamentos reais 
para o aluno. Desse modo, é possível notar 
a contribuição desse aprendizado por meio 
de práticas de ludicidade em aspectos psi-
cológicos, cognitivos, morais e até físicos da 
criança (BENJAMIN, 2002).

Por fim, Marcos Teodorico Pinheiro de 
Almeida (2004), estabelece que a brincadeira 
livre, em que a criança monta seu próprio ce-
nário, também deve ser observada pelo edu-
cador, nesse momento a criança demonstra 
vontades desconhecidas por ela mesma.

Com as seguintes afirmações men-
cionadas, nota-se o quão importante são as 
brincadeiras durante a infância, essa prática 
deve ser devidamente valorizada e reconhe-
cida como “instrumento” pedagógico durante 
essa fase do desenvolvimento.

A escola, neste contexto, como já foi 
citada, . . . .mbiente que mais pode contribuir 
para essa aprendizagem lúdica. Airton Negri-
ne (1994, p. 58) salienta que: Outro aspecto 
importante nesse contexto entre ludicidade e 
educação está no contexto entre o ensino tra-
dicional comparado ao construtivismo.

Em sua frase “Ensinar não é transferir 
conhecimento, mas criar as possibilidades 
para sua própria produção ou a construção” 
(FREIRE, 2003, p. 47), Paulo Freire menciona 
um ensino em que o aluno . . . .rotagonista do 
seu aprendizado, nessa perspectiva, o profes-
sor . .  .  .ediador e precisa proporcionar aos 
seus alunos atividades que possibilitem sua 
aprendizagem de maneira natural, sem impor 
ou tentar “passar” conhecimento.

Sabe-se que na educação tradicional, 
o professor assume um papel diferente, onde 
ele .  .  .  .etentor de todo saber, nesse caso 
a educação construtivista tem uma vertente 
que vai ao contrário dessa definição, segundo 
Ana Ligia Scachetti e Camila Camilo (2015), 
o construtivismo é baseado em pesquisas de 
fundamentação psicológica, tendo sua princi-
pal base os estudos de Jean Piaget.

Jean Piaget (apud ANTUNES, 2005, 
p.25), descreve que os jogos e brincadeiras 
possuem uma forma diferenciada de apren-
dizado, pois além das crianças aprenderem 
brincando também gastam energia, favore-
cendo o desenvolvimento afetivo, moral e 
principalmente os movimentos físicos.

Pelo fato de o jogo ser um meio tão po-
deroso para a aprendizagem das crian-
ças, em todo o lugar onde se consegue 
transformá-lo em iniciativa de leitura ou 
ortografia, observa-se que as crianças se 
apaixonam por essas ocupações antes ti-
das como maçantes (BARRY WADSWOR-
TH, 1977. p. 14-31).

Com base nestes pressupostos, com-
preende-se que o jogo pode ser utilizado para 
estimular o raciocínio matemático; o teatro 
.  .  .  .ontação de histórias podem estimular 
o pensamento criativo, o posicionamento crí-
tico .  .  .  .ompreensão do convívio social; a 
brincadeiras livres estimulam a criatividade, 
o convívio social, a liderança . . . .apacidade 
de seguir ou propor regras.

Nos seguintes capítulos deste trabalho, 
buscou-se explicar compreender os benefí-
cios que os jogos e brincadeiras traz para o 
desenvolvimento integral da criança conforme 
objetivo específico. 
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A leitura sempre foi .  .  .  . meio mais efetivo para o aprendizado e construção de co-
nhecimentos. O contato com os livros não deve ser apenas no momento da alfabetização, 
é importante que ele esteja presente de forma lúdica, como por exemplo, com figuras e de 
maneira divertida na vida da criança.

É fundamental tanto para a família quanto para o professor que a criança sempre que 
possível, veja essas figuras com um livro em mãos, isso influenciará no desenvolvimento e 
gosto pela leitura.

A literatura na Educação Infantil amplia o vocabulário e leva à criança a despertar o ato 
de ler. Nos anos iniciais, a criança desenvolve o gosto pela leitura e como resultado, melhora 
sua escrita e outras habilidades como já mencionado anteriormente. Com isso, a prática da 
literatura na Educação Infantil auxiliará e facilitará o aprendizado contínuo da criança.

Portanto, a literatura infantil deve ser uma prática feita pelo professor diariamente, pois 
através desse hábito a criança estará em contato com o mundo que a cerca e ela terá um 
desenvolvimento integral, além de possibilitar um desenvolvimento de um sujeito crítico.

O jogo, o brinquedo . . . .rincadeira ganharam grande força na aplicabilidade do ensino 
escolar como processo educativo, estimulando habilidades e competências.

Para novas aprendizagens, o jogo representa sempre duas funções, a primeira é lúdica, 
onde a criança é educada a convivência social, já que o mundo a qual faz parte possui leis 
e regras as quais precisam ser conhecidas e internalizadas. A criança estando em um cons-
tante processo de desenvolvimento, ela brinca, porque a brincadeira propõe subsídios a se 
desenvolver.

Nas escolas maternais o jogo é trabalhado de maneira espontânea e natural sendo di-
vertido para os alunos. Já no ensino fundamental é desenvolvido de maneira produtiva, com 
elaborações, esforços, pesquisas, aprimorando a aprendizagem que no maternal foi iniciado. 
Uma infância exige que a ludicidade esteja presente de acordo com a faixa etária. O brincar, 
o jogar ajuda na insegurança, medos deixando os pequenos à vontade para enfrentar novos 
desafios.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 91

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

REFERÊNCIAS

BATISTA, Cleide Vitor Mussini; MORENO, Gilmara Lupion. Visão histórico-filosófica de infância, perspectiva de 

infância na contemporaneidade. In: ZAMBERLAN, Maria Aparecida Trevisan (Org.). Educação Infantil: subsídios 

teóricos e práticas investigativas. Londrina: CDI, 2005. p. 7-18.

COELHO, Nelly Novaes. Panorama histórico da literatura infantil/juvenil: das origens indo- europeias ao Brasil 

Contemporâneo. 4. ed. São Paulo: Ática, 1991.

CUNHA, Maria Antonieta Antunes. Literatura Infantil: teoria e prática. 18. ed. São Paulo: Ática, 1999.

EAGLETON, Terry. Teoria da Literatura: Uma Introdução 2. ed.São Paulo: Martins Fontes, 1994.

LAJOLO, Marisa; ZILBERMAN, Regina. Literatura infantil brasileira: histórias e histórias. 6. ed. São Paulo: Ática, 

2003.

MARTINS, Maria Helena. O que é leitura. São Paulo: Ed. Brasiliense. 1990.

PAÍN, Jame Mari. Da sedução do professor pela literatura à sedução do aluno. Ijuí: Ed. UNIJUÍ, 2000.

ROCHA, Ruth. Pra não vacinar a criança contra a leitura. Leitura: teoria & prática, v. 2, 1983, p. 3- 10.

SILVA, Ana Araújo. Literatura para Bebês. Pátio, São Paulo, n.25, p. 57-59, Fev/Abr.2003. SOARES, Magda. Intro-

dução - Ler, verbo transitivo. In. PAIVA, Aparecida;

MARTINS, Aracy; PAULINO, Graça; VERSIANI, Zélia (Orgs.) Leituras Literárias: discursos transitivos. Belo Horizonte: 

Ceale; Autêntica, 2008.

SOLÉ, Isabel. Estratégias de Leitura; trad. Cláudia Schilling. 6 ed. Porto Alegre: ARTMED, 1998.

ZILBERMAN,  Regina. A literatura Infantil na escola – 1. ed. rev., atual., e ampl. São Paulo: Global, 2003.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 92

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

Graduada em Pedagogia pela Faculdade 
Internacional de Curitiba -(2009) e Licenciatura 
em  Artes Visuais pela Universidade Cruzeiro do 
Sul(2015). Especialista em História  e Estética   da 
Arte pela Escola Superior de Administração,(2016) 
, Educação e Multiculturalismo pela Faculdade 
Campos Elíseos(2019). Educação Escolar Indígena 
pela Faculdade de Venda Nova Imigrante(2020). 
Professora de Ensino Fundamental II - Artes  e 
Professora  de Educação Infantil e Fundamental 

l – Na Rede Municipal da Prefeitura de São 
Paulo.

AUREA 
CARVALHO DE SOUZA

Avenida Copacabana, 325 
22º andar - Alphaville - Barueri- SP

11 4200-7070 | www.fce.edu.br



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 93

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

RESUMO: Os meninos  e as meninas que estão sentados nos bancos escolares das escolas 
públicas do país são originárias das mais diversas culturas que compõem a sociedade 
brasileira contemporânea : indígenas, caboclos, quilombolas, haitianos, imigrantes, 
migrantes,  bolivianos, judeus, ciganos, entre tantos. Conhecer e valorizar cada uma delas 
é não somente um direito mas uma oportunidade de acolher , celebrar e possibilitar o 
protagonismo, a produção de culturas ,para isso é urgente romper com o silêncio escolar 
dando voz e vez a comunidade educativa. Deixando de lado as tradições arcaicas do 
currículo eurocêntrico  para que ocorra uma  aproximação com o território educativo, onde 
a Escola passa a ser local de celebração, de acolhimento , de  vida  ativa e significativa 
que renove o compromisso de uma escola que acolha diversidade e refute toda forma de 
discriminação e exclusão, contribuindo para a construção de uma sociedade plural que 
acolha e valorize a diferença como contribuição, favorecendo  para a construção de uma 
sociedade mais consciente de sua identidade e enriquecida pelo patrimônio cultural.

Palavras-chave: Diversidade; Cultura; Protagonismo; Inclusão; Currículo.

EDUCAÇÃO ESCOLAR   E  A PLURICULTURA  DO ESTUDANTE
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Respeitar a diversidade sociocultural não deveria ser realizada na forma da Lei, 
mas a Lei , carrega consigo a possibilidade ,sensibiliza e valida esta prática tão 
necessária porém incomum.

A educação escolar surgiu na idade média, na Europa, . . . .to de educar passou a ser 
responsabilidade de religiosos e sábios, que ensinavam em espaços específicos.

Esta escola destinava-se a elites, aristocratas, nobres, burgueses, os demais pobres 
continuavam a aprender no dia a dia, enquanto os primeiros aprendiam as letras, a religião, a 
moral, o conhecimento chamado de científico, os pobres e ignorantes, socializam-se, apren-
dendo a ser educados, disciplinados e trabalhadores.

A crescente desigualdade social forçou a criação da escola dos pobres, uma vez que 
deveriam sim, socializar-se, porém, dentro dos valores e normas estabelecidos por aqueles 
que detinham o controle da sociedade.

Com o avanço da indústria . . . .ecessidade de especialização de mão-de-obra, a segre-
gação social provocada pela manutenção da escola para nobres e burgueses e outra para 
pobres, foi dando lugar a uma escola comum, onde o acesso de todos deveria ser garantido. 
Acesso a uma escola, que adotou modelos tradicionais que supervaloriza a cultura determi-
nada pela minoria que detém o controle social, tornando-se manipuladora, e massificadora 
de culturas.

Candau (2002) afirma que,” há um abismo existente entre a cultura escolar . . . .ultura de 
referência dos alunos, principalmente se eles pertencem a grupos sociais, étnicos e culturais 
marginalizados”.

Para Freire (1997) este é um processo injusto, uma vez que “o processo educativo 
deve caracterizar-se como um encontro de diálogos entre os homens, que mediatizados pelo 
mundo, o pronunciam, isto é, o transformam e transformam-se, se humanizam e humanizam 
a todos”.

Uma criança ao chegar à escola é portadora de experiências, que foram acumuladas ao 
longo de sua existência, com atitudes, hábitos e valores que refletem seu grupo social, que 
deveriam ser consideradas e respeitadas na escola.

A escola não pode negar a existência de crianças vindas de outros contextos, desva-
lorizando suas experiências e cultura, é importante que o professor amplie suas referências, 
adotando uma postura ética, sobre o mundo social de toda sua classe de alunos.

Valorizamos o teatro, a música, a dança, como elementos que estimulam a criatividade 
dos alunos, mas o currículo oriundo da “cultura padrão” deixam de lado essas experiências 
tão ricas e singulares, como as vividas por aquelas crianças que, longe do teatro, da música, 
da dança, das artes por nós idealizadas, dramatizam, cantam, compõem, produzem artes em 
seus instrumentos de trabalho, e de seu lazer, sua vida.

INTRODUÇÃO



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 95

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

PRESENÇA INDÍGENA NAS ESCOLAS: 
ONDE ESTÃO OS POVOS INDÍGENAS NO 
BRASIL?

Falar hoje de índios no Brasil significa 
falar de uma diversidade de povos, habitantes 
originários das terras conhecidas na atualida-
de como continente americano.

São povos que já habitavam há mi-
lhares de anos essas terras, muito antes da 
invasão europeia, consideram a si mesmos 
distintos de outros setores da sociedade, e 
estão decididos a conservar, a desenvolver 
. . . .ransmitir às gerações futuras seus territó-
rios ancestrais e sua identidade étnica, como 
base de sua existência continuada como po-
vos, em conformidade com seus próprios pa-
drões culturais, as instituições sociais e os 
sistemas jurídicos.

Jandaia Pataxó, no documentário, Ce-
lebrando Barro, afirma que apenas recente-
mente os diversos segmentos da sociedade 
brasileira estão se conscientizando que os 
índios são seus contemporâneos, que vivem 
no mesmo país participando da elaboração 
das mesmas leis. Elegem seus candidatos e 
compartilham problemas semelhantes, porém 
são muito mais vulneráveis às consequências 
do desmatamento e da poluição ambiental.

Falar português, vestir roupa ou utilizar 
tecnologias não faz com que percam suas 
identidades étnicas ou que deixem de ser 
indígenas. É necessário reconhecer e valori-
zar a identidade específica de cada uma das 
sociedades indígenas, compreender suas lín-
guas e suas formas tradicionais de organiza-
ção social, de ocupação da terra e de uso 
dos recursos naturais isto significa respeito 
pelos direitos coletivos de cada uma delas 
.  .  .  .usca do convívio pacífico, por meio de 
um intercâmbio cultural.

Um dos objetivos da educação escolar 
brasileira, explicitados nos Parâmetros Curri-
culares Nacionais e ainda na Lei de Diretrizes 
e Bases, .  .  .  .mportância de valorizar e co-
nhecer diversos povos que contribuem para 
a formação do povo brasileiro, de se propor 
um ensino que reconheça e valorize as dife-
renças como contribuição, construindo uma 
sociedade livre de preconceitos, favorecendo 
uma cultura de paz e identidade nacional.

A Lei 11645 de 2008, assinada pelo 
então presidente Luís Inácio Lula da Silva, de-
termina o Ensino de História e Culturas Indí-
genas, nas aulas de artes, história e literatura 
nas escolas de ensino oficial do País, mas ela 
não estabelece o ensino nos cursos de for-
mação, o que torna o assunto desconhecido 
e longe das salas de aula:

Art. 1o O art. 26-A da Lei no 9.394, de 
20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 
com a seguinte redação: Art. 26-A. Nos 
estabelecimentos de ensino fundamental 
e de ensino médio, públicos e privados, 
torna-se obrigatório o estudo da história e 
cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1o O conteúdo programático a que se 
refere este artigo incluirá diversos aspec-
tos da história e da cultura que caracte-
rizam a formação da população brasilei-
ra, a partir desses dois grupos étnicos, 
tais como o estudo da história da África 
e dos africanos, a luta dos negros e dos 
povos indígenas no Brasil, a cultura negra 
e indígena brasileira .  .  .  .egro .  .  .  .ndio 
na formação da sociedade nacional, res-
gatando as suas contribuições nas áreas 
social, econômica e política, pertinentes 
à história do Brasil.

§ 2o Os conteúdos referentes à história 
e cultura afro-brasileira e dos povos in-
dígenas brasileiros serão ministrados no 
âmbito de todo o currículo escolar, em 
especial nas áreas de educação artística 
e de literatura e história brasileiras (NR).
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Em entrevista com alunos e professo-
res de instituições de ensino da zona leste 
da cidade de São Paulo e do município de 
Guarulhos, percebemos que pouco ou quase 
nada se estuda sobre a cultura indígena nas 
escolas, muito ainda utilizam a data de 19 
de abril, para realizarem atividades muitas ve-
zes descontextualizadas e quase folclóricas, 
como a confecção de máscaras, cantigas, e 
objetos com argila.

Percebemos que os docentes da edu-
cação básica desconhecem, e por isso des-
consideram as diversas identidades e espe-
cificidades de cada etnia.

Em nossa experiência de mais de dez 
anos em escolas públicas, lecionando nas 
séries iniciais de ensino fundamental, nunca 
houve oferta de curso de formação, seminá-
rio, palestras sobre a temática indígena (em-
bora muitas ações tenham sido realizadas a 
respeito da cultura africana), apenas neste 
ano de 2015, foi oferecido curso de formação 
permanente para professores da rede muni-
cipais de ensino nos município de São Paulo 
e Guarulhos, mas como estas formações são 
facultativas e ocorrem fora do horário de tra-
balho do professor, estas salas estão ainda 
com poucos participantes.

Poucos consideram importante o estudo 
da cultura e história indígenas. Uma professo-
ra de escola pública Municipal, relata que ao 
início do ano letivo quando são planejados, 
projetos didáticos, os educadores sugeriram 
que se trabalhasse a temática das relações 
étnico-raciais, o que foi proibido pela coorde-
nadora pedagógica, justificando que devem 
ser “priorizadas atividades de alfabetização”, 
percebeu com isso um grande descompasso 
entre as Leis, as políticas públicas e as ações 
da escola.

Na cidade de São Paulo ocorreu no 
mês de agosto, uma série de palestras, cur-
sos e apresentações culturais com temática 
indígena. Denominado Agosto Indígena. De 
acordo com a página na internet da Secretaria 
Municipal de Educação, "estas ações visam 
propiciar formação de educadores sobre a 
temática, da história e cultura indígena, pro-
piciando experiências que possibilitem apro-
fundar reflexões a respeito do tema”:

Acreditamos que a diversidade étnico-
-racial da cidade de São Paulo deve ser 
apreendida como elemento desencade-
ador de aprendizagens no âmbito da Ci-
dade Educadora, em consonância com a 
Meta 58 do Plano de Metas da Prefeitura 
de São Paulo. Neste sentido, o evento tem 
o objetivo de ser um espaço de discus-
são sobre a História e Cultura Indígena, 
no qual professores, gestores e demais 
funcionários da Rede Municipal de Ensi-
no, assim como toda a comunidade en-
volvida, poderão refletir sobre a presença 
indígena na cidade de São Paulo, além de 
conhecer as lutas pelo reconhecimento, 
autonomia, visibilidade e elementos cul-
turais”, analisa Rafael (FERREIRA SILVA, 
Coordenador do Núcleo de Educação Ét-
nico-Racial da SME, s/d.).

O Programa Nacional de Livro Didático 
(PNLD) em seu edital para o ano de 2016 
traz orientações sobre a inserção deste tema:

3.1.6. As obras didáticas de Arte deve-
rão conter informações acerca dos princi-
pais conceitos norteadores de cada uma 
das expressões que a Arte abriga: Artes 
Audiovisuais e Visuais Dança, Música e 
Teatro. É essencial que nesse compo-
nente curricular sejam atendidas as leis 
10.639/2003 e 11.645/2008 e outras 
que serão especificadas no Anexo III des-
te edital.
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De acordo com dados do Censo 2010 
do IBGE, São Paulo .  .  .  .uarta cidade do 
Brasil em população indígena, com 12.977 
pessoas. A presença indígena se encontra 
em aldeias Guarani – Jaraguá, Tekoa Pyau, 
Tenondé-Porã e Krukutu – e, na cidade como 
um todo, é possível encontrar os Aweti, Bo-
rum-Krek Mun, Pankararé, Fulni-ô, Pankararu, 
Potiguara, Saterê-mawê, Kariri-Xocó, Kalapa-
lo, Kamaiurá, Pankará, Xavante, Wassu-Cocal, 
Tupinambá, Tupi, Tingui-Botó.

Segundo o professor da Universidade 
Estadual de Ilhéus, professor doutor indígena 
Carlos José (Casé Angatu,) percebemos influ-
ência desta população na construção da cida-
de ,desde sua origem, até os dias atuais, ele 
afirma que no ano 2000, ocorreu um número 
crescente de brasileiros que se declararam 
indígenas.

Em 2010, os dados demonstraram ha-
ver 305 etnias e 205 línguas, sendo que cada 
um desses povos possui sua maneira espe-
cífica de se organizar, parte destas crianças 
frequentam nossas salas de aula, sem que os 
professores percebam.

Em 1997 com a Publicação dos Parâ-
metros Curriculares Nacionais, o Ministério 
da Educação tornou público sua preocupa-
ção com a realidade escolar e as diferenças 
culturais nela presente, neste documento se 
admite que o Brasil apresente uma compo-
sição populacional, cuja heterogeneidade é 
tão significante, que faz com que o país des-
conhece a si mesmo, e por isso, acabam por 
prevalecer no ambiente escolar “vários este-
reótipos, tanto regionais quanto em relação a 
grupos étnicos sociais e culturais”.

No volume de Pluralidade Cultural le-
mos:

Para viver democraticamente em uma 
sociedade plural é preciso respeitar os 
diferentes grupos e culturas que a cons-
tituem. A sociedade brasileira é formada 
não só por diferentes etnias, como tam-
bém por imigrantes de diferentes países. 
Além disso, as migrações colocam em 
contato grupos diferenciados. Sabe-se 
que as regiões brasileiras têm caracterís-
ticas culturais bastante diversas e que a 
convivência entre grupos diferenciados 
nos planos social e cultural muitas vezes 
é marcada pelo preconceito e pela dis-
criminação (PLURALIDADE CULTURAL).

O grande desafio da escola é reconhe-
cer a diversidade como parte inseparável da 
identidade nacional e dar a conhecer a rique-
za representada por essa diversidade etnocul-
tural que compõe o patrimônio sociocultural 
brasileiro, investindo na superação de qual-
quer tipo de discriminação e valorizando a 
trajetória particular dos grupos que compõem 
a sociedade (PLURALIDADE CULTURAL).

Nesse sentido, a escola deve ser local 
de aprendizagem de que as regras do espaço 
público permitem a coexistência, em igualda-
de, dos diferentes. O trabalho com Pluralidade 
Cultural se dá a cada instante, exige que a es-
cola alimente uma “Cultura da Paz”, baseada 
na tolerância, no respeito aos direitos huma-
nos e na noção de cidadania compartilhada 
por todos os brasileiros. O aprendizado não 
ocorre por discursos, e sim num cotidiano em 
que uns não sejam “mais diferentes” do que 
os outros (PLURALIDADE CULTURAL).
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PRESENÇA AFRO BRASILEIRA, 
IMIGRANTES E REFUGIADOS

Todo brasileiro tem um pouco de si uma 
mistura, há quem negue, mas é comum, tra-
zermos conosco as características diversida-
des ancestrais, como avo, negro, ao indígena, 
a pele clara . . . .abelo encaracolado, o nariz 
achatado demonstra esta mistura caracterís-
tica, que é são apenas físicas ou de cor de 
pele. Mas estas multiculturalidades se mani-
festam nos modos de falar, de se comportar, 
na religiosidade, nas preferências e gostos 
musicais, hábitos alimentares .

Como o indígena há quem pense que 
todo negro ou afrodescendente é igual , mas 
de igual modo os afro descendentes negros 
que foram trazidos para Brasil em situação 
de escravizados para o Brasil são originários 
das mais diversas localidade e culturas do 
continente do rico, imenso e desconhecido 
continente africana.

Pilar Espí, pesquisadora ressalta a im-
portância de trazer esta discussão para sala 
de aula, nas palavras da autora lemos:

Novos paradigmas educacionais têm 
apontado para a necessidade de uma 
educação multicultural, na qual a diver-
sidade étnica seja respeitada. É preciso 
romper com propostas de massificação 
de identidades para que consigamos tra-
balhar no ambiente escolar garantindo a 
multiculturalidade a partir da diversidade. 
Para isso precisamos romper com práti-
cas escolares tradicionais que trabalham 
a história do negro focalizando apenas a 
escravidão . . . .empo do Brasil Colônia, 
visto que este enfoque traz consigo as 
relações de dominação , de discriminação 
e consequentemente de racismo. Precisa-
mos urgentemente repensar a forma de 
trabalhar a multiculturalidade na escola , 
buscando resgatar a história e cultura afro 
brasileira para não corrermos o risco de, 
ao discutirmos sobre as relações raciais, 
ficarmos apenas repetindo o que se sabe 
e que de senso comum, ou seja, falando 
sobre a herança escrava dos negros no 
Brasil” (ESPÍ, 2006, p.3).

Diante disso é preciso mais uma vez 
romper com os estereótipos e levar para sala 
de aulas discussões reais sobre a população 
negra no Brasil do presente e no passado , 
ressaltando suas trajetórias, de lutas e con-
quistas, sistematizando uma aprendizagem 
contextualizada que se aproxima e valoriza da 
história do estudante. Para que ele, se já não 
o tiver , se orgulhe de ser quem é, compreen-
dendo suas características, gostos, valores, 
escolhas, construção de identidade.

Temas como racismo, raça, autoestima, 
cidadania, equidade, alteridade, identidade , 
religiosidade, identidade étnico-racial, ances-
tralidade, oralidade requerem reflexões que 
possibilitem a construção de uma convivência 
mais democrática . este trabalho não deve 
ocorrer em datas específicas, mas deve fazer 
parte do cotidiano escolar o ano todo.

Em um material direcionado aos profes-
sores da rede municipal de ensino da cidade 
São Paulo, sobre as Expectativas de Apren-
dizagem de Educação Étnico Racial lemos:

Atualmente a maioria dos analfabetos ou 
iletrados semianalfabetos ou analfabetos 
funcionais em nosso país é composto de 
afro-brasileiros. Esse processo não se dá 
pela falta de interesse ou assiduidade 
,mas é fruto da política educacional que, 
entre outros aspectos ,sugere o branque-
amento .  .  .  .nquadramento do compor-
tamento social dos negros, denotando 
o racismo nas instituições de ensino. O 
desdobramento dessas exigências edu-
cacionais no Brasil tem como fundo a 
imposição de que os negros neguem ou 
deixam de praticar a cultura dos antigos 
e antepassados ,voltada para a oralidade 
, para o lúdico, para o trabalho, mas tam-
bém para a festa, pois para o africano e 
seus descendentes não se produz e se re-
produz a vida em sociedade sem alegria 
de ser, de estar e de ter. A educação do-
minante no Brasil propôs desde a Colônia 
que indígenas e africanos deixassem de 
existir culturalmente , isso eles têm nega-
do historicamente (SMESP, 2008, p.67).
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O Povo brasileiro é composto de dife-
rentes origens e respeitar a cultura do aluno é 
dever de todo educador. A criança que chega 
à escola precisa ser acolhida e as práticas 
escolares precisam considerar , valorizar e 
ampliar estas diversas culturas no espaço es-
colar.

Não que os saberes socialmente cons-
truídos não devem estar presentes, mas não 
devem ser considerados superiores nem úni-
cos, é preciso uma formação da identidade 
cultural percebendo as diferenças como con-
tribuição.

Desse modo as culturas, os saberes 
dos povos negros, indígenas e imigrantes, 
farão parte do currículo com o mesmo pa-
tamar das culturas eurocêntricas. Enfim tere-
mos uma descolonização do currículo e os 
estudantes valorizados e acolhidos terão voz 
e vez e sentindo-se parte da escola, da na-
ção, poderão contribuir mais e melhor, alcan-
çaremos o protagonismo e uma identidade 
nacional extremamente rica e multifacetada. 
O documento continua a denúncia: “A escola 
brasileira ,desde o ensino infantil, promove e 
impõe para negros, ameríndios, descenden-
tes de asiáticos, e outros, um enorme cho-
que cultural e identitário, além de histórico”(S-
MESP ,2008 ,p.67).

O Brasil ao receber cidadãos oriundos 
de todas as partes do planeta deveria produ-
zir políticas públicas de inclusão e integra-
ção, sobretudo nos ambientes educacionais 
que é para onde ocorre ou devem ocorrer 
as trocas culturais, fomentar aprendizagens 
necessárias para o exercício da cidadania, 
.  .  .  .nstrumentalização para exercício de di-
reitos de todos.

As escolas deveriam prever em seus 
currículos, o acolhimento e integração de bra-
sileiros, originários, afro brasileiros, migrantes, 
imigrantes e refugiados. A educação intercul-
tural contribui para que se compreendam os 
fluxos migratórios, ultrapassando o ensino tra-

dicional dos livros didáticos e dos programas 
educativos arcaicos , descontextualizados e 
desumanizadoras, que invisibilizam os indiví-
duos e as falas dos que não estão no topo 
da pirâmide social.

Embora haja algumas manifestações 
em contrário, muitos professores manifestam 
falas preconceituosas sobre estas crianças 
como boliviano que não toma banho, e falam 
português, muitos docentes está desprepara-
dos para receber este meninos e meninas e 
invisibilizam suas raízes culturais, perdendo a 
oportunidade de romper com o ensino tradi-
cional livresco, descontextualizado, relegando 
o ensino das relações étnicos raciais para da-
tas e eventos em certas datas do calendário, 
de modo superficial e mecânico.

Uma educação multicultural ou inter-
cultural. Possibilita o Fortalecimento de uma 
parceria ,o estabelecimento de vínculos en-
tre escola família, acolher estes imigrantes 
na escola, se torna possível através de inter-
câmbios, de atividades culturais, de saraus, 
feiras, festas, barreiras como a linguagem 
oral podem ser sanadas através de outras 
linguagens como as artes em geral, através 
da dança, da música, do teatro , da culinária.

Ana Mae Barbosa, ressalta a influência 
das Artes para a inclusão social:

Através das artes temos a representação 
simbólica dos traços espirituais, materiais, 
intelectuais e emocionais que caracteri-
zam a sociedade ou o grupo social, seu 
modo de vida, seu sistema de valores, 
suas tradições e crenças. A arte, como 
uma linguagem representacional dos sen-
tidos, transmite significados que não po-
dem ser transmitidos através de nenhum 
outro tipo de linguagem, tais como as 
linguagens discursivas e científicas. Não 
podemos entender a cultura de um país 
sem conhecer sua arte. Sem conhecer 
as artes de uma sociedade, só podemos 
ter conhecimento parcial da sua cultura 
[...]. A arte na educação como expressão 
pessoal e como cultura é um importan-
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te instrumento para a identificação cultu-
ral .  .  .  .esenvolvimento. Através das ar-
tes é possível desenvolver a percepção 
. . . .maginação, apreender a realidade do 
meio ambiente, desenvolver a capacida-
de crítica, permitindo analisar a realidade 
percebida e desenvolver a criatividade de 
maneira a mudar a realidade que foi anali-
sada. "Relembrando Fanon", eu diria que 
a arte capacita um homem ou uma mu-
lher a não ser um estranho em seu meio 
ambiente nem estrangeiro no seu próprio 
país. Ela supera o estado de despersona-
lização inserindo o indivíduo no lugar ao 
qual pertence (BARBOSA, 2003, p.23).

Cada povo constrói sua maneira própria 
de manifestar sua cultura, crenças e valores, 
através das artes .  .  .  .úsica, da dança, do 
teatro, das artes visuais, que estão repletos 
de significados, de códigos, que definem e 
identificam determinada sociedade. Aprender 
a ler, a perceber estes códigos culturais, o 
indivíduo aprende a ler o mundo e assim ter 
uma visão ampliada, onde saberá valorizar e 
realizar escolhas.

EDUCAÇÃO QUILOMBOLA

Não há um consenso para a definição 
do que vem a ser um quilombo, diversos au-
tores definem de acordo com visão e campo 
de interesse.

De acordo com Ney Lopes apud Lei-
te (2000, p. 336), o quilombo é um concei-
to próprio dos africanos bantos e quer dizer 
“acampamento guerreiro na floresta, sendo 
entendido ainda em Angola como divisão ad-
ministrativa”; segundo Kabengele Munanga 
(2001), a palavra é de origem bantu dos gru-
pos lunda, ovibundo, mbundo, kongo, imba-
gala e de outros povos trazidos como escra-
vizados para o Brasil.

Munanga (2001) afirma que recuperar a 
relação do quilombo brasileiro com o quilom-
bo africano reafirma sua importância como 
forma de resistência ao escravismo. Nessa 
perspectiva, mais que um refúgio para os ne-

gros, os quilombos foram reunião de homens 
e mulheres que se negaram a viver sob o re-
gime de escravidão e que desenvolviam laços 
de solidariedade e fraternidade na reconquis-
ta de sua dignidade.

Assim, a ênfase na definição deve, en-
tão, ser posta sobre o binômio resistência e 
autonomia, e não sobre o ato da fuga. A edu-
cação escolar quilombola é aquela voltada 
aos moradores das comunidades quilombo-
las, de acordo com os dados da fundação 
palmares, temos 1200 comunidades quilom-
bolas existentes no país. Em todos estados há 
quilombos, principalmente na região nordeste. 
Cerca de 151 mil estudantes estão matricu-
lados nestas escolas, apenas que no estado 
de São Paulo tem 26 . . . .staduais e 24 delas 
são da rede municipal de ensino.

Apesar de todas as especificidades de 
cada região, estas Escolas apresentam em 
comum o fato de possuírem condições estru-
turais precárias, falta de material adequado 
e geralmente estão longe das moradias dos 
estudantes e dos professores, em muitas de-
las as salas são multisseriadas.

Como se isto não bastasse, ainda o 
maior desafio é construção de um Currículo 
Próprio, uma vez que a maior parte dos pro-
fessores moram longe dos quilombos ,não 
fazendo parte da comunidade local a des-
conhecem, também não possuem formação 
adequada, consequentemente ocorrem mui-
tas desistências, rotatividade e descontinui-
dades.

A educação escolar quilombola busca a 
garantia de acesso, qualidade e permanência 
dessas populações na escola, com organiza-
ção curricular pautada nas organizações co-
letividades, nas relações com a terra e com o 
sagrado, nas danças circulares, nas narrativas 
orais de história e culturas realizadas pelos 
mais velhos, na alimentação na agricultura e 
nas aprendizagens ancestrais.
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Muitas são as reivindicações por seus 
direitos de manterem suas tradições e terem 
seu modo de vida preservado e respeitado, 
a partir da Constituição de 1988 este direito 
ficou melhor definido. Outra conquista foi a 
implantação da Lei 10.639/03 que determi-
nou O ensino do Ensino de Culturas e His-
tórias Afro-brasileira em todas as escolas do 
país, é certo que tão somente uma Lei não 
irão romper com todos os preconceitos, mas 
certamente servirá como ponto de partida e 
sensibilização para o tema.

Em 2010, durante o Conselho Nacional 
de Educação foram apresentadas as princi-
pais reivindicações das escolas quilombolas. 
Vejamos cada uma delas, de acordo com Bo-
tão e Norte:

a) garantir a elaboração de uma legisla-
ção específica para a educação quilom-
bola, com a participação do movimento 
negro quilombola, assegurando o direito 
à preservação de suas manifestações cul-
turais . . . .ustentabilidade de seu território 
tradicional; b) assegurar que a alimenta-
ção . . . .nfraestrutura escolar quilombola 
respeitem a cultura alimentar do grupo, 
observando o cuidado com o meio am-
biente . . . .eografia local; c) promover a 
formação específica e diferenciada (ini-
cial e continuada) aos/às profissionais 
das escolas quilombolas, propiciando a 
elaboração de materiais didático-pedagó-
gicos contextualizados com a identidade 
étnico-racial do grupo; d) garantir a par-
ticipação de representantes quilombolas 
na composição dos conselhos referentes 
à educação, nos três entes federados; e) 
instituir um programa específico de licen-
ciatura para quilombolas, para garantir a 
valorização . . . .reservação cultural des-
sas comunidades étnicas; f) garantir aos 
professores/as quilombolas a sua forma-
ção em serviço e, quando for o caso, con-
comitantemente com a sua própria esco-
larização; g) instituir o Plano Nacional de 
Educação Quilombola, visando à valoriza-
ção plena das culturas das comunidades 
quilombolas, a afirmação e a manutenção 
de sua diversidade étnica; h) assegurar 

que a atividade docente nas escolas qui-
lombolas seja exercida preferencialmente 
por professores/as oriundos/as das co-
munidades quilombolas (SOARES, 2002, 
s/d.).

 Como se pode perceber estas reivin-
dicações são essenciais , validadas e justi-
ficadas , claramente apresentadas ,indo de 
encontro , das necessidades, objetivos das 
escolas em questão. 
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É sabido que a educação é um direito universal constituído, embora seja consenso sua 
extrema importância, as discussões sobre os métodos e as funções sociais, propósitos, res-
ponsabilidades são debatidos incansavelmente pela sociedade. Diversos setores apresentam 
possibilidades de acordo com seu ponto de vista ou interesse.

A Escola nada mais é que reflexo dessa sociedade, é o ambiente onde os estudantes, 
reproduzem o que vivem no seu meio, sabe-se que no Brasil a diversidade sociocultural e a 
heterogeneidade é imensa e estas desigualdades se evidenciam no ambiente escolar. Dessa 
forma se faz necessário a implantação de   práticas educativas que acolham e propiciem 
trocas significativas zelando pela equidade.

O currículo escolar precisa ser adequado às diferentes realidades, deixando de ter um 
caráter eurocêntrico tornando-se significativo, atual e contextualizado. Que valorize e respeite, 
potencialidades, interesses  e historicidades que contribuíram para humanização e a constru-
ção de uma sociedade  menos excludente, racista e antiética.

Claro que não se trata de desconsiderar os saberes historicamente construídos, mas  
de se ter um olhar mais ampliado, considerando os diferentes atores escolares, suas origens 
e trajetórias. Isto torna-se possível através de uma educação intercultural e multicultural, e plu-
ricultural, considerando a inclusão de todas  diversidade étnico -cultural presente. Uma visão 
além do colonizador, da classe dominante , incorporando novos paradigmas , rompendo com 
o eurocentrismo.

No entanto, o que se constata é que muitos educadores têm dificuldades em lidar com 
seus próprios preconceitos, não admitindo os mesmos, agindo sem perceber com discrimi-
nação em suas aulas, complicando muito a convivência entre as crianças e o procedimento 
de conscientização. 

É importante que o educador analise suas opiniões e faça uma meditação de seu real 
papel diante da competência de modificar ideias opressoras que rodeiam o ambiente escolar, 
acolhendo  dando voz e vez aos imigrantes, os refugiados, ao migrante, aos povos originários, 
negros e demais diversidade étnico-socio-cultural . 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este artigo objetiva discutir os espaços da Educação Infantil e as possibilidades 
de atuação na Educação Ambiental dentro de instituições públicas de educação. 
Tradicionalmente, os temas relacionados ao meio ambiente são tratados apenas por meio 
de teorização, como a apresentação de imagens e atividades em datas comemorativas, 
como o Dia da Árvore. Dada a importância do tema, este não deve se restringir ao trabalho 
com “papel e lápis”, e sim levado para fora da sala de aula. Além do aprendizado integral 
sobre o tema, com a manipulação e observação in loco de elementos componentes da 
Educação Ambiental, a ludicidade e a motricidade também são abordagens importantes 
da Educação Infantil e que devem ser integradas ao ensino da preservação e manejo 
consciente do meio ambiente pelas crianças em idade pré-escolar.

Palavras-chave: Educação Infantil;  Educação Ambiental; Espaços Escolares.

EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
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A educação ambiental, pela primeira vez de maneira integrada na legislação, é 
consistente com a Lei nº 6938, de 1981, que estabelece políticas ambientais 
nacionais (Artigo 2, Artigo X). A lei foi posteriormente aceita pela Constituição 

Federal de 1988, que incorporou o conceito de desenvolvimento sustentável no capítulo VI 
dedicado ao meio ambiente.

De acordo com a Constituição atual, todos têm direito a um ambiente ecologicamente 
equilibrado, aos interesses comuns das pessoas e aos direitos necessários para uma qualida-
de de vida saudável. As autoridades públicas e as comunidades têm a obrigação de defendê-lo 
e protegê-lo para as gerações futuras (Art. 225, caput).

Para garantir a eficácia desse direito, o governo tem a responsabilidade de promover a 
educação ambiental em todos os níveis de educação e aumentar a conscientização pública 
sobre a proteção ambiental (Seção 1, Seção VI). Então, a educação ambiental passa a ser 
responsabilidade do estado.

O comportamento humano, especialmente aqueles que prejudicam o meio ambiente, são 
limitados por fatores econômicos, sociais, políticos e culturais. Se esse princípio básico não 
for seriamente promovido e equiparado à educação ambiental, o resultado será insignificante.

A Base Nacional Comum Curricular enfatiza o desenvolvimento de competências como 
foco da Educação Básica, na qual o ensino infantil está incluído. A definição de competências 
é assim apresentado:

Competência é definida como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedi-
mentos), habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resol-
ver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do 
trabalho (BRASIL, 2018, p. 8).

A Educação Infantil já foi considerada um tempo de brincar fora de casa, apenas uma 
porta de entrada para a educação “séria” que seria promovida na escola. As instituições de 
educação infantil não eram sequer vistas como “escola”, já que se acreditava que a criança 
não aprendia nada com essa modalidade.

Na Antiguidade grega, Platão postulou que a pessoa domina determinados conceitos 
desde o nascimento, tese que deu origem à teoria da aprendizagem denominada inatismo.

Aristóteles, discípulo de Platão, discordou da teoria e apresentou uma perspectiva con-
trária: embora as pessoas nasçam com a capacidade de aprender, precisam de experiências 
ao longo da vida, captadas do meio exterior por meio dos sentidos, para que as condições 
de aprendizado se desenvolvessem.

Posteriormente, essas hipóteses foram reformuladas por filósofos como Descartes (racio-
nalismo) e Locke (empirismo) e aproveitadas pela Psicologia e pela Pedagogia para contribuir 
na formulação de políticas educacionais que passaram a considerar os aspectos emocionais 
e cognitivos do desenvolvimento infantil.

INTRODUÇÃO
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Com o avanço dos estudos sobre a Psicologia do desenvolvimento, o advento de teorias 
pedagógicas que demonstraram que a criança aprende com tudo que a cerca, a importância 
dos espaços de Educação Infantil passou a receber maior interesse das autoridades e dos 
responsáveis pela formulação das Políticas Públicas, não apenas de Educação, mas também 
de bem estar social.

A compreensão do desenvolvimento humano foi fundamental para que a criança fosse 
vista como um ser que é influenciado pelo ambiente familiar e social em que vive, internalizan-
do comportamentos e reações para responder de forma a se proteger e se adaptar ao meio.

A partir dessa percepção, ao longo do tempo – principalmente no século XX . . . .edago-
gia procurou maneiras de entender de que forma o processo de ensino-aprendizagem poderia 
se tornar mais eficiente para os sujeitos envolvidos. Desenvolveram-se novas metodologias e 
definiu-se o que seria necessário ensinar, quando e de que forma.

O ambiente escolar sofreu modificações para se adaptar e proporcionar um ambiente 
acolhedor para a criança, embora algumas críticas ainda sejam feitas quanto à organização 
do espaço e seus elementos.

Ao considerar o universo lúdico no desenvolvimento psíquico e fisiológico da criança, 
os educadores podem desenvolver estratégias de ensino que garantam a aquisição de com-
petências e habilidades necessárias para toda a trajetória escolar e social do aluno. 
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EDUCADORES AMBIENTAIS

Podemos entender facilmente que hoje a 
conscientização da educação ambiental deve 
ser aumentada em todos os setores. Ao se 
mostrar cada vez mais claramente, a educação 
ambiental levanta questões básicas sobre como 
integrá-la aos programas escolares, de modo 
que o comportamento das gerações futuras se 
baseie em uma maneira sustentável de pensar.

Partindo dessa premissa, percebe-se a 
importância do professor da Educação Básica 
como multiplicadores das ideias sobre Educa-
ção Ambiental, pois são eles, ao lado da fa-
mília, os maiores responsáveis pela formação 
de crianças e adolescentes para o exercício da 
cidadania.

A percepção sobre os problemas do meio 
ambiente, gerados pelas alterações climáticas 
que, por sua vez, são resultados das ações hu-
manas sobre esse meio ambiente, tem aumen-
tado nas últimas décadas, embora não seja um 
assunto relativamente novo.

A Educação Ambiental para todos, inde-
pendentemente de sua faixa etária ou condição 
socioeconômica, tornou-se absolutamente ne-
cessária. Por conseguinte, a criação de méto-
dos e estratégias também se transformou em 
prioridade para que a população tenha acesso 
às informações de maneira clara e compreen-
sível.

A formação de novos hábitos . . . .ue estes 
se integrem à rotina diária de todos – deve ser 
estimulada, e crianças e adolescentes são mui-
to hábeis em fazer incorporar gestos simples, 
como a separação de resíduos para reciclagem.

Assim, a Educação Ambiental, ainda que 
deva ser aplicada em todos os setores da so-
ciedade, se começa a ser aplicada aos alunos 
da Educação Infantil, o Ensino Fundamental terá 
maiores chances de sucesso ao serem multipli-
cadas em outros setores da sociedade, dada a 
capacidade de engajamento de crianças.

Existem espaços e estruturas que são 
reconhecidamente próprios da educação 
como a sala de aula . . . .scola, por exemplo. 
São chamados espaços escolares, constituí-
dos historicamente.

Via de regra, as escolas constituem 
espaços padronizados em quase todos os 
lugares, cujas formas e estruturas foram pen-
sadas para atender determinadas funções e 
objetivos pedagógicos, muitas vezes de disci-
plina, reclusão, proteção, controle e vigilância, 
portanto de regulação e não necessariamente 
de emancipação.

É quase impossível se falar ou pensar a 
educação escolar sem associar imediatamen-
te a imagem de uma sala de aula. E uma sala 
de aula dificilmente difere ou muda de uma 
escola para outra, de uma série para outra, 
seja onde for.

É sempre uma sala quadrada ou retan-
gular, com janelas, uma porta, um quadro ne-
gro, a mesa da professora e cerca de 30 a 40 
carteiras enfileiradas para os alunos e alunas. 
O que pode mudar são as representações, a 
postura e atitude dos educadores e educado-
ras frente a “sala de aula”.

Ao educador ambiental é instigante a 
ideia de mexer nas estruturas e espaços des-
ta “sala de aula” e construir uma nova am-
bientação que provoque os corpos, emoções 
e mentes a terem novas sensações e des-
cobertas. Ou seja, mexer nestas estruturas e 
espaços para ampliar as possibilidades de 
inserção da Educação Ambiental.

No que se refere à Educação Ambiental, 
algumas instituições públicas e privadas apre-
sentam iniciativas, algumas isoladas e tempo-
rárias, mas que de alguma forma contribuem 
para a multiplicação de ações. E essas ações 
nem sempre podem ser apresentadas e reali-
zadas apenas na sala de aula.
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No Brasil dos anos 1940, Monteiro Lo-
bato criou o Sítio do Pica-pau Amarelo, a Ma-
temática . . . .ramática de Emília para educar 
de forma divertida e mobilizar os jovens para 
os temas nacionais a partir da literatura. Mas 
foi mantido longe da escola.

Na segunda metade do século, com a 
expansão dos meios de comunicação, peda-
gogos se preocupando com como defender 
nossos filhos do impacto negativo dos meios 
de comunicação, trabalharam na leitura crítica 
da mídia.

Ao mesmo tempo, a educação popular 
inspirada em Paulo Freire considerava a co-
municação como fundamental para a coparti-
cipação dos sujeitos no ato de conhecer.

É nesse sentido que a Comunicação 
Socioambiental se insere como uma das es-
tratégias propostas na dimensão difusa dos 
Coletivos Educadores, envolvendo a univer-
salização do direito à comunicação, a pro-
dução descentralizada de materiais e cam-
panhas educacionais como expressão dos 
conhecimentos locais, a gestão participativa 
dos meios com a finalidade educacional e de 
enraizamento das Políticas Públicas de Edu-
cação Ambiental.

Na terceira edição do BNCC (disponível 
para a Educação Infantil . . . .nsino Fundamen-
tal), o termo “educação ambiental” não está 
incluído como na primeira edição. Se o núme-
ro de páginas . . . .so da educação ambiental 
aumentam bastante da primeira edição para 
a segunda edição do documento, pode-se 
constatar que, da segunda para a terceira 
edição, não apenas o número de páginas é 
significativamente reduzido, mas também a 
página (3ª versão, 392 páginas), mas tam-
bém relacionado ao método do tópico.

É importante notar que a terceira edição 
do ensino pré-escolar e básico . . . .ersão final, 
aprovada pelo Conselho Nacional de Educa-
ção em dezembro de 2017. O BNCC apontou 
em sua terceira edição que na organização do 
currículo escolar:

[...] o incentivo à proposição e adoção 
de alternativas individuais e coletivas, an-
coradas na aplicação do conhecimento 
científico, que concorram para a sustenta-
bilidade socioambiental. Assim, busca-se 
promover e incentivar uma convivência 
em maior sintonia com o meio ambiente, 
por meio do uso inteligente e responsável 
dos recursos naturais para que estes se 
recomponham no presente e se mante-
nham no futuro (BRASIL, 2017, p. 279, 
grifos nossos).

Dessa forma, em sua versão final, dire-
ciona o trabalho nas escolas com uma ênfase 
maior na sustentabilidade, relacionada com o 
meio ambiente e uso de seus recursos natu-
rais.

Semelhante aos PCNs e DCNs, a BNCC 
não estabelece a educação ambiental como 
um componente curricular e sugere que a 
abordagem "questões contemporâneas" deva 
ser preferencialmente incluída de forma trans-
versal e integrativa nos currículos e nas pro-
postas pedagógicas.

Nesse contexto, destacam-se: direi-
tos das crianças e adolescentes, educação 
no trânsito, conservação do meio ambiente, 
educação sobre nutrição e nutrição, envelhe-
cimento, respeito e valorização dos idosos, 
educação em direitos humanos, saúde, se-
xualidade, vida familiar e social, educação 
ao consumidor, finanças e saúde, educação 
tributária, trabalho, ciência e tecnologia, bem 
como diversidade cultural.
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Portanto, essas questões devem ser 
tratadas nas competências de todos os com-
ponentes curriculares, e cabe aos sistemas 
e escolas educacionais tratá-las de maneira 
contextualizada, de acordo com suas possi-
bilidades e especificidades.

Enfatizamos que a BNCC reiterou as 
recomendações anteriores do documento, 
que fornecem diretrizes e parâmetros para 
o currículo da educação básica. Na Base, a 
educação ambiental é chamada de habilida-
des essenciais ou aprendizado, mas o termo 
educação ambiental em si não é introduzido.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO 
AMBIENTAL

A intensificação da urbanização, pela 
qual a maioria dos países em desenvolvimen-
to passou e ainda vêm passando, também 
teve profundas consequências ambientais, 
especialmente nos países mais pobres, onde 
o processo foi mais rápido, geralmente não 
planejado, descontrolado e subfinanciado.

Nesses países, a urbanização descon-
trolada excedeu a capacidade financeira e 
administrativa das cidades para fornecer infra-
estruturas e serviços essenciais, como água, 
saneamento, coleta e descarte adequados de 
resíduos e serviços de saúde, além de contro-
les de emprego, moradia, segurança e meio 
ambiente.

Em termos de água e saneamento, 
esse é considerado um dos maiores proble-
mas ambientais, especialmente nas áreas ur-
banas mais pobres. Estima-se que cerca de 
um quarto da população urbana nos países 
subdesenvolvidos e em desenvolvimento não 
tenha acesso a água potável. Isso se deve ao 
rápido crescimento da população urbana e às 
pressões exercidas sobre os ecossistemas e 
recursos naturais.

Outro impacto negativo do crescimento 
urbano nos ecossistemas .  .  .  .oluição dos 
cursos de água. A maioria dos poluentes que 
entram nas águas do mundo é material or-
gânico na forma de esgoto doméstico, além 
de águas residuais industriais e agrícolas. 
Esse tipo de contaminação também afeta o 
ambiente marinho, especialmente nas áreas 
costeiras.

A descarga de águas residuais domés-
ticas e industriais e os rios carregados de 
erosão sufocam a flora .  .  .  .auna do fundo 
do mar e levam à perda de recifes de co-
ral. Os navios transportadores, responsáveis 
por derramamento acidental de óleo (como 
aconteceu recentemente na costa brasileira) 
e água de lastro também contribuem para a 
deterioração do ambiente marinho.

Os manguezais, viveiros de várias es-
pécies, como peixes, camarões e crustáceos, 
sofrem os efeitos da pressão populacional da 
expansão urbana, agrícola e industrial.

Para atender à demanda de matérias-
-primas da indústria e das cidades, o desma-
tamento está aumentando. Esta remoção de 
árvores pela ação de mineração, agricultura, 
energia hidrelétrica, combustão, mineração, 
colonização . . . .esmatamento predatório leva 
à perda de biodiversidade, erosão do solo 
e aquecimento global. A mata ciliar e outros 
biomas, como o cerrado . . . .antanal são se-
veramente afetados.

Com o crescimento da população mun-
dial, a demanda . . . .rodução de alimentos au-
mentam. Alta produtividade agrícola também 
causa desmatamento devido à necessidade 
constante de novas culturas com a perda de 
habitat resultante e extinção de espécies. O 
aumento do uso de fertilizantes, pesticidas e 
irrigação leva ao aumento da poluição do solo 
e da água.
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Outro grave problema ambiental nos 
centros urbanos .  .  .  .umento da produção 
de resíduos devido ao crescimento da po-
pulação. A enorme quantidade de resíduos 
. . . .escarte inadequado e inadequado de tais 
famílias e pode causar problemas como as-
soreamento de rios, entupimento de bueiros e 
consequente aumento de inundações durante 
a estação chuvosa, além da destruição de 
áreas verdes, maus odores . . . .ropagação de 
moscas e outros animais para disseminar as 
doenças.

A maioria dos aterros sanitários não é 
tratada adequadamente e os resíduos podem 
contaminar o solo e as águas subterrâneas. 
Esses e outros problemas sociais e ambien-
tais causados e causados pelo homem de-
correm do fato de que o homem não se con-
sidera parte da natureza.

A sociedade ainda não rejeitou comple-
tamente a visão antropocêntrica que permi-
te à humanidade usar a natureza como se 
ela existisse exclusivamente para satisfazer 
suas necessidades. Este desapego e falta de 
responsabilidade por problemas ambientais 
resultam principalmente de informações erra-
das e falta de consciência ambiental.

Nesse sentido, seriam necessárias mu-
danças no pensamento e na ação das pes-
soas .  .  .  .ducação desempenha um papel 
fundamental na construção de uma atitude 
mais ética, responsável e solidária em relação 
ao meio ambiente.

É impossível resolver problemas am-
bientais e revertê-los sem alterar os sistemas 
de conhecimento, valores e comportamentos 
gerados pela economia do desenvolvimento.

A educação ambiental é mais do que 
uma lição para ou pelo meio ambiente. Deve 
basear-se nas várias relações entre o homem 
. . . .eio ambiente.

É necessário reconstruir o sentimento 
de pertencer à natureza e buscar nela a iden-
tidade dos seres vivos entre outros seres vi-
vos e reconhecer-se a partir dessa identidade 
como contribuintes para o fluxo da vida.

Com base em conceitos ecológicos, a 
educação ambiental pode ajudar a entender a 
diversidade, riqueza e complexidade do meio 
ambiente e, assim, contribuir para a definição 
do nicho ecológico humano no ecossistema.

Ao lidar com conservação e consumo, 
a educação ambiental responsável pode dar 
diretrizes sobre a melhor forma de gerenciar 
os sistemas de produção e reciclagem de re-
cursos naturais e os sistemas de processa-
mento de resíduos e sucatas.

A educação ambiental incentiva o de-
senvolvimento de habilidades-chave de in-
vestigação nas realidades ambientais e am-
bientais. Resolve os problemas levantados 
e desenvolve métodos de prevenção. O de-
senvolvimento dessas habilidades aumentará 
a percepção de que as pessoas podem se 
envolver em algum tipo de intervenção e as 
motivará a agir.

A EDUCAÇÃO AMBIENTAL COMO TEMA 
TRANSVERSAL

Para muitos professores, é muito difícil 
lidar com temas transversais, como o ambien-
te na vida cotidiana da escola, porque a sala 
de aula está sempre cheia e muitas coisas 
devem ser ensinadas durante o ano letivo, o 
que deve ser feito de acordo com o conteúdo 
do curso.

Mas é necessário ministrar alguns cur-
sos para preparar as pessoas para a vida em 
um ambiente social, para lidar com o con-
teúdo mais especificamente e para reservar 
mais conteúdo de aprendizagem, em vez de 
apenas processar o conteúdo rapidamente 
para atender aos requisitos do curso, em vez 
de permitir que os alunos A vida é encarada 
todos os dias no caos ecológico.
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A educação ambiental é um conjunto 
de práticas e conceitos projetados para bus-
car a qualidade de vida, com o objetivo de 
desenvolver diretrizes para a auto sustentabi-
lidade na região.

Os professores, como líderes, podem 
contribuir para a aprendizagem ambiental em 
idade precoce, estimulando o gosto . . . .mor 
dos alunos pela natureza, para que possam 
desenvolver habilidades de observação, aná-
lise, comparação, crítica, criação, recriação e 
elaboração. Portanto, no início da escolariza-
ção, as crianças devem ser despertadas atra-
vés das lições teóricas e práticas do ensino 
de ciências com educação ambiental.

As atividades que as crianças podem 
tocar para transformar objetos e materiais tor-
nam mais agradável o desenvolvimento das 
tarefas que o educador precisa. Isso é mais 
importante para o aluno quando ele tem a 
oportunidade de conviver com o ambiente na-
tural e, assim, trabalhar interdisciplinarmente 
sem fragmentar o processo de construção do 
conhecimento.

Portanto, cabe ao professor diferenciar 
as turmas e desenvolver projetos na forma 
de oficinas. Isso dá mais impulso à lição e 
aproxima o conteúdo do contexto e das ex-
periências dos alunos.

Na aula, o professor tem a oportunida-
de de contribuir para a problematização de 
tópicos ambientais, vinculando teoria e práti-
ca e considerando a discussão comum sobre 
resultados experimentais e interpretações te-
óricas. Esse tipo de ensino promove a parti-
cipação . . . .nteração de todas as disciplinas 
envolvidas no processo educacional.

No processo de ensino, há um tema de 
mediação-aprendizado entre conhecimento 
e alunos .  .  .  .elação entre pensamentos e 
valores que são comprovados no processo 
de ensino. Dessa forma, também ajuda os 
educadores a aprender.

Educadores que vinculam conteúdo 
científico a problemas cotidianos tornam o 
aprendizado mais significativo. As oficinas 
de ensino realizadas em sala de aula foram 
desenvolvidas com base na experiência dos 
alunos e nos fenômenos que ocorreram ao 
seu redor, com o objetivo de verificar com a 
ajuda de conceitos científicos relevantes.

Através do ensino investigativo e provo-
cativo, os alunos começam a pensar e refletir 
sobre o processo de construção do conhe-
cimento. Finalmente, a educação ambiental 
na Educação Infantil e nas séries iniciais do 
ensino fundamental ajuda a consciência de 
preservação e de cidadania.

A criança aprende, desde cedo, que 
precisa cuidar, preservar, pois a vida do pla-
neta depende de pequenas ações individuais 
que fazem a diferença ao serem somadas, 
as pequenas atitudes, que “vira uma bola de 
neve” e proporciona a transformação do meio 
em que mora.
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Desde a década de 1960, as pessoas perceberam a necessidade de proteger o meio 
ambiente. Vale ressaltar que é necessário que os indivíduos percebam que todos fazem parte 
da mesma comunidade.

As ações humanas afetam o ecossistema. Portanto, devemos agir com cautela e pro-
teger o meio ambiente. Não devemos apenas trabalhar em um ambiente fechado. E pode 
envolver famílias e comunidades para mudar a maneira como as pessoas pensam sobre seu 
ambiente.

É importante começar a ensinar educação ambiental desde cedo, porque esse . . . .onto 
de partida para o processo de formação da personalidade . . . .espertar da cidadania, e hoje 
. . . .ormação de cidadãos que se preocupam com o meio ambiente.

E para as gerações futuras. Para construir um mundo justo e equilibrado, educadores e 
alunos devem interagir para que o uso natural dos recursos existentes seja transformado sem 
agressão e, no futuro, esses recursos estarão sempre disponíveis.

Quando pensamos no ambiente ideal, pensamos imediatamente em um ambiente equi-
librado. Para alcançar isso, devemos ter em mente o desenvolvimento sustentável, para que 
as crianças precisam ser “educadas ecologicamente”.

Através da educação ambiental, o desenvolvimento sustentável, a proteção . . . .esenvol-
vimento ambiental coexistirão. Superando o analfabetismo ambiental, as pessoas percebem 
que a incompletude dos recursos naturais não é necessária para o desenvolvimento e devem 
respeitar o meio ambiente, o que é limitado. Portanto, para ter um ambiente ideal, os indivídu-
os devem aprender a viver bem no meio ambiente e equilibrar suas necessidades, para que 
não fiquem sem subsídios no futuro.

A tarefa da educação ambiental não se limita à formação de indivíduos para uma cons-
ciência ecológica, entendida como esclarecimento dos problemas ambientais.

Inclui o estabelecimento de uma consciência crítica destes problemas, agregando o 
reconhecimento de que essa consciência é determinada pela organização dos fundamentos 
materiais e econômicos da sociedade e que sua tomada de decisões pode transformar a 
consciência em uma ferramenta ideológica de degradação do meio ambiente.

Além disso, essa consciência crítica deve superar a visão díspar de que existe uma 
estreita conexão entre o desenvolvimento social, cultural e econômico de proteger o meio 
ambiente e usar racionalmente os recursos naturais.

O desafio é que a educação ambiental é uma opção educacional séria e possível. Ele 
deve vir da engenhosidade ou dogmatismo que geralmente é usado para lidar com isso. Isso 
requer uma reflexão profunda e contínua sobre as próprias ideias para apoiar a interpretação 
. . . .ntendimento da educação ambiental expressa na prática atual de ensino.

Nesse sentido, é necessário fazer do holismo e da interdependência um 
elemento conceitual conceitualmente importante e essencial para a análise 
de certas questões relacionadas à educação ambiental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este artigo discutiu as configurações da Educação para a Primeiríssima Infância 
– etapa da escolaridade que vai do zero aos três anos e onze meses – presentes no 
Currículo da Cidade de São Paulo. Trata-se de um estudo cuja metodologia adotada foi a 
da revisão bibliográfica. Foi traçado um breve histórico da Educação Infantil, na tentativa de 
dimensionar o significado da nova concepção dessa etapa da escolarização trazida pela Lei 
9394 / 96. Em seguida, foram apresentadas algumas reflexões de autores que buscaram 
analisar as implicações da transformação da Educação Infantil como etapa integrante da 
Educação Básica. Finalmente, foi realizada uma análise do Currículo da Cidade de São 
Paulo nos pontos em que este documento trata da Educação da Primeiríssima Infância. Tal 
análise possibilitou a conclusão de que o documento incorpora os avanços das reflexões 
sobre essa etapa da Educação, as quais buscam superar o viés assistencialista. Esse 
percurso, contudo, requer um cuidadoso trabalho no interior das unidades educacionais, 
visando construir propostas pedagógicas que de fato assumam a Educação Infantil como 
espaço de aprendizagens significativas.

Palavras-chave: Primeiríssima Infância; Educação Infantil; Currículo.

PRIMEIRÍSSIMA INFÂNCIA: A CONTRIBUIÇÃO DO CURRÍCULO 
DA CIDADE DE SÃO PAULO



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 117

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

O tema deste artigo . . . .ducação Infantil no Brasil – tem ganhado relevância desde 
que a Lei 9394 / 96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) a definiu 
como parte integrante da Educação Básica, retirando-a, assim, do papel secun-

dário a que até então ficava relegada. Objetivou-se aqui, no interior desse tema, discutir as 
configurações da Educação para a Primeiríssima Infância – etapa da escolaridade que vai do 
zero aos três anos e 11 meses – presentes no Currículo da Cidade de São Paulo.

Em consonância com os limites e objetivo da pesquisa, optou-se por realizar uma revi-
são bibliográfica narrativa, a qual se caracteriza por não ter a intenção de esgotar as fontes 
de informação, e não aplicar estratégias de busca exaustivas.

Assim, foram analisadas produções bibliográficas relacionadas à temática investigada 
sem a preocupação com o seu formato, recorrendo-se a livros, artigos científicos, teses e 
dissertações acadêmicas, publicações oficiais e endereços eletrônicos. Trata-se, desse modo, 
de revisão qualitativa da literatura. Segundo Gil (2012), a vantagem desse tipo de pesquisa 
“reside no fato de permitir ao investigador a cobertura de fenômenos muito mais ampla do 
que aquela que poderia pesquisar diretamente”.

A pesquisa foi realizada na base literária Scientific Electronic Library Online SCIELO. A 
seleção dos artigos foi feita utilizando os descritores: Educação Infantil; Jogos; Brincadeiras; 
Lúdico. Foram selecionados somente artigos disponíveis na íntegra na língua portuguesa.

A importância da educação formal no processo de construção de uma sociedade que 
busca a ampliação da cidadania justifica o estudo dos mais variados aspectos que envolvem 
a prática educativa, entre os quais a Educação Infantil constitui um assunto que tem desper-
tado interesse crescente.

Inicialmente, o artigo procura traçar um breve histórico da Educação Infantil, na tentativa 
de dimensionar o significado da nova concepção dessa etapa da escolarização trazida pela 
Lei 9394 / 96. Em seguida, foram apresentadas algumas reflexões de autores que buscaram 
analisar as implicações da transformação da Educação Infantil como etapa integrante da Edu-
cação Básica. Finalmente, foi realizada uma análise do Currículo da Cidade de São Paulo nos 
pontos em que este documento trata da Educação da Primeiríssima Infância. 

INTRODUÇÃO
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O CAMINHO PERCORRIDO PARA A 
ESTRUTURAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL NO BRASIL

O modo como a Educação Infantil se 
estruturou na realidade brasileira seguiu uma 
trilha diferenciada em relação à consolidação 
das primeiras escolas (“jardins da infância”) 
europeias destinadas ao atendimento da pri-
meira infância (OLIVEIRA, 2003). Assim, tor-
na-se interessante resgatar, em linhas gerais, 
o desenvolvimento da Educação Infantil no 
Brasil.

Alguns autores procuraram descrever a 
evolução dos cuidados com as crianças no 
Brasil, desde seu confinamento às famílias até 
o surgimento de outras instituições voltadas 
a esse fim.

Paschoal e Machado (2009, p. 82), ob-
servaram que, de modo distinto ao que ocor-
reu nos países europeus, no Brasil, o assis-
tencialismo permeou as primeiras tentativas 
de organização de creches, asilos e orfana-
tos. Tratava-se, a princípio, de auxiliar aquelas 
mães que adentravam o mercado de trabalho 
ou enfrentavam outros tipos de dificuldades 
para criar seus filhos.

Além disso, havia o problema do des-
tino dos órfãos. Quanto a esses últimos, as 
“rodas dos expostos” ou “dos excluídos” fi-
caram bastante conhecidas por evidenciarem 
as concepções acerca da infância predomi-
nantes na época. Estas consistiam em dispo-
sitivos nos quais os bebês eram colocados 
pelas mães e, ao girar-se a roda, os primeiros 
adentravam a instituição na qual passariam a 
viver longe das últimas. Segundo Paschoal e 
Machado (2009, p. 82):

Por mais de um século a roda de expos-
tos foi à única instituição de assistência 
à criança abandonada no Brasil e, ape-
sar dos movimentos contrários a essa 
instituição por parte de um segmento da 
sociedade, foi somente no século XX, já 
em meados de 1950, que o Brasil efeti-
vamente extinguiu-a, sendo o último país 
a acabar com o sistema da roda dos en-
jeitados (PASCHOAL; MACHADO, 2009, 
p. 82).

No final do século XIX, sob a iniciativa 
de entidades filantrópicas, surgem as creches 
e os jardins da infância em número significa-
tivo, em parte motivadas pelos altos índices 
de mortalidade infantil que caracterizavam 
o período. Assim, estas instituições tiveram 
inicialmente um claro caráter assistencialista, 
.  .  .  .iscurso que as legitimava era o da “in-
fância moralmente abandonada” ou do pe-
rigo potencial que as crianças desprovidas 
de assistência familiar poderiam representar 
à sociedade (NONO, 2010).

O início do século XX é marcado pela 
industrialização que trouxe a mulher para o 
mercado de trabalho, a imigração estrangeira 
. . . .vanço do movimento operário que, sob 
forte influência dos imigrantes, passou a rei-
vindicar a presença do Estado nos cuidados 
com a infância. É nesse contexto que surge 
a pré-escola oficial brasileira, que contrasta 
com a pré-escola privada na medida em que:

Enquanto as instituições públicas atendiam 
às crianças das camadas mais populares, 
as propostas das particulares, de cunho pe-
dagógico, funcionavam em meio turno, dan-
do ênfase à socialização . . . .reparação para 
o ensino regular. Nota-se que as crianças 
das diferentes classes sociais eram subme-
tidas a contextos de desenvolvimento dife-
rentes, já que, enquanto as crianças das 
classes menos favorecidas eram atendidas 
com propostas de trabalho que partiam 
de uma ideia de carência e deficiência, as 
crianças das classes sociais mais abasta-
das recebiam uma educação que privile-
giava a criatividade . . . .ociabilidade infantil 
(PASCHOAL; MACHADO, 2009, p. 84).
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Assim, a pré-escola brasileira já surge 
sob a égide da dicotomia público-privado, 
da qual derivou uma diferenciação, desde a 
Educação Infantil, entre escola para o povo e 
escola para a elite.

Os problemas trazidos pelo crescimen-
to desordenado dos centros urbanos fizeram 
com que, nestes, o Estado passasse a de-
senvolver estratégias de controle da vida dos 
pobres. Surge, então, a ideia segundo a qual 
o atendimento do filho do operário faria com 
que este último trabalhasse mais satisfeito, 
o que se reverteria em maior produtividade 
(MATHIAS; PAULA, 2009, p. 14).

Observada sob essa perspectiva, a mu-
dança de concepção sobre a Educação In-
fantil consolidada pela LDB de 1996 aparece 
como um grande avanço. Esta Lei, em seu 
artigo 29, afirma:

Art.29. A Educação Infantil é conceituada 
como a primeira etapa da Educação Bá-
sica e tem como finalidade o desenvolvi-
mento integral da criança até seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológi-
co e social, complementando a ação da 
família e da comunidade (BRASIL, 1996).

Rompe-se, desse modo, com uma lon-
ga tradição de se considerar a Educação 
Infantil sob o prisma do assistencialismo ou 
de entendê-la como forma de controle social 
visando assegurar, sobretudo, os privilégios 
das elites.

Uma questão que tem recebido bastante 
destaque . . . .a capacitação profissional dos 
professores de Educação Infantil. Discute-se, 
por exemplo, os dois perfis das professoras 
de Educação Infantil: de um lado, elas são 
cuidadoras geralmente leigas e recebem re-
muneração baixa e, de outro, são educadoras 
com formação pedagógica. Tal diferenciação 
dá origem a conflitos como o mencionado 
por Sarat:

Na maioria das vezes, por conta da quali-
ficação, as pessoas se negam a atender 
a criança no âmbito de ações que não 
reconhecem como sendo seu papel. É 
comum, por exemplo, encontrar profes-
soras que não querem trocar ou limpar 
uma criança, por alegarem não ser par-
te da sua função, bem como atendentes, 
auxiliares, pajens, monitoras (cada local 
utiliza uma nomenclatura) se negando a 
desenvolver determinadas atividades por 
considerarem ações de caráter pedagó-
gico, que seria função da professora (SA-
RAT,2001, p. 141).

As novas propostas contidas na legis-
lação derivada da Lei 9394 / 96 foram assim 
consideradas um avanço à medida que pas-
saram a prever a formação profissional da-
queles que deveriam atuar na primeira etapa 
da Educação Básica. A própria LDB definiu 
que a formação dos docentes deveria se fa-
zer:

Art. 62: Em nível superior, em curso de 
graduação plena, em universidades e ins-
titutos superiores de educação, admitida 
como formação mínima para o exercício 
do magistério na Educação Infantil e nas 
quatro primeiras séries do ensino funda-
mental, a oferecida em nível médio, na 
modalidade normal (BRASIL, 1996).

As referências e ações legais que pas-
sam, então, a reger a formação do professor 
de Educação Infantil, além da LDB, são:

a) O Parecer CNE/CEB 04/2000: Esta-
belece que todas as instituições de Educação 
Infantil, qualquer que seja sua caracterização, 
terão o prazo até 2007 para ter todos os seus 
professores com, pelo menos, o curso normal 
de nível médio. Dentro do mesmo prazo, será 
também exigida a escolaridade de ensino mé-
dio, admitindo-se como mínimo o ensino fun-
damental, para outros profissionais;

b) O Plano Nacional de Educação: bus-
ca atender à necessidade de implementação 
de uma política de recursos humanos que 
garanta uma mudança do quadro atual (PNE, 
2001, p.44);
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c) O Programa Nacional de Formação 
dos Profissionais da Educação: estabelece 
como metas que, em cinco anos, todos os 
dirigentes de instituições de educação infantil 
possuam formação apropriada em nível mé-
dio (modalidade normal) e, em 10 anos, for-
mação superior; que, em cinco anos, todos 
os professores tenham habilitação específica 
de nível médio e, em dez anos, 70% tenham 
formação específica de nível superior;

d) O Parecer CNE / CEB 133/2001: al-
tera os termos do Decreto 3.276/99 que de-
terminava exclusividade aos Cursos Normais 
Superiores, quanto à formação de professo-
res para atuar na Educação Infantil e nos pri-
meiros anos do Ensino Fundamental, já que 
tal proposição fere o disposto no art. 62 da 
LDB n. 9.394/96;

e) Resoluções CNE/CP nº 01 e 02/2002 
– instituem, respectivamente, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, a duração .  .  .  .arga 
horária dos cursos de licenciatura, de gradua-
ção plena, em nível superior para a formação 
de professores de educação básica. Tais re-
soluções indicam a necessidade de as insti-
tuições de ensino superior repensarem seus 
cursos de formação de professores;

f) A Política Nacional de Educação Infan-
til do Ministério da Educação, de 2005: define 
as seguintes diretrizes para a Educação Infan-
til: os professores e outros profissionais que 
atuam na Educação Infantil exercem um pa-
pel socioeducativo, devendo ser qualificados 
especialmente para o desempenho de suas 
funções com as crianças zero a cinco anos; 
a formação inicial e continuada dos professo-
res de Educação Infantil são direitos e devem 
ser asseguradas a todos pelos sistemas de 
ensino com a inclusão nos planos de cargos 
e salários do magistério; o processo de se-
leção e admissão de professores que atuam 
nas redes pública e privada deve assegurar a 
formação específica na área é mínima exigida 
por lei. Para os que atuam na rede pública, 

a admissão deve ser por meio de concurso; 
assegurar a valorização dos professores de 
Educação Infantil, promovendo sua participa-
ção em programas de formação inicial para 
professores em exercício, garantindo, nas re-
des públicas, a inclusão no plano de cargos e 
salários do magistério; admitir somente novos 
profissionais na Educação Infantil que possu-
am a titulação mínima em nível médio, moda-
lidade normal; extinguir, progressivamente, os 
cargos de monitor, atendente, auxiliar, entre 
outros, mesmo ocupados por profissionais 
concursados em outras secretarias ou se-
cretarias de educação que exerçam funções 
docentes; a legislação deve determinar que 
sejam realizados concursos para professores, 
que terão progressão funcional mediante qua-
lificação (PNE, 2001).

Vale destacar ainda a divulgação, pelo 
Ministério da Educação, em 1998, do Refe-
rencial Curricular Nacional para a Educação 
Infantil (RCNEI), documento orientador do 
trabalho a ser desenvolvido nas creches e 
pré-escolas, com apresentação de objetivos e 
conteúdos a serem trabalhados nessa etapa 
educacional e com orientações didáticas, e 
relativas à avaliação do desenvolvimento da 
criança.

Em seu conjunto, a legislação referida 
sugere a necessidade de reconhecimento for-
mação para o trabalho com a Educação Infan-
til como ciência, superando assim as repre-
sentações desse trabalho como sacerdócio.

O QUE É EDUCAÇÃO INFANTIL? UMA 
CONVERSA COM ALGUNS AUTORES

Como reflexo da nova visão sobre a 
Educação Infantil contida na Lei 9394 / 96 
(BRASIL, 1996), diversos estudos têm sido 
publicados, abrangendo os mais variados as-
pectos da educação das crianças pequenas. 
Entre os temas abordados, estão o planeja-
mento do trabalho educativo com as crianças, 
as relações entre educar e cuidar, a dimensão 
lúdica da infância, os tempos e espaços apro-
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priados para a Educação Infantil, o processo 
de letramento, a adaptação e interação social 
das crianças nas instituições educativas.

Cerizara (1999) considerou serem dois 
os grandes desafios abertos à Educação In-
fantil pós-LDB: em primeiro lugar, trata-se de 
“transformar as instituições de educação in-
fantil em um nível de ensino, sem que elas 
reproduzam ou tragam para si as práticas 
desenvolvidas no ensino fundamental”. Isto 
implica em não se reduzir o projeto pedagó-
gico das creches ao ensino de conteúdos ou 
disciplinas, mas envolver, no processo educa-
tivo, as dimensões intelectuais, sociais, emo-
cionais, expressivas, culturais e interacionais 
das crianças.

Em segundo lugar, torna-se necessária 
a superação da dicotomia entre educar e cui-
dar. Para a autora:

Se é dever do Estado e opção da família 
assegurar a educação da criança a partir 
do seu nascimento, em complementari-
dade com o papel e as ações da família 
nessa função, as instituições de educa-
ção infantil têm uma especificidade que 
as toma diferentes da família e da escola 
e que devem, devido à especificidade da 
faixa etária de suas crianças, desenvolver 
atividades ligadas ao cuidado . . . .duca-
ção dessas crianças (CERISARA, 1999, 
p. 15).

No contexto da discussão sobre a ne-
cessidade de formação integral da criança, 
a questão da ludicidade ganha relevância. 
Wajskop (1995, p. 68) refere que o pensa-
dor russo Vygotsky viu a brincadeira como 
um elemento que aproxima a capacidade da 
criança de resolver independentemente um 
problema . . . .ível de desenvolvimento poten-
cial. Imaginação, imitação e regra estão pre-
sentes no lúdico, de modo que este deve ser 
amplamente assumido pela Educação Infantil.

Borba (2006, p. 47) assinala que, ao 
brincar, a criança reelabora suas experiências, 
tomando consciência de seu pertencimento 

a um grupo social .  .  .  .m contexto cultural, 
“aprendendo sobre si mesma e sobre os ho-
mens e suas relações no mundo, e também 
sobre os significados culturais do meio em 
que está inserida”. Assim, o brincar é uma 
experiência de cultura, na qual os valores, ha-
bilidades, conhecimentos e formas de partici-
pação social são exercitados pelas crianças.

As relações entre os jogos e brincadei-
ras . . . .quisição de aprendizagens têm sido 
muito destacadas. Segundo Campos, Oliveira 
e Cristo (2021), o processo de brincar, que 
é algo que ocorre naturalmente tendo como 
finalidade única o prazer . .  .  .legria, não se 
separa do desenvolvimento cognitivo do in-
divíduo, razão pela qual há muito se explora 
as possibilidades do uso dos jogos e brinca-
deiras no processo de escolarização formal.

De acordo com Melo (2005), vários es-
tudos demonstram que o jogo, além de ser 
fonte de prazer e descoberta, traduz contexto 
sócio histórico refletido na cultura, podendo 
assim contribuir de modo particular para o 
processo de aquisição de conhecimentos. 
Aprender e ensinar brincando:

Enriquece as visões do mundo e as pos-
sibilidades de relacionamento e compa-
nheirismo, de socialização e troca de 
experiências, de conhecimento do outro 
e respeito às diferenças e de reflexão so-
bre as ações. O lúdico é um importante 
instrumento de trabalho no qual o media-
dor deve oferecer possibilidades para a 
elaboração do conhecimento, respeitando 
as diversas singularidades (MELO, 2005, 
p. 17).

Huizinga (1993), analisou o papel do 
jogo na sociedade, demonstrando que ele 
está intrinsecamente associado a certos ritu-
ais, mesmo quando estes não tinham finalida-
de lúdica, de forma que:
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O jogo é uma atividade ou ocupação vo-
luntária, exercida dentro de certos e de-
terminados limites de tempo e espaço, 
segundo certas regras livremente con-
sentidas, mas absolutamente obrigatórias, 
dotado de um fim em si mesmo, acom-
panhado de um sentimento de tensão e 
alegria e de uma consciência de ser dife-
rente da vida cotidiana (HUIZINGA, 1993, 
p. 33).

Pode-se observar a potencialidade 
educativa do jogo, em primeiro lugar, por se 
tratar de uma atividade marcada por regras 
bem definidas, favorece a sociabilidade, ao se 
constituir em uma espécie de representação 
das relações sociais reais; em segundo, exi-
ge atenção dos participantes, o que favorece 
o exercício da concentração, que representa 
uma ferramenta fundamental para o desenvol-
vimento de novas aprendizagens. Além disso, 
favorece o desabrochar da criatividade e mo-
biliza funções intelectuais variadas.

Kishimoto (2008), afirmou que da varie-
dade de fenômenos considerados como jogo, 
resulta a dificuldade de defini-lo, havendo in-
clusive situações consideradas como jogo e 
que são desprovidas de prazer. Quando se 
fala em jogo como recurso pedagógico, entre-
tanto, está se referindo apenas àqueles capa-
zes de proporcionar prazer aos participantes.

Os mais influentes representantes do 
pensamento pedagógico também se preocu-
param com o potencial do lúdico na aprendi-
zagem. Vigotski (1989, p.84) afirmou que “as 
crianças formam estruturas mentais pelo uso 
de instrumentos e sinais; brincadeira, a cria-
ção de situações imaginárias surge da tensão 
do indivíduo e da sociedade. O lúdico liberta 
a criança das amarras da realidade”.

Segundo Piaget (1994), o lúdico cons-
trói conhecimentos, principalmente nos perío-
dos que denominou sensório-motor e pré-ope-
ratório. Agindo sobre os objetos, as crianças, 
desde pequenas estruturam seu espaço, seu 
tempo, desenvolvem a noção de casualida-

de chegando à representação e, finalmente, 
à lógica.

O jogo se dá num período paralelo ao 
da imitação, porém, enquanto nesta há uma 
predominância da acomodação, no jogo, a 
característica essencial .  .  .  .ssimilação: “se 
o ato de inteligência culmina num equilíbrio 
entre assimilação e acomodação, enquanto 
a imitação prolonga última por si mesma, 
poder-se-á dizer, inversamente, que o jogo é 
essencialmente assimilar, ou assimilação pre-
dominando sobre a acomodação”.

Assim, ao ressaltar a importância do 
jogo, Piaget (1994) considera o momento em 
que a criança manifesta estranheza em rela-
ção ao mundo dos adultos, procurando satis-
fazer suas necessidades afetivas e intelectu-
ais, assimilando o real de acordo com uma 
lógica própria, do que decorre um equilíbrio 
pessoal do mundo físico e social promovido 
pelos mais velhos.

O pensador suíço percebeu que o jogo 
mantém estreita relação com os mecanis-
mos envolvidos na construção da inteligên-
cia, apontando também a influência afetiva 
do jogo espontâneo como instrumento incen-
tivador e motivador no processo de aprendi-
zagem, já que este dá à criança uma razão 
própria que faz exercer de maneira significa-
tiva sua inteligência e sua necessidade de 
investigação (PIAGET, 1994).

Assim, contrastando com as interpreta-
ções que viram nos jogos e brincadeiras ele-
mentos que desviam a atenção das pessoas, 
tornando-as alienadas, o pensamento peda-
gógico contemporâneo resgatou a importân-
cia dos jogos, evidenciando suas grandes 
potencialidades como ferramenta de apren-
dizagem em diversos sentidos.

Disto resultou uma concepção segun-
do a qual o jogo não é simplesmente uma 
distração, mas corresponde a uma profunda 
exigência do organismo e ocupa lugar de ex-
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traordinária importância na aprendizagem e 
no desenvolvimento, uma vez que ele: estimu-
la o crescimento, a coordenação muscular, as 
faculdades intelectuais, a iniciativa individual, 
favorecendo o advento . . . .rogresso da pala-
vra; a observação e conhecimento das pesso-
as e das coisas do ambiente em que se vive.

Segundo Cória-Sabini e Lucena (2004), 
é de Piaget a ideia segundo a qual as crian-
ças não aprendem a partir da mesma base 
conceitual que caracteriza o aprendizado dos 
adultos, do que resulta a necessidade de ela-
boração de métodos próprios de aprendiza-
gem para cada etapa do desenvolvimento 
cognitivo. Assim, o lúdico exerce um papel 
fundamental na Educação Infantil, pois é justa-
mente a partir dele que as crianças vão cons-
truindo seus conceitos a respeito da realidade 
que as cerca.

Além do destaque ao lúdico, as pesqui-
sas sobre a Educação Infantil têm se voltado 
para as características das crianças que fre-
quentam essa etapa da escolarização. Consi-
dera-se que essas crianças possuem caracte-
rísticas específicas tanto no que se refere aos 
aspectos do desenvolvimento motor quanto 
ao seu estágio cognitivo (SILVEIRA; GOBBI; 
CAETANO, 2005).

Ao longo de sua existência, o indivíduo 
passa por diversas mudanças de ordem cor-
poral, que modificam sua interação com o am-
biente. Seus movimentos vão se aprimorando, 
tanto em função das mudanças quantitativas 
(aumento da estatura, da massa etc.) quanto 
daquelas relativas ao aprendizado e aquisição 
/ melhoria de funções. Este processo carac-
teriza o desenvolvimento (SILVEIRA; GOBBI; 
CAETANO, 2005).

Portanto, no decorrer da vida há um 
permanente processo de ajustamento, com-
pensação e mudança, sem o qual não seria 
possível melhorar ou manter a habilidade. Na 
infância, a maior capacidade de controlar mo-
vimentos acarreta diversas mudanças com-

portamentais: as crianças podem controlar 
seu corpo em diferentes posturas e mobilizar 
uma diversidade de formas de locomoção. De 
acordo com Silveira, Gobbi e Caetano (2005, 
p. 60), “a base para habilidades motoras glo-
bais e finas é estabelecida nesse período, 
sendo que as crianças aumentam conside-
ravelmente seu repertório motor e adquirem 
os modelos de coordenação do movimento 
essenciais para posteriores performances ha-
bilidosas”.

Do ponto de vista cognitivo, a criança 
na fase da Educação Infantil se encontra na-
quele estágio denominado pelo psicólogo 
suíço Jean Piaget como “estágio pré-opera-
cional”. Segundo Antunes (2012, p. 48) nessa 
fase as crianças “podem pensar em símbolos, 
mas ainda não podem usar a lógica. Podem 
imaginar objetos, pessoas ou eventos inde-
pendentemente de sua presença física. Usan-
do representações mentais. As crianças não 
apenas agem, como também refletem sobre 
suas ações”.

A organização do espaço escolar tam-
bém tem sido objeto de discussão, quando 
se trata de definir os novos rumos da Educa-
ção Infantil. Elali (2003, p. 310) demonstra 
a importância do espaço na formação dos 
indivíduos ao afirmar:

Mais do que base física a partir e por 
meio da qual a pessoa recebe informa-
ções (visuais, táteis, térmicas, auditivas 
e/ou olfativas-gustativas), o ambiente é 
um agente continuamente presente na 
vivência humana. De fato, grande parte 
do comportamento do indivíduo envolve 
a interação com o espaço e no espaço, 
desde atividades simples como alimentar-
-se e vestir-se, até atividades complexas, 
como definir um percurso na urbe (ELALI, 
2003, p. 310).

Assim, o novo caráter da Educação 
Infantil exige dar maior atenção às caracte-
rísticas espaciais dos ambientes escolares 
e suas relações com as especificidades das 
crianças. A questão do letramento na Edu-
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cação Infantil é outro tema que tem recebi-
do destaque. Por letramento, entende-se o 
processo a partir do qual ocorre não apenas 
a aprendizagem do sistema alfabético, mas 
também dos usos sociais e culturais desse 
sistema.

Soares (2009), entende que o letra-
mento já ocorre desde a entrada da criança 
nas creches e na pré-escola, uma vez que os 
desenhos, rabiscos, jogos e brincadeiras re-
presentam a fase inicial da aprendizagem da 
língua escrita, já que, ao fazer estas ativida-
des, “a criança está descobrindo sistemas de 
representação, precursores e facilitadores da 
compreensão do sistema de representação 
que . . . .scrita” (SOARES, 2009, p. 2).

Desse modo, ao assumir uma participa-
ção no processo de letramento, a Educação 
Infantil adquire um papel de maior importân-
cia em relação àquele que tinha quando a 
creche . . . .ré-escola eram entendidas como 
meras instituições cuidadoras de crianças.

A gestão democrática .  .  .  .articipação 
das famílias, no contexto de redefinição da 
Educação Infantil, foram analisadas por Cor-
rêa (2006). Para esta autora, a partir dos 
anos 90, no Brasil, houve avanços no que diz 
respeito à possibilidade de participação das 
famílias no trabalho escolar, . .  .  .onceito de 
“parceria” entre escola e família se consoli-
dou. Desse modo, a organização da Educa-
ção Infantil tem sido entendida como tarefa 
participativa e exigida sua gestão democrá-
tica, tanto pela legislação em vigor quanto 
pela emergência gradual da consciência dos 
direitos da cidadania.

Cabe, contudo, lembrar a grande difi-
culdade que se apresenta aos pais para o 
acompanhamento da vida escolar de seus 
filhos, em virtude da necessidade atual de 
se ter o maior número de membros das famí-
lias inseridos no mercado de trabalho, diante 
dos baixos salários em geral recebidos pelos 
trabalhadores como remuneração da mão-de-
-obra.

A participação nos organismos de ges-
tão participativa das escolas fica, assim, pre-
judicada, sendo comuns as dificuldades que 
os gestores encontram em formar quadros 
para compor a Associação de Pais e Mestres, 
o Conselho de Escola, entre outros organis-
mos.

Outro ponto de destaque, nas discus-
sões sobre Educação Infantil, .  .  .  .apel de-
sempenhado pela afetividade nesta etapa da 
escolarização. Neste sentido, Gomes (2013), 
observa que a afetividade representa um fator 
de motivação para agir e pensar sobre os ob-
jetos. O adulto chama a atenção da criança 
para os objetos de modo afetivo, com vistas 
a oportunizar experiências de aprendizagem, 
advindo daí a grande importância da presen-
ça da afetividade no processo educacional.

Para explicar essa relação entre afetivi-
dade e aprendizagem, Gomes (2013), recorre 
ao processo de aprender a andar: “quando a 
criança é incentivada e reforçada por aqueles 
que estão ao seu redor, ela vence o medo 
de cair e consegue, pouco a pouco, dominar 
seu próprio corpo e aumentar o poder sobre 
si mesma” (p. 514).

Portanto, a afetividade atua como mo-
tivação para a ação e, por esta via, para a 
aprendizagem. Do ponto de vista da apren-
dizagem escolar, segundo Gomes, 2013, p. 
516) “a ênfase na unidade afetivo-cognitiva 
como princípio pedagógico coloca à educa-
ção escolar a tarefa de promover vivências 
positivas com o conhecimento, de forma a 
motivar o desejo de conhecer, de se apropriar 
dos objetos e das formas de relação com as 
pessoas e de se expressar”.

A afetividade, portanto, tem sido cons-
tantemente referida como fator de motivação 
para a aprendizagem. Na visão de Gadotti 
(2007), não há, inclusive, como separar cog-
nição e afetividade:
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Não existe um conhecimento puramente 
afetivo ou puramente cognitivo. Quem pro-
duz conhecimento é um ser humano, um 
ser de racionalidade e de afetividade. Ne-
nhuma dessas características é superior 
a outra. É sempre um sujeito que cons-
trói categorias de pensamento através 
de suas experiências com o outro, num 
determinado contexto, num determinado 
momento (GADOTTI, 2007, p. 57).

Entretanto, Freire (2002) alerta que a 
Educação, embora não possa prescindir da 
afetividade, precisa ser uma prática rigorosa 
do ponto de vista metodológico e científico:

É preciso, por outro lado, insistir em que 
não se pense que a prática educativa vi-
vida com afetividade e alegria, prescinde 
da formação científica séria e da clareza 
política dos educadores ou educadoras. 
A prática educativa é tudo isso: afetivida-
de, alegria, capacidade científica, domí-
nio técnico a serviço da mudança ou, la-
mentavelmente, da permanência do hoje 
(FREIRE, 2002, p. 90).

Assim, o consenso quanto à necessida-
de da presença da afetividade nas relações 
pedagógicas não deve levar à conclusão de 
que os problemas de aprendizagem possam 
ser resolvidos de forma intuitiva . . . .artir, ex-
clusivamente, da benevolência dos educado-
res.

O CURRÍCULO DA CIDADE E SUAS 
PERSPECTIVAS PARA UMA EDUCAÇÃO 
INFANTIL DE QUALIDADE

A realidade educacional brasileira ainda 
enfrenta um grande desafio na sua qualidade, 
principalmente na educação infantil. Com o 
passar dos anos vem rompendo paradigmas 
e engatinhando para oferecer para os meni-
nos e meninas espaços de Educação Infantil 
onde possam proporcionar para as crianças 
de zero a três anos e onze meses novas vi-
vências, experiências, experimentos por meio 
das interações e brincar.

Para fortalecer mais as práticas infantis 
foi construído no ano de 2019 por diversas 
mãos o Currículo da Cidade / Educação In-
fantil (SÃO PAULO, 2019), esse documento é 
composto por 5 capítulos.

1. A escola como espaço social da 
esfera pública

2. Bebês e crianças na cidade de 
São Paulo: As interações e brincadeiras como 
princípios para ação pedagógica das Unida-
des educacionais

3. A Reinvenção da ação docente 
na Educação Infantil

4. Articulando a educação Infantil e 
os anos Iniciais do Ensino fundamental

5. A gestão democrática . . . .mple-
mentação do Currículo.

Cabe ressaltar que todos os capítulos 
contribuem para uma Educação Infantil mais 
potente, com destaque para o capítulo 3 (A 
Reinvenção da ação docente na Educação 
Infantil) que afirma:

A partir da Constituição Federal de 1988 
e das demais legislações atualmente em 
vigor, muitas mudanças ocorreram em re-
lação à concepção de criança e de Edu-
cação Infantil. A criança, antes vista como 
objeto de tutela, passa a ser considerada 
como sujeito de direitos. É preciso que 
esse direito não se limite apenas ao aces-
so ao EI, mas garanta a oferta de condi-
ções e recursos para que as crianças usu-
fruam de seus direitos civis, humanos e 
sociais a partir de experiências significati-
vas nas Unidades Educacionais. Portanto, 
o cuidado . . . .ducação das crianças, além 
de serem responsabilidade da família/res-
ponsáveis, tornam-se também tarefa do 
Estado e da sociedade. Compartilhar e 
complementar o cuidado .  .  .  .ducação 
das crianças com as famílias/responsá-
veis exige uma gestão participativa que 
acolha e dê voz aos diferentes segmentos 
da UE (SÃO PAULO, 2019, p.126).
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Essas mudanças mostram que o pro-
fessor de Educação infantil, realizará traba-
lho pedagógico dentro do contexto que ele 
está inserido, participando da elaboração do 
Projeto Político Pedagógico, buscando estra-
tégias e organização da UE e nas discussões 
curriculares.

As ações pedagógicas devem ser signi-
ficativas para as crianças, desafiadoras para 
o professor e encantadora para as famílias. 
Para Barbosa (2010), durante muitos anos, 
os bebês foram descritos e definidos princi-
palmente por suas fragilidades, suas incapaci-
dades e sua imaturidade. Porém, nos últimos 
vinte anos, as pesquisas vêm demonstrando 
as inúmeras capacidades dos bebês. Temos 
um conhecimento cada vez maior acerca da 
complexidade das suas competências senso-
riais, sociais e cognitivas.

Para que os bebês e crianças pequenas 
mostram suas inúmeras capacidades é fun-
damental a intencionalidade pedagógica, que 
segundo o Currículo da Cidade que:

[...]expressa na organização dos tempos, 
espaços, materiais, dos artefatos cultu-
rais e das interações que favoreçam e 
ampliem as aprendizagens . . . .esenvol-
vimento de bebês e crianças. Para isso, 
é imprescindível planejar a prática peda-
gógica, as experiências e vivências, em 
sintonia com as demandas dos bebês e 
as crianças de sua turma. Também é fun-
damental selecionar e disponibilizar mate-
rialidades, assim como organizar formas 
de gestão dos tempos e espaços que per-
mitam o estabelecimento de relações de-
mocráticas (SÃO PAULO, 2019, p. 131).

Segundo o Currículo da Cidade (SÃO 
PAULO, 2019), a estruturação do cotidiano 
dos bebês e crianças vale-se de cinco vari-
áveis que organizam o processo educativo: 
os espaços, os tempos, as interações, as 
materialidades e as narrativas (múltiplas lin-
guagens), conforme representado na figura 
abaixo:

Figura . . . .ariáveis do Processo Educa-
tivo na Primeira Infância

FONTE: SÃO PAULO, 2019, p.134.

Desse modo, a educação das crianças 
de zero a três anos e onze meses, no Currí-
culo da Cidade, aparece sob uma perspectiva 
ampla, incorporando os esforços no sentido 
de superar a visão assistencialista presente 
nessa etapa da escolarização. 
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A análise do Currículo da Cidade, à luz das novas tendências da Educação Infantil no 
Brasil, demonstrou que este documento incorpora os avanços das reflexões sobre essa etapa 
da Educação, as quais buscam superar o viés assistencialista.

Esse percurso, contudo, requer um cuidadoso trabalho no interior das unidades educa-
cionais, visando construir propostas pedagógicas que de fato assumam a Educação Infantil 
como espaço de aprendizagens significativas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O seriado mexicano, Chaves, atravessou décadas e, por que não dizer: o século? E, 
portanto, faz parte do imaginário de variadas gerações. Com uma fórmula simples e direta, 
que recorre a inúmeras repetições, conduz o espectador, “sem querer querendo”, ao riso. 
Mas será que esse entretenimento pode oferecer mais do que sua superfície apresenta? 
O presente trabalho ilustra, utilizando algumas cenas e episódios – à luz da filosofia e 
da didática –, como essa série de televisão pode auxiliar nas reflexões sobre o ensino-
aprendizagem, baseando-se em algumas peculiaridades e situações, que são comuns 
no ambiente escolar. Apresenta, com bases teóricas consistentes e com bibliografias 
selecionadas – Joly, Thuler e Franco (2005); Gagnebin (2013); Rufinoni (2013); Libâneo 
(1990) –, o embasamento necessário para as problematizações das hipóteses levantadas 
para assim: transformá-las em um novo conhecimento. Reflete sobre as situações, que vão 
além do riso. Sintetiza as concepções apresentadas e propõe ponderações em relação 
as mediações, que podem ser realizadas com um novo olhar; partindo dos pressupostos 
apresentados. 

Palavras-chave: Chaves; Filosofia; Didática; Diógenes; Ensino-Aprendizagem.

O SERIADO CHAVES - REFLEXÕES FILOSÓFICAS E DIDÁTICAS
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Possivelmente, você já dever ter assistido ao seriado Chaves, mesmo de relance, 
ou “sem querer querendo”, assim como ressaltam Joly, Thuler e Franco (2005); 
com outras palavras. Acontece. E, provavelmente, riu de alguma situação retra-

tada nesse seriado mexicano, denominado “El Chavo del Ocho”. Mas o que esse programa 
de televisão tem a ver com a Filosofia e a Didática? De que forma, entre piadas e situações 
cômicas, pode-se refletir e se utilizar de algumas cenas e episódios para explicar algo, ou 
mesmo instigar diálogos, pesquisas, leituras, encenações e/ou outras formas de conhecimen-
tos e linguagens?

Com a finalidade de possibilitar reflexões sobre o seriado Chaves, serão problematiza-
das, no decorrer desse trabalho, algumas cenas e situações de episódios selecionados 1à 
luz da filosofia e da didática, visando a contribuição com as concepções de ensino-aprendi-
zagem. Serão abordados alguns aspectos para ponderar para além do riso, potencializando 
as análises das construções por meio de hipóteses e o desenvolvimento das aprendizagens.

A consistência da elaboração desse exposto se respalda na pesquisa bibliográfica que, 
para Gil (2008), é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente 
de livros e artigos científicos. De maneira qualitativa, as referências bibliográficas e os autores 
apresentados fornecerão as conexões necessárias para elencar e subsidiar as provocações 
desse artigo.

Ressalta-se, também, que o foco desse exposto é propor indagações e ponderações 
sobre algumas situações apresentadas na série com um olhar para os elementos destacados. 
Sendo assim, essa pesquisa conta com o aporte teórico de Joly, Thuler e Franco (2005); Gag-
nebin (2013); Rufinoni (2013); Libâneo (1990), entre outros. Portanto, os fragmentos serão 
abordados de maneira sucinta, mas consistente, de forma que mesmo quem não tenha, por 
alguma razão, assistido ao seriado, ou mesmo não simpatize com esse programa de televisão, 
possa compreender e estabelecer as relações apresentadas, e para os que já conhecem – e 
gostam – poderem levantar outras hipóteses e construções, uma vez que serão apresentadas 
partes de um universo.

Assim sendo, “Sigam-me os bons”, na verdade esse pode ser um assunto para outro 
artigo. Escusem, “é que me escapuliu”.

INTRODUÇÃO
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BREVE ILUSTRAÇÃO DO SERIADO 
CHAVES

O seriado Chaves (El Chavo del Ocho) 
foi criado por Roberto Gómez Bolaños nos 
anos de 1970, mas só chegou ao Brasil no 
ano de 1981 e foi visto a primeira vez, no 
país, em 25 de agosto de 1984 no programa 
“Bozo” transmitido pela antiga TVS – atual-
mente é a emissora de televisão SBT –como 
descrito por Joly, Thuler e Franco (2005).

A série se passa em uma vila onde ha-
bitam os seguintes personagens:

• Chaves (Roberto Gómez Bolaños 
– intérprete e também criador do seriado) um 
menino pobre e órfão, que vive na casa oito 
– nunca foi mostrada a casa, ou com quem 
ele vive –, mas passa a maior parte do tempo 
realizando brincadeiras, ou se escondendo 
dentro de um barril; seu esconderijo secreto.

• Kiko/Quico 2(Carlos Villagrán) um 
garoto mimado, que mora com sua mãe. O 
menino tenta frequentemente menosprezar os 
brinquedos e brincadeiras do Chaves, no en-
tanto os dois quase sempre brincam juntos, 
e acabam criando confusões.

• Dona Florinda (Florinda Meza) é 
uma senhora viúva. Ela recebe a pensão do 
marido, Frederico (o pai do Kiko era marinhei-
ro, e “descansa em pança”, de acordo com 
o garoto, pois foi devorado por um tubarão). 
A viúva não se sente pertencente à Vila e 
chama os moradores do local de “Gentalha”, 
também é apaixonada pelo professor do seu 
filho. O docente quase sempre lhe traz flores, 
e o presente é retribuído com uma xícara de 
café.

• Seu Madruga 3/Don Ramón/Sr. 
Ramón (Ramón Valdez) é um senhor viúvo. 
Ele vive com sua filha, todavia não tem um 
emprego fixo, também não gosta muito de 
trabalhar, no entanto, sempre está realizando 
trabalhos paralelos como: leiteiro, cabeleirei-

ro, vendedor de churros, pedreiro, pintor, entre 
outros, mas mesmo assim, continua devendo 
catorze meses de aluguel para o proprietário 
da vila.

• Chiquinha/Francisquinha (Maria 
Antonieta de Las Nieves), a filha do Seu Ma-
druga, é uma menina muito experta, e fre-
quentemente tenta levar vantagem sobre os 
meninos da vila, que são mais ingênuos do 
que ela.

•  Dona Clotilde/A Bruxa do 71 
(Angelines Fernández) é uma senhora sol-
teira. Ela é apaixonada pelo Seu Madruga 
para quem vive cozinhando alguma iguaria. 
A moradora é constantemente insultada pelas 
crianças da vila, que a chamam de bruxa – há 
um episódio curioso, no qual Chaves e seus 
amigos se encontram dentro da casa dela – 
onde ela está fazendo bruxarias –, mas no 
desfecho; tudo não passou de imaginação, e 
ela recompensa as crianças com pirulitos.

Outros personagens recorrentes na sé-
rie, que não moram na vila, mas interagem di-
retamente com os personagens do local são 
os seguintes:

• Professor Girafales/Mestre Lin-
guiça (Rubén Aguirre) é o Professor autoritá-
rio das crianças, no entanto ele quer o bem 
dos seus alunos, apesar de às vezes perder 
a paciência e querer demonstrar sua superio-
ridade sobre os personagens que têm o co-
nhecimento mais rudimentar, como é o caso 
do Seu Madruga; além disso, o docente é 
apaixonado pela Dona Florinda.

• Sr. Barriga (Edgar Vivar) é o dono 
da vila. Toda vez que ele vai cobrar o aluguel 
é recebido com um golpe pelo Chaves, claro 
que “sem querer querendo”. Geralmente, os 
habitantes da vila pagam o aluguel em dia, 
com exceção do Seu Madruga, que deve ca-
torze meses de aluguel e, por isso, ele cons-
tantemente é ameaçado de despejo, fato que 
quase ocorre em alguns episódios, mas de-
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pois tudo se resolve. Inclusive, há um episó-
dio em que o Seu Madruga consegue pagar 
um mês de aluguel.

• Jaiminho, o Carteiro (Raúl Padi-
lha) é o carteiro da vila, que vive cansado 
com sua bicicleta (ele não sabe andar no ve-
ículo, mas não pode dizer isso para não per-
der o emprego). Constantemente, pede para 
as crianças entregarem as cartas para ele, 
assim ele evita a “fadiga”. Jaiminho também 
gosta de contar história de sua terra natal 
“Tangamandápio”.

• Godinez (Horácio Gómez Bo-
laños) é um menino muito ingênuo e disper-
so; amigo das crianças da Vila. Geralmente, 
aparece nos episódios da “Escolinha do Pro-
fessor Girafales”.

Existem outros personagens que apare-
cem esporadicamente em alguns episódios 
como, por exemplo: a Dona Neves (Maria 
Antonieta de Las Nieves) – Bisavó (biscavó, 
como sua neta a chama) da Chiquinha, Pópis 
(Florinda Meza) – Prima do Kiko e sobrinha 
da Dona Florinda. Nhonho (Edgar Vivar) – fi-
lho do Sr. Barriga.

Além dos personagens citados, e des-
critos brevemente, o elenco também era com-
posto por algumas participações especiais de 
outros atores e atrizes, que fizeram parte de 
alguns episódios.

De modo geral, o seriado Chaves: apre-
senta questões geradas ingenuamente, e os 
conflitos são a base do desenrolar da série. 
Vale ressaltar, que os episódios foram repri-
sados várias vezes, tanto em televisão aberta, 
quanto fechada (paga), e os bordões (falas 
repetidas pelos personagens) fazem parte do 
vocabulário de muitas pessoas, todavia, nem 
todos serão reproduzidos aqui para “evitar a 
fadiga”. Além das falas caricatas, as atitudes 
representadas também podem ser visualiza-
das cotidianamente.

“Ele é um arquétipo por causa de todas 
as suas características humanas, do seu 
jeito de agir, seu lado criança e ingênuo. 
Coisas que todos nós possuímos e com 
as quais nos identificamos” continua Suzy 
Camacho. Outro ponto apontado pela psi-
cóloga são os caricatos: “Encontramos os 
personagens de Chaves na forma de este-
reótipos no nosso dia-a-dia: a vizinha fofo-
queira, o menino mimado, o malandro e o 
professor autoritário, por exemplo” (JOLY, 
THULER e FRANCO, 2005, p.59)

Importante destacar a dublagem dos epi-
sódios, que contribuíram muito para criar o ima-
ginário do universo Chaves e deram um toque 
brasileiro a essa série, que consegue retratar 
algo habitual e muito peculiar para o Brasil, de 
uma forma leve, humorística e sem ser apelativa.

CHAVES E A FILOSOFIA: CENAS E 
ALGUNS CONCEITOS FILOSÓFICOS E 
REFLEXÕES

Diógenes (413 - 323 a.C.), também co-
nhecido como “Diógenes de Sínope”, foi um 
filósofo do período helenístico, representante 
da filosofia denominada “cínica”, que compre-
endia a vida da forma mais simples possível 
(associada aos cães).

“Se você consultar o dicionário, verá 
como significado de “cínico” algo como 
“descarado, fingido”. Assim, “cínico”, nos 
nossos dias, é alguém dissimulado ou in-
solente. Os cínicos na Antiguidade com 
certeza não eram dissimulados, pois se 
caracterizavam por dizer o que lhes pas-
sava pela cabeça sem papas na língua”. 
(DINUCCI, 2010, p.87)

O Filósofo Diógenes foi retratado, por 
muitos pintores, em um barril deitado. Alguma 
semelhança com o personagem Chaves?

No seriado, Chaves diz que o barril era 
apenas o seu esconderijo secreto, pois ele 
morava na residência número 8; com alguém 
não identificado nos episódios. Já o Filósofo 
Diógenes, tinha no barril um abrigo. Na série 
de televisão o barril do Chaves fica em pé, 
diferente da imagem que se tem do filósofo.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 134

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

Há uma história curiosa sobre o Filósofo 
Diógenes, narra-se o seguinte evento: alguém 
(alguns dizem que foi Alexandre – antes de 
ser conhecido como Alexandre, o Grande -, 
outros que foi um soldado) parou na frente 
do Filósofo e disse para ele pedir o que qui-
sesse, e ele pediu para a pessoa sair do ca-
minho, pois estava na frente do sol, demons-
trando a simplicidade de Diógenes. Será que 
o personagem Chaves pediria isso também? 
Provavelmente, seria um sanduiche de pre-
sunto. De acordo com Dinucci (2010, p.96) 
“Alexandre da Macedônia costumava vanglo-
riar-se por não ser vencido por ninguém em 
benefícios”, alguma semelhança como outro 
personagem? Kiko; talvez? Nesse caso, o di-
álogo seria outro, não é mesmo?4

A série criada por Roberto Gómez Bo-
laños utiliza adultos para interpretar crianças 
que estão na faixa dos oito anos, reproduzin-
do de modo mais simplório possível as ati-
tudes das crianças, de acordo com a visão 
esteticamente concebida do autor.

A estética, de acordo com Gagnebin 
(2013, p.110), “remete à velha palavra grega 
aísthesis, que quer dizer percepção” nesse 
sentido, perceber no âmbito do sentir e co-
nectado à “mimese” que para Rufinoni (2013) 
pode ser traduzida de maneira simples como 
“imitação”, no entanto, Jeanne-Marie Gagne-
bin faz uma ressalva, complementar, a essa 
questão:

"Mímesis é uma palavra difícil de ser tra-
duzida: se a gente traduzir só por cópia, 
por imitação, empobrece. É mais apresen-
tação, representação, é quase a relação 
simbólica os homens têm com a realida-
de(...)” (GAGNEBIN, 2013, p.113)

Ao analisar esses conceitos, pode-se 
verificar que as emoções podem ser estimu-
ladas por representações de algo, padrões ou 
arquétipos, por exemplo. A Estética também 
é compreendida como a Filosofia da Arte, 
ou teoria do belo, e nesse aspecto está re-
lacionada com as produções humanas que 

se dedicam a criar e recriar o que se pode 
denominar como produções artísticas; arte.

De acordo com Rufinoni (2013), para 
Platão, a imitação seria um simulacro da re-
alidade, a falsificação dessa, que afasta o 
ser humano do mundo das ideias (o mundo 
ideal), no entanto, seu discípulo, Aristóteles, 
tem uma visão diferente da de seu mestre, 
pois, para ele, se alguém não teve acesso ao 
“original”, por exemplo, a mimese do que foi 
representado pode ser apreciada da mesma 
forma, pelo modo como foi retratado. Sendo 
assim, quando se assiste aos personagens 
do programa Chaves – adultos representado 
meninos e meninas –, acredita-se que são, de 
fato, crianças de oito anos interagindo com 
maiores de idade. Essa percepção torna as 
cenas mais tranquilas e engraçadas; mesmo 
o programa sendo conduzido de maneira leve, 
há cenas nas quais existem muitos conflitos, 
provavelmente, elas não promovam tanto im-
pacto, por serem representações cômicas e, 
além disso, realizadas por adultos.

Nesse sentido, pode-se verificar algu-
mas articulações éticas, políticas e estéticas. 
Para Ribeiro (1998) a Filosofia Política trata da 
ação do coletivo, enquanto a Ética geralmente 
trata da ação do homem individual. Sendo 
assim, destaca-se alguns aspectos filosóficos 
com base nesse pensamento.

POLÍTICA

Ao ouvir a palavra “política”, muitas pes-
soas associam esse substantivo a partidos 
políticos ou mesmo à figura do “representante 
político”. No entanto, essa palavra remete à 
pólis (a concepção de cidade grega), e na 
sociedade moderna a participação dos cida-
dãos em relação às inquietações estruturais 
comuns a todas as pessoas.
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“A política, pelo menos enquanto lugar de 
manifestação das aspirações humanas de 
liberdade e justiça, tornou-se irrelevante 
para a maioria das pessoas. A política 
não atrai senão alguns poucos profissio-
nais que vivem de política, mas não para 
a política”. (NASCIMENTO, 2013, p. 72)

No sentindo ponderado por Nascimento 
(2013), pode-se inferir, que os seres huma-
nos, componentes da sociedade, não se pre-
ocupam com a política, pois compreendem 
que esse conceito está em um âmbito dife-
rente, do que a população em geral está in-
serida, e não percebem que, na verdade, são 
agentes diretos dessa estrutura, em razão da 
escolha dos representantes ser conectada às 
pessoas; que os elegem. Além disso, a pró-
pria vida em sociedade, e o espaço, ocupado 
são reflexos das escolhas políticas, mesmo 
indiretamente.

A própria vila do Chaves é um arquétipo 
da filosofia cínica, de estrutura política, em 
sua simplicidade e personagens, que vivem 
de maneira simplória. Mesmo Dona Florinda e 
seu filho Kiko, que são a ilustração de quem 
tem poder aquisitivo maior do que o dos ou-
tros. No entanto ocupam o mesmo espaço, 
que os demais; apesar de tentarem negar 
essa convivência pelo bordão “gentalha, gen-
talha, gentalha”, demonstrando o desconten-
tamento com o ambiente ocupado, e dizendo 
que são diferentes dos outros, todavia, não 
são. Não moram fora da vila, como o Sr. Bar-
riga, por exemplo.

Pode-se dizer que a identificação dos 
brasileiros com o seriado mexicano se deve 
a representação de estruturas que se repetem 
em muitos lugares do Brasil. Diferente do que 
ocorre com algumas produções, as quais re-
tratam uma vida extremamente luxuosa, ou 
uma existência completamente precária.

“O estereótipo tem, em muito do seu 
significado, uma ligação com o desejo 
do homem de se ver; os primeiros an-
tepassados já tinham prazer em assistir 

a si mesmos, o que, no caso, indica ver 
outro ser humano, um irmão, por assim 
dizer. Quando vê aos outros, o homem na 
verdade enxerga uma imagem própria, o 
maior objetivo da cerimônia. É exatamen-
te o que ocorre quando cada um enxerga 
o seu personagem Chaves” (JOLY, THU-
LER e FRANCO, 2005, p.81)

Destaca-se, também, outros episódios 
que podem ser discutidos politicamente, 
exemplo: “Dia Internacional da Mulher”, que 
demonstra a preocupação da Chiquinha com 
as questões pertinentes aos direitos das mu-
lheres. Partindo de alguns pressupostos, e 
cenas, pode-se problematizar como as repre-
sentações da mulher, na sociedade (vila), são 
retratas nos episódios e como isso reflete, ou 
não, a realidade.

Outro episódio, também é importante 
citar, é “O dia das Crianças”. Em uma das ce-
nas, as crianças discutem, em reunião, quais 
seriam as prioridades em relação a elas e um 
dos diálogos é o seguinte:

“Paty: Eles dão bolo para gente, mas fa-
zem a gente comer toda a verdura.

Chaves: Escuta, Paty. O que tem de mau 
as verduras?

Paty: Não, as verduras não têm nada de 
mau.

Chaves: Então o quê?

Paty: O mal é ter que comê-las.

Chaves: Não, o mal é não ter o que co-
mer. ” (MEIRELES; COUTINHO; LOPES E 
MORAES, 2015, p.5)5

O trecho, citado, demonstra a preocu-
pação do personagem Chaves em relação 
a vulnerabilidade que muitas crianças se en-
contram e, nesse episódio específico, não 
se limita apenas a ele – que se pode supor, 
gostaria de um sanduíche de presunto, ou 
a Paty (personagem por quem o Chaves é 
apaixonado) que demonstra ter uma alimen-
tação completa –, mas a todas as crianças, 
e pessoas, que vivem sem poder ter uma ali-
mentação adequada.
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Essas cenas, podem ser disparadores 
para problematizações e conversas; gerando 
debates sobre como são apresentadas essas 
questões e como elas poderiam ser diferen-
tes, por exemplo. De quais formas elas pode-
riam ser representadas?

Ética

De modo geral, a Ética e a Moral “an-
dam juntas”, no entanto, uma se difere da 
outra.

“ "Moral" é o conjunto de comportamentos 
e normas que você, eu e algumas das pes-
soas que nos cercam costumamos aceitar 
como válidos; "ética" é a reflexão sobre 
por que os consideramos válidos e a com-
paração com outras "morais" de pessoas 
diferentes”. (SAVATER, 1996, p.57)

No episódio “O Ladrão da Vila”, Chaves 
é acusado de um roubo – ele é chamado de 
ladrão pelos moradores da vila –, sem provas 
e por um crime o qual ele não cometeu; por 
conta disso o garoto vai embora da vila. No 
decorrer das cenas, o menino volta à vila e diz 
que conversou com um padre e rezou para o 
verdadeiro ladrão se arrepender de seus atos. 
Depois ouvir o relato, o Sr. Furtado (Nome 
sugestivo para o ladrão da vila) se arrepende 
e devolve os objetos dos moradores. Esse é 
tido como um dos episódios mais emotivos 
da série, mas ninguém pede desculpas para o 
Chaves, quando os objetos aparecem e nem 
antes quando eles continuam desaparecendo 
sem a presença do garoto ali. Houve reflexão 
ética por parte dos moradores? E por parte 
do Sr. Furtado?

Outro episódio curioso é o “Era uma 
vez, um gato... - Parte 1 e Era uma vez, um 
gato... - parte 2: O Julgamento do Chaves”, 
nesses – em específico –, Chaves atropela o 
gato do Kiko e começa um julgamento me-
diado pelo professor Girafales. O episódio se 
divide em duas partes, nas quais: a primeira 
é o fato (o atropelamento do gato) e a outra: 
a acusação, defesa e o Chaves, que dá o seu 

relato por último. Durante o relato, o menino 
justifica o porquê atropelou o gato, e quando 
finalmente vai dizer o que aconteceu, o caso 
é encerrado pelo professor (Juiz) que, fica 
subentendido, foi o responsável por ter ocor-
rido o acidente. E, nesse caso, o juiz foi ético? 
Como esses episódios poderiam promover 
uma roda de conversa com argumentações 
e estímulos ao debate?

ESTÉTICA

A estética está sempre presente nos 
episódios, seja em forma de música, teatro, 
dança, apresentação artística, entre outras lin-
guagens, mas será destacado aqui o episódio 
“Isto merece um prêmio” no qual o professor 
Girafales aparece na vila com os desenhos 
feitos pelo Chaves e pelo Kiko.

No decorrer da história, os persona-
gens explicam para o professor o significa-
do de cada desenho, demonstrando a visão 
particular (estética) das representações, um 
exemplo é o desenho com aparência de pião, 
todavia, de acordo com o Chaves, trata-se de 
um lápis apontado várias vezes; o objetivo – 
claro – é ser cômico, no entanto, será que 
as crianças não têm essa hipótese quando 
produzem sua arte?

Após esse momento, o professor retor-
na com um desenho representando o rosto 
dele e um corpo de linguiça – o professor é 
chamado pelas crianças de “Mestre Linguiça” 
em referência à sua altura –, e ele quer saber 
quem fez o retrato.

Nesse momento, temos uma ilustração 
de ética e estética na cena, pois quem fez o 
desenho foi o Kiko, mas com medo de ser 
castigado, o personagem paga ao Chaves 
para assumir a autoria da obra, em troca de 
um sanduíche de presunto (claro). Chaves 
assume a culpa e é parabenizado pelo pro-
fessor, e ainda ganha uma caixa de biscoitos. 
Como foi conduzida a questão ética e estética 
nesse episódio?
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No sentido filosófico, os episódios pos-
sibilitam reflexões que ultrapassam o que está 
posto, ou seja: além do riso, assim, é possível 
ponderar as ações e decisões que foram to-
madas durante a questão apresentada, trazen-
do problematizações como: o que poderia ter 
acontecido se aquela decisão fosse diferente? 
Como ele poderia pensar e responder, se a 
pergunta fosse outra ou formulada de outro 
modo? Promovendo formas de indagações di-
versas, que podem ser observadas por outros 
ângulos, gerando um devir que transcende a 
cena cômica.

CHAVES E A DIDÁTICA: SITUAÇÕES 
COMUNS E PONDERAÇÕES SOBRE O 
ENSINO-APRENDIZAGEM.

A Didática é a arte de encontrar cami-
nhos para que o outro compreenda aquilo 
que se pretende problematizar cognitivamen-
te; o conhecimento de algo. Ou como afirma 
Libâneo (1990), a Didática destaca-se como 
teoria do Ensino. De modo que aquilo que 
se ensina, didaticamente, seja consistente e, 
de fato, significativo. Ilustrando, com precisão, 
o conceito de ensino-aprendizagem, no se-
guinte sentido: quando algo é proposto de 
forma estruturada, é melhor compreendido, 
assimilado e acomodado; gerando um novo 
conhecimento e novas hipóteses.

Sendo assim, algumas situações retra-
tadas nos episódios, da série Chaves, podem 
ajudar a refletir sobre algumas questões didá-
ticas, pois por mais que se elabore um plano 
de aula, que deve ser – sem dúvidas – a base 
do trabalho pedagógico, é sabido que, nessa 
dinâmica, podem haver situações inusitadas 
do dia-a-dia na escola, sem estarem previs-
tas no contexto abordado; ou mesmo quan-
do surge a resposta “não esperada” e muitas 
vezes considerada “inadequada” para aquele 
momento; é sobre esses pontos que serão 
estabelecidas ilustrações, selecionadas, de 
possíveis casos, retratados no seriado, mas 
que poderiam (podem) ocorrer em sala de 

aula, possibilitando um olhar diferente para 
esses eventos e reflexões sobre as cenas e 
a práxis.

CONCEPÇÕES DE LETRAMENTO

O letramento, ou letramentos, para Soa-
res (2009) é a forma que o sujeito se insere e 
utilizada a cultura da leitura e escrita, todavia, 
esse conceito não se limita a essa questão, 
pois uma pessoa pode ser letrada e não al-
fabetizada ou mesmo alfabetizada e não le-
trada, nesse sentido, esse conceito também 
está relacionado com a leitura de mundo e de 
suas constituições, já que uma pessoa pode 
ser alfabetizada (letrada) e não conhecer de-
terminados assuntos, por não fazer parte de 
um grupo, cultura, ou meio, que usam deter-
minada linguagem, por exemplo, demonstran-
do que somente a leitura e a escrita não é o 
bastante para compreender a multiplicidade 
das produções humanas.

“Uma última inferência que se pode tirar 
do conceito de letramento é que um indi-
víduo pode não saber ler e escrever, isto 
é, ser analfabeto, mas ser, de certa forma, 
letrado (atribuindo a este adjetivo sentido 
vinculado a letramento). Assim, um adulto 
pode ser analfabeto, porque marginaliza-
do social e economicamente, mas, se vive 
em um meio em que a leitura e a escrita 
têm presença forte, se interessa em ouvir 
a leitura de jornais feita por um alfabetiza-
do, se recebe cartas que outros leem para 
ele, se dita cartas para que um alfabetiza-
do as escreva (e é significativo que, em 
geral, dita usando vocabulário e estruturas 
próprios da língua escrita), se pede a al-
guém que lhe leia avisos ou indicações 
afixados em algum lugar, esse analfabeto 
é, de certa forma, letrado, porque faz uso 
da escrita, envolve-se em práticas sociais 
de leitura e de escrita.” (SOARES,2009, 
p. 24)

Partindo desses pressupostos, uma 
cena do episódio “Quem descola o dedo da 
bola/A Bola de Boliche”, do seriado Chaves, 
ilustra um pouco desse contexto.
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No fragmento, Seu Madruga está ven-
dendo alguns objetos, dentre eles: uma bola 
de boliche. As Crianças da vila, nunca tinham 
visto uma bola igual àquela; com furos e tão 
pesada. O vendedor (de artigos especializa-
dos) explica que os buracos servem para co-
locar os dedos e a bola é para derrubar os 
pinos que se encontram no fundo de uma 
plataforma.

Ao ouvir a explicação, Chaves imagina 
o Seu Madruga com uma bola na mão der-
rubando os pinheiros golpeando-os com o 
objeto.

Seu Madruga pergunta ao Chaves se 
ele havia entendido e ele diz que sim. Existem 
variações desse episódio, como já alertado, 
um no qual o menino imagina uma mesa, por 
exemplo, mas para as questões abordadas 
aqui, não há relevância de reprodução fide-
digna, nesse momento.

Primeiro ponto: Seu Madruga pergunta 
para o Chaves se ele havia entendido, mas 
não pede para ele explicar o que entendeu. 
Se isso tivesse ocorrido, ele perceberia que, 
na verdade, o garoto criou hipóteses por meio 
da narrativa, mas essas imagens, não corres-
pondem, de fato, a como realmente o jogo 
com a bola de boliche acontece.

Um aspecto importante, de se verificar, 
é a fase do desenvolvimento cognitivo de 
Chaves e seus amigos, que têm idades próxi-
mas, pois a criança de oito anos está em uma 
fase operacional concreta como afirma Rego 
(2003) baseado na teoria de Jean Piaget:

“No estágio seguinte, de operações 
concretas (de sete aos 12 anos), estas 
questões estão resolvidas para a criança 
e ela se torna capaz de raciocinar logi-
camente se tiver apoio de objetos con-
cretos. Adquire a noção de conservação 
(por exemplo, que a quantidade de água 
transferida de um copo para outro de for-
mato diferente mantém-se a mesma) bem 
como a compreensão de composição de 
elementos, associatividade e identidade”. 
(REGO,2003, p.78)

Partindo desses pressupostos, pode-se 
ponderar que o Chaves compreenderia, de 
fato, como o jogo de boliche é realizado, se 
a explicação feita, por Seu Madruga, fosse 
seguida de uma imagem, foto, vídeo, ou o pró-
prio jogo, entre outras formas, que demons-
trassem como ele acontece.

Segundo ponto: será que isso ocorre 
cotidianamente nas salas de aulas? Quantas 
vezes os educandos são questionados sobre 
como compreenderam determinado assunto?

LEITURA E ESCRITA

As pesquisas de Emília Ferreiro e Ana 
Teberosky, por meio dos estudos da psicogê-
nese da língua escrita, contribuíram para as 
mudanças de concepção de como a cons-
trução da alfabetização ocorre, embasadas à 
luz das teorias de Jean Piaget (o pesquisador 
formulou estudos que compreendem como 
as aprendizagens ocorrem: assimilação, aco-
modação e equilibração/estabilização; novo 
conhecimento). No entanto, como ressaltam 
Sanchis e Mahfoud (2007) baseados tam-
bém na teoria de Piaget, essa estabilização 
(adaptação) não é estática, mas uma forma 
em movimento:

“A adaptação não é, então, o equilíbrio 
progressivo entre sujeito e o meio, mas 
sim entre os mecanismos de assimilação 
e acomodação, através de um processo 
em que sujeito e objeto são construídos 
em parceria. Ela não tem como objetivo 
atingir uma harmonia perfeita entre os su-
jeitos e o mundo. Pelo contrário, supõe 
um desequilíbrio permanente, para que 
novas estruturas possam surgir”. (SAN-
CHIS E MAHFOUD, 2007, p. 168-169)

Tendo como base essas premissas, 
dois episódios do Chaves podem colaborar 
para tornar essas questões mais concretas e 
abstrair essas teorias das seguintes cenas:
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Em “O Dia de São Valentim” a Chiqui-
nha está escrevendo uma carta e surge uma 
dúvida: a palavra “Valentim” se escreve com a 
letra “V” maiúscula ou minúscula? Diante des-
se problema, surge um diálogo cheio de hipó-
teses, e bem-humorado, entre ela e Chaves. 
As crianças tentam resolver a situação, mas 
não conseguem e, assim sendo, recorrem ao 
Seu Madruga, que também não entende o 
que exatamente as crianças querem saber 
para escrever a carta. Em suma, o pai da 
Chiquinha dá uma resposta, não adequada, 
e resolve o conflito, de modo incorreto, pois 
ele fala que se escreve com “Che”.

Ao se analisar a cena, pode-se verificar, 
que as crianças levantaram hipóteses, preo-
cupação, com a escrita do nome “Valentim” 
e tentaram buscar, por meio do diálogo, re-
solver essa questão, que não foi resolvida de 
modo satisfatório.

Primeiro ponto: durante a cena descrita, 
verifica-se que há o entendimento sobre exis-
tência da forma precisa de grafar o nome pró-
prio – substantivo próprio – mas que, naque-
le momento, esse conhecimento necessário, 
não foi consolidado, também não houve uma 
mediação correta para acessá-lo e colocá-lo 
em prática.

Segundo ponto: será que essa situação 
não se repete na escola em diversos mo-
mentos? E, nesse caso, caberia dizer que os 
substantivos próprios são grafados com letra 
maiúscula, ou utilizar as hipóteses levantadas 
para que os educandos cheguem a essa con-
clusão, por meio de mediações efetivas?

No episódio “O Regresso da Chiqui-
nha/Chiquinha, o Terror do Cortiço” Chaves 
lê uma carta para o Seu Madruga, que está 
muito nervoso para ler. A cena apresenta uma 
leitura, que tenta antecipar as palavras – um 
dos momentos mais engraçados do seriado 
–, pois o garoto lê algumas frases como, por 
exemplo, “presente para o dente”, que na ver-
dade é “Presidente Prudente” ou “minha tia 
desentupiu o umbigo”, traduzindo “minha tia 
discutiu comigo”, entre outras.

Primeiro ponto: no episódio, a cena é 
muito engraçada, o Seu Madruga fica irritado 
enquanto o Chaves lê, não há uma fluência na 
mesma. Ele corrige o garoto durante a leitura, 
mas sem paciência nenhuma – Seu Madruga 
não é professor – o que torna a representação 
mais cômica ainda.

Segundo ponto: será que as crianças 
apresentam essas hipóteses de leitura em 
sala de aula? Quais as formas de mediar, 
adequadamente, como as crianças leem na 
escola?

MATEMÁTICA E GENERALIZAÇÃO

De acordo com Bicudo (2013), a edu-
cação matemática é uma área complexa, pois 
apresenta suas especificidades.

“Nessa região de prática pedagógica e de 
inquérito é mais comum tomar o conheci-
mento matemático produzido como uma 
realidade objetivamente dada, cabendo 
ao aluno saber os conceitos, os passos 
da demonstração de tal modo que possa 
produzir conhecimentos repetindo essa 
prática ou aplicá-los em atividades do 
mundo circundante. A aplicação traz con-
sigo o desencadeamento de desenvolvi-
mento de técnicas e tecnologias e tanto 
contribui com a Matemática produzida, 
ao confirmá-la, como pode levantar pro-
blemas, solicitando outras investigações”. 
(BICUDO,2013, p.10)
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Diante disso, uma das cenas mais icônicas do Seriado Chaves é a do episódio “Aula de 
Aritmética”, quando o Professor Girafales pergunta ao Chaves; supondo que ele tenha quatro 
laranjas e come uma, quantas ficam? E o menino fala para o professor, que essa é muito fácil 
e pede para ser feita outra pergunta, no entanto, o docente solicita a resposta a essa pergunta. 
Durante a encenação, o garoto realiza um diálogo consigo mesmo e termina por concluir, que 
essa resposta ele sabia com maçãs. A cena é hilária.

Primeiro ponto: Ao pensar que a resposta era muito fácil, Chaves, provavelmente, se 
recordou que em algum momento já havia sido colocado diante daquela situação, todavia, 
ao começar a elaborar a resposta para o problema, ele não consegue finalizar o raciocínio e 
não produz a resposta esperada pelo professor.

Segundo ponto: Será que isso acontece nas aulas corriqueiramente? Chaves, de fato, 
sabia a resposta com maças e não conseguiu realizar uma generalização do que foi apren-
dido com outro exemplo?

As situações, destacadas, demostram como as cenas são muito comuns, e refletir sobre 
esses acontecimentos – na realidade –, pode-se, por meio de uma mediação de qualidade, 
auxiliar os educandos em suas hipóteses, possibilitando, que compreendam aquilo que se pre-
tende problematizar e consolidar como aprendizagens, gerando assim, novos conhecimentos. 

NOTAS

1Será realizado um exposto do episódio com o foco na situação, que será base para as problematizações, uma vez que 
não serão realizadas transcrições dos episódios, pois alguns foram regravados mais de uma vez como afirma Joly, Thuler e 
Franco (2005), podendo assim gerar um conflito da versão apresentada com a que o leitor possa ter no imaginário. Todavia, 
mesmo nas regravações a essência das cenas se mantém, com variações de personagens e diálogos. 
 2Será utilizada a grafia “Kiko”, pois de acordo com Joly, Thuler e Franco (2005) foi dessa forma, que o nome do persona-
gem foi registrado pelo seu intérprete, o ator Carlos Villagrán
  3Alguns nomes de personagens foram trocados durante as dublagens, essas questões podem ser melhor verificadas no 
livro “Chaves: foi sem querer querendo” - Joly, Thuler e Franco (2005). 
 4Diálogo – imaginário – possível, entre Chaves (Diógenes) e Kiko (Alexandre).
Kiko – Você quer?
Chaves – Você vai me dar?
Kiko – Primeiro, me diga se você quer.
Chaves – Não, primeiro, me diga se você me dar.
[...]
Chaves – Sim, quero. 
Kiko – Compra. 
 5Citação da transcrição, como exceção, conforme o artigo “ROBERTO BOLAÑOS E A SÉRIE CHAVES: LUZES CULTU-
RAIS E CONSTITUCIONAIS SOBRE A PROTEÇÃO À CRIANÇA”.
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O seriado Chaves, criado por Roberto Gómez Bolaños, habita o imaginário de muitas 
pessoas e mesmo a série não tendo a pretensão de ser Didática ou Filosófica, foi demonstrado 
– durante as linhas discorridas – como essas áreas do conhecimento têm seus lugares nos 
escritos de Chespirito, “uma alusão ao célebre escritor inglês Shakespeare” (JOLY, THULER e 
FRANCO, 2005, p.81). Em seu texto; com personagens e cenas simples, pôde ilustrar formas 
cotidianas de ensino-aprendizagem.

Durante o exposto, procurou-se ir além dos aforismos filosóficos, presentes em alguns 
episódios, só para citar dois: “A Vingança Nunca é Plena, Mata a Alma e a Envenena” ou “As 
Pessoas Boas Devem Amar Seus Inimigos”, todavia, não se podia deixar de citá-los e sugerir, 
que podem (e devem) ser trabalhos em ética, por exemplo, como disparadores de conversas 
sobre o assunto.

Também, nas linhas que se seguiram, não houve a pretensão de moralizar as cenas 
do Seriado Chaves e nem mostrar que não são engraçadas as situações, ao contrário, as 
questões apresentadas, na série, são comuns e hilárias, sim, no entanto, é importante separar 
o que é a vida como se apresenta na realidade e a encenação que se baseia nela, todavia, 
como demonstrado durante o exposto, esse programa de televisão tem muito a oferecer para 
além do humor já explícito.

Portanto, espera-se – despretensiosamente – que quando assistir ao Chaves, novamen-
te, esse seja apreciado com outros olhares, para além das cenas postas – mas sem perder 
a experiência do humor – e que ele possa auxiliar em um ensino-aprendizagem, de fato, sig-
nificativo; “isso, isso, isso”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O racismo caracteriza-se como uma prática ideológica e hierarquizada, decorrente 
de uma imposição de superioridade histórica de brancos em relação à população negra, 
situação que reflete atualmente, sendo necessária uma mudança urgente de percepções, 
possível a partir da conscientização da sociedade por meio da prática antirracista. Os 
negros, historicamente, sofrem exclusão em diferentes contextos sociais, reflexo da 
escravização, exigindo transformações culturais, iniciadas a partir do processo de ensino-
aprendizagem nas escolas, ao proporcionar o conhecimento da cultura e história africana 
e afro-brasileira. Diante desta realidade, esse estudo objetivou identificar os desafios da 
implementação da lei nº10.639/03 nas escolas. A importância do trabalho justifica-se na 
necessidade de compreender o racismo como uma prática existente, decorrente de um 
discurso ideológico que considerava a população negra como inferior. Como metodologia, 
utilizou-se a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, que permitiu observar a 
necessidade da formação de sujeitos conscientes, que valorizam a identidade nacional e 
buscam direitos iguais aos cidadãos.

Palavras-chave: Racismo;  Lei nº 10.639/03; Currículo;  Prática Docente.

O RACISMO ESCOLAR E A LEI Nº 10.639/03: DA 
RECONSTRUÇÃO CURRICULAR À PRÁTICA DOCENTE



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 146

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

A escolha pela temática deste trabalho ocorreu devido à importância de estudar a 
história e cultura africana e afro-brasileira nas escolas, possibilitada pela imple-
mentação da Lei nº 10.639/03, bem como evidenciar suas contribuições para a 

formação da identidade nacional, proporcionando a ampliação dos conhecimentos e resgate 
de heranças que favorecem a concepção, compreensão, identificação e conscientização das 
relações étnico-raciais que compõem a realidade do país.

A lei nº 10.639/03 nasceu a partir do Movimento Negro, que objetivava a efetivação de 
políticas de reparação à população negra no Brasil. A obrigatoriedade do estudo da cultura 
e história africana e afro-brasileira nos currículos nacionais reafirma a ideia de que o conhe-
cimento trata-se de uma ferramenta importante na transformação da sociedade, a partir de 
práticas que reconhecem e valorizam a população negra como sujeito de direitos igualitários, 
não os reduzindo a contação da história dos escravos (PEREIRA, 2010).

O cumprimento da lei depende de escolas e professores preparados, formados na pers-
pectiva de reconhecimento da necessidade de abordar as relações étnico-raciais sem superfi-
cialidade, insistindo na conscientização e formação de sujeitos transformadores da realidade, 
que busquem direitos igualitários a todos, além de objetivar a erradicação do racismo, bem 
como todas as formas de preconceito e discriminação (MUNANGA, 2008).

Deste modo, esse estudo objetivou identificar os desafios da implementação da lei nº 
10.639/03 nas escolas. Como objetivos específicos, destacam-se: compreender a trajetó-
ria do racismo; relacionar os contextos históricos que direcionam a promulgação da lei nº 
10.639/03; evidenciar a relevância da lei nº 10.639/03 aos currículos escolares; estabelecer 
a importância da formação docente continuada.

A importância do trabalho justifica-se na necessidade de compreender o racismo como 
uma prática existente, decorrente de um discurso ideológico que considerava a população 
negra como inferior, situação que ressaltou a urgência da implementação da lei nº 10.639/03, 
a fim de proporcionar aos estudantes o conhecimento sobre a cultura e história africana e 
afro-brasileira, para interpretação e transformação da sociedade em um espaço de direitos 
iguais a todos.

Além disso, a referida lei permite a reconstrução da identidade nacional, baseada na 
valorização da população negra e de sua trajetória histórica, sem limitar sua participação à 
escravização.

Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, que 
favorece a construção de ideias a partir de referências já realizadas por diferentes autores que 
tratam os temas estudados.

INTRODUÇÃO
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BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DO 
RACISMO

O conceito de racismo apresenta sig-
nificados distintos, com origens variadas e 
teóricos com definições diferentes para a te-
mática. No entanto, os estudiosos concordam 
na interpretação do racismo como uma doutri-
na de superioridade de grupos sobre outros, 
considerando questões étnicas, linguísticas, 
religiosas, entre outras.

O termo ainda inclui a existência de prá-
ticas discriminatórias, que excluem pessoas 
de espaços sociais, criando estereótipos para 
a inferiorização (GUIMARÃES, 2016).

A diferenciação entre os grupos sociais 
iniciou-se já na Grécia Antiga, quando havia 
a separação dos gregos e não-gregos, co-
nhecidos como bárbaros. Os gregos tinham 
acesso aos estudos e demais benefícios so-
ciais, enquanto os bárbaros eram escraviza-
dos e humilhados pela população (MUNAN-
GA, 2008).

Na Idade Média, a discriminação aten-
dia as discussões religiosas, em que não ca-
tólicos eram intitulados de impuros, de modo 
que questões raciais não se destacavam com 
formas de preconceito. As diferenciações en-
tre as raças, popularizando a superioridade 
de brancos para negros iniciou-se no século 
XV, a partir da expansão europeia pelo mundo 
(BENTO, 2009).

A construção da ideologia de diferen-
ças raciais entre as pessoas surgiu com a 
caracterização fenotípica, determinando su-
periores as pessoas de pele alva (europeus) 
e inferiores aqueles com pele escura (negros 
e não europeus).

Além disso, as pessoas de pele es-
cura eram classificadas como preguiçosas, 
perigosas, sensuais e sem a habilidade de 
raciocinar. Diante da superioridade europeia, 
discurso propagado na época, eles adquiriam 

o direito de domínio aos inferiores (GUIMA-
RÃES, 2016).

Neste contexto, o racismo conquista 
espaço, decorrente da discriminação racial 
que excluía todos aqueles que não nasciam 
na Europa, evidenciando os interesses de um 
grupo menor, comparando-se ao restante do 
mundo, ou seja, a superioridade europeia não 
estava representada pelas características ge-
ográficas e demográficas, mas pela capaci-
dade de exploração humana nos diferentes 
continentes, de forma violenta e injusta (BEN-
TO, 2009).

O racismo nascia e com ele, as justifi-
cativas científicas da superioridade dos bran-
cos europeus para o restante da população 
mundial. Para tanto, pesquisadores e nomes 
influentes criaram métodos para confirmar, 
cientificamente, a possibilidade de inferiorizar 
não europeus, em que determinados grupos 
poderiam ser dominados e explorados, desde 
negros e não europeus, até grupos dentro 
do próprio continente considerados inferiores, 
como eslavos, nórdicos e mediterrâneos (SIL-
VA, 2008).

O racismo entre brancos e negros so-
lidificou-se ao final do século XIX e início do 
século XX, em que a cor da pele estabelecia a 
superioridade dos grupos, diante da impossi-
bilidade de assegurar a descendência étnica 
das pessoas, eram considerados inferiores 
aqueles com pele escura, determinando-se 
uma pureza à raça branca, que precisava ser 
preservada (MUNANGA, 2008).

Sendo assim, o racismo pode ser defini-
do como uma ideologia que propõe a hierar-
quização entre pessoas, determinando como 
inferior e superior as raças existentes, eviden-
ciando a ideia de superioridade dos brancos 
para os negros. Neste contexto, como a raça 
define as posições sociais dos indivíduos, aos 
não brancos, os prejuízos ocorrem em todos 
os âmbitos, pois pele negra relacionava-se à 
impossibilidade de progresso.
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No Brasil, as intenções de mudança 
nos discursos racistas iniciaram-se na meta-
de do século XX, buscando romper com a 
superioridade dos bancos. As concepções 
estereotipadas, em que negros são incapa-
zes e encontram dificuldades de ascensão 
social, política, acadêmica, econômica e em 
todos os âmbitos, reflete na negação do pró-
prio negro pela sua importância à história na-
cional, direcionando os negros à opção de 
miscigenação para fuga das precariedades 
(GUIMARÃES, 2016).

Para Munanga (2008), o branqueamen-
to da pele negra, a partir das relações entre 
as populações, permitia aos filhos a redução 
de impactos negativos decorrentes de ações 
racistas, determinando a pele branca como 
maior possibilidade de sucesso em diferentes 
setores sociais. Tal realidade evidencia a exis-
tência de sujeitos pertencentes à população 
negra encontrarem a negação pela própria 
raça, buscando origens brancas para a pro-
moção social, política, econômica e acadê-
mica.

Por outro lado, a miscigenação passou 
a representar um instrumento de declaração 
da ausência de racismo no Brasil, refletindo 
em uma situação ainda atual, em que grupos 
de pessoas consideram não existir racismo 
no país, justificando essa percepção nas rela-
ções matrimoniais entre a população branca e 
negra. Porém, situações ainda acontecem no 
cotidiano, como declarar como bandido um 
negro, as comparações ofensivas e pejorati-
vas aos animais, entre outros fatores lamen-
táveis, que devem ser revertidos, punidos e 
erradicados (SILVA, 2008).

A negação ao racismo, bem como o 
conformismo em situações discriminatórias 
e preconceituosas, afirmam a necessidade e 
relevância da criação de uma lei que assegu-
rem a inserção, nos currículos escolares, do 
ensino da cultura e história africana e afro-
-brasileira, enfatizando a urgência de reflexões 

críticas acerca das relações étnico-raciais, de 
modo que a conscientização inicie na Educa-
ção Básica, buscando a formação de sujei-
tos capazes de transformar a realidade para 
igualdade de direitos.

ANTECEDENTES À LEI Nº 10.639/03

A assinatura da Lei Áurea, no ano de 
1888 pela Princesa Izabel, refletiu no fim da 
escravidão da população negra, transforman-
do essas pessoas em sujeitos sem serventia 
à sociedade, pois a desconstrução da iden-
tidade escrava não ocorreu de maneira si-
multânea à assinatura da lei de abolição aos 
escravos.

A população negra, que até aquele mo-
mento atendiam as obrigações da população 
branca, permaneceram na exclusão social, 
vivendo em condições precárias, que acaba-
vam refletindo na humilhação e retorno dos 
negros às atividades escravas, para garantir 
comida (BENTO, 2009).

A população negra que sofria as ações 
discriminatórias e excludentes da sociedade, 
transformou-se em responsável pela luta dos 
próprios direitos, a fim de garantir espaço 
nas atividades sociais, políticas, econômicas 
e históricas.

A autoafirmação, a princípio, intenciona-
va a sobrevivência, mas ao longo da história, 
passou a representar a garantia de reconhe-
cimento e valorização, rompendo estereótipos 
criados para inferiorizar a população negra e 
propagar o racismo (MUNANGA, 2008).

Diante desta realidade, os movimentos 
. . . .ercepção da necessidade do resgate aos 
valores históricos da população negra inicia-
ram a representação de que o próprio negro 
precisava afirmar sua identidade, rompendo 
com o pensamento de interiorização, para 
que o restante da sociedade começasse uma 
reflexão crítica acerca da identidade nacional.
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A percepção da população negra como 
sujeitos da história e não objetos dela, pode 
ser mencionada na década de 1970, quando 
os movimentos de afirmação ocorreram por 
meio de Abdias do Nascimento, dramaturgo 
e político que buscou, em seus trabalhos, de-
fender a identidade negra, colaborando com 
o Movimento Negro e criando o Teatro Expe-
rimental Negro (NASCIMENTO, 2013).

O Movimento Negro da década de 
1970, objetivavam o resgate e valorização 
da história e cultura africana e afro-brasileira, 
de modo que a sociedade compreendesse 
a trajetória da população negra e os negros 
conseguissem enxergar sua importância para 
a construção da identidade nacional, a partir 
da afirmação de sua origem e valores, inician-
do a inclusão social mais justa e igualitária 
(FILHO, 2011).

Os movimentos da década de 1970 
também buscavam a inserção da cultura e 
história africana e afro-brasileira nas escolas, 
de modo que a educação fosse transformada 
de abordagem precária à população negra, 
que surgiam na história apenas como escra-
vos, para sujeitos de direito, que construíram 
a identidade nacional (PEREIRA, 2010).

Na década de 1980, o reconhecimento 
da existência do racismo e discriminação nas 
escolas representou uma importante verten-
te para o Movimento Negro, de modo que a 
exclusão passou a ser percebida como res-
ponsável direta pelo aumento exponencial da 
desigualdade acadêmica, profissional, econô-
mica e social entre negros e brancos (FILHO, 
2011).

Enquanto as políticas educacionais es-
tudam meios de inserir a cultura e história afri-
cana e afro-brasileira nos currículos escolares, 
a desvalorização das relações étnico-raciais, 
bem como o crescimento da desigualdade 
tratava-se de um fator presente nas institui-
ções de ensino, situação que impulsionou 
pesquisadores no avanço das tratativas rela-

cionais entre identidade nacional, população 
negra e educação (BITTENCOURT, 2013).

No mês de junho de 1985, no estado da 
Bahia, a disciplina de Introdução aos Estudos 
Africanos foi inserida nas escolas públicas, 
simbolizando um avanço significativo para a 
população local, iniciando discussões mais 
precisas acerca da necessidade de recons-
trução da identidade brasileira, ampliando 
assim, as reflexões críticas sobre desigualda-
de racial, especialmente nas escolas baianas 
(PEREIRA, 2010).

A promulgação da Constituição Federal, 
em 1988, representou um importante fator de 
reconhecimento da identidade nacional ser 
composta pela ancestralidade africana e afro-
-brasileira, especialmente quando trata a plu-
ralidade cultural como parte fundamental do 
país, além de proporcionar uma iniciação às 
políticas pelo combate à discriminação racial 
e valorização das diferentes etnias nacionais 
(FILHO, 2011).

Na década de 1990, o Movimento Ne-
gro tomou maior relevância, impulsionando a 
percepção social da cultura afrodescendente 
à nação brasileira. As questões raciais adqui-
riram espaço e importância nas discussões 
educacionais e políticas, ampliando para 
abertura nas mídias sobre os movimentos, si-
tuação que favoreceu e enriqueceu as discus-
sões sobre as necessidades de mudanças 
nas escolas sobre a temática, como ponto 
inicial de transformação social (SILVA, 2008).

Para Nascimento (2013), foi o Movi-
mento Negro o grande propulsor do reconhe-
cimento da sociedade pela necessidade de 
reconstrução da cultura nacional, passando 
a exigir do Estado a concepção de políticas 
de democratização da educação, bem como 
melhorias em diferentes âmbitos, proporcio-
nando a aprovação de leis que afirmavam o 
reconhecimento da população negra no país.
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Ainda na década de 1990, algumas 
políticas públicas surgiram para valorização 
da cultura e história afrodescendente, como 
a inserção de leis para ingresso e acesso dos 
negros em vestibulares, proporcionando à po-
pulação negra a entrada nas universidades 
públicas, inicialmente no Rio de Janeiro, com 
propagação aos demais estados, mesmo que 
de forma lenta (BITTENCOURT, 2013).

No ano de 1995, aconteceu a Marcha 
Zumbi dos Palmares, permitindo que a socie-
dade brasileira compreendesse e valorizasse 
as manifestações anti racistas, de modo que 
políticos passassem a enxergar o racismo 
como um problema social, forçando à cons-
trução de políticas públicas para iniciação da 
realização de medidas contra o racismo. Ain-
da que não seja uma verdade o fim do racis-
mo, a abertura pelas discussões e reflexões 
ampliam as chances de erradicação deste 
problema social (FILHO, 2011).

No ano de 1996, com o lançamento do 
Programa Nacional de Direitos Humanos, o 
racismo passou a ser um fator abertamente 
reconhecido e comentado, ganhando forças 
para efetivação das lutas contra a discrimi-
nação. Nesta perspectiva, o programa inten-
cionava o fim da exclusão social a partir da 
transformação de políticas públicas em ações 
sociais antirracistas (PEREIRA, 2010).

O Movimento Negro intensificou-se na 
década de 1990, especialmente com a pu-
blicação de estudos que apontavam a preca-
riedade da população negra, comparando-se 
à branca, com relação à educação e desen-
volvimento, bem como posições de lideran-
ça, inferioridade nas classes econômicas e 
baixo acesso à saúde, por exemplo. Os estu-
dos afirmavam a existência da discriminação, 
permitindo abertura para debates acerca da 
temática (BITTENCOURT, 2013).

O início da elaboração da Lei nº 10.639 
esteve baseada nos textos da Constituição 
Federal de 1988, a partir da representação 
do deputado Paulo Paim, que encaminhou 
para análise dos políticos uma proposta para 
tratamento aberto das relações étnico-raciais, 
especialmente nos currículos escolares.

A iniciativa foi arquivada no ano de 
1995, mas com a insistência de alguns políti-
cos, como Bem-Hur Ferreira e Esther Grossi, 
e do Movimento Negro, a lei recebeu uma 
importante afirmação, a partir do Projeto de 
Lei nº 259, efetivado em 1999, instituindo a 
obrigatoriedade da inclusão nos currículos es-
colares da história e cultura afro-brasileira no 
Ensino Fundamental e Médio (NASCIMENTO, 
2013).

Já no artigo primeiro, o Projeto de Lei 
nº 259 reconhece a luta da população negra 
no país e sua importância para a formação da 
identidade nacional, reforçando a relevância 
do resgate dos valores culturais e históricos 
para a construção de uma sociedade mais 
justa e igualitária.

Um elemento fundamental ainda na 
década de 1990, que antecede a promulga-
ção da lei nº 10.639, foi a publicação da Lei 
das Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB – Lei nº 9.394/96) e dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCN – 1997), de 
modo que as escolas de Ensino Fundamental 
e Médio tomariam como base as diretrizes de 
ambos os documentos para a construção das 
propostas de ensino, bem como os projetos 
institucionais. Deste modo, a garantia aos es-
tudantes de reconhecimento de suas origens 
culturais e históricas, explícitas nas duas pro-
postas, favoreceu a abordagem das relações 
étnico-raciais e da cultura e história africana e 
afro-brasileira (BITTENCOURT, 2013).
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Os PCNs ainda trazem, na construção 
dos textos que direcionam professores e es-
colas nas práticas pedagógicas e estratégias 
de ensino, os temas transversais, intencionan-
do o respeito às diversidades, tratada em to-
das as áreas do conhecimento, ampliando as 
discussões prévias à lei nº 10.639, especial-
mente quando menciona a Pluralidade Cul-
tural, abordando a necessidade de trabalhar 
as relações sociais e culturais nas salas de 
aula, bem como a valorização étnica e respei-
to às diferenças, direcionado ao combate ao 
preconceito em diferentes contextos (FILHO, 
2011).

A Pluralidade Cultural, como tema trans-
versal curricular, apesar de referências à cul-
tura afrodescendente, aborda as diferenças, 
manifestando questionamentos acerca das 
diversidades, sem exaltar propriamente a po-
pulação negra, africana e afro-brasileira, mas 
relaciona um diálogo de descobertas, que im-
plica em reflexões, cabendo à necessidade 
de uma especificação ao tema, impulsionan-
do a promulgação da lei nº 10.639.

A LEI 10.639/03 . . . .CURRÍCULO

Em janeiro de 2003, um marco impor-
tante para a história brasileira, considerando 
o reconhecimento . . . .alorização da cultura e 
história dos negros, caracteriza-se pela lei nº 
10.639. Apesar de significativa para a educa-
ção, diante da contribuição para a formação 
de uma sociedade que conhece sua trajetória 
e descendência, ainda existem dificuldades 
de efetivação da lei como prática pedagógica 
no cotidiano escolar (HENRIQUES, 2014).

A promulgação da lei representa uma 
afirmativa da relevância de abordar a cultura 
e história africana e afro-brasileira nas esco-
las, durante toda a Educação Básica, visando 
não somente o acréscimo de uma percepção 
aos currículos, mas buscando a promoção de 
reflexões críticas sobre a ideologia dos currí-
culos nacionais, bem como a intencionalidade 
da formação dos sujeitos (LIMA, 2011).

Os currículos representam uma estrutu-
ra que precisam desenvolver competências 
e habilidades nos estudantes, estabelecendo 
mecanismos de mobilização, diante da per-
cepção da necessidade de formação de uma 
sociedade transformadora das situações que 
favorecem uma parte da população, enquanto 
submete o restante ao cumprimento de regras 
que não visam o bem-estar comum (MOREI-
RA; SILVA, 2012).

Sendo assim, a lei nº 10.639/03 passou 
a representar uma possibilidade de correção 
aos efeitos da escravização dos negros, abor-
dando temáticas que pareciam tabus para 
discussões, como a discriminação . . . .acis-
mo. Esses avanços favoreceram a abertura 
de espaços de reflexão crítica, além de permi-
tir a compreensão dos estudantes acerca da 
ancestralidade . . . .alorização das questões 
étnico-raciais, iniciando a promoção de uma 
democracia mais igualitária, mesmo ainda 
existindo situações que carecem de descons-
trução (LIMA, 2011).

A Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial, criada a par-
tir da obrigatoriedade da inserção do Dia 
Nacional da Cultura Negra, comemorado em 
20 de novembro, aos calendários escolares, 
foi a responsável pela efetivação da lei nº 
10.639/03, publicando em 2004 as Diretri-
zes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais, bem como para 
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 
e Africana (HENRIQUES, 2014).

Segundo Figueiredo (2007), essas Di-
retrizes Curriculares Nacionais assumiram o 
compromisso de rompimento às barreiras que 
dificultavam as discussões e reflexões sobre 
a história dos negros no Brasil, permitindo 
o desenvolvimento e valorização da cultura 
dessa população, enriquecendo a percepção 
dos estudantes acerca das origens e descen-
dências, desconstruindo a influência europeia 
como soberana.
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“A promulgação da referida lei destacou 
a diversidade étnica no país, em defesa da 
conscientização da necessidade de formação 
de uma sociedade não discriminatória, não 
excludente e não racista” (LIMA, 2011, p.62).

Portanto, a criação da lei nº 10.639/03 
ainda não garante a efetivação do estudo, 
reflexão, discussões e conscientização da 
cultura e trajetória da população negra, mas 
possibilita abertura à temática, ressignifican-
do a valorização das lutas e movimentos dos 
negros.

A obrigatoriedade aos currículos esco-
lares, da abordagem das relações étnico-ra-
ciais, bem como a cultura e história africana 
e afro-brasileira amplia a possibilidade de 
igualdade na educação da população ne-
gra, considerando o ingresso, a permanência 
. . . .ucesso no âmbito acadêmico e profissio-
nal, além de proporcionar a continuidade nos 
estudos em espaços de Educação Superior, 
de modo que condições para alcance aos re-
quisitos de conclusão dos níveis de educação 
sejam proporcionados à população negra de 
maneira igualitária (HENRIQUES, 2014).

Portanto, a lei nº 10.639/03 consolida-
da na educação, considerada como um en-
frentamento político, deve existir nas escolas 
como uma caracterização da luta cotidiana da 
população negra para conquistar espaços e 
direitos de fato, em que as origens étnicas e 
raciais não resultem em diferenças sociais e 
econômicas, excluindo pessoas da participa-
ção das situações que formam a sociedade 
brasileira.

Os professores, equipe gestora, estu-
dantes e toda a comunidade escolar, preci-
sam ter atenção à efetivação da lei no âmbito 
educacional, de modo que as reflexões às 
situações da população negra, considerando 
lutas, movimentos, trajetórias e conquistas, 
não seja limitada apenas aos projetos reali-
zados na semana da Consciência Negra.

As ações devem ser consolidadas no 
Projeto Político Pedagógico e planejamentos 
das escolas, inserindo a temática em todas 
as áreas do conhecimento, garantindo que 
reflexões acerca das relações étnico-raciais 
sejam realizadas por todos os envolvidos com 
a aprendizagem dos estudantes (MOREIRA; 
SILVA, 2012).

As discussões escolares precisam ocor-
rer nas salas de aula, nos bairros, nas famílias 
e em todos os espaços da sociedade, tratan-
do as questões raciais, a cultura . . . .istória da 
população negra, valorizando as conquistas 
sem que a escravidão seja o único momento 
de abordagem.

Além disso, a conscientização da ne-
cessidade de mudanças na forma como as 
pessoas tratam o racismo deve ser ressalta-
da, não se tratando de evitar discussões, mas 
trazer à tona as manifestações racistas para 
que a erradicação possa acontecer (HENRI-
QUES, 2014).

Somente a partir do reconhecimento de 
atos racistas pode permitir a conscientização 
de que ele existe na sociedade. A autodecla-
ração de não racista não garante que as ati-
tudes assim sejam. Portanto, quanto mais as 
pessoas falarem sobre o racismo, preconceito 
e discriminação, melhores as condições de 
percepção das ações e atitudes que tornam 
um sujeito racista (FIGUEIREDO, 2007).

A efetivação da lei nº 10.639/03 em es-
paços escolares ainda depende da formação 
e capacitação dos professores, de modo que 
as estratégias de ensino estejam voltadas ao 
desenvolvimento de ações pedagógicas que 
não permitam uma propagação destorcida so-
bre a população africana, seus descendentes, 
características, permitindo a valorização das 
conquistas dos movimentos negros, além de 
enriquecer o conhecimento dos estudantes 
sobre a cultura e história nacional (MOREIRA; 
SILVA, 2012).
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Além da formação e capacitação, o pro-
fessor precisa compreender suas atitudes, de 
modo que o preconceito não ocorra ao longo 
da aula, situação encontrada quando concei-
tos discriminatórios embasam a temática do 
ensino da cultura africana e afrodescendente.

A prática pedagógica docente deve ser 
instituída em crenças pessoais, ou seja, quan-
do o professor não acredita naquilo que en-
sina, a superficialidade ocorre e acaba trans-
ferida aos estudantes, cabendo ao docente 
a obrigação de analisar seu conhecimento 
antes de iniciar as abordagens do tema em 
sua aula (HENRIQUES, 2014).

Para Lima:

Para cumprir a lei o professor não pode 
transformar sua aula em informações 
equivocadas ou abordar o tema de for-
ma idealizada e folclorizada. A cultura e 
história das populações negras, historica-
mente foram retratadas nos currículos es-
colares de forma estereotipada, sob uma 
ótica exótica. No Brasil, o caráter seleti-
vo, característico do sistema de ensino, 
atinge, sobretudo, os estudantes negros 
que estão frequentemente submetidos à 
condição de pobreza e sofrem uma des-
qualificação específica, advinda do racis-
mo presente em nossa sociedade (LIMA, 
2011, p.59).

Portanto, a construção das estratégias 
e práticas pedagógicas de ensino que visam 
cumprir a exigências da lei nº 10.639/03, pre-
cisa basear-se no desenvolvimento das habi-
lidades discentes, como propõe as demais 
áreas do currículo, de modo que seja uma 
estrutura exemplo ao tratamento das relações 
étnico-raciais, cultura e história africana e afro-
-brasileira, representando um modelo a seguir 
para garantir a construção própria das dire-
trizes curriculares que garantem a efetivação 
dos objetivos da referida lei.

Deste modo, a lei nº 10.639/03 surge 
como um instrumento que direciona e obriga 
professores e gestores a buscarem capacita-
ção sobre a temática, de modo que estraté-
gias de ensino sejam construídas para uma 
abordagem eficaz da cultura afrodescenden-
te. Toda a comunidade escolar deve conhecer 
a referida lei . . . .scola cabe o papel de faci-
litadora do acesso, contribuindo assim com 
a educação nas relações étnico-raciais, de 
modo que o racismo, discriminação e demais 
formas de preconceito tornem-se obsoletas 
(HENRIQUES, 2014).

A FORMAÇÃO DOCENTE

A implementação da lei nº 10.639/03 
exigiu a qualificação e formação docente, para 
garantir a efetivação da abordagem temática 
nos currículos escolares. Apesar do reco-
nhecimento desta necessidade, ainda existe 
uma resistência entre gestores e professores 
no que diz respeito às formas de ensino da 
cultura africana e afro-brasileira, decorrente 
do despreparo e ausência de conhecimento 
acerca da relevância da abordagem na edu-
cação (JUSTINO, 2011).

Para Santos:

Alguns professores, por falta de preparo 
ou por preconceitos neles introjetados, 
não sabem lançar mão das situações 
flagrantes de discriminação no espaço 
escolar e na sala como momento peda-
gógico privilegiado para discutir a diver-
sidade e conscientizar seus alunos sobre 
a importância . . . .iqueza que ela traz à 
nossa cultura . . . .ossa identidade nacio-
nal (SANTOS, 2012, p.88).

Portanto, a inserção da temática nos 
currículos não se trata de uma tarefa sim-
ples, tampouco cabe à redução da superfi-
cialidade, sendo necessária a desconstrução 
de ideias preconceituosas, discriminatórias e 
excludentes, que envolvem questões sociais, 
políticas, culturais e históricas.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 154

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

Neste sentido, a reversão de estereóti-
pos depende de uma representação adequa-
da à população negra, a partir de perspec-
tivas antirracistas intencionais, possibilitadas 
em práticas pedagógicas embasadas na pro-
moção da igualdade. Tal situação implica na 
reversão de formações docentes, envolvidas 
na visão da superioridade branca na constru-
ção da identidade nacional (GOMES, 2010).

O aprimoramento na formação docen-
te, para conscientização da importância de 
reconhecimento e interpretação da influência 
e participação da cultura e história da popu-
lação negra, reflexo da africana e afro-brasi-
leira, deve ocorrer a partir da mudança de 
perspectiva humana, de modo que ocorra o 
rompimento com ideologias, hierarquização e 
olhares defasados de uma realidade obsoleta 
(JUSTINO, 2011).

Além de bibliografias e atividades, o do-
cente precisa ter capacitação para abordar as 
relações étnico-raciais em sala de aula, bem 
como a cultura e história africana e afro-bra-
sileira. Os objetivos da proposta pedagógica 
devem ser a apropriação do conhecimento 
pelo estudante, refletindo na formação de su-
jeitos capazes de transformar a realidade e 
continuarem as lutas pela igualdade de direi-
tos (CHAVES, 2013).

A formação continuada do professor é 
fundamental para que as práticas pedagógi-
cas e estratégias de ensino sejam renovadas 
e adaptadas à realidade discente, proporcio-
nando ao professor o conhecimento acerca 
da normalização e impactos, considerando a 
implementação da lei nº 10.639/03 aos cur-
rículos educacionais, além de compreender a 
cultura africana para fundamentar e executar 
as premissas da referida lei (GOMES, 2010).

A ausência de formação docente con-
tinuada impactando professores que conhe-
cem a história dos livros didáticos, em que 
a população negra é tratada apenas como 
escrava. A reprodução da história limita-se ao 

aprendizado das situações negativas vividas 
pelos negros, sem valorização de sua impor-
tância na construção da identidade nacional. 
Além disso, o estereótipo, que direciona aos 
conceitos do racismo, acaba evidenciado nas 
aulas, transformando a população negra em 
sujeitos inferiorizados (JUSTINO, 2011).

De acordo com Gomes (2010), um 
dos elementos que auxilia na propagação 
do racismo . . . .nternalização dos conceitos, 
que acabam transmitidos entre as pessoas 
de forma inconsciente, refletindo em um de-
safio amplo, especialmente aos professores 
que não compreendem o significado da lei nº 
10.639/03, exigindo esforço para vencer os 
próprios preconceitos e buscar a qualificação 
adequada.

A formação continuada permite ao pro-
fessor conhecer os princípios da diversidade 
e as particularidades do preconceito que refle-
tem o racismo, proporcionando o repensar da 
prática pedagógica e adquirir habilidades de 
avaliação dos currículos escolares, de modo 
que novos modelos e metodologias sejam 
elaboradas para a superação do racismo e 
de ações que discriminam e excluem aos es-
tudantes, para a formação de uma sociedade 
consciente (SANTOS, 2012).

Portanto, faz-se necessário o reconhe-
cimento dos professores já formados, pela 
importância de uma continuação em sua for-
mação, de modo que a qualificação para atu-
ação seja estendida à interpretação da lei nº 
10.639/03, proporcionando a identificação da 
relevância da prática docente embasada na 
inclusão social dos indivíduos, bem como a 
reavaliação crítica da construção da identida-
de nacional.

Quando ocorre o aprimoramento da 
prática docente, em função da continuação 
da formação, as habilidades curriculares se-
rão trabalhadas com mais clareza pelos pro-
fessores, garantindo a inclusão de conceitos 
e conteúdos que reflitam na formação discen-
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te adequada, de modo que a sociedade seja 
composta por pessoas conscientes da rea-
lidade, capazes de analisar criticamente as 
situações . . . .em-comum aconteça e não se 
limite apenas ao discurso (SANTOS, 2012).

Portanto, a prática antirracista deve ser 
inserida à realidade escolar de professores, 
estudantes, gestão e toda a comunidade, por 
meio da valorização das relações, respeito às 
diferenças e resgate da cultura e história que 
compõe a identidade nacional.

A busca docente para mudança da 
prática pedagógica representa um passo 
fundamental na transformação da percepção 
da população negra como sujeitos de direi-
to, importantes para a história do país e da 
nação, sem que ocorra a interiorização, ex-
clusão, preconceitos ou discriminação (JUS-
TINO, 2011).

O ensino a partir da cultura e história 
africana e afro-brasileira depende de uma 
conscientização docente acerca da dificulda-
de que será encontrada, diante de questões 
racistas e da existência da desigualdade. A 
sensibilidade do professor deve ser uma ca-
racterística importante nas aulas, de modo 
que ocorra a valorização das relações étnico-
-raciais, bem como a desconstrução da ideia 
de que a população negra não representa a 
identidade nacional, limitando sua participa-
ção apenas à escravização (LIMA, 2011).

A temática racismo requer a sensibili-
dade docente, sendo capaz de compreender 
os impactos negativos que esta questão re-
presenta à sociedade, seja para o racista ou 
para a vítima. Nas escolas, esse assunto ain-
da representa uma problemática, decorrente 
do tabu que sugere a temática, impulsionada 
desde as discussões midiáticas até o senso 
comum, que ainda enfatizam atitudes racistas 
(SANTOS, 2012).

Apesar de ainda representar um tabu, o 
racismo deve ser discutido nas escolas, por 
professores capacitados e conscientes da difi-
culdade de abordagem da temática, cabendo 
aos gestores a solidificação do trabalho do-
cente, auxiliando nas estratégias de ensino, 
de modo que as mudanças comportamentais 
com relação ao respeito às diversidades co-
meçam nas escolas.

A implementação da lei nº 10.639/03, 
mesmo sendo um avanço significativo, carac-
teriza-se como precária quando reduzida nos 
planejamentos escolares ao Dia da Consci-
ência Negra, sendo fundamental e necessá-
ria a construção de ações que direcionam à 
conscientização de que o racismo existe e 
precisa ser erradicada na sociedade brasilei-
ra, podendo ser iniciada a partir da devida 
formação de estudantes críticos e transforma-
dores da realidade (CHAVES, 2013).
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A elaboração deste estudo permitiu observar a importância e relevância da lei nº 
10.639/03, que afirma a necessidade de abordagem da história e cultura africana e afro-bra-
sileira, bem como as relações étnicos-raciais aos currículos nacionais, promovendo a reflexão 
crítica desde a Educação Básica para a formação de sujeitos conscientes, que valorizam a 
realidade da identidade nacional e buscam o bem comum de forma igualitária na aquisição 
dos direitos dos cidadãos.

A percepção de que a população negra tem fortes influências na construção da identi-
dade nacional caracteriza-se como o ponto inicial para o respeito as diferenças, de modo que 
as lutas . . . .ovimento Negro sejam evidenciados, sem que a população negra esteja reduzida 
à escravização. Ao longo da história, a referência aos negros sempre foi pejorativa, precária 
de afirmação da importância destes grupos e repleta de discursos ofensivos e racistas.

O Movimento Negro, especialmente no século XX, representa a ressignificação da po-
pulação negra a partir das iniciativas de mudança de atitudes e ações que passaram a consi-
derar os negros como sujeitos de direitos, denunciando situações de racismo, desvantagem, 
discriminação e desvalorização desta população.

Um dos marcos do movimento foi a promulgação da lei nº 10.639/03, que após décadas 
de reivindicações, conseguiu inserir nos currículos escolares a obrigatoriedade do ensino da 
cultura e história africana e afro-brasileira, bem como as relações étnico-raciais e reconhe-
cimento da composição da identidade nacional a partir da população negra, não estando 
limitada às influências europeias apenas.

A assimilação da imagem do negro ao escravo não pode representar sua participação 
na construção da história mundial, cabendo ao Brasil a adoção de práticas e metodologias 
de ensino que objetiva a conscientização para construção de uma sociedade antirracista, ini-
ciadas na escola, ambiente em que a formação dos sujeitos pode transformar uma realidade.

Contudo, a lei não garante uma prática pedagógica eficiente e sólida, dependendo de 
professores e instituições de ensino que estejam voltadas à efetivação da proposta, exigindo 
a formação continuada docente, a fim de que seja possível a compreensão da mudança da 
abordagem sobre a formação da identidade nacional, evidenciando a urgência de erradicação 
do racismo, não limitando o ensino da cultura e história africana e afro-brasileira ao Dia da 
Consciência Negra.

Sendo assim, os avanços para a formação de uma sociedade antirracista estão ocorren-
do, ainda com precariedade. As escolas e os professores devem abordar, com propriedade, a 
história da população negra, os movimentos e lutas por igualdade de direitos, mencionando a 
existência do racismo para enfraquecer tal prática. Portanto, a formação continuada docente 
proporciona compreensão e mudança de ideologias que tratam a população negra como 
inferiorizada. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este estudo busca compreender e refletir acerca da educação escolar que tem sido 
oferecida às pessoas com deficiência, conhecer a Deficiência Intelectual, suas características, 
Diagnósticos, Legislação e estratégias de intervenções pedagógicas para uma inclusão 
de qualidade da pessoa com deficiência e refletir a partir das concepções de diversos 
autores que tratam a respeito do tema. Utilizando-se da pesquisa bibliográfica, discutiu-se o 
processo de inclusão, no contexto escolar, dando enfoque a seus objetivos e organização, 
considerando a legislação nacional e diretrizes da educação especial. A inclusão de alunos 
com deficiência na rede regular de ensino é garantida por lei, porém, há a necessidade de 
criar-se uma metodologia específica, bem como recursos materiais para serem trabalhados 
com esses alunos, preparação dos professores e funcionários e adequações das escolas, 
eliminando as barreiras arquitetônicas para a efetiva integração da pessoa com deficiência 
como cidadãos, respeitando os direitos e deveres de participação social. Acreditar nesses 
princípios é fazer do ambiente escolar um local de troca de experiências, respeitando 
as individualidades e as diferenças, abandonando as discriminações e os preconceitos, 
promovendo a solidariedade e dizendo não à violência. Somos todos iguais, porém temos 
nossas particularidades.

Palavras-chave: Educação Especial; Cidadania; Inclusão.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE ARTE PARA ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
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A escolha do tema “A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE ARTE PARA ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL” foi escolhido, por acreditar-se ainda existir a discri-
minação social, trazida historicamente de culturas estrangeiras por pessoas que 

procuravam encobrir a própria deficiência por vários motivos, inclusive por discriminação e 
preconceito e que ainda vemos nos cenários educacionais e sociais.

No Brasil, a inclusão de pessoas com deficiência é uma conquista muito recente, porém, 
não tem sido para todos ainda. Entretanto, as mudanças que vêm ocorrendo com a inclusão 
social são notórias, tendo início nos primeiros anos da Educação Básica até o Ensino Supe-
rior e vemos diversas empresas e até mesmo o setor público abrindo portas do mercado de 
trabalho para a pessoa com deficiência. E isto tem feito com que a sociedade em geral passe 
a olhar o deficiente com mais respeito , solidariedade e senso de justiça.

Objetivou-se construir argumentos para o significado da educação inclusiva de modo 
que a educação especial se conclua nas redes regulares de ensino do Brasil em geral, bene-
ficiando aos alunos que desta realmente necessitam; proporcionando à comunidade escolar a 
práxis em sentido lato, desintegrando o paradigma teórico-complexo, que permanece somente 
“no papel”, impedindo que se efetive e finalmente que, a nossa educação nacional não seja 
vista, ela, como “portadora de necessidades educacionais especiais”. Por meio de pesquisa 
bibliográfica utilizou-se os fundamentos e concepções de renomados autores e suas ideias que 
auxiliaram na construção deste trabalho. Utilizou-se também das Leis, parâmetros, Diretrizes 
e decretos que regem a Educação Especial na atualidade.

Este tema justifica-se pelo fato de muitas pesquisas discutirem sobre a “Inclusão social” 
de qualidade para pessoas com deficiência e igualdade de direitos e acessibilidade. Por este 
motivo, o presente trabalho fará reflexões de como está sendo a inserção da pessoa com 
deficiência no âmbito social e escolar, fazendo apontamentos relevantes sobre a legislação 
brasileira e tendo como ponto de partida as pesquisas científicas e as considerações de di-
versos autores. A forma como tem se organizado a Educação Especial, dentro da sua própria 
história, faz com que as pessoas deficientes continuem excluídas do processo educacional. 
O processo inclusivo ideal é aquele que proporciona condições para que as pessoas com 
deficiência sejam inseridas na sociedade em geral e a garantia de seus direitos como cida-
dãos. A Educação tem a função social transformadora, que visa construir um mundo melhor 
para todos, com mais esperança e amor. 

INTRODUÇÃO
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A EDUCAÇÃO ESPECIAL E SEUS 
DESAFIOS MEDIANTE A LEI DE 
DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO 
NACIONAL

Objetivou-se aqui subsidiar a prática pe-
dagógica da educação Especial, a partir de 
alguns dispositivos legais hoje vigentes em 
nosso País. Esse documento é fruto do traba-
lho de um grupo constituído pela Secretaria 
de Educação Especial do Ministério da Edu-
cação e do Desporto que pretende explicitar 
o papel da educação especial frente à Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDBEN numa perspectiva relacional entre 
as modalidades de educação escolar e os 
diferentes níveis de ensino, contemplando as 
interfaces necessárias, garantindo o real pa-
pel da educação, enquanto processo educa-
tivo do aluno e apontando para o novo “fazer 
pedagógico”.

A educação especial, enquanto moda-
lidade de educação escolar organiza-se de 
modo a considerar uma aproximação suces-
siva dos pressupostos e da prática pedagógi-
ca 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 por-
tadoras de deficiência e sua efetiva integração 
social”.

Por meio da análise desses dispositivos 
legais podemos, 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, é importante 
ter certeza de que, com maior ou menor en-
volvimento por parte dos diferentes segmen-
tos participantes desse processo, não são os 
dispositivos legais que definem, por si só, o 
projeto educacional, mas a forma como essa 
legislação é operacionalizada na realidade 
escolar.

Enquanto modalidade de educação esco-
lar 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 educa-
cionais comuns, de modo a garantir a educação 
formal dos educandos que apresentam necessi-
dades educacionais muito diferentes da maioria 
das crianças e jovens (MAZZOTA, 2003).

Esse exercício de realizar uma nova leitu-
ra sobre a educação do cidadão que apresen-
ta necessidades educacionais especiais visa a 
subsidiar e programar a Lei de Diretrizes e Ba-
ses nº. 9.394/96, baseado tanto no pressuposto 
constitucional que determina no capítulo V da 
Educação Especial na LDB. Podemos notar tam-
bém que 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 necessá-
rias e básicas propostas no capítulo V da pró-
pria LDB, com a totalidade dos seus dispositivos 
preconizados. Para compreender tais propósitos 
torna-se necessário retomar as indagações já 
mencionadas.

A LDB cita que a educação especial deve 
ocorrer na instituição escolar destinada à edu-
cação infantil, ao ensino fundamental, médio e à 
educação superior, de modo a propiciar o 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 leti-
vos; horas aula, meios para recuperação e aten-
dimento do aluno, articulação com as famílias 
e a comunidade e execução de uma proposta 
pedagógica e um conjunto de outros elementos 
que permitam definir objetivos, conteúdos e pro-
cedimentos relativos à própria dinâmica escolar. 
Assim, a educação especial deve ocorrer, prefe-
rencialmente, 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 con-
temple mudar o caráter discriminatório do fazer 
pedagógico, a partir das necessidades do aluno:
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Há que se observar que essa “nova práti-
ca” escolar, embora sendo de responsabi-
lidades do poder público (federal, estadu-
al, do Distrito Federal e municipal), pode 
ser também promovida por instituições 
privadas de ensino, filantrópicas, especia-
lizadas, que deverão possibilitar progra-
mas pedagógicos que dêem suporte às 
necessidades apresentadas pelo aluno, 
além de oferecerem os níveis de ensino 
previsto em seu próprio regimento escolar. 
Em termos de definição das ações peda-
gógicas, a escola deverá prever e prover 
suas prioridades, em termos de recursos 
humanos e materiais, práticas curricular, 
garantindo sua competência institucional 
(SANTOS, 2005, p.32)

Segundo as Diretrizes nacionais para 
a educação especial na educação básica 
(2001), os princípios gerais da educação das 
pessoas com necessidades educacionais es-
peciais, forma previamente delineados pela 
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
(1996), tem como eixo norteador a elabora-
ção do Projeto Pedagógico da escola que in-
corpore esta modalidade de educação esco-
lar, a partir de uma articulação com a família 
e a sociedade civil organizada:

O projeto pedagógico é um mecanismo 
de ajuste que busca corrigir distorções 
educacionais, encoberta ou não, que pro-
vocaram/provocam uma inversão dos re-
ais propósitos do processo ensino-apren-
dizagem, principalmente no que tange às 
relações entre teoria/prática, mas essen-
cialmente o sentido da escolaridade de 
cada cidadão. Esta nova possibilidade 
nos leva a rever o papel da instituição 
escolar, a gestão escolar, o aluno, a for-
mação escolar, o ensino formativo e a in-
fra-estrutura escolar frente à educação do 
cidadão com necessidades educacionais 
especiais. Nesse sentido, deve ser garan-
tida uma ampla discussão que contemple 
não só os elementos enunciados anterior-
mente, mas também, pais, professores e 
outros segmentos da comunidade, expli-
citando uma competência institucional vol-
tada às diversidades e especificidades da 
comunidade escolar, considerando que o 
aluno é o centro do processo pedagógico 
(SANTOS, 2005, p.32).

Desde o nascimento, até a velhice, a arte 
está em nosso meio, desde criança aprende-
mos as manifestações culturais do local em 
que vivemos, alimentação, modo de vestir, de 
pensar e de agir. A cultura é indissociável do 
ser humano e é de suma importância abordar 
neste trabalho que tipo de cultura são apren-
didas na infância e qual a contribuição do 
ensino de arte para a quebra de paradigmas 
historicamente construídos, os tipos de brin-
quedos, a questão de gênero, ressaltando-se 
que não existe mais brincadeiras, danças ou 
outro tipo de arte específicos para meninos 
ou meninas, mas que todos têm o direito de 
expressar-se como deseja. É fundamental que 
o docente trabalhe a arte de forma livre, es-
pontânea, que não seja reprodutora de ideolo-
gias, mas que proporcione a liberdade do alu-
no ser o que quiser , desenhar o que quiser 
, criar, imaginar, expressar, para que de fato 
o ensino de arte alcance os seus objetivos.

INCLUSÃO E NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA ESCOLA

O fator da inclusão de crianças com ne-
cessidades educacionais especiais, na rede 
de ensino, insere-se no contexto das discus-
sões, mais evidentes, relativas à integração de 
pessoas portadoras de deficiências enquanto 
cidadãos, com seus respectivos direitos e de-
veres de participação e contribuição social.

Santos (2002), explica que esta discus-
são mais ampla sobre inclusão, fundada na 
movimentação histórica decorrente das lutas 
pelos direitos humanos, não mais se consti-
tui 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 apro-
vação da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. O autor é claro ao explicar no que 
diz respeito aos vários cenários em que tais 
princípios de participação e direitos humanos 
se inserem, incluindo-se o educacional, ainda 
há muito a ser esclarecido e discutido a res-
peito das diferentes conotações que a inclu-
são possa assumir. Importante ressaltar que 
o próprio texto afirma (UNESCO, 1994, p. 15), 
a Conferência de Salamanca:
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Proporcionou uma oportunidade única de 
colocação da educação especial dentro 
da estrutura de ‘educação para todos’ fir-
mada em 1990. Ela promoveu uma plata-
forma que afirma o princípio e a discussão 
da prática de garantia da inclusão das 
crianças com necessidades educacionais 
especiais nestas iniciativas e a tomada de 
seus lugares de direito numa sociedade 
de aprendizagem (UNESCO, 1994, p. 15).

No que diz respeito ao conceito de ne-
cessidades educacionais especiais, a Decla-
ração 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 crian-
ças que não estejam conseguindo se bene-
ficiar com a escola seja por que motivo for” 
(UNESCO, 1994, p.15).

Segundo Carvalho (2000) e Oliveira e 
Poker (2002), o paradigma da escola inclu-
siva pressupõe, conceitualmente, uma edu-
cação apropriada e de qualidade, oferecida 
conjuntamente a todos os alunos os ditos nor-
mais e aqueles portadores de deficiência nas 
classes do ensino comum, da escola regular, 
onde deve ser desenvolvido um trabalho pe-
dagógico que sirva a todos indiscriminada-
mente. Sendo assim, o ensino inclusivo é a 
parte prática da inclusão para todos, indepen-
dentemente de seu talento, de sua deficiência 
(sensorial, física ou cognitiva), de sua origem 
socioeconômica ou cultural. É preciso deixar 
claro que a deficiência existe e que pessoas 
deficientes podem ter seu espaço na socieda-
de, porém também é preciso esclarecer que 
existem limitações, e assim alguns requisitos 
são fundamentais na escola para que eles 
possam desenvolver seu processo de apren-
dizado, sendo alguns deles o ritmo, o tempo, 
a forma de ensinar:

O princípio fundamental da escola inclusi-
va 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 ne-
cessidades de seus alunos, acomodan-
do tanto estilos como ritmos diferentes de 
aprendizagem e assegurando uma edu-

cação de qualidade a todos através de 
currículo apropriado, modificações orga-
nizacionais, estratégias de ensino, uso de 
recursos e parcerias com a comunidade. 
Dentro das escolas inclusivas, as crian-
ças com necessidades educacionais es-
peciais deveriam receber qualquer apoio 
extra que possam precisar, para que 
se lhes assegure uma educação efetiva 
(UNESCO, 1994, p. 61).

Segundo Almeida (1991), oficialmente 
o sistema educacional, através da educação 
especial, deve oferecer várias modalidades de 
atendimento. Dentre as modalidades encon-
tram-se as classes especiais onde os alunos 
recebem instrução em classes separadas, 
mas participam com as demais crianças de 
classes regulares em atividades extraclasses, 
tais como: reuniões, atividades esportivas, e 
outros eventos os quais a escola tem por há-
bito desenvolver ou participar.

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO ESPECIAL 
SEGUNDO OS PARÂMETROS 
CURRICULARES NACIONAIS (PCNS)

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
(1997) têm sido discutidos e analisados em 
vários âmbitos, mas estava faltando este olhar 
específico da educação especial. Ao obser-
varem-se os 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. Tais ideias embasam os Parâ-
metros Curriculares Nacionais e visam princi-
palmente 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 pro-
curam mostrar que o valor da aprendizagem 
é mais evidenciado quando reflete em profun-
didade o sentido e o fortalecimento da cida-
dania, preparando os alunos para a vida. Mas 
será que os professores de arte, em suas prá-
ticas, estudos e reflexões sobre os Parâme-
tros Curriculares Nacionais, estão realmente 



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 164

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

conscientizados sobre a extensão da diversi-
dade cultural, e para agir com a arte junto a 
diferentes alunos, principalmente às crianças 
e jovens portadoras de deficiências, ou para 
compreender os benefícios que a inclusão e 
a integração podem trazer para todos? Sobre 
essas questões parecem existir ainda muitas 
lacunas. Elas se manifestam quando os pro-
fessores não têm clareza de suas ações pro-
fissionais (PCN, 1997).

O SIGNIFICADO DA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

De acordo com as Diretrizes Nacionais 
para a educação especial na Educação Bási-
ca (2001) “essas Modalidades educacionais 
devem se organizar no espaço escolar por 
meio de processos educacionais próprios”, 
definido em uma proposta pedagógica, que 
visa assegurar um conjunto de recursos e 
serviços educacionais especiais, organizados 
institucionalmente para apoiar, complementar, 
suplementar e, em alguns casos, substituir 
os serviços educacionais comuns, de modo 
a garantir a educação escolar e promover 
o desenvolvimento das potencialidades dos 
educando.

Os alunos ou pessoas com necessida-
des educacionais a serem atendidos durante 
o processo educacional deverão ser aquelas 
que aparentemente apresentarem dificulda-
des precisas e que limitem os processos de 
aprendizagem. Quando se observar que não 
se está acompanhando as atividades curricu-
lares, como os demais alunos, será necessário 
averiguar as causas. Estas podem não estar 
vinculadas às causas orgânicas específicas, 
podem estar relacionadas às condições que 
limitam o aluno. Este poderá ter dificuldade no 
aprendizado em função da comunicação ou 
mesmo por outros fatores ou, ainda poderá 
ter facilidade no aprendizado, maior que os 
demais alunos e para ele também deverá ha-
ver ensino especial.

Este é o verdadeiro significado da edu-
cação especial compreendida dentro da 
Educação Nacional, pois, quando se fala em 
especial, muitos temem que seus filhos dela 
venham necessitar. No entanto, a LDB foi mui-
to nobre em acrescentar à educação especial 

o superdotado, pois quebram parte daque-
les preconceitos e discriminações, tratados 
de início. E é isto que importa aos cidadãos, 
vencer as barreiras que impedem de pros-
seguir, dar oportunidade àqueles que dela 
necessitam e cumprir com a cidadania, que, 
segundo trata o artigo 22 da Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional de 1996: “A 
educação básica tem por finalidades desen-
volver o educando, assegurando-lhe a forma-
ção comum indispensável para o exercício da 
cidadania e fornecer-lhe meios para progredir 
no trabalho e em estudos posteriores” (BRA-
SIL, LDBEN.1996 p.9). Muito mais que direito 
a exercer a cidadania; a educação especial 
está hoje presente em todas as leis que es-
truturam o país e todos podem ter acesso a 
essas leis, cumpri-las e fazê-las cumprir, bas-
ta, pois, o exercício à cidadania.

FUNDAMENTAÇÕES SOBRE INCLUSÃO 
SOCIAL E SEUS CONCEITOS

De acordo com Mantoan (2004), a edu-
cação 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 ensi-
no, do nível fundamental à universidade, con-
tinua sendo uma luta no Brasil, mesmo com 
a Constituição de 1988 garantindo a todos, 
irrestritamente acesso à educação. Mantoan 
(2004), ressalta que alguns números provam 
que em 1999, enquanto havia cerca de 8000 
deficientes físicos no País, frequentando o en-
sino fundamental, apenas 400 permaneciam 
no ensino médio. Essa enorme evasão esco-
lar tem uma explicação à maioria dos alunos 
com deficiência física desiste de estudar por-
que não consegue mais vencer as barreiras 
arquitetônicas existentes nas escolas, já que 
são raros os estabelecimentos de ensino do-
tados de rampas, elevadores ou banheiros 
adaptados que permitam o livre acesso de 
alunos na cadeira de rodas.

Para Mantoan (2004) o mais importan-
te é garantir a todas as crianças uma escola 
democrática que reconheça e valorize a dife-
rença. Enquanto não dermos oportunidades 
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reais a todas as crianças desenvolverem seus 
talentos e se tornarem seres humanos mais 
completos, a própria educação perde seu 
verdadeiro sentido. Por isso, toda educação 
é inclusiva, caso contrário não é educação. 
Para Sassaki (2003, p. 42) inclusão social é 
um processo que contribui para a construção 
de um novo tipo de sociedade por meio de 
transformações, pequenas e grandes nos am-
bientes físicos. Inclusão, portanto é:

• Atender aos estudantes portadores de ne-
cessidades 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 apren-
der juntas embora tendo objetivos e pro-
cessos diferentes;

• Levar os professores a estabelecer formas 
criativas de atuação com as crianças por-
tadoras de deficiência;

• Propiciar um atendimento integrado ao 
professor de classes comum.

• Inclusão, portanto não é:

• Levar crianças às classes comuns sem o 
acompanhamento do professor especia-
lizado;

• Ignorar as necessidades especiais da 
criança;

• Fazer as crianças seguirem um processo 
único de desenvolvimento ao mesmo tem-
po e para todas as idades;

• Extinguir o atendimento de educação es-
pecial antes do tempo;

• Esperar que os professores de classes 
regulares ensinassem as crianças porta-
doras de necessidades especiais sem um 
suporte técnico (SASSAKI, 2003, p. 42).

• Há uma diferença entre integração e in-
clusão:

• Integração vem impor o aluno deficiente 

a obrigação de acompanhar e dominar o 
conteúdo didático;

• Inclusiva preconiza que, a escola corres-
ponde à realidade, dê conta todos os alu-
nos considerando o talento de cada um, 
fazendo com que tenha prazer e vontade 
de aprender;

• Para que as escolas se tornem inclusivas, 
é preciso apenas ter o desejo de fazê-la 
assim (SASSAKI, 2003, p. 42).

Segundo o autor (2003), pode-se dizer 
que a 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 pró-
prios 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 constru-
ído 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 própria 
trajetória como educador e mudá-la; se 
necessário for (SASSAKI, 2003).

Com o exposto até aqui, afirma-se que 
não bastam objetivos e ou justificativas; é 
preciso, mesmo nos limites de uma prática 
social, buscar por uma educação que se faça 
especial e inclusiva.
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OS PROCESSOS DE INCLUSÃO

Sassaki (2003) ressalta que a escola 
inclusiva exige preparo e envolvimento dos 
seus profissionais, projetos educacionais 
mais completos, capacidade de adaptação 
do currículo a necessidades específicas dos 
alunos e maior provisão dos recursos edu-
cacionais. A inclusão na escola regular ne-
cessita de apoio legal, que será o respaldo 
para esta linha de atuação, concretizando-se 
através de ações realizadas somente por 
meio de formulações legais. Ela é muito mais 
que isto deve ser abordada em todas suas 
perspectivas, não somente com as que têm 
relação com o sistema educacional, mas com 
a sociedade como um todo. Trata-se de um 
processo que pressupõe reflexão coletiva e 
a responsabilidade de todos os envolvidos: 
poderes públicos, sistema educacional, socie-
dade, especialmente pais, escola e todos os 
seus segmentos. Neste processo as conside-
rações gerais segundo Sassaki (2003) são:

• A inclusão deverá acontecer em todos os 
âmbitos sociais;

• Há escolas semi-inclusivas que atendem 
alunos com deficiência, tentando encontrar 
um caminho para o atendimento pedagógi-
co e há também as inclusivas que encon-
tram este caminho;

• A avaliação dos alunos com deficiências 
inicia-se com a entrevista familiar, e pos-
teriormente solicitação de laudos, quando 
necessário;

• O agrupamento destes alunos é feito por 
faixa etária;

• Existem dificuldades na avaliação dos alu-
nos com deficiência, decorrentes do pro-
cesso de avaliação em geral;

• Desenvolvem o trabalho de inclusão a par-
tir da própria experiência da escola, pois 
há grandes dificuldades em encontrar 
assessoria e orientação. Os professores 
apresentam inseguranças em relação ao 
desenvolvimento do trabalho por falta de 
conhecimentos básicos necessários, mui-
tas vezes através de comportamentos de 
rejeição. Esta rejeição é menor entre alunos 
da escola e seus familiares;

• Não há regularidade nos trabalhos direcio-
nados ao preparo dos pais, professores e 
alunos para aceitação do aluno com defi-
ciência. Apenas algumas escolas realizam 
estes trabalhos sistematicamente;

• Há dificuldade em relação ao apoio das 
autoridades educacionais;

• Embora procure atender às diferenças in-
dividuais dos alunos deficientes, há preo-
cupação em manter o ambiente de uma 
classe comum;

• Há falta de divulgação dos trabalhos re-
lacionados ao processo de inclusão de 
alunos com deficiências, na escolarização 
comum;

• Os resultados do processo de inclusão têm 
sido positivos para os alunos, professores 
e famílias, pela possibilidade de troca de 
experiências e mudanças de valores;

• A preocupação com a qualidade de aten-
dimento do aluno com deficiência acaba 
estendendo-se a todos os alunos, os quais 
se beneficiam no seu processo de aprendi-
zagem (SASSAKI, 2003).

A INCLUSÃO SOCIAL DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

Os parâmetros curriculares nacionais 
(1997) , preconizam a atenção à diversidade 
da comunidade escolar e baseiam-se no pres-
suposto de que a realização de adaptações 
curriculares pode atender a necessidades par-
ticulares de aprendizagem dos alunos. Consi-
deram que a atenção à diversidade deve se 
concretizar em medidas que levam em conta 
não só as capacidades intelectuais e os co-
nhecimentos dos alunos, mas, também, seus 
interesses e motivações.

A atenção à diversidade está focaliza-
da no direito de acesso à escola e visa à 
melhoria da qualidade de ensino e aprendi-
zagem para todos, irrestritamente, bem como 
as perspectivas de desenvolvimento e sociali-
zação. A Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional 9394/96, reconhece a educa-
ção especial como modalidade de ensino que 
permeia todos os níveis escolares, deixando 
claro que não há nos sistemas ensinos tipos 
separados de educação.A educação especial 
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não é um subsistema, mas sim um conjun-
to de recursos que devem ser organizados e 
disponibilizados nas unidades escolares aos 
alunos que necessitem de apoios diferencia-
dos. O sistema tem que ser aberto, inclusivo, 
universal, atento à diversidade:

O aprendizado não é adquirido somente 
na escola, é construído pela criança em 
contato com o social, junto com sua famí-
lia e no mundo que o cerca. A família é o 
primeiro vínculo com a criança e é respon-
sável por grande parte de sua educação, 
e de sua aprendizagem, e por meio desta 
aprendizagem ela é inserida no mundo 
cultural, simbólico e começa a construir 
seus saberes (OLIVEIRA, 2006, p.6).

As Diretrizes Nacionais para a Educa-
ção Especial na Educação Básica (BRASIL, 
2001) trata a respeito do serviço de apoio à 
inclusão, pelo qual deve ser desenvolvido o 
atendimento educacional especializado (AEE) 
na escola, envolvendo-se professores com di-
ferentes funções:

Salas de Recursos: serviço de natureza 
pedagógica, conduzido por professor 
especializado, que suplementa (no caso 
dos superdotados) e complementa (para 
os demais alunos) o atendimento educa-
cional realizado em classes comuns [...]. 
Esse serviço realiza-se em escolas, em 
local dotado de equipamentos e recursos 
pedagógicos adequados às necessida-
des educacionais especiais dos alunos, 
podendo estender-se a alunos de escolas 
próximas, nas quais ainda não exista esse 
atendimento. Pode ser realizado individu-
almente ou em pequenos grupos, para 
alunos que apresentem necessidades 
educacionais especiais semelhantes, em 
horário diferente daquele em que frequen-
tam a classe comum. [...] (BRASIL, 2001, 
p.50).

OS DESAFIOS EDUCACIONAIS PARA O 
EDUCADOR E A IMPORTÂNCIA DE SUA 
FORMAÇÃO DOCENTE

Hoje, com a Lei 9.394, de dezembro de 
1996, novas demandas estão sendo postas 
para a escola e para os profissionais que nela 
atuam. A legislação, produzida pelo conheci-

mento e pelo debate acadêmico e social de 
quase duas décadas, reconhece a importân-
cia fundamental da atuação dos docentes no 
processo de ensino-aprendizagem e dedica 
atenção especial ao problema de formação 
de professores para educação básica e, em 
especial, para o ensino fundamental.Consta-
ta-se que, de acordo com a legislação vigen-
te, a atuação profissional do docente não se 
restringe somente à sala de aula. Relevante, 
também, é sua participação no trabalho cole-
tivo da escola, o que se concretiza na elabora-
ção do projeto pedagógico do estabelecimen-
to escolar, ao qual deve estar subordinado o 
plano de trabalho de cada docente:

Inclusão e participação são essenciais à 
dignidade humana e ao gozo e exercício 
dos direitos humanos. No campo da edu-
cação, tal se reflete no desenvolvimento 
de estratégias que procuram proporcionar 
uma equalização genuína de oportunida-
des. A experiência em muitos países de-
monstra 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 (UNES-
CO, 1994, p. 61).

Para Hoffman (2006), a avaliação é um 
mecanismo privilegiado que garante a função 
seletiva da escola na sociedade capitalista e, 
como tal, está atrelada à contradição básica 
desta sociedade. Os procedimentos avaliató-
rios como toda a didática respondem à or-
ganização global do trabalho pedagógico na 
escola, organização que é produto das expec-
tativas que a sociedade tem da escola. Dentro 
do processo ensino aprendizagem, quando 
avaliamos, exercemos um ato político, pois 
devemos ter em mente que estamos forman-
do cidadãos críticos.

Acredita-se ser o professor quem reflete 
sobre a produção de conhecimento do alu-
no, promovendo o movimento, favorecendo 
a iniciativa e a curiosidade no perguntar e 
no responder e construindo novos saberes, 
junto com os alunos. O diálogo é a confirma-
ção conjunta do professor e dos alunos no 
ato comum de conhecer e reconhecer o ob-
jeto de estudo. Então ao invés de transferir o 
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conhecimento estaticamente, como se fosse 
posse fixa do professor, o diálogo requer uma 
aproximação dinâmica na direção do objetivo. 
Para Freire (1997) por meio de uma relação 
dialógica e dialética entre professor e aluno, 
a proposta pedagógica do autor, centraliza-
-se na dimensão do conhecimento, no sen-
timento de aceitação do outro, da interação, 
da intersubjetividade e requer um professor 
problematizador da realidade, que juntamente 
com seus alunos cria estratégias, caminhos e 
alternativas visando à solução de problemas. 
Por meio da “problematização” da realidade, 
da significação é possível desenvolver uma 
concepção libertadora na relação professor e 
aluno e conhecimento e aprendizagem:

Como situação gnosiológica, em que o 
objeto cognoscível, em lugar de ser o tér-
mino do ato cognoscente de um sujeito, 
é mediatizador de sujeitos cognoscente, 
educador, de um lado, educandos, de ou-
tro, a educação problematizadora coloca, 
desde logo, a exigência da superação da 
contradição educador x educando. Sem 
esta, não é possível a relação dialógica, 
indispensável à cognoscibilidade dos su-
jeitos cognoscentes, em torno do mesmo 
objeto cognoscível (FREIRE, 2001, p. 78).

Segundo Gadotti (2003), a educação é 
de total importância para a sobrevivência do 
ser humano. Para que ele não precise inven-
tar tudo, necessita apropriar-se da cultura, do 
que a humanidade já produziu. Educar pode 
ser entendido como uma aproximação entre o 
ser humano e o que a humanidade produziu, 
ou seja, se algo era importante no passado, 
hoje é ainda mais numa sociedade baseada 
no conhecimento. Todos os educadores pre-
cisam ter absoluta consciência sobre o que 
é aprender, e o que é aprender a aprender, 
para que se possa ter uma melhoria no ato 
de ensinar. Para os educadores, não basta 
apenas ter conhecimento de como se cons-
trói o conhecimento, eles necessitam também 
saber o que é ensinar, o que é aprender e 
como aprender.

Nas palavras de Gadotti (2003) apren-
der não é o simples fato de acumular conheci-
mentos, todos podem aprender por meio das 
próprias experiências vividas. Aprendem-se 

quando tem um projeto de vida, aprende-se 
em toda nossa existência, não existe um tem-
po próprio para aprender.Faz-se necessário a 
consciência de que se precisa de um tempo 
para aprender e para que nossas informações 
sejam sedimentadas. Não é possível injetar 
dados e informações no cérebro de ninguém, 
é preciso que se tenha vontade própria, exi-
ge-se também disciplina e dedicação. Como 
diz Paulo Freire (2011, p. 79): “Quem ensina 
aprende ao ensinar e quem aprende ensina 
ao aprender”.

Para Gadotti (2003) muitos educado-
res não conseguem ver um sentido naquilo 
que estão ensinando e consequentemente, 
os alunos também não veem sentido algum 
no que estão aprendendo. Em uma época 
de dúvidas, de perplexidades, de mudanças, 
esse profissional deve estabelecer sentido 
com seus alunos. O processo de ensino e 
aprendizagem deve ter sentido para o proje-
to de vida de ambos para que dessa forma 
seja um processo verdadeiramente educa-
tivo: “O grande constrangimento de muitos 
dos professores está no “viver sem sentido” 
do que estão fazendo, o ato de educar está 
basicamente ligado ao “viver com sentido”, à 
impregnação de sentido para nossas vidas” 
(GADOTTI, 2003, p. 53).

Para Piaget (1978), ensinar nos dias 
de hoje é necessário principalmente em dois 
pontos: Ter gosto pelo aprendizado, ter pra-
zer no ato de ensinar, como um médico que 
cuida de seus pacientes, para que acolham 
a cura e, sobretudo, amar o aprendente. Ape-
nas aprendem de verdade quando aquilo que 
se aprende é realmente significativo para que 
assim se possa envolver profundamente no 
que se aprendeu: “A educação não é só ci-
ência, mas é também arte. O ato de educar 
é complexo. O êxito do ensino não depende 
tanto do conhecimento do professor, mas da 
sua capacidade de criar espaços de aprendi-
zagem” (GADOTTI, 2003, p. 41).

As ideias de Gadotti expressam carac-
terísticas indispensáveis ao exercício docen-
te, pois explicita ao educador ter habilidades 
para ensinar os conteúdos programados, e o 
conhecimento escolar de que o aluno neces-
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sita. Segundo Santa Roza (1999), precisa-se 
urgentemente tomar uma solução a respeito 
da formação de adultos educadores, e não 
nos atermos a uma intelectualização do saber. 
Pois, o ensino tem como intuito a transmis-
são de conhecimentos seguindo parâmetros 
e técnicas de aprendizagem, por meio do do-
mínio de aspectos didáticos, para que assim, 
se possa transmitir a matéria de uma maneira 
mais compreensível e objetiva. Entretanto, po-
de-se dizer que a produção acadêmica hoje 
é fraca, pois o sistema educacional vem pas-
sando por uma crise, devido às mudanças 
sociológicas e tecnológicas que o mundo de 
uma maneira geral vem passando.

São necessários currículos mais com-
pletos que a simples graduação teórica, pois 
para que se possa lecionar, é indispensável 
ter um bom preparo, já que os alunos pre-
cisam de uma didática especial de modo 
que possam ter seu aprendizado facilitado. 
Sendo assim, é evidente que precisa haver 
mudanças no processo de formação dos pro-
fissionais, e que passe a existir um campo 
na faculdade voltado exclusivamente para a 
catequização de técnicas especiais de ensino 
(SANTA ROZA, 1999).

Conforme Moran (2007), bons profes-
sores e educadores são os segredos na mu-
dança educacional, os professores têm muito 
mais liberdade e opções do que parece. A 
educação não evolui com professores mal 
preparados, muitos educadores começam 
a lecionar sem uma formação adequada, 
principalmente do ponto de vista pedagógi-
co. Conhecem o conteúdo, mas não sabem 
como gerenciar uma classe, como motivar 
diferentes alunos, que dinâmicas utilizar para 
facilitar a aprendizagem, como avaliar o pro-
cesso de ensino-aprendizagem além das tra-
dicionais provas. Como costuma assumir, por 
necessidade, um número de aulas cada vez 
maior, tendem a reproduzir rotinas e mode-
los; procuram poupar-se para não sucumbir, 
dão o mínimo de atividades possíveis para 
diminuir o tempo de correção. Preparam su-
perficialmente as aulas e vão incorporando 
esses modelos como os possíveis, que se 
tornam hábitos, cada vez mais enraizados 
(MORAN, 2007). Para Muszkat, Miranda e 

Rizzutti (2011), fazem algumas orientações 
importantes aos professores:

•  Manter contato com os pais frequen-
temente;

• Sentar a sós com a criança e per-
guntar como ela acha que aprende 
melhor 9 quando a mesma tiver con-
dições de responder);

• Procurar estratégias e recursos de 
ensino flexíveis até descobrir a me-
lhor maneira para ensiná-la;

• Criar um caderno para melhor comu-
nicação entre o professor e a família;

• Elogiar a criança sempre que apre-
sentar avanços;

• A cada semana, sentar-se com a 
criança, conversar sobre seu pro-
gresso em sala de aula e ouvir a 
opinião dela;

• Oferecer regras de convivência cla-
ras e objetivas;

• Transformar as tarefas em jogos;

• Eliminar ou reduzir o uso de testes;

• Avaliar pela qualidade, não pela 
quantidade;

• Planejar junto à criança as atividades 
que serão desenvolvidas;

• Dar preferência à estratégia de en-
sino participativo; dividir as tarefas 
grandes em várias pequenas;

• Utilizar diferentes recursos de ensi-
no; colocar o aluno com dificuldade 
próximo à mesa do professor; evitar 
estímulos que possam distrair o alu-
no;

•  Propor atividades individualizadas e 
ao advertir a criança sempre expli-
car para ela a razão da advertência 
(MUSZKAT et al., 2011).

Na abordagem cognitivista, Mizukami 
(1999, p. 77) coloca que o professor atua 
investigando, pesquisando, orientando e 
criando ambientes que favoreçam a troca e 
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cooperação. Ele deve criar desequilíbrios e 
desafios sem nunca oferecer aos alunos a so-
lução pronta. Em sua convivência com alunos, 
o professor deve observar e analisar o com-
portamento deles e tratá-los de acordo com 
suas características peculiares dentro de sua 
fase de evolução. Mizukami (1999, p. 99) em 
abordagem sócio-cultural afirma que a relação 
entre o mestre e o aprendiz é horizontal, pro-
fessor e aluno aprendem juntos em atividades 
diárias. Neste processo, o professor deverá 
estar engajado em um trabalho transformador 
procurando levar o aluno à consciência, des-
mistificando a ideologia dominante, valorizan-
do a linguagem e a cultura.Hoje se aproveita 
efetivamente, em média, menos da metade 
do tempo na sala de aula, pela percepção 
de que os cursos são muito longos e de que 
muitas das informações que acontecem na 
sala de aula poderiam ser acessadas ou recu-
peradas em outro momento. Muitos alunos e 
professores estão desmotivados com o ensi-
no uniforme, padronizado, que não se adapta 
ao ritmo de cada um.

Moran (2007) diz ainda que criticam o 
confinamento do processo de ensino-apren-
dizagem à sala de aula, sempre com as mes-
mas turmas, com a mesma programação, nos 
mesmos horários. São complicados os des-
locamentos diários de professores e alunos 
de lugares distantes para poder estar todos 
juntos na mesma sala, ao mesmo tempo, prin-
cipalmente no nível superior. Numa visão mais 
ampliada, a educação na atualidade vive pro-
blemas de ordem ideológica estrutural, que 
perpassam o sistema econômico vigente. In-
fluenciada por esses ideários, a escola encon-
tra-se presa e reproduz a chamada ideologia 
dominante neoliberal, onde como exemplo 
tem-se os chamados controles escolares su-
geridos pelo Ministério da Educação e Cultura 
– MEC (PRADA, 2008).

O Provão tem sido preconizado nas es-
colas superiores como um instrumento que 
define o bom profissional para o mercado de 
trabalho, através das notas obtidas. Há cursos 
e escolas que preparam aulas e cursinhos 
específicos para os alunos se saírem bem 
no provão (PRADA, 2008). E, Queiroz (2001 
apud KADOW, 2006) relata que educador, 

deve ter como uma de suas metas, humanizar 
os alunos. Ele deve ter um espírito libertador 
intelectual, ser autônomo moralmente e plura-
lista em seus pensamentos, ele deve também, 
em sua prática pedagogia libertar seus alunos 
da ignorância, do preconceito, do capricho, da 
alienação e de falsas consciências, buscando 
assim, desenvolver as potencialidades huma-
nas de cada um. Para ingressar no magistério 
superior, segundo a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional - Lei nº. 9394/96, em 
seu Capítulo VI, artigo 66 cita:

A preparação para o exercício do magis-
tério superior far-se-á em nível de pós-gra-
duação, prioritariamente em programas de 
mestrado e doutorado. Parágrafo único. O 
notório saber, reconhecido por universida-
de com curso de doutorado em área afim, 
poderá suprir a exigência de título acadê-
mico (BRASIL, LDBEN. 1996, p. 23).

Por meio do avanço nas ofertas edu-
cacionais, a uma ação de massa e deixando 
de pertencer a grupos privilegiados, novas 
oportunidades de trabalho surgiram no cam-
po educacional. Conforme Finger (2010) o 
papel do educador universitário pode ser mui-
tos, crê ainda que as respostas possam ser 
muitas, todas elas, perfeitamente justificáveis. 
O autor acredita, porém, que algumas coisas 
são fundamentais e precisam ser encaradas 
com muita seriedade por educadores e ges-
tores universitários:

O educador universitário no contexto em 
que os Institutos de Ensino Superior e os 
alunos estão vivendo, não pode mais ser 
uma pessoa que fique repetindo aulas 
enfadonhas e massacrando seus alunos. 
Que não é tarefa fácil, isso todos nós sa-
bemos, mas é necessária. O que está em 
jogo é toda uma geração de alunos que 
continuam a não receber o tratamento que 
merecem. E, se não forem os professores 
que fizerem essa reflexão, outros farão por 
eles. O que poderá ser pior, muito pior 
(FINGER, 2010, p. 11-12).

De acordo com Pimenta (2002), embo-
ra os educadores universitários possuam ex-
periências significativas na área de atuação, 
ou tenham um grande embasamento teórico, 
predominam, no geral, o despreparo e até 
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um desconhecimento científico do que seja 
um processo de ensino aprendizagem. Para 
o autor, é preciso considerar que a atividade 
profissional de todo docente possui uma natu-
reza pedagógica, e vincula-se a objetivos edu-
cativos de formação humana e a processos 
metodológicos e organizacionais de constru-
ção e apropriação de saberes e modos de 
atuação. Faz-se também necessário o desen-
volvimento de algumas competências funda-
mentais para o exercício da prática pedagó-
gica: a liderança, a ação interpessoal para a 
eficácia da prática, gestão participativa com 
a instituição e seus alunos, contribuir para a 
qualidade da universidade, a construção da 
autonomia como finalidade da educação e 
ser pessoalmente um eterno aprendiz.

Diante do exposto acima, como Pimen-
ta (2002) acredita-se que grande parte dos 
educadores do ensino superior constrói sua 
identidade docente por meio das experiências 
que adquiriram como alunos de diferentes 
professores, que lhes possibilitam dizer quais 
eram os bons professores, e dessa manei-
ra formam modelos positivos e ou negativos, 
nos quais se espelham para reproduzir ou ne-
gar. Na verdade, eles não se identificam como 
professores, uma vez que olham o ser profes-
sor e a universidade do ponto de vista do ser 
aluno. O desafio, então, que se impõe é o de 
construir a identidade de professor universi-
tário, baseado não apenas nas experiências 
vividas e no saber específico, mas também 
no empenho em construir saberes pedagógi-
cos por meio de uma contínua formação, que 
viabilize o desenvolvimento de competências 
necessárias ao exercício do magistério:

Não posso ser educador se não percebo 
cada vez melhor que, por não poder ser 
neutra, minha prática exige de mim uma 
definição, uma tomada de posição, deci-
são e ruptura. Exige de mim que escolha 
entre isto ou aquilo. Assim como não pos-
so ser educador sem me achar capacita-
do para ensinar certo e bem os conteúdos 
de minha disciplina não posso, por outro 
lado, reduzir minha prática docente ao 
puro ensino daqueles conteúdos. Esse é 
um momento apenas da minha atividade 
pedagógica. Tão importante quanto o en-
sino dos conteúdos é minha coerência na 

classe. A coerência entre o que digo, o 
que escrevo e o que faço (FREIRE, 2011, 
p. 39).

Para as Instituições de ensino supe-
rior, os requisitos necessários para ser um 
bom docente seriam a capacidade de comu-
nicação, atualização e profundidade de co-
nhecimentos teóricos e práticos, precisão no 
domínio do tema, fluência verbal, correção 
e adequação da linguagem e domínio dos 
aspectos didáticos aplicáveis à situação de 
aprendizagem. Por sua vez, é Cunha (2005) 
quem diz que por não ser uniforme, a forma-
ção docente universitária não sofre alteração, 
porém as seleções para a carreira docente 
são unânimes com relação à escolha do 
profissional, buscando um educador compe-
tente e competitivo, inserido na sociedade e 
mercado de trabalho com maior nível de es-
colarização e de melhor qualidade, além de 
utilizar de tecnologias de informação na sua 
docência produzindo seu trabalho não mais 
de forma isolada, mas em redes acadêmicas 
dominando o conhecimento contemporâneo e 
manejando-o para a resolução de problemas, 
um docente que domine o trato da matéria do 
ensino e a integre ao contexto curricular e his-
tórico-social, utilizando diversificadas formas 
de ensinar, dominando sua postura e bus-
cando a participação do aluno. Em relação 
à educação superior, o surgimento de suas 
instituições (escolas superiores, faculdades 
e universidades) está ligado à função cres-
cente que elas passam a desempenhar nas 
sociedades modernas: produção de conhe-
cimento, ensino, e extensão.Assim, como um 
fenômeno, a educação superior é constituída 
por uma diversidade crescente de instituições, 
propostas, funções e orientações, ao mesmo 
tempo, em que mantém relações e interações 
complexas com o sistema econômico, político 
e social, evidenciando-se como fator impor-
tante no processo de transformação social, 
pela sua crescente expansão quantitativa e o 
aumento de sua relevância social no mundo 
contemporâneo.
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo discorrer sobre o processo do ensino da Língua 
Portuguesa dentro de uma perspectiva histórica e de uma discussão política. Para isso, 
foi realizada uma pesquisa bibliográfica, pautada na historiografia da Língua Portuguesa. 
Assim, nele é desenvolvido uma abordagem diacrônica em que mostra a forma como o 
ensino da língua estava estruturado para uma elite e que, a partir da democratização do 
ensino, na década de 60, buscou-se uma nova metodologia, amparada pelos documentos 
nacionais. Sem dúvida, todas essas mudanças que ocorreram estão fundamentadas nos 
aspectos sociais, políticos e ideológicos.

Palavras-chave: Língua Portuguesa; Historiografia; Ensino; LDB; PCN.

UMA ABORDAGEM DIACRÔNICA SOBRE O ENSINO DA LÍNGUA 
PORTUGUESA NO BRASIL ATÉ O FINAL DO SÉC XX
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A abordagem do ensino da Língua Portuguesa sempre foi alvo da reflexão, pois por 
meio da história percebe-se que esse ensino foi direcionado a públicos distintos. No princípio, 
apenas a elite tinha acesso à escolarização. Eram poucos os que não pertenciam à nobreza 
ou a um grupo de prestígio social e que conseguiam ultrapassar a barreira do analfabetismo.

Portanto, todo material didático e toda a estrutura educacional estava voltada para esse 
público. No entanto, com o processo da democratização do ensino, houve a necessidade de 
se repensar a abordagem metodológica . . . .onteúdo a ser ensinado na escola. Esse processo 
de mudança foi bem traumático e obteve pouca efetivação, pois muitos alunos, percebendo 
que o ambiente educacional não estava preparado para eles, abandonaram os bancos esco-
lares sem concluir os seus estudos.

Portanto, este trabalho tem por objetivo discorrer sobre o processo do ensino da Língua 
Portuguesa dentro de uma perspectiva histórica e de uma discussão política, a fim de compre-
ender que todo esse processo ocorreu devido aos aspectos sociais, ideológicos e políticos.

INTRODUÇÃO
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PERSPECTIVA HISTÓRICA

Analisando alguns documentos, vê-se 
que o ensino de Língua Portuguesa, através 
dos séculos, esteve sempre subordinado a 
uma ideologia dominante. A variante culta da 
língua sempre foi tida como único modelo a 
ser seguido e utilizado. No início da coloni-
zação brasileira, os portugueses impuseram 
a sua língua como forma de dominação, ou 
seja, eles desprezaram a língua tupi, falada 
na colônia pelos índios, e tornaram obriga-
tório o uso da Língua Portuguesa “sem que 
houvesse possibilidade de permanência da 
língua tupi em nosso território” (CASAGRAN-
DE, 2002, p. 54).

Após a publicação das primeiras gra-
máticas – indício da sistematização da Língua 
Portuguesa no Brasil . . . .eu ensino passou 
a existir paralelamente ao da Língua Latina. 
Dessa forma, percebe-se que o ensino estava 
totalmente voltado para atender à demanda 
de uma elite. Passava-se a cobrar dos estu-
dantes uma escrita erudita, com correção e 
elegância, a fim de preservar o patrimônio 
linguístico português. Sob essa perspectiva 
Casagrande comenta que

Essa preocupação perpassa a obra de 
Amaro de Reboredo, Methodo grammati-
cal para todas as línguas, escrita no ano 
de 1619 [...] Tal obra propõe um método 
de ensino de línguas – incluindo-se latim e 
português – dividido em gramática, cópia 
e frase, partes estas distribuídas em três 
livros, a saber: o Livro Primeiro, “Da Expli-
cação compositiva das partes da Oração 
Portuguesa, e Latina”; o Livro Segundo, 
“Dos Nomes e Verbos Irregulares, e de-
fectivos Latinos, e alguns Portugueses 
correspondentes”, . . . .ivro Terceiro, “Da 
Universal Explicação Resolutiva, e compo-
sitiva das partes da Oração exemplificada 
na Língua Latina” (CASAGRANDE, 2002, 
p. 54).

Mesmo com a Reforma Pombalina, em 
1759, o ensino da Língua Portuguesa seguiu 
o mesmo estilo da Língua Latina: Gramática, 
Retórica e Poética, imitando os bons escrito-
res. Isso perdurou até o final do século XIX, 
quando se passou a ter a denominação da 
disciplina “Língua Portuguesa”.

Essa língua era estudada não com su-
porte da existência de manuais didáticos, mas 
apoiada em antologias ou nas famosas cres-
tomatias, que eram a seleção dos melhores 
e mais úteis excertos de narrativas, lendas, 
fábulas, moral, religião, história, biografias, 
apólogos, romances, sonetos, poesia lírica, 
épica, satírica etc., ou seja, textos consagra-
dos de autores brasileiros, portugueses ou da 
literatura mundial. Segundo Marcuschi (2004, 
p. 261), isso ocorre até os anos 40 do séc. 
XX.

O grande propósito do ensino da Lín-
gua Portuguesa, até então, era tornar o aluno 
um guardião da boa linguagem, ou seja, ele 
deveria ter uma boa desenvoltura na leitura, 
bem como um contato efetivo com os gran-
des textos literários, a fim de reproduzir a sua 
linguagem. Um documento do MEC publica-
do no Diário Oficial de 31 de julho de 1931 
determinava:

O programa desta cadeira [Língua Portu-
guesa] tem por objetivo proporcionar ao 
estudante a aquisição efetiva da língua 
portuguesa, habilitando-o a exprimir-se 
corretamente, comunicando-lhe o gosto 
da leitura dos bons escritores e minis-
trando-lhe o cabedal indispensável à for-
mação de seu espírito, bem como à sua 
educação literária (MEC, p. V).

Dessa forma, percebe-se que a língua 
estava a serviço da formação de um indivíduo 
culto que pudesse obter dela os conhecimen-
tos necessários. A língua era vista como ho-
mogênea e estável . . . .nfase do seu ensino 
recaia sobre a leitura e na produção textual 
em níveis mais elevados. Acreditava-se no 
aprendizado pela exposição à boa linguagem 
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e na existência de uma língua de uma única 
variante.

Tal visão, que vigoraria até os anos 
60 do século XX, sofreria sensível mudança 
quando se propôs a alfabetização em massa 
. . . .scola se tornaria obrigatória mediante a 
implantação, em 1961, da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, sob o número 
4024/61. Essa lei determinava que “a educa-
ção é direito de todos e será dada no lar e na 
escola” (Art.2º).

Diante dessa lei, a escola passou a ser 
um dever e, consequentemente, todos os alu-
nos, de todas as classes sociais, deveriam 
ter acesso a ela, criando assim uma hetero-
geneidade muito grande. Para auxiliar os pro-
fessores nesse período, surgiram os manuais 
de ensino de língua, mas, por não haver uma 
diretriz consensual, existe uma proliferação de 
obras das mais variadas qualidades: predomi-
navam as teorias da comunicação misturadas 
a preceitos linguísticos vagos e ênfase exage-
rada no ensino da gramática:

Nos ensinos primário e secundário, tra-
balhava-se, ainda, com a antologia, mas 
a questão do ensino não era resolvida. 
Cada professor seguia a sua linha. Em-
pregava-se nomenclatura variada. Diante 
dessa situação, o Ministério da Educação 
e Cultura incumbiu um grupo de gramá-
ticos da tarefa de compilar termos técni-
cos, no campo da gramática, que deve-
riam ser empregados uniformemente em 
todo o país e, assim, patrocinou a elabo-
ração de um glossário que foi publicado 
em 1959, sob forma de portaria, com a 
finalidade de padronizar as referências 
descritivas sobre a língua, numa tentativa 
de redimensionamento de estudos, sem 
privilégio de qualquer doutrina. Tratava-se 
da Nomenclatura Gramatical Brasileira, a 
NGB, que se encontra em vigor até os 
dias atuais, embora submetida a diversas 
críticas (BARBOSA, 2000, p. 170).

Contudo, o alvo da alfabetização em 
massa, perseguido desde a Constituição de 
1946, continuava inatingível e, por isso, sur-
giram os Conselhos Estaduais de Educação, 
cuja tarefa seria tentar melhorar a qualidade 
do ensino. Levar-se-ia em conta, a partir da 
Lei, a variedade dos cursos, a flexibilidade 
dos currículos . .  .  .rticulação dos diferentes 
graus (Art.12). Assim, a organização do en-
sino obedeceria às peculiaridades de cada 
região e de seus grupos sociais. A situação 
começou então a se transformar,

Com a denominada democratização do 
ensino, realizada pelo regime militar nas 
décadas de 60 e 70 do século passado, 
camadas da população que até então não 
tinha acesso às práticas escolares ou às 
variedades linguísticas de maior prestígio 
social passaram a frequentar os bancos 
escolares (PIETRI, 2003, p.21).

Não se tratava, portanto, de uma mu-
dança educacional, mas, sim, de novas condi-
ções sociopolíticas. O país passava por uma 
transformação. Com a ditadura militar, a partir 
de 1964, passou-se a buscar o desenvolvi-
mento do capitalismo, mediante a expansão 
industrial. A proposta educacional, agora, 
passava a ser condizente com a expectativa 
de se atribuir à escola o papel de fornecer re-
cursos humanos que permitissem ao Governo 
realizar a pretendida expansão.

Com o povo conquistando o direito à 
educação sistemática, a clientela da esco-
la pública começava a se modificar, pois as 
escolas primárias municipais não eram mais 
frequentadas pelos filhos das camadas mais 
privilegiadas da população.

Aos poucos, o aspecto elitista da escola 
pública desapareceu e sua clientela passou a 
ser constituída de camadas populares. Criou-
-se o critério de carência para o ingresso nas 
escolas públicas e, em consequência, o pro-
fessor passou a ter uma nova preocupação: 
a heterogeneidade dialetal de seus alunos.
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Acostumado, até então, a uma cama-
da de alunos distintos, a quem ministravam 
a norma padrão culta, agora os professores 
se sentiam despreparados para enfrentar tal 
situação. Como resultado dessa democrati-
zação do ensino, criou-se a necessidade de 
ampliar o quadro de professores e diante dis-
so, o prestígio do Magistério começou a se 
desfazer com a nova política salarial.

Segundo Pietri (2003, p. 21) com “o 
aumento da necessidade de professores, 
diminui o grau de exigência na seleção de 
profissionais para esse cargo, diminuindo 
consequentemente a qualidade do ensino 
oferecido, ao mesmo tempo em que se torna 
cada vez piores as condições de trabalho”.

As classes média e alta, que antes op-
tavam pelo Magistério por vocação ou interes-
se profissional, passaram a interessar-se por 
outras profissões mais rendosas. Começou a 
evasão no Magistério . . . .udança de perfil do 
professor. Antes, uma profissão que conferia 
status às moças de classe média e alta, agora 
representava a ascensão social para os que 
pertencem às classes menos abastadas da 
sociedade.

Em decorrência dessa mudança, a qua-
lidade do ensino se fez menos refinada, bus-
cando-se uma adequação ao novo momento; 
também as classes mais privilegiadas come-
çaram a abandonar a escola pública . . . .ro-
curar as instituições particulares, notadamente 
às de formação religiosa.

Em 1971, é sancionada a Nova Lei de 
Diretrizes e Bases, a 5692/71, que estabele-
ce a língua nacional como instrumento de co-
municação e expressão da cultura brasileira.

A partir de então, a disciplina Língua 
Portuguesa passou a ser denominada Comu-
nicação e Expressão no que foi considerado 
1º segmento do 1º grau (1ª à 4ª série), Comu-
nicação e Expressão em Língua Portuguesa, 
no 2º segmento (5ª à 8ª série) e só se confi-

gurando como Língua Portuguesa e Literatura 
Brasileira no 2º grau.

Diante da nova realidade linguística dos 
alunos, os professores mantiveram-se indeci-
sos: adequar o ensino aos novos alunos ou 
reprovar em massa nas primeiras séries de 
cada curso, pois a língua ensinada na escola 
era muito distante da realidade comunicativa 
do aluno. Assim, optou-se por um ensino mais 
utilitário com a língua voltada para a oralidade 
e, dessa forma, mais adequada ao contexto 
social do aluno.

Cada vez mais, o ensino tornou-se me-
nos normativo e, portanto, menos rigoroso em 
relação aos padrões cultos da língua. Ensinar 
gramática passou a ser coisa ultrapassada. 
Como resultado desse fato, o ensino da Lín-
gua Portuguesa passou a se configurar pela 
Teoria da Comunicação: o aluno devia ser ca-
paz de “funcionar” como locutor e interlocu-
tor de mensagens pela utilização de códigos 
verbais e não verbais.

As gramáticas de Bechara, Celso Cunha 
e Rocha Lima, até então alvos de ensino, fo-
ram substituídas por outras que, para facilitar 
a aprendizagem, ensinavam através da ilus-
tração. Também as antologias desapareciam; 
em seu lugar, surgiam livros didáticos mais 
atraentes em sua forma, explorando-se cores 
e recursos gráficos.

A interpretação dos textos não era mais 
produzida pelo professor junto a seus alunos. 
As perguntas já estavam prontas nos livros 
e tinham, em geral, respostas óbvias, sem 
exigir nenhum tipo de reflexão por parte do 
estudante. Havia o livro do professor, com as 
respostas já elaboradas às questões apre-
sentadas no livro do aluno, para que assim, 
o docente que ingressar no Magistério, sem 
grande preparação, pudesse utilizá-las em 
suas aulas. Dava-se ênfase, então, apenas 
a textos jornalísticos e publicitários, pratica-
mente ignorando-se os literários. Havia, ainda, 
destaque para textos não verbais, charges e 
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histórias em quadrinhos. Era uma “paraferná-
lia didática” (GERALDI, 1997, p. 93), que ia 
das respostas nos manuais do professor até 
vídeos destinados ao ensino de determinados 
tópicos.

Desde o final dos anos 70, já cientes do 
caos em que se estabeleceu no ensino, deci-
diu-se pela inclusão de redações em provas 
e exames vestibulares, acreditando-se que se 
teria, nessa atitude, uma solução para a crise. 
Esqueceu-se, todavia, de que, para a melhoria 
da expressão de nossos alunos, não basta o 
domínio da técnica de redação.

Fazer uma boa dissertação não consis-
te em estar ciente de que se devem utilizar 
quatro a cinco parágrafos, sendo um de intro-
dução, dois ou três de desenvolvimento, um 
de conclusão, num espaço de vinte e cinco a 
trinta linhas. Urge, tão somente, uma mudança 
de atitude do professor quanto às atividades 
de produção textual de seus alunos e como 
avaliar essa produção. O que se cobrava nas 
redações era a obediência ao padrão culto 
da língua, nessa época já dissociado da rea-
lidade culta corrente.

Tentando resolver o problema, as edito-
ras lançaram inúmeros manuais de redação 
e os distribuíram entre os professores, espe-
rando que os adotassem. Entre esses, des-
tacava-se a série Criatividade, de Samir Curi 
Meserani. Essa série explorava e estimulava 
a capacidade criadora do aluno, de forma in-
teiramente espontânea e gradual.

Havia uma enorme quantidade de ma-
nuais, mas quase todos se baseavam na co-
nhecida obra de Othon Moacir Garcia, Co-
municação em prosa moderna, cuja leitura 
deveria ser recomendada a todo professor, 
pois ensina a escrever aprendendo a pensar.

A partir de 1985, os exames vestibula-
res constataram a permanência do desprepa-
ro de muitos vestibulandos, que, apesar de 
todos os esforços, ainda redigiram mal e não 
entendiam o que liam. Matérias jornalísticas 
apresentavam os erros ortográficos dos can-
didatos a uma vaga nas universidades.

Percebe-se, portanto, que a preocupa-
ção maior era com a ortografia, esquecendo-
-se da expressão como ponto importante da 
produção escrita. Em busca de uma solução, 
leitura e redação passaram a ser exigidas 
em provas nas escolas de 1º e 2º graus. Os 
alunos liam livros impostos pelos professores 
e, na maioria das vezes, inadequados à sua 
faixa etária e grau de cultura.

É nesse momento de crise que se faz 
ouvir a voz de Evanildo Bechara, posicionan-
do-se contra o glotocentrismo . . . .pressão lin-
guística. Destacou-se como de alta importân-
cia, no momento histórico de reflexão sobre 
ensino de língua materna, a obra Ensino da 
gramática. Opressão? Liberdade? (1986), que 
sempre provocou muita discussão em torno 
dos temas focalizados, desencadeando uma 
série de outras produções, de diferentes au-
tores.

Neste trabalho, após um levantamento 
histórico do comportamento pedagógico, em 
relação ao ensino de gramática normativa, 
nas décadas de 70 e 80, o autor concluiu 
que a “perseguição” à gramática normativa, 
tradicional, era tão errada quanto o privilégio 
dedicado ao código oral, coloquial, em detri-
mento do dialeto padrão. Segundo ele, am-
bas as atitudes são de natureza monolíngue 
e desprezam o fato de que “cada falante é um 
poliglota na sua própria língua”(BECHARA, 
1986, p.12-13).

Além disso, sobressai, também, o nome 
de Celso Cunha, agora aliado ao de Lindley 
Cintra, que conjuga, em sua Nova gramática 
do português contemporâneo, o normatismo 
. . . .escritivismo.
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Ainda na década de 80, destacou-se 
Celso Pedro Luft com a publicação, em 1985, 
de Língua e liberdade: por uma nova concep-
ção da língua materna. Nesta obra, Luft afirma 
não ser contra a gramática, mas contra o seu 
ensino opressivo. Segundo Luft, o que falta ao 
educando é liberar o que já conhece e, cer-
tamente, ampliar suas capacidades através 
de uma “prática sem medo, um ensino sem 
opressão” (LUFT, 1994, p.12).

Todo esse movimento em torno do en-
sino de língua materna levou o Conselho Fe-
deral de Educação a estabelecer a medida de 
retorno da disciplina Português, eliminando as 
denominações relativas à Comunicação. Não 
se tratou somente de substituir uma denomi-
nação ou nomenclatura, mas de uma nova 
atitude que se esperava obter frente ao ensino 
de língua materna. Uma atitude em que se 
buscava olhar para a língua não como um 
aspecto estanque, mas a sua funcionalidade.

Diante disso, nas universidades, come-
çou-se a discutir o tema “ensino de língua 
materna” e inúmeros congressos foram reali-
zados em todo o Brasil divulgando os atuais 
estudos. A LDB nº 9394, de 20/12/1996, es-
tabelece, em seu Art.36, que a Língua Por-
tuguesa seria encarada como instrumento 
de comunicação, acesso ao conhecimento 
e exercício da cidadania, contemplando, as-
sim, todas as modalidades expressivas, sem 
encará-las de forma privilegiada ou não. Os 
Ensinos de 1º e 2º graus passaram, respec-
tivamente, a Ensinos Fundamental .  .  .  .I, e 
Ensino Médio.

Nos últimos anos, notou-se uma maior 
preocupação com a formação dos professo-
res oriundos dos cursos de Letras. O governo 
brasileiro incentivou e começou a cobrar a 
pós-graduação, criando assim, diversos cur-
sos nas mais diversas universidades. Além 
disso, no final do século XX, foram publicados 
os PCNs, visando a orientar e padronizar o 
ensino segundo os mais modernos parâme-

tros. Segundo Marcuschi (2004, p. 259), os 
PCNs passaram a ser um ponto de referência 
para reflexão e de renovação em torno dessa 
questão do ensino de Língua Portuguesa.

Segundo os PCNs, a língua passa a ser 
vista não mais como um instrumento de co-
municação, mas, principalmente, enunciação, 
discurso, que estabelece relações de interco-
municação. Os processos de leitura e escrita 
passam, portanto, a ser resultado de intera-
ção autor-texto-leitor.

De acordo com a nova concepção, al-
terou-se o papel desempenhado pelo aluno. 
Ele passou a ser ativo e construtor de suas 
próprias habilidades e conhecimentos, atra-
vés de um processo contínuo de interação 
com outros receptores e com a própria língua, 
que funciona como código. Assim, percebe-
-se que os enfoques do ensino . . . .oção de 
língua transformam-se radicalmente.

PERSPECTIVA POLÍTICA

Toda mudança curricular é parte de 
uma política de desenvolvimento do país, e, 
portanto, o currículo deve expressar coerên-
cia e articulação com esse projeto. Isso expli-
ca, em grande parte, porque o planejamento 
curricular está adquirindo centralidade nas re-
formas educativas, especialmente na América 
Latina. No caso brasileiro, isso se evidencia 
nas reformas curriculares em curso: PCNs do 
Ensino Fundamental e Médio e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a educação bá-
sica e superior.

No Brasil, apesar da importância que 
os governos dão ao planejamento curricular, 
a história tem demonstrado que, sucessiva-
mente, as reformas parecem fracassar. . . . .ue 
demonstra a maioria dos estudos acerca, 
por exemplo, das reformas de 1960 (Lei no 
4024/61) e de 1970 (Lei no 5692/71). Se-
gundo Domingues, Toschi e Oliveira (2000) 
esse insucesso se deveu, basicamente, “à 
ausência de financiamento do processo de 
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manutenção e investimento, . . . .alta de uma 
política ‘agressiva’ de formação de professo-
res e de recursos humanos em geral.” Além 
disso, deveu-se também à ausência de uma 
política de adequação do espaço e da infra-
estrutura pedagógica.

Em geral, essas políticas de currículo 
têm se caracterizado como programas de 
governo, isto é, com início e fim determina-
dos pelos mandatos. Falta tempo para sua 
implantação e consolidação no espaço de um 
governo, acarretando descontinuidade admi-
nistrativa e pedagógica. O mais grave é que 
tais políticas levam ao descrédito no âmbi-
to escolar, uma vez que os professores não 
acreditam nelas, e, portanto, não se engajam 
efetivamente.

Outro aspecto que deve ser ressaltado 
é que os movimentos reformistas de 1960 e 
1970 tiveram financiamento externo no pro-
cesso de elaboração. Nessas reformas, em 
geral, as equipes foram bem remuneradas e 
contaram com o apoio de assessores estran-
geiros. Entretanto, o processo de implementa-
ção e manutenção das propostas não contou 
com verbas suplementares que garantissem 
a sua continuidade.

Alguns autores, ao discutirem sobre 
currículo, demonstraram que geralmente as 
reformas não decorrem de necessidades na-
cionais coletivas. A transposição curricular es-
trangeira tem sido uma constante nessa área, 
apesar da existência de um pensamento curri-
cular nacional emergente. Os professores têm 
sido tomados como recursos nas propostas 
e não como agentes, mesmo quando supos-
tamente ouvidos no processo de elaboração. 
Daí o descompromisso social com a mudan-
ça. Segundo Santos:

Os PCNEM são produtos da globaliza-
ção da educação e são concebidos pelo 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) 
como importantes instrumentos para pro-
mover a atualização do sistema educacio-
nal, de modo a inserir o país na chamada 
era da revolução tecnológica (SANTOS, 
2007, p.7).

De acordo com Domingues, Toschi e 
Oliveira (2000), desde o início das primeiras 
formulações da Secretaria da Educação Mé-
dia e Tecnológica do Ministério da Educação 
e do Desporto (Semtec/MEC) para a reforma 
do Ensino Médio, iniciadas no primeiro gover-
no Fernando Henrique Cardoso (1994-1998), 
incluíram-se como diretrizes fundamentais:

a) a identificação do Ensino Médio com 
a formação geral básica, articulada com uma 
perspectiva de educação tecnológica e com 
o mundo do trabalho;

b) o ideário de diversificação e flexibili-
zação curricular, como forma de estabelecer 
um modelo educacional flexível de atendimen-
to às diferentes clientelas;

c) a autonomia da escola e do aluno na 
adequação curricular, favorecendo o proces-
so formativo contextualizado;

d) a definição de diretrizes curriculares 
nacionais que privilegiam as competências e 
as habilidades básicas voltadas para o trân-
sito .  .  .  .omplementaridade entre o ensino 
regular . . . .ormação profissional.

Nessas formulações, duas questões 
eram muito recorrentes: a primeira dizia res-
peito ao processo de autonomização da esco-
la no âmbito da diversificação da organização 
curricular, de acordo com as características 
dos alunos e com as demandas de cada 
contexto social; a segunda referia-se à ade-
quação curricular disciplinar dos sistemas de 
ensino e das escolas, em particular, a dois 
princípios pedagógicos compreendidos como 
eixos organizadores do novo currículo, ou 
seja, a interdisciplinaridade . . . .ontextualiza-



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 182

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

ção, mediante interação entre as diferentes 
áreas de conhecimento.

O Ensino Médio foi configurado na LDB 
(Lei no 9394/96) como a última etapa da edu-
cação básica. Esse fato novo se deu num 
momento em que a sociedade contemporâ-
nea vivia profundas alterações de ordem tec-
nológica e econômico-financeira. O desenvol-
vimento científico e tecnológico das últimas 
décadas não só transformou a vida social, 
como causou profundas alterações no pro-
cesso produtivo que se intelectualiza, informa-
tiza, passando a exigir um novo profissional, 
diferente do requerido pelos modelos taylo-
rista e fordista de divisão social do trabalho. 
A sociedade contemporânea apontava para 
a exigência de uma educação diferenciada, 
uma vez que a tecnologia estava impregnada 
nas diferentes esferas da vida social.

A ideia do Ensino Médio como parte 
da educação básica estava em consonância 
com esse novo contexto educacional, uma 
vez que, segundo a LDB, objetivava consoli-
dar e aprofundar os conhecimentos adquiri-
dos na educação fundamental, desenvolver 
a compreensão . . . .omínio dos fundamentos 
científicos e tecnológicos que presidem a pro-
dução moderna, e não apenas o preparo para 
o vestibular. Ocorre, porém, que a educação 
média tinha sido, historicamente, seletiva e 
vulnerável à desigualdade social. Conforme 
Domingues, Toschi e Oliveira (2000):

Apesar de a Constituição Federal de 
1988 assim como a LDB estabelecerem 
a progressiva extensão da obrigatorieda-
de e da gratuidade do Ensino Médio, 25% 
dos adolescentes brasileiros entre 15 e 
17 anos continuam sem estudar, e ape-
nas 32,6% frequentam escolas de Ensino 
Médio. No entanto, o número de matrícu-
las nesse nível de ensino vem crescendo 
rapidamente. De 1994 a 1999 ocorreu 
um crescimento de 57,3%, sendo que, no 
último ano, foi de 11,5%. Tal crescimento 
é, em grande parte, decorrente da quase 
universalização do Ensino Fundamental, 

na faixa dos . . . .4 anos, e da maior exi-
gência de escolarização no recrutamento 
para os postos de trabalho. Esse aumen-
to no número de matrículas tem ocorrido 
justamente na rede pública estadual e em 
cursos noturnos, o que evidencia que o 
Ensino Médio tem incorporado grupos 
sociais que se encontravam excluídos 
desse nível de ensino (DOMINGUES et 
al., 2000).

Além desse aspecto, houve a conhe-
cida "onda de adolescentes" (Parecer CEB/ 
CNE no 15/98, p. 8), fenômeno que se refere 
a um progressivo aumento de jovens entre 15 
e 18 anos. Como esse fenômeno demográfi-
co estava ocorrendo em época de escassez 
de ofertas de trabalho, boa parte desses jo-
vens tentou permanecer mais tempo na es-
cola, de forma a obter mais habilidades a fim 
de competir, com maiores oportunidades, no 
mercado de trabalho. Isso nos remete à dis-
cussão sobre a função social da escola. Se 
há pouco emprego . . . .esemprego é estrutu-
ral, fica mais claro que a função da escola vai 
muito além da preparação ou da habilitação 
para o trabalho.

Retomando o contexto da sociedade 
tecnológica . . . .ovo ambiente produtivo, vê-
-se que era exigida uma formação que inclui 
flexibilidade funcional, criatividade, autonomia 
de decisões, capacidade de trabalhar em 
equipe, capacidade de exercer múltiplos pa-
péis e executar diferentes tarefas, autonomia 
intelectual, pensamento crítico, capacidade 
de solucionar problemas etc. O perfil . . . .or-
mação cultural do candidato estavam sendo 
amplamente valorizados nos processos de 
recrutamento para o mercado de trabalho.

Vitor Paro alerta para o equívoco de se 
confundir trabalho como mediação e trabalho 
como fim, e assevera:
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A centralidade do trabalho na sociedade 
está precisamente em seu poder de expli-
cação dessa sociedade e da história, não 
podendo, entretanto, ser confundido com 
a razão de ser e objetivo último do homem 
enquanto ser histórico. O trabalho possi-
bilita essa historicidade, não . . . .azão de 
ser dela. O trabalho é central porque pos-
sibilita a realização do bem viver, que é 
precisamente o usufruir de tudo que o tra-
balho pode propiciar (PARO, 1998, p.6).

As tarefas da escola vão além das as-
pirações de se preparar para o trabalho, em-
bora ela contribua para essa tarefa. Se tiver 
como objetivo a formação de jovens cidadãos, 
a educação média deverá atualizar histórica, 
social e tecnologicamente seus alunos, o que 
implicaria na preparação para o bem viver e 
dotá-los de um saber crítico sobre o trabalho 
alienado.

Como última etapa da educação bá-
sica, o Ensino Médio teria como finalidade 
consolidar e aprofundar os conhecimentos 
adquiridos no Ensino Fundamental, além de 
possibilitar o prosseguimento de estudos. No 
artigo 35 da LDB fica claro também que a 
finalidade do Ensino Médio é "a preparação 
para o trabalho .  .  .  .idadania do educando, 
para continuar aprendendo, de modo que seja 
capaz de se adaptar com flexibilidade a novas 
condições de ocupação ou aperfeiçoamento 
posteriores".

Tais dispositivos legais deixam à mostra 
a própria condição desse grau de estudos 
de se relacionar com dois outros níveis de 
ensino. Ensino Médio .  .  .  .ue está no meio, 
entre o Fundamental . . . .uperior. Essa condi-
ção de estar no meio configura esse nível de 
ensino como despido de identidade própria, 
especialmente pelo caráter homogeneizador 
causado pelo vestibular, ou melhor, pelo pro-
cesso seletivo para ingresso no Ensino Supe-
rior. Segundo a reforma, era preciso dar uma 
identidade ao Ensino Médio, identidade que 
seria construída com base em um conceito 
que entendesse esse nível de ensino como 

aquele que contempla a formação geral sóli-
da . . . .reparação básica para o trabalho.

A identidade do Ensino Médio, nessa 
nova reforma, seria constituída pedagogica-
mente com base em um currículo diversifica-
do e flexibilizado, sendo ele considerado o 
grande eixo das mudanças no Ensino Médio. 
Socialmente, a identidade do Ensino Médio 
estaria condicionada à incorporação das ne-
cessidades locais – características dos alu-
nos e participação de professores e famílias 
na configuração do que era adequado a cada 
escola.

O novo currículo envolvia a base comum 
nacional . . . .arte diversificada, com conteú-
dos e habilidades a serem definidos clara e 
livremente pelos sistemas de ensino e pelas 
escolas, dentro dos princípios pedagógicos 
de identidade, diversidade e autonomia, como 
forma de adequação às necessidades dos 
alunos e ao meio social (art. 7o).

Vale lembrar, todavia, que o discurso 
da diversificação e da flexibilização não era 
novo, uma vez que está presente na Lei no 
4024/61 e na Lei no 5692/71. Nesses casos, 
a flexibilização . . . .iversificação se perderam 
na trajetória do processo de implementação 
das reformas. Acontece que, do nível nacional 
à unidade escolar, tem se chegado, quase 
sempre, a um currículo único.

No entanto, como se observa no Parecer 
no 15/98, que acompanha a Resolução CEB/
CNE no 3/98, enquanto a LDB dava direções 
mais duradouras da educação nacional, as 
Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), por 
estarem mais próximas da ação pedagógica, 
funcionaram como indicações que possibili-
taram acordos de ações e requerem revisões 
frequentes.
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A concepção de currículo a que se fi-
liaram (parecer e resolução) não o entendia 
como algo pronto e acabado, definido por es-
pecialistas, mas compreendia a escola como 
produtora de currículo, com professores que 
definiriam o que, como ensinar e por que 
ensinar tal ou qual conteúdo. Essa era uma 
questão extremamente significativa do ponto 
de vista da teoria curricular, mas que, certa-
mente, precisava levar em conta a realidade 
escolar brasileira e as relações que se davam 
no âmbito da escola, uma vez que parecia 
existir um descompasso entre essa nova pro-
posição curricular . . . .rática pedagógica es-
colar atual. Tal proposição, por não considerar 
a concretude da escola, corria o risco de não 
contribuir para as necessárias mudanças nas 
práticas pedagógicas (PARO, 1999).

Quanto à grade curricular do Ensino 
Médio, vemos que ela era ainda formada por 
componentes curriculares estabelecidos pela 
Lei no 5.692/71 e pela legislação comple-
mentar. O núcleo comum era formado pelas 
disciplinas Língua Portuguesa, Literatura, Lín-
gua Estrangeira Moderna, Matemática, Biolo-
gia, Química, Física, História e Geografia, que 
ocupavam quase toda a carga horária geral 
do curso. Na parte diversificada, incluía-se a 
preparação para o trabalho, que se apresen-
tava como disciplina ou que podia ser de-
senvolvida de forma integrada com todas as 
matérias do núcleo comum.

Como decorrência dessa formulação, 
foram elaborados, na maior parte dos estados 
brasileiros, os chamados guias curriculares e 
os programas curriculares. Esses documen-
tos, em sua maioria, foram simplesmente ig-
norados pelas escolas, uma vez que os pro-
fessores continuaram a se pautar pelos livros 
didáticos disponíveis no mercado; além disso, 
não obtiveram êxito porque não foram ampla-
mente divulgados ou porque os professores 
não tiveram acesso a eles.

Outro aspecto desse insucesso foi a au-
sência de uma formulação participativa e de 
uma adequada preparação docente. Portan-
to, de modo geral, esse modelo de currículo, 
com um elenco prescritivo e conteudista de 
disciplinas (matérias e seus programas), mos-
trou-se inadequado.

Ao que parece, na nova proposição cur-
ricular, nem as escolas, nem os professores 
recebiam um currículo pronto, pois a ideia era 
que os docentes desenvolvessem seu próprio 
currículo. Isso seria possível, considerando 
a concretude da escola pública brasileira? 
Parece correto, analisando pedagogicamen-
te, que os professores assumiram parte da 
responsabilidade que isso representava, uma 
vez que são eles que conhecem a realidade 
da escola e possuem um saber advindo de 
sua formação e da prática escolar. Embora 
os professores tivessem sido, histórica e fre-
quentemente, levados a reproduzir o que os 
"curriculistas" definiam, hoje há numerosas ex-
periências que confirmam o potencial criativo 
e reflexivo dos professores, fato que os carac-
teriza como "aptos" a iniciar uma reforma na 
definição dos currículos, isto é, aptos a serem 
os curriculistas.

Essa mudança não significaria, no en-
tanto, que os sistemas estivessem isentos da 
condução da política educacional, não sig-
nificaria deixar que as coisas acontecessem 
irresponsavelmente, nem tampouco deixar as 
escolas e os professores sem a necessária 
assessoria técnica nas dimensões pedagógi-
ca, social e epistemológica.

Também, nesta mudança, os agentes 
escolares deveriam levar em consideração as 
dimensões da autonomia da escola: sua es-
trutura pedagógica, administrativa, jurídica e 
financeira, a fim de que a elaboração curricu-
lar a ser feita coletivamente em cada unidade 
escolar, fosse precedida pela construção de 
propostas político-pedagógica coerentes.
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Na nova formulação curricular, definida 
pelo MEC e pelo CNE, as propostas de currí-
culos, a serem desenvolvidas pelas escolas, 
deveriam incluir competências básicas, conte-
údos e formas de tratamento dos conteúdos 
coerentes com os princípios pedagógicos de 
identidade, diversidade e autonomia, como 
também os princípios de interdisciplinaridade 
e contextualização, adotados como estrutu-
radores do currículo. A interdisciplinaridade, 
que abriga uma visão epistemológica do co-
nhecimento, .  .  .  .ontextualização, que trata 
das formas de ensinar e aprender, deveriam 
permitir a integração das duas outras dimen-
sões do currículo:

a) a base nacional comum . . . .arte di-
versificada;

b) a formação geral . . . .reparação bá-
sica para o trabalho.

Assim, a ideia reinante no novo currículo 
seria a de que a base comum deveria ter trata-
mento metodológico que assegura a interdis-
ciplinaridade . . . .ontextualização, enquanto a 
parte diversificada deveria ser organicamente 
integrada com a base nacional comum, por 
contextualização que poderia ocorrer por 
enriquecimento, ampliação, diversificação, 
desdobramento, por seleção de habilidades 
e competências da base nacional comum e 
por outras formas de integração.

Isso deveria ocorrer de acordo com o 
planejamento pedagógico e curricular da es-
cola. O objetivo dessa formulação curricular 
seria que a parte diversificada desse a iden-
tidade de cada escola, isto é, definisse a vo-
cação de cada escola, pela priorização de 
uma das três áreas do currículo da educação 
média.

Outro ponto que vale destacar é que a 
divisão da proposta curricular em duas partes, 
base nacional comum e parte diversificada, 
também não seria algo novo, pois já esteve 
presente nas leis de 1960 e 1970. Na reforma 
do final do séc. XX, todavia, a parte diversi-
ficada não tinha a intenção de terminalidade 
profissional, perpetuando a centralização na 
formação acadêmica/ propedêutica, uma das 
históricas exigências da classe média.

Apesar da força da disciplinaridade, 
nas últimas décadas a interdisciplinaridade 
ganhou vigor extraordinário e tem sido fre-
quente a reorganização do conhecimento a 
ser transmitido. Conforme analisa Santomé 
(1998, p. 45),

A cultura, mentalidade e expectativas de 
qualquer pessoa são fruto de uma história 
vivida no seio de uma ou várias famílias, 
resultado de sua participação ativa den-
tro de grupos sociais étnicos, de gênero, 
de condicionantes geográficos, históricos, 
biológicos etc. Se admitirmos a diversi-
dade de experiências na vida humana, 
a compreensão de qualquer fenômeno 
social deve levar em consideração essas 
dimensões, uma vez que a realidade é 
multidimensional. Assim, apostar na in-
terdisciplinaridade, acreditar na possibili-
dade de integração das diferentes áreas 
de saber, agregando-as às diversidades 
culturais, significa defender um novo tipo 
de pessoa, mais aberta, flexível, solidária, 
democrática e crítica (SANTOMÉ, 1998, 
p. 45).

A contextualização, na nova formulação 
curricular, deveria permitir que o currículo se 
transformasse num confronto de saberes, en-
tre os conteúdos da base nacional comum e 
os da parte diversificada. Dessa forma, ape-
sar da organicidade que caracteriza o currí-
culo pleno (base nacional comum mais parte 
diversificada), a seleção da base nacional 
comum deveria levar à compreensão do cur-
rículo como algo a ser construído.
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Por meio da contextualização seria pos-
sível relacionar disciplinas com o cotidiano 
dos alunos, com a realidade das escolas, com 
as características locais e regionais. Isso sig-
nificaria, em outras palavras, conseguir uma 
“sintonia fina” entre a interdisciplinaridade 
.  .  .  .ontextualização, revelando a identidade 
de cada escola, o que era expresso na sua 
autonomia pedagógica.

Era justamente a aprendizagem perma-
nente dos agentes escolares no planejamen-
to curricular, construído coletivamente, que 
poderia melhorar a ação educativa de cada 
escola de educação básica.

Dessa forma, na nova proposta, as três 
áreas designadas na Resolução CEB/CNE 
no 03/98 vieram acompanhadas pelo termo 
tecnologias. Ao que parece, o objetivo era co-
nectar os conhecimentos científicos a suas 
aplicações tecnológicas, identificando nas 
diversas ciências que compõem o currículo 
escolar os elementos de tecnologia que são 
essenciais a cada uma das áreas de conhe-
cimento, desenvolvendo-os como conteúdos 
vivos, meios de educação (Parecer no 15/98, 
p. 57).

De fato, era fundamental generalizar o 
uso de multimeios interativos, até mesmo nos 
cursos presenciais de educação média. Era 
preciso integrar a informática, o uso da te-
levisão, do vídeo, do rádio, na formação do 
indivíduo. Portanto, era preciso equipar as es-
colas com recursos da informática e de mul-
timídia, fax, telefone e reprodutor de textos. 
Não bastava, porém, levar tais mídias para 
a escola sem uma concomitante preparação 
dos recursos humanos, particularmente dos 
professores.

Havia necessidade de prepará-los com 
tais competências em cursos de capacitação 
permanente, mas, especialmente, nos cursos 
de formação inicial. Era preciso criar, para 
eles, uma dinâmica de aprimoramento per-
manente, não apenas em relação às mídias, 
mas, sobretudo, em relação às áreas espe-
cíficas do conhecimento, como também no 
que se referia à avaliação da aprendizagem, 
possibilitando-lhes, assim, momentos para 
troca de experiências, de maneira que fos-
sem difundidas, pelos próprios professores, 
as mais bem-sucedidas. 
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Diante do exposto neste artigo, percebe-se que o ensino da Língua Portuguesa estava 
direcionado a um público já falante da norma culta brasileira, portanto o que se ensinava 
. . . .strutura educacional atendiam às exigências desse grupo social.

No entanto, com a nova lei, que agora tornava-se obrigatório o ensino a todos, houve a 
necessidade da democratização do ensino e consequentemente, os bancos escolares foram 
concedidos a uma diversidade de pessoas que trouxeram as diferentes culturas e as diversas 
variantes linguísticas. Contudo, as escolas ainda não estavam preparadas para receber os 
diferentes públicos, pois ainda estava direcionada para uma realidade elitista. Diante disso, 
começou-se a pensar em uma reformulação curricular e pedagógica, para atender as diferen-
tes realidades. Todavia, pouco êxito obteve.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: A avaliação na educação infantil deve considerar que na infância as crianças 
interagem através de brincadeiras e assim ao ingressarem no universo educacional 
encontram uma realidade onde a utilização do brinquedo, desenho e outras práticas 
lúdicas é presente nas metodologias do trabalho pedagógico. Neste trabalho busca-se 
compreender o processo de avaliação do desenvolvimento das crianças no contexto 
das práticas realizadas na educação infantil, sendo que apresenta-se como problemática 
identificar quais fatores podem ser avaliados com a utilização do desenho na educação 
infantil.

Palavras-chave: Avaliação; Educação Infantil; Lúdico.

A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O DESENHO COMO 
INSTRUMENTO LÚDICO-REFLEXIVO
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A prática de lecionar não . . . .ais antiga das profissões, mais é, no entanto, uma 
profissão de mudanças e há décadas cada vez mais amplas e com diferentes 
expectativas, pois o ensino é uma atividade humana, um trabalho baseado em 

interações entre pessoas e por isso complexo e desafiador, sendo necessário desenvolver 
sempre práticas inovadoras.

A educação infantil na perspectiva da avaliação da aprendizagem pressupõe definir os 
valores e conhecimentos a serem desenvolvidos, proporcionando a formação do discente e 
desenvolvendo os métodos de avaliação que ocupam, sem dúvida, espaço relevante no con-
junto das práticas pedagógicas aplicadas aos processos de ensino e aprendizagem.

No processo de avaliação na educação infantil é importante perceber que as crianças 
aprendem de diversas maneiras com base em diferentes recursos, pois as brincadeiras ocor-
rem na posição que é apresentada como satisfatória e se tornando uma das principais formas 
de desenvolver as crianças no contexto da educação infantil e uma das motivações intrínsecas 
ou essencial para mediar às situações das vivências educativas.

No decorrer deste trabalho busca-se compreender o processo de avaliação do desen-
volvimento das crianças no contexto das práticas realizadas na educação infantil, sendo que 
apresenta-se como problemática identificar quais fatores podem ser avaliados com a utilização 
do desenho na educação infantil. Para isso foi utilizada uma análise documental como forma 
metodológica.

INTRODUÇÃO
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O DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

O desenvolvimento infantil acontece 
também através do brincar, pois é uma rea-
lidade referente a divertimento e constante-
mente está presente na vida das pessoas, 
sendo que na infância esta atividade costuma 
acontecer de forma mais intensa e constante 
uma vez que também é necessário para ava-
liar a realidade de desenvolvimento de uma 
criança.

Na avaliação do desenvolvimento das 
crianças é preciso perceber que elas comuni-
cam com outras em uma interação necessária 
a suas construções de mundo, portanto nas 
brincadeiras está uma realidade que vai além 
do simples fato de se divertir, sendo que esta 
presente a troca de conhecimento entre os 
envolvidos e construção de habilidades para 
convivência que neste momento da infância 
é muito importante na constituição de um su-
jeito histórico social.

O ser humano se constitui a partir 
das relações com os outros no meio social 
. . . .xtremamente importante que desde crian-
ça aconteça a formação de característica para 
boas relações interpessoais e intrapessoal 
para conseguirmos desenvolver um autocon-
trole emocional que garante habilidades para 
aceitar e ser aceito no meio social.

Ainda nos deparamos com pais que ig-
noram a relevante importância do brincar para 
o desenvolvimento de seus filhos em relação 
à socialização, pois estes dispõem de poucos 
esclarecimentos para avaliar esta prática que 
.  .  .  .escoberta de mundo e também, o de-
senvolvimento físico e psíquico onde alguns 
acreditam que o brincar tem a única função 
de entretenimento e passa tempo desprovido 
de qualquer função, ou seja, a única utilidade, 
segundo o pensamento de alguns, é ocupar 
as crianças cabendo a Instituição de ensino 
esclarecer as famílias sobre as intencionalida-

des das ações pedagógicas e seus reflexos 
no desenvolvimento da criança.

De acordo com Vygotsky (1989):

A brincadeira é uma maneira de expres-
são e apropriação do mundo das relações 
das atividades e dos papéis dos adultos. 
A criança por intermédio da brincadeira, 
das atividades lúdicas, atua no mesmo 
que simbolicamente, nas diferentes situ-
ações vividas pelo ser humano, reelabo-
rando sentimentos, conhecimentos signi-
ficativos e atitudes (VYGOTSKY, 1989, p. 
231).

É possível afirmamos então que o brin-
car é uma importante forma para avaliar o 
desenvolvimento infantil, ou seja, por meio 
da brincadeira a criança pode reproduzir e 
reinventar seu cotidiano, a partir desse enten-
dimento os adultos passam a entender que 
durante as brincadeiras a criança tem diferen-
tes possibilidades de enfrentar os desafios 
propostos em prol do equilíbrio das relações 
sociais.

No contexto do desenvolvimento infan-
til a cada dia compreendemos que o ato de 
brincar pode incorporar valores culturais em 
que as atividades lúdicas devem visar à autoi-
magem, a autoestima, o autoconhecimento a 
cooperação, porque estes conduzem à imagi-
nação, à fantasia, à criatividade, à criticidade 
. . . .árias oportunidades que ajudam a nortear 
suas vidas.

Na avaliação do desenvolvimento in-
fantil partindo desse contexto podemos dizer 
que o brincar . . . .rinquedo participam juntos 
na estruturação do eu e na aprendizagem da 
própria vida, no desenvolvimento afetivo, mo-
tor, intelectual e social. Nessa perspectiva o 
brinquedo é visto como meio que possibilita a 
criança conhecer e analisar o mundo e cons-
truir sua personalidade.
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A criança para brincar precisa se sentir 
numa atmosfera segura, os educadores ou o 
próprio meio ás vezes podem dificulta a tarefa 
espontânea do brincar por isso a necessidade 
de ações pedagógicas bem planejadas assim 
como a transformação de espaços em am-
bientes educativos. As crianças precisam de 
limites para se sentir seguras, mas isso não 
significa que não possam exprimir os seus 
desejos, as suas alegrias e seus desgostos 
que devem ser aceitos pelo adulto de forma 
clara, objetiva e com sensibilidade.

No processo de desenvolvimento po-
demos entender que o brincar . . . .ontinuará 
sendo um momento muito importante para 
criança, pois a brincadeira tem uma lingua-
gem própria e possibilita a criança a entender 
e vivenciar o que a rodeia por meio de seu 
olhar, além de possibilitar a avaliação do de-
senvolvimento por parte das docentes,

No brincar, casam-se a espontaneidade 
. . . .riatividade com a progressiva aceita-
ção das regras sociais e morais. Em ou-
tras palavras é brincando que a criança 
se humaniza, aprendendo a conciliar de 
forma efetiva a afirmação de si mesma a 
criação de vínculos afetivos duradouros 
por isso a criança deve ser considerada 
como um indivíduo especial e diferencia-
do, levando em conta a etapa de desen-
volvimento em que a mesma se encontra 
e as suas necessidades emocionais, so-
cioculturais, físicas e culturais (OLIVEIRA, 
1990, p.132).

O ato de brincar é uma atividade que 
torna-se cada dia mais importante e necessá-
rio para as crianças, pois a humanização pre-
cisa acontecer junto da socialização, sendo 
que as escolas absorvem a responsabilidade 
para que no cronograma da educação infan-
til sejam efetivados as etapas de desenvolvi-
mento emocional, social e outros.

No processo de desenvolvimento as 
crianças costumam reproduzir os hábitos dos 
adultos e de outras crianças, sendo que ob-
servam bastante os pais, professores e cole-
gas de aula e constrói atitudes baseado na 
convivência. As crianças imaginam as coisas 
agindo, ou seja, realizam suas atividades sem 
um pensamento prévio visto que elaboram 
uma consciência da realidade vivida.

O brinquedo tem uma relação com 
criança dependendo do momento, pois a 
criança importa-se pouco com a estrutura do 
brinquedo e mais com a situação de utiliza-
ção no momento da brincadeira. Ao se envol-
ver em uma brincadeira a criança incorpora 
outra realidade e transforma sua imaginação 
em realidade entrando de “corpo e alma” na 
brincadeira e construindo uma nova realidade 
momentânea.

O ato de brincar ganha a cada dia mais 
espaço na educação infantil, sendo que vale 
ressaltar que não é simplesmente qualquer 
brincadeira, mas atividades com direciona-
mentos didáticos pedagógicos que carregam 
objetivos e busca atingir metas na realidade 
de cada sujeito infantil.

Na visão pedagógica as interações da 
criança com a professora e os colegas são de 
grande importância para se conseguir realizar 
o processo de socialização necessário nesta 
fase da educação e uma das metodologias 
mais adequada está no ato de brincar, pois 
abre caminhos para uma avaliação qualitativa 
do desenvolvimento.

No processo de desenvolvimento infan-
til a crianças transforma a sua parte afetiva de 
maneira lúdica, fazendo com que aconteçam 
novas descobertas para estimular o seu am-
biente escolar e familiar, aprender a respeitar 
regras, o outro que está ao seu lado, ouvir os 
demais, compartilhando suas vivências com 
os colegas, tendo facilidade de como expres-
sar algo de forma autônoma atingindo o seu 
protagonismo.
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As crianças com prática de brincar no 
seu dia-a-dia terão oportunidade de potencia-
lizar atitudes variadas, aprendendo como falar 
em diversos contextos, agir em determinadas 
situações e progredindo nas outras forma de 
expressão, e tendo a capacidade de acreditar 
no que está fazendo sozinha ou com ajuda 
dos outros, sendo produtora de cultura dentro 
das mais diversas infâncias,

O brincar, por ser uma atividade livre que 
não inibe a fantasia, favorece o fortaleci-
mento da autonomia da criança e contri-
bui para a não formação e até quebra de 
estruturas defensivas. Ao brincar de que 
. . . .ãe da boneca, por exemplo, a menina 
não apenas imita e se identifica com a 
figura materna, mas realmente vive inten-
samente a situação de poder gerar filho, 
e de ser uma mãe boa, forte e confiável 
(OLIVEIRA, 2000, p.19).

A brincadeira faz a criança progredir na-
quilo que ela quer ser, interagindo com seu 
meio, vivenciando e aprendendo em convi-
vência com as demais, ela tem um vínculo 
que promove para a infância ser bem contex-
tualizada dentro das unidades educacionais.

O lúdico constrói uma enorme satis-
fação na vida de uma criança, ajudando a 
docente de forma positiva para avaliar o de-
senvolvimento com mais prática ao conhe-
cimento pedagógico tornando as atividades 
pedagógicas mais adequadas a formação 
de sujeitos históricos sociais emancipados 
e autônomos, protagonistas de sua própria 
história.

De acordo com OLIVEIRA (1997, p.57) 
acrescenta o fato que a: “Aprendizagem 
. . . .rocesso pelo qual o indivíduo adquire in-
formações, habilidades, atitudes, valores, etc. 
A partir de seu contato com a realidade, o 
meio ambiente, as outras pessoas”, portanto 
as brincadeiras na educação infantil são estí-
mulos para potencializar um desenvolvimento 
integral.

Entendemos que o brincar auxilia a 
criança na sua base de aprendizagem, e ter 
um espaço educativo adequado que ele pos-
sa ficar à vontade para desenvolver os seus 
talentos é fundamental no seu processo de 
desenvolvimento, no entanto ela tem que ser 
orientada pela professora que utilizando de 
sua especialidade planejar, média e constrói 
junto com as crianças vivências necessárias 
para potencializar a constituição de sujeitos 
históricos sociais.

O ato de brincar facilitará o efeito de 
crescimento indefinido relativo às qualidades 
sociais do sujeito, conclui-se que a brinca-
deira age em todos os momentos da vida 
da criança desenvolvendo cada dia mais a 
sua aprendizagem sendo necessário utilizar 
as brincadeiras em diversos momentos da 
educação infantil, no entanto devem ser di-
mensionadas em direcionadas e livres, porém 
passíveis de observação para que possam 
ser avaliadas pela docente observadora com 
o intuito de ressignificar e orientar sua prática 
e ação pedagógica dentro de uma Instituição 
de educação infantil.

A COMPREENSÃO DE AVALIAÇÃO

Na compreensão do processo históri-
co da Avaliação Educacional afirma-se que 
a avaliação da aprendizagem é por nature-
za uma disciplina complexa, influenciada por 
contribuições teóricas da pedagogia, da didá-
tica, da psicologia, também da sociologia, da 
antropologia e da ética (FERNANDES, 2009).

Na linguagem educacional avaliar é 
uma prática que se encontra na atuação de 
qualquer educador, pois ao falar sobre a mes-
ma, gera uma ampla e variada discussão que 
merece ser aprofundada no intuito de saber 
se este instrumento está contribuindo ou não 
para promover conhecimento nos alunos ou 
se este vem excluindo, sendo necessário in-
vestigar estratégias metodológicas que dimi-
nuam conflitos sobre o que realmente é ava-
liar, pois contribuirá para orientar o educador 
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que avaliar não é classificar, mas diagnosticar 
o aprendizado do aluno bem como de si pró-
prio dentro da realidade cotidiana desde a 
educação infantil.

O termo avaliação é de utilização recen-
te, já que a palavra “exame” era mais frequen-
temente utilizada para designar provas de co-
nhecimento, sendo que datam aos remotos 
1200 A.C as primeiras práticas de avaliação/
exame de que temos notícia. Esses exames 
eram realizados pela burocracia chinesa com 
intuito de selecionar (somente junto aos ho-
mens) aqueles que deveriam ocupar cargos 
públicos.

Desde seus primórdios, portanto, verifi-
camos na avaliação a predominância de um 
componente seletivo em detrimento a qual-
quer aspecto educativo é essencial na edu-
cação infantil conforme padrões e critérios 
para colaborar com o processo de repensar 
as práticas:

Sabe-se que, durante muito tempo, a ava-
liação consiste quase exclusivamente em 
medir resultados finais de aprendizagem. 
Assim, a função social da avaliação, quer 
dizer, a certificação das aprendizagens 
realizadas . . . .eleção dos estudantes fo-
ram muito relevantes para a função pe-
dagógica de análise dos processos e de 
detenção dos obstáculos ou problemas 
de aprendizagem. Além disso, muitas prá-
ticas de avaliação de antes e de agora 
estão impregnadas por esse modelo. A 
ideia de que se pode medir qualquer tipo 
de aprendizagem e de que avaliar é algo 
‘técnico’, ‘preciso’, ‘objetivo’ e inclusive 
‘científico’ aparece como pano de fundo 
de determinadas concepções de alguns 
professores sobre a avaliação (QUIN-
QUER, 2003, p. 17).

A missão do educador de avaliar é 
complexa, e exige que o docente seja um 
exímio observador, capaz de ver o estudante, 
além das aparências, capaz de ver o aluno 
em sua totalidade, percebendo os avanços do 
educando, pois, sempre há avanço, ainda que 

pequeno, embora muitas vezes o educador 
não perceba por completa.

O sentido de avaliar é mais amplo na 
sua essência ao conhecimento, quer dizer 
diagnosticar por meio de diversas atividades 
aquilo que o aluno aprendeu ou não ao lon-
go do ano servindo assim para o professor 
uma análise de si também, passando assim 
por um processo dialético onde aluno e pro-
fessor efetuam uma reflexão do ensino e da 
aprendizagem que na educação infantil é fun-
damental para melhorar o desenvolvimento 
da crianças.

A prática de avaliar é importante e ne-
cessária, assim como cita Libâneo:

A avaliação é uma tarefa didática neces-
sária e permanente do trabalho docente, 
que deve acompanhar passo a passo o 
processo de ensino e aprendizagem. Atra-
vés dela os resultados que vão sendo ob-
tidos no decorrer do trabalho conjunto do 
professor e dos alunos são comparados 
com os objetivos propostos a fim de cons-
tatar progressos, dificuldades, e reorientar 
o trabalho para as correções necessárias 
(LIBÂNEO, 1994, p.195).

O professor tem buscado se adaptar à 
realidade educacional do século XXI, porém 
este desenvolvimento de práticas que con-
tribuam para uma boa avaliação exige uma 
formação continuada e acompanhada para 
que todas as aspirações possam chegar à 
sala de aula.

Na educação infantil verifica-se que o 
ato de avaliar é amplo e não se restringe ao 
único objetivo, vai além da medida, coloca-
-se favorável ou desfavorável à ação avaliada, 
propiciando uma tomada de decisão coerente 
com a aprendizagem das crianças. Nesse as-
pecto, aprendizagem e desenvolvimento são 
sinônimos na educação Infantil.
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A AVALIAÇÃO NO CONTEXTO DA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

No cenário da avaliação na educação 
infantil é necessário posicionar-se sobre as 
diversas singularidades de uma criança e 
seu processo de desenvolvimento, abordar a 
avaliação na Educação Infantil não se confi-
gura como uma realidade fácil de ser condu-
zido, pois a avaliação precisa ser posicionada 
como auxílio garantindo melhorias na prática 
e promovendo um avanço cada vez mais sig-
nificativo (HOFFMANN, 1994).

A tarefa docente nessa perspectiva es-
taria relacionada ao entendimento de todo o 
objetivo por trás dessa modalidade de ensi-
no, assim promovendo a realização de tarefas 
para com as crianças e potencializando nes-
tas as suas aptidões, é especificado que nes-
te processo não sejam atribuídas notas pela 
realização de tais atividades e sim observar 
todo o contexto e os pontos de desenvolvi-
mento da criança utilizando o registro como 
ferramenta de reflexão e avaliação,

Observar e refletir para dar continuidade 
às ações educativas não é sinônimo de 
uma prática que se destina a julgar o va-
lor de resultados alcançados pela criança 
ao término de determinados períodos de 
trabalho com ela. O enfoque de avaliação 
classificatória não persegue em plenitude 
os princípios acima introduzidos. Em pri-
meiro lugar, porque a observação que se 
pretende fazer da criança em geral refe-
re-se a um modelo definido pelo adulto a 
respeito de comportamentos esperados. 
[...] As observações feitas resultam em re-
gistros e pareceres finais, . . . .otidiano do 
educador parece não contemplar o signifi-
cado da reflexão permanente sobre o agir 
das crianças (HOFFMANN, 1994, p. 72).

A educação infantil é uma modalidade 
de ensino que requer muitas análises e estu-
dos, sendo que com isso a melhor forma de 
avaliar esse nível de ensino seria por meio da 
observação e registro, pois o professor tor-
na-se conhecedor a fundo da particularidade 

de cada criança, analisa as dificuldades das 
mesmas ao se depararem com certas ativida-
des enxergando cada uma individualmente.

No que diz respeito ao conhecimento 
do professor para com suas crianças e ten-
do o entendimento do objetivo traçado pela 
Educação Infantil, o docente pode contribuir 
propondo métodos que promovam o avanço 
educacional das crianças, portanto dessa for-
ma a avaliação:

[...] subsidia o investimento na busca da 
realização dos objetivos estabelecidos, 
à medida que consiste em um modo de 
investigar para intervir, tendo em vista 
os melhores resultados [...]. A avaliação 
operacional é um recurso subsidiário de 
nossa ação na busca dos melhores resul-
tados possível (LUCKESI, 2011, p. 58).

A avaliação por meio da busca, isto é, 
uma avaliação diagnóstica .  .  .  .undamental 
para tal modalidade de ensino, com isso é 
importante que a educadora da infância pos-
sa ter um retorno de sua ação pedagógica e 
assim por meio disso ajudando suas crianças 
a enfrentarem e vencerem as dificuldades da 
aprendizagem.

O processo avaliativo sai de uma pers-
pectiva atribuinte de notas e passa ser algo 
analítico do entendimento dos empecilhos 
enfrentados pelas crianças no processo de 
vivências de aprendizagens. A Educação In-
fantil tem sido objeto de estudos objetivados 
em tornar essa etapa um ambiente mais cal-
mo, livre de pressões e limitações.

É interessante que todos os envolvi-
dos nesse processo estejam aptos a aban-
donarem seus métodos e procedimentos, 
isso quando os mesmos não estiverem mais 
proporcionando avanço para os estudantes, 
e não conseguirem chegar aos resultados 
aguardados:
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Avaliar é diagnosticar, e diagnosticar, no 
caso da avaliação, . . . .rocesso de quali-
ficar a realidade por meio de sua descri-
ção, com base em seus dados relevantes, 
e, a seguir, pela qualificação que é obtida 
pela comparação da realidade descrita 
com um critério,assumido como qualida-
de desejada (LUCKESI, 2011, p. 277).

Os empecilhos são variados, contudo é 
aberto debate para um que perdura bastan-
te; a frequência das crianças. De qual forma 
se pode ter uma avaliação concreta de uma 
criança que não é assídua, mesmo sabendo 
que a Educação Infantil não é um pré-requi-
sito para o Ensino Fundamental, mesmo sen-
do cobrada uma carga horária semelhante 
às das demais etapas da educação básica, 
podendo ser visto no artigo 31 da LDB no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996.

O DESENHO NO PROCESSO AVALIATIVO

O desenho tem uma fundamental impor-
tância como forma de registro das crianças 
referente a sua realidade vivida e experimen-
tada como afirma SCARELLI e GAVA:

A partir da exposição a essas várias for-
mas de contato com os produtos culturais 
e suas imagens, as crianças acabam por 
elaborar diferentes visões de seu meio so-
cial e uma das maneiras de expressarem 
essas influências é por meio dos seus de-
senhos. Provocadas pelas imagens vistas 
ou sugeridas, no processo de selecionar, 
interpretar e expressar os elementos que 
mais lhe chamaram a atenção, às crian-
ças muitas vezes reproduz graficamente 
em seus desenhos, elementos de sua ex-
periência, seus pensamentos, sentimen-
tos, como veem o mundo em que estão 
inseridas e, algumas vezes, percebemos 
as influências da mídia nesses desenhos 
(SCARELI; GAVA, 2016, p. 661).

No processo avaliativo da educação in-
fantil o trabalho com desenho está direciona-
do ao desenvolvimento da linguagem uma vez 
que nesta etapa as crianças não possui domí-
nio sobre a língua escrita, portanto o exercício 
de traçar linhas, rabiscos e outros movimen-

tos em forma de desenhos consegue cola-
borar com o desenvolvimento infantil onde 
se aprende a controlar seu corpo e aprende 
habilidades afetivas, cognitivas e entre outras, 
sendo importante reconhecer e avaliar que 
pelas atividades motoras proporcionadas pela 
prática de desenhar essas crianças podem 
elevar seu nível de concentração que favorece 
a construção do conhecimento.

Na avaliação é importante perceber que 
imaginação das crianças na educação infantil 
é estimulada nas atividades onde eles são co-
locados para praticar atividades de desenhos, 
pois nesta é possível compreender a concep-
ção da realidade que os alunos têm nessa 
fase da vida, podendo ainda pelos agentes 
motivadores reconstruir sua realidade e abrir 
sua mente para uma nova imaginação e co-
nhecimento de mundo.

Na sala de atividades as crianças da 
Educação Infantil costumam praticar ativida-
des pedagógicas lúdicas e entre elas vale 
destacar o desenho que assume uma im-
portância considerável no processo educa-
cional não podendo ser chamado apenas de 
brincadeira, mas sim o elo entre a realidade 
. . . .riatividade de cada criança que deve ser 
avaliado com bastante atenção.

A criança pode e deve ser avaliada na 
construção da identidade humana que tem 
seus primeiros passos na educação infantil 
onde as práticas pedagógicas têm forte rela-
ção com o processo de formação humana, 
sendo que o desenho possibilita aos estu-
dantes da educação infantil representar suas 
diversas dimensões e práticas cotidianas que 
contribui com a sua identidade.

Segundo Porcher (1982, p.25) o espaço 
vivenciado pelas crianças tem forte influencia 
no seu processo de desenvolvimento educa-
cional onde:
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O que é fundamental em causa da educa-
ção artística são valores do meio ambien-
te, a qualidade de vida. Por meio ambien-
te devemos entender os valores sensíveis 
do panorama da vida dos objetos naturais 
e artificiais, sendo o conjunto dos estímu-
los sensoriais, formas, cores, cheiros, 
sabores, movimentos e ruídos, através 
das quais o espaço se acha ocupado, 
diferenciado, determinado como espaço 
familiar para quem o habita (PORCHER, 
1982, p.25).

O desenvolvimento das crianças como 
dizer a sua percepção das coisas para as pro-
fessoras podem ser processada através da 
prática dos desenhos nas aulas da educação 
infantil, sendo muito importante por permitir 
aos docentes compreender, avaliar e buscar 
elevar os resultados de aprendizagem des-
sas crianças de forma a facilitar a utilização 
de metodologias de intervenções sempre que 
necessário evitando usar o desenho como 
forma de passatempo (PORCHER, 1982).

O processo de ensino e aprendizagem 
pode utilizar as atividades como desenhos 
desde que estas busquem realizar práticas de 
observação e intervenções sobre a realidade 
educacional das crianças ,ou seja, na avalia-
ção do processo de desenvolvimento-apren-
dizagem, sendo que de acordo com Almeida 
(2003, p. 27):

[...] as crianças percebem que o desenho 
. . . .scrita são formas de dizer coisas. Por 
esse meio elas podem “dizer” algo, po-
dem representar elementos da realidade 
que observam, e com isso, ampliar seu 
domínio e influenciar sobre o ambiente 
(ALMEIDA, 2003, p. 27).

A habilidade de desenhar na infância 
acontece de forma espontânea e, portanto, 
não se pode considerar a qualidade da arte 
produzida na educação infantil com as téc-
nicas de uma pessoa adulta. A cultura, as 
práticas cotidianas, vontades, oportunidades 
. . . .orma individual de inserção no meio so-
cial são fatores que determinam a possibili-

dades das ideias fluírem nas crianças através 
do hábito de desenhar.

Referente a aspectos metodológicos ao 
utilizamos a atividade de desenhar na Edu-
cação Infantil em sala de atividade temos 
que proporcionar um ambiente onde a crian-
ça não venha sentir-se pressionada, pois no 
momento que elas sentem-se a vontade de 
maneira livre desenvolve as suas habilidades 
e conseguem se expressar, visto que a práti-
ca de desenhar exige concentração para que 
seja viável associar as vivências de mundo e 
decodificar as coisas essenciais para o seu 
desenho.

As formas de avaliar o desenvolvimen-
to de uma criança na educação infantil pelo 
método lúdico são extremamente importantes 
para o processo educacional, pois as diver-
sas sensações desenvolvidas pelas crianças 
surgem das produções artísticas. Os sentidos 
com o tato, auditivo e visual são motivados 
pelas atividades práticas, sendo que cada 
criança produz conforme a interpretação do 
material apresentado.

A educadora da primeira infância preci-
sa ser preparada para identificar as diversas 
formas que cada criança pode desenvolver 
sua habilidade seja social, psicomotor, emo-
cional, perceptivo ou cognitivo utilizando-se 
dos desenhos como método que apresenta 
relativo grau de importância no processo de 
desenvolvimento-aprendizagem.

Na avaliação das crianças a expressão 
acontece de várias formas, sendo que essas 
práticas de aprendizagem se alteraram ao lon-
go da história, portanto o desenho passou a 
ser uma atividade pedagógica que vai muito 
além do uso de lápis e papel, visto que o ato 
de desenhar deve explorar ações, ideias e 
sentidos da criança.

No momento em que visualizamos os 
desenhos de uma turma de Educação Infantil 
é comum encontrarmos realidade onde não 
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compreendemos o que eles tentaram fazer, 
porém ali está expressa suas ideias e opini-
ões, que contribui com a aprendizagem des-
de que utilizadas para intervenções pedagó-
gicas.

O trabalho de avaliação dos desenhos 
nas turmas de educação infantil é bastante 
criterioso, uma vez que uma intervenção refe-
rente à correto ou mesmo errado pode cau-
sar sérios danos na aprendizagem da criança, 
sendo possível acontecer um travamento nas 
habilidades do estudante.

O material que devem ser utilizados nos 
desenhos deve ser diversificado e praticar 
com as crianças os encaminhamentos para 
realizar essas atividades em casa pode ser de 
grande valia, uma vez que permite a utilização 
de outra realidade motivadora e utilização de 
material diversificado.

No processo avaliativo é importante res-
saltar que desde a infância os indivíduos são 
constituídos de medos, tristezas, fantasias, 
alegrias e imaginação que se apresenta pelo 
ato de desenhar, pois nos início da vida estu-
dantil a criança expressa as vivências através 
do registro no papel em forma de desenhos.

Entende-se por desenho o traço que a 
criança faz no papel ou em qualquer su-
perfície, e também a maneira como a 
criança concebe seu espaço de jogo com 
materiais de que dispõe, ou seja, a manei-
ra como organiza as pedras e folhas ao 
redor do castelo de areia, ou como orga-
niza as panelinhas, os pratos, as colheres 
na brincadeira de casinha, tornando-se 
uma possibilidade de conhecer a criança 
através de outra linguagem: o desenho 
de seu espaço lúdico (MOREIRA, 1993, 
p.16).

A presença do desenho na educação 
infantil é uma forma de ouvir as crianças re-
ferentes às suas experiências, pois a memo-
rização torna-se possível materializa-se no 
momento em que cada aluno traça suas ex-
pressões cotidianas.

É importante ressaltar que os desenhos 
realizados pelas crianças são práticas espon-
tâneas sem nenhum tipo de predeterminação, 
sendo que as habilidades artísticas podem 
surgir do inconsciente ou de forma conscien-
te.

As práticas de associação entre os ges-
tos .  .  .  .atisfação são bastante comuns nas 
crianças. A etapa para se chegar a desenhar 
são bastante parecidas entre as crianças 
mesmo diante das adversidades presentes 
em cada estudante na educação infantil.

A criança a cada momento está se de-
senvolvendo de acordo com suas particula-
ridades, sendo importante saber em que es-
tágio de desenvolvimento estes se encontra 
para realizar as intervenções necessárias ao 
progresso educacional na educação infantil, 
portanto a prática de avaliar o desenhar apre-
senta-se como uma metodologia que torna 
viável diagnosticar em que nível de desenvol-
vimento se encontra o aluno.

O ambiente da sala de aula de uma 
turma de educação infantil é propício para 
a constante presença dos desenhos, sendo 
utilizadas cotidianamente com o objetivo pe-
dagógico de desafiar a criança para novas 
formas de pensar a realidade, pois não se 
trata de uma atividade estática ou de enrola 
tempo, mais com produtiva significação na 
evolução do estudante.
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No decorrer deste trabalho realizou-se uma discussão que partiu da definição da avalia-
ção da aprendizagem na educação infantil e seus impactos no processo educacional brasileiro, 
tendo uma visão crítica sobre a forma como tais avaliações são desenvolvidas na educação 
básica.

A sociedade ver as avaliações como uma realidade que determina o nível do aluno em 
determinado nível de ensino, porém quando se observa a visão dos docentes e estudante 
verifica-se que ambos reconhecem a importância da avaliação, mas fundamentam uma crítica 
quanto aos métodos e ao fato de em algumas situações não respeitar o princípio da igualdade 
de oportunidade tendo por base os fatores que influenciam o ser humano no seu cotidiano 
vivenciado.

Portanto a avaliação na educação infantil deve respeitar o tempo e espaço da criança 
sendo pautada numa dinâmica observadora-participante por parte das educadoras da primeira 
infância, que devem utilizar as mais variadas formas de registros das atividades desenvolvidas 
com as crianças no intuito de realizar uma avaliação do desenvolvimento de cada uma delas 
promovendo um ressignificação da prática docente e ações pedagógicas que potencialize o 
desenvolvimento integral de cada criança.

A prática de brincar é importante para avaliar a criança na educação infantil, pois tem 
diversos benefícios na construção de habilidades e aprendizagens, sendo que pelas ativida-
des lúdicas os alunos são estimulados a socializarem e captarem o conhecimento proposto 
nesta fase escolar de extrema importância para a constituição de sujeitos históricos sociais 
emancipados.

Conclui-se com este trabalho que o processo de avaliação do desenvolvimento das 
crianças no contexto das práticas realizadas na educação infantil deve ser respaldado em 
atividades lúdicas e concretas, sendo que podem ser avaliados com a utilização do desenho 
na educação infantil para que a criança possa se expressar livremente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: As praças do interior Paulista, são consideradas lugares onde as pessoas 
interagem, com os seus pares, com o outro e, também com a natureza. Geralmente, a 
praça central de uma cidade interiorana, é um local de grande valor cultural, histórico, de 
grande interação social e com qualidade de vida. A praça central de Vargem Grande do 
Sul, Espírito Santo do Pinhal, Tambaú e Tapiratiba, são exemplos dessa interação entre 
a paz, o meio ambiente, o sossego e o social. O tema: “As Praças do Interior Paulista - 
um novo olhar fotográfico”, pretende mostrar de forma simples e despretensiosa, através 
da fotografia, a beleza e a singularidade deste espaço público de grande valor para os 
moradores do interior Paulista.

Palavras-chave: Praças;  Interior;  Qualidade de Vida;  Natureza;  Fotografia;  Artes Visuais.

AS PRAÇAS DO INTERIOR PAULISTA, UM NOVO OLHAR 
FOTOGRÁFICO
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As cidades do interior, são lugares calmos, com belíssimas paisagens naturais, e 
suas praças, que além de embelezarem a cidade, propiciam a melhoria da qua-
lidade de vida dos moradores e visitantes, permitem, também, uma melhora na 

qualidade do ar, e, contribuem para aumentar a biodiversidade.

A vegetação, em seu entorno, é responsável por gerar a sensação de bem-estar nas 
pessoas. São locais com um charme todo singular, repletas de árvores, com um ou dois Co-
retos, embelezando, mais ainda, aquela paisagem peculiar; uma fonte com chafariz, no centro 
ou em uma das partes da praça, e, claro, sempre uma Igreja Matriz, em local estratégico. As 
praças, estão entre os mais importantes espaços públicos do cotidiano, nestes lugares, e, são 
apontadas como um dos principais pontos de turismo e lazer.

A praça, segundo Macedo e Robba (2003) “são espaços livres públicos urbanos des-
tinados ao lazer e ao convívio da população, acessíveis aos cidadãos e livres de veículos” e 
segundo Lamas (2004) a praça é um: “Lugar intencional de encontro, da permanência dos 
acontecimentos, de práticas sociais, de manifestação da vida urbana e comunitária e de pres-
tígio e, consequentemente, de funções estruturantes e arquiteturas significativas”.

Muitos moradores, das cidades do interior, quando crianças, tiveram nas praças um 
espaço de brincadeiras e alegrias vividas. Como nos relata o autor De Angelis (2000, p.2), 
“qualquer um de nós tem, remotas que sejam, lembranças de uma praça onde, na infância, 
o balanço, a gangorra ou o escorregador faziam parte do universo da criança.”

A praça é um local de beleza e memória, constituindo a alma da cidade. Nela se encon-
tram marcos referenciais, que estimulam o convívio. Segundo Robba e Macedo apud (Marx, 
1980, p. 50), “A praça como tal, para a reunião de gente e para exercício de um sem número 
de atividades diferentes, surgiu entre nós, de maneira marcante e típica, diante de capelas 
ou igrejas de conventos ou irmandades religiosas. Destacava, aqui e ali, na paisagem urbana 
estes estabelecimentos de prestígio social. Realçava lhes os edifícios: acolhia seus frequen-
tadores”:

As praças, quando frequentadas, proporcionam momentos de interação e bem-estar no convívio 
ao ar livre. Espaços de recreação e lazer são palcos importantes para as crianças, que podem 
entender a importância de sua conservação na medida em que a usufruem (MARIANA MORETTI 
- Pedagoga).

As praças ao fornecerem todos esses aspectos atuam em nossa formação como indiví-
duo. De acordo com Rigotti, (1965, apud DE ANGELIS et al, 2005, p. 2) “as praças são locais 
onde as pessoas se reúnem para fins comerciais, políticos, sociais ou religiosos, ou ainda, 
onde se desenvolvem atividades de entretenimento”.

INTRODUÇÃO
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A praça, segundo Font (2003 p.05.), é definida como parte do organismo urbano–ele-
mento estruturador e gerador. Foi historicamente constituída, no ocidente, é definida como 
um espaço livre com um entorno envolvente, formado prioritariamente por um conjunto de 
edifícios”. Já Kato (2003 p.12.) define a praça “como um espaço público aberto, localizado 
num ponto crítico em áreas urbanas tal como inserções de caminhos ou em frente de edifícios 
públicos, para reuniões, mercados, propósitos estéticos, ou para facilitar o fluxo de tráfego”.

Segundo Dizeró (2006), “a possibilidade do contato interpessoal público, oferecida pela 
praça, ainda permite o estabelecimento de ações culturais fundamentais, desde interações so-
ciais do cotidiano até as manifestações cívicas”: Para Dizeró (2006, p.11): as praças surgiram 
no entorno das igrejas constituindo os primeiros espaços públicos urbanos. No seu entorno 
ficavam a igreja, os prédios públicos mais importantes, o comércio principal, as casas mais 
luxuosas. Servia como local de convivência da comunidade e elo desta com a paróquia”.

A observação realizada durante os anos de 2017 a 2020, nas praças do interior, nas 
cidades de Vargem Grande do Sul, Espírito Santo do Pinhal, Tambaú e Tapiratiba buscou 
chegar a conclusões de que esses espaços possuem grande especificidades e relevância 
em função da localização destas e do contexto em que estão inseridas.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 206

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

VARGEM GRANDE DO SUL – “TERRA 
DA BATATA” E “A PÉROLA DA 
MANTIQUEIRA”

Vargem Grande do Sul é um município 
brasileiro do Estado de São Paulo. Localiza-se 
na região Sudeste do estado, estando a uma 
altitude de 721 metros. Próximo de cidades 
como São João da Boa Vista, Aguaí, Casa 
Branca. Sua população estimada em 2010 
era de 39.266 habitantes. O acesso ao muni-
cípio é feito pelas rodovias SP-344 e SP-215.

A maior parte da população de Vargem 
Grande do Sul é composta por descendentes 
de imigrantes, principalmente vindos da Itália. 
No começo do século XX, algumas dessas 
famílias, dentre outras, fundaram a "Societá 
de Mutuo Soccorso", onde os imigrantes e 
seus descendentes ajudavam-se mutuamente 
e, dentre outras coisas, ofereciam serviços 
médicos gratuitos e caixões funerários a as-
sociados.

Desde final do século XX, assim como 
ocorre em várias outras cidades do Sul e Su-
deste em que a agricultura é um dos princi-
pais eixos da economia local. A agricultura 
da região pode-se destacar as plantações 
de sorgo – que é usado no preparo da si-
lagem que alimenta o gado - plantações de 
batata inglesa, café, milho, cana-de-açúcar, 
entre outros. Para os moradores da região, a 
cidade é conhecida como a “Terra da batata”. 
E, também possui o apelido de “A Pérola da 
Mantiqueira”. Possui também uma fábrica de 
café – Café Pacaembu.

A cidade na sua maioria é de adeptos 
ao catolicismo. Vargem Grande do Sul, conta 
hoje com quatro paróquias: Sant'Ana - padro-
eira da Cidade, São Joaquim, Santo Antônio e 
Nossa Senhora Aparecida. Sant'Ana teve sua 
primeira capela construída em 1874, mais se 
tornando Paróquia 17 anos após a constru-
ção em 1891. Em fevereiro de 2011, celebrou 
o jubileu de 120 anos de instalação da Pa-

róquia, com o tema: "Paróquia Sant'Ana 120 
anos de Amor e Fé".

As outras paróquias nasceram da re-
partição da Paróquia Sant'Ana. Primeiro se 
instalou a Paróquia São Joaquim em março 
de 1994, depois em dezembro do mesmo 
ano, a Paróquia Santo Antônio, e após nove 
anos a Paróquia Nossa Senhora Aparecida 
em outubro de 2003.

Há diversas festas na Praça da Matriz, 
como é conhecida a Praça Cap. João Pinto 
Fontão: Festa das Nações no mês de maio 
. . . .esta das Nações também tem o cunho 
assistencial ajudando as entidades do muni-
cípio -; Festa Junina durante todo o mês de 
Julho, Festa da Padroeira no dia 27 de Julho 
com a Romaria dos Cavaleiros de Sant’Ana, 
entre outras.

Fig. 1: Jd. Público do Largo da Matriz 
(1921) - (Fonte do próprio pesquisador).

Fig. 2: Igreja Matriz de Sant'Ana: 
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Fig. 3: Praça Cap. João Pinto Fontão –

(Arquivo Pessoal do pesquisador) (Ar-
quivo Pessoal do pesquisador) 

 

Fig. 4: Brinquedos- Praça Cap. João 
Pinto Fontão -Pinto Fontão

 (Arquivo Pessoal do pesquisador)       

Fig. 5:   Anoitecer em Vargem Grande 
do Sul  (Arquivo Pessoal do pesquisador)                                                            

 

Fig. 6: Visão noturna da Fonte - Pç. João 
Pinto Fontão  (Arquivo Pessoal do pesquisa-
dor)     

                                          

       

Fig. 7 : Festa Junina ao lado da Igreja 
Matriz              

Fig. 8: Festa das Nações 2 – Praça Cap. 
João Cap. João Pinto Fontão. (Arquivo Pes-
quisador)                    Pinto Fontão - Créditos 
G1.globo.com
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Fig. 9: 45º Romaria dos Cavaleiros de 
Sant'Ana 3                

Fig. 10 : Praça Cap. João Pinto Fontão

Crédito Site Prefeitura de Vargem Gran-
de do Sul enfeitada para o Natal 2020

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL

Espírito Santo do Pinhal é um municí-
pio brasileiro do estado de São Paulo. Loca-
liza-se próximo de São João da Boa Vista e 
Andradas-Mg. Estando a uma altitude de 870 
metros. Sua população, conforme estimativas 
do IBGE de 2018, era de 44 186 habitantes.

Espírito Santo do Pinhal surgiu na pri-
meira metade do século XIX, no ano de 1849, 
quando Romualdo de Souza Brito, vindo de 
Mogi das Cruzes, estabeleceu-se nestas ter-
ras dedicando-se à agricultura juntamente 
com outros membros de sua família. No en-
tanto, houve uma demanda sobre a posse de 
parte de suas terras, feita por outros agricul-
tores que chegaram em seguida.

Romualdo de Souza Brito e sua espo-
sa, dona Tereza Maria de Jesus, resolveram 
solucionar o problema doando as terras dis-

putadas para a formação do patrimônio do 
Divino Espírito Santo. A partir desta doação, 
que compreendia 40 alqueires de terras retira-
das da Fazenda do Pinhal, pertencente à fre-
guesia de Mogi Guaçu, surgiu o povoado que 
recebeu o nome de Espírito Santo do Pinhal.

O pequeno povoado floresceu e se 
transformou em um município próspero, de 
uma beleza natural ímpar, com um povo ale-
gre e hospitaleiro, que a cada dia cresce e 
vem atraindo mais e mais pessoas para essa 
terra, que tem projetado sua cultura, sua arte 
e sua gente para todos os cantos do mundo.

Fig. 11 – Coreto Praça da Independên-
cia à noite -

Créditos: Viajali.com.br

Fig. 12:  - Igreja Matriz do Divino Espírito 
Santo
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Fig. 13:  Praça da Independência 

(Arquivo Pessoal do pesquisador)                                

           

Fig. 14:  Fonte Praça da Independência                    

Fig. 15: Obelisco Praça Independência 5

 (Arquivo Pessoal) Foto Créditos: fuievou.
blogspot.com

                                       

Fig. 16: Vista da Praça da Independência -

   (Arquivo Pessoal do pesquisador )                                              

Fonte: https://www.viajali.com.br/espiri-
to-santo-do-pinhal/

TAMBAÚ – CIDADE DA CERÂMICA 
VERMELHA

Tambaú foi fundada em 27 de julho de 
1886, na condição de povoado. Em 1892, foi 
elevado a distrito de paz. Adquiriu a condição de 
município em 20 de agosto de 1898, desmem-
brando-se do município de Casa Branca. Nes-
sa época, a grande riqueza do município era a 
cafeicultura. No início do século XX, o município 
recebeu grandes contingentes de imigrantes ita-
lianos, portugueses, espanhóis e sírio-libaneses. 
A partir de então, desenvolveu-se a indústria da 
cerâmica na cidade. Na década de 1950, o pa-
dre Donizetti Tavares de Lima ganhou fama de 
milagreiro, atraindo muitos romeiros à cidade, 
durante seus 35 anos à frente da Paróquia de 
Tambaú.

Localizada próxima a Santa Rita de Passa 
Quatro, estando a uma altitude de 698 metros. 
Sua população estimada em 2004 era de 23 
490 habitantes. Área territorial: 561,566 km².

Tambaú se revela nas cerâmicas e na reli-
giosidade. A cidade também é conhecida como 
“Cidade da Cerâmica”. Muitos comerciantes, da 
região, fizeram da cerâmica sua principal ati-
vidade industrial, sendo considerado um dos 
pontos mais fortes da economia da região. Mas 
o que atrai turistas de todas as regiões, . . . .é 
dos católicos no padre Donizetti, considerado 
por muitos religiosos o “Padre milagroso”.
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A cidade recebe no mês de junho – mês 
de falecimento do Padre Donizetti - cerca de 
40.000 romeiros. Nos finais de semana, cerca 
de 4.000 pessoas chegam na cidade para orar 
e participar da Marcha da Fé. Aproveitam tam-
bém e visitam a Casa Museu (antiga Casa Pa-
roquial), o Santuário Nossa Senhora Aparecida 
e seu jazigo no Cemitério Municipal.

Fig. 17: Casa e Museu do Padre Doni-
zetti ( Arquivo Pessoal do pesquisador)

Fig. 18: - Santuário de Nossa Senhora 
Aparecida 

Fig. 19: Igreja Matriz Santo Antônio (Ar-
quivo Pessoal do Pesquisador)

Fig. 20 . . . .archa da Fé 6 (Jubileu 40 anos) 
Fig. 21: Bebedouro 7 - Praça Santo Antônio

Abr./17-Foto: Créditos: Site Padre Donizetti.
wordpress.com Créditos: fotospublicas.com

 

Fig. 22: Vista do Santuário de Nossa 
Senhora Aparecida8 

Foto: Créditos Guia do Turismo Brasil

TAPIRATIBA

Tapiratiba é um município do estado de 
São Paulo, no Brasil. Está localizada a uma 
altitude de 760 metros. Sua população era 
estimada de 13 083 habitantes em 2017. Foi 
fundada como município em 1929, emanci-
pando-se de Caconde. Possui uma área de 
220,575 km².

Segundo vários moradores do municí-
pio, aqui chegaram, procedentes da freguesia 
de Caconde, Domiciano José de Sousa, e fa-
mília, que vieram em companhia do Vigilato 
José Dias. Domiciano José de Sousa, natural 
de Ibituruna, no estado de Minas Gerais, nas-
ceu em 1870, chegando na região durante 
o ano de 1842, aproximadamente, movido 
pela cobiça de ouro. Reuniu logo seus es-
cravos, tratando imediatamente da exploração 
das terras, e mesmo de seu desbravamento. 
Demonstrando possuir conhecimento, e invul-
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gar inteligência, projeta-se Domiciano José de 
Sousa no cenário político da Freguesia de 
Caconde, onde foi eleito por várias vezes juiz 
municipal, sendo também agraciado, com to-
dos os méritos, pelo presidente da Província, 
com a patente de capitão das Ordenanças 
do Termo de Vila de Moji-Mirim da Freguesia 
de Caconde.

Em 19 de dezembro do mesmo ano, 
isto é, 1906, graças à Lei Estadual no 1039, 
era a sede distrital elevada à categoria de 
vila. Em 1911, na divisão administrativa do 
Brasil, Tapiratiba figura como pertencente ao 
município de Caconde. Em 27 de dezembro 
de 1928, por força da Lei Estadual no 2329, 
foi criado o município de Tapiratiba, cuja ins-
talação verificou-se em 27 de abril de 1929. 
Consta de um só distrito: a sede. Pertence à 
comarca de Caconde pela Lei no 1028, de 6 
de dezembro de 1906. Tapiratiba, teve a sua 
primeira Câmara Municipal instalada em 27 
de abril de 1929.

Tapiratiba possui um parque industrial 
com poucas fábricas de bola, a cidade é co-
nhecida como capital da bola. Hoje a cidade 
possui poucas fábricas de artigos esportivos 
e um comércio fraco, a cidade é totalmen-
te dependente da usina e fazenda de cana 
de açúcar Itaiquara, possui uma fazenda de 
propriedade de Olavo Barbosa, a Fazenda e 
Laticínio Bela Vista.

Fig. 23: - Igreja Matriz – N. Sra. Apare-
cida – 

Fig. 24 – Celebração da Missa Finados7 -

Praça Dona Esméria R. V. Figueiredo Cré-
ditos - Site nossasenhoraaparecida.org

Foto: Arquivo Pessoal

Fig. 25: Fonte Praça Dona Esméria R.
V.Figueiredo 

Fig. 26: Vista Da Igreja Matriz

Fig. 27: Praça Dona Esméria R.V.Figueire-
do (Arquivo Pessoal do Pesquisador). 

7 Disponível em <nossasenhoraaparecida.
org/> Acesso em: 01/02/2021
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As praças do interior paulista, revela, características muito singulares. Cada uma com 
sua particularidade, beleza, riqueza de detalhes, com suas fontes, seu coreto, a Igreja Matriz, a 
Paróquia. Através das imagens fotográficas, durante o período desta pesquisa, pode-se notar 
uma paisagem heterogênea, multicolorida, com o verde das folhas das árvores, contrastando 
com as cores das casas, da Igreja e do comércio no seu entorno.

No decorrer, pode-se contemplar uma diversidade social, como crianças brincando, 
correndo; casais trocando olhares apaixonados; idosos jogando uma partida de dominó, sem 
nenhuma pressa de ir embora. Comadres que se encontram para uma simples conversa ou 
troca de ideias. Ou, ficar simplesmente sentado, olhando as aves voando, pousando ora aqui, 
ora ali ou acolá.

As praças interioranas, são praças comunitárias que respeitam a diversidade de seus 
frequentadores sem olhar a quem. Propiciam atividades cotidianas que unem os moradores 
da região para um propósito humanitário.

Desde muito tempo, a praça tem um contexto histórico, e no interior, esse contexto vem 
de encontro ao intuito de unir aquela comunidade presente do seu entorno. São definitivamente 
um dos espaços públicos mais importantes e um dos principais pontos turísticos e de lazer.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O presente artigo procura mostrar os desafios pelos quais passa a às pessoas 
portadoras de deficiências ou transtornos no sistema educacional brasileiro, diante do 
despreparo de seus profissionais, das ações excludentes, das leis vigentes e das ações 
solitárias de alguns professores, além de tentar demonstrar que é possível conviver e 
aprender com as diferenças se a escola pensar um ensino inclusivo que abarque todos 
os estudantes.

Palavras-chave: Inclusão; Deficiência; Ensino; Educação.

INCLUSÃO ESCOLAR: UM DESAFIO COTIDIANO
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Observando o cotidiano escolar desde 2012 quando ingressei na Prefeitura da Cidade 
de São Paulo para compor o quadro do magistério municipal, foi possível perceber escolas e 
professores despreparados para acolher e ensinar as crianças portadoras de deficiências ou 
transtornos, visto que em todas as escolas pelas quais passei existe uma postura de querer 
“fugir” do aluno “de inclusão” e das diversas dificuldades para acolher, aceitar, incluir tais 
alunos nas rotinas das turmas.

Portanto, foi diante dessa percepção e da verificação de que a cada ano mais e mais 
alunos portadores das mais diversas deficiências e transtornos chegam às escolas regulares 
foi que iniciei pesquisas e estudos sobre como incluir tais alunos nas salas regulares de forma 
que, dentro de suas capacidades iniciais, as que trazem para as escolas, possam avançar e 
contribuir para o ensino-aprendizagem das turmas onde estão matriculados.

Nesse sentido, Gadotti (1996) ao explicar o método Paulo Freire, comenta que “as teorias 
construtivistas se apoiam no significado da experiência vivida”. Portanto é preciso conhecer 
as experiências dos estudantes para se ter uma prática que os considere e valorize.

De acordo também com os pressupostos de Paulo Freire, nos diz Gadotti (1996):

O construtivismo freireano mostrou não só que todos podem aprender (Piaget), mas que todos 
sabem alguma coisa e que o sujeito é responsável pela construção do conhecimento e pela res-
significação do que aprende. A criança, o jovem e o adulto, só aprendem quando têm um projeto 
de vida onde o conhecimento é significativo para ele. Mas é o sujeito que aprende através de 
sua própria ação transformadora sobre o mundo. É ele que constrói suas próprias categorias de 
pensamento, organiza o seu mundo e o transforma (GADOTTI, 1996, p. 4).

Sendo assim, cabe à escola e, portanto, ao professor tratar os temas escolares consi-
derando o repertório de origem dos estudantes, de forma a estimular o interesse pelo tema 
para que seja despertado o desejo de saber mais, refletir sobre, discutir e procurar formas 
de, se preciso e possível for, transformar a realidade. Tal afirmação pode ser endossada por 
Freire (1993):

O professor deve ensinar. É preciso fazê-lo. Só que ensinar não é transmitir conhecimento. Para 
que o ato de ensinar se constitua como tal, é preciso que o ato de aprender seja precedido do, 
ou concomitante ao ato de apreender o conteúdo ou objeto cognoscível, com que o educando se 
torna produtor também do conhecimento que lhe foi ensinado (FREIRE, 1993, p. 188).

E se tal premissa se faz imperativa a todos os estudantes das salas regulares, a de se 
pensar e concluir que da mesma maneira se deve pensar e considerar o ensino e a aprendi-
zagem para os estudantes portadores de deficiências ou transtornos.

Além disso, é inerente ao ato de educar diversas outras práticas que, muitas vezes, ul-
trapassam os muros escolares e os conteúdos que a escola se acostumou a tratar, mas que 
são práticas e conteúdos que precisam ser abordados para a vida comum e para as relações 
sociais que os estudantes manterão durante sua trajetória.

INTRODUÇÃO
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Portanto, dentre as competências de educar ou ser educador, concordando com Freire 
(1993), penso ser essencial cuidar das relações pessoais, utilizar-se de conteúdos cujos re-
cortes estejam baseados na vida real, proporcionando a oportunidade de vivenciar o mundo, 
de nele atuar com liberdade, de forma que os estudantes saibam se expressar e se modificar 
sempre que houver necessidade.

Dessa maneira, se pode dizer que a escola é o local privilegiado para acolher e ressig-
nificar marcas de cultura, de grupo, de identidade.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente trabalho pautou-se inicial-
mente nas observações do cotidiano de uma 
escola regular, de Ensino Fundamental e Mé-
dio, situada na Zona Leste da Cidade de São 
Paulo, bem como nas leituras realizadas sobre 
o tema, as quais foram fundamentais para o 
foco do olhar sobre o problema da pesquisa.

A questão da inclusão escolar, sendo 
esta um desafio cotidiano no que se refere 
à compreensão do que é um estudante de-
ficiente ou transtornado, da importância des-
se estudante estar matriculado numa escola 
regular, freqüentar e permanecer nela, bem 
como as adaptações possíveis e necessárias 
para que este estudante avance nas apren-
dizagens de forma que possa fazer, o mais 
individual, singular e independente o uso 
consciente da sua cidadania, que lhe é direi-
to, bem como, na mesma medida, entender 
e modificar o mundo onde vive.

O referencial teórico que mais conver-
sou com as observações e posterior objeto 
de pesquisa foi o livro Inclusão Escolar – o 
que é? Por quê? Como fazer, de Maria Tere-
sa Eglér Mantoan, visto que coloca a Inclu-
são Escolar como mudança de paradigma, 
fundamental para a condição humana nesse 
tempo.

A autora discorre a respeito do sistema 
educacional brasileiro demonstrando seus si-
nais de esgotamento, bem como as interfaces 
desse novo paradigma que “está emergindo 
das interfaces e das novas conexões que se 
formam entre saberes outrora isolados e parti-
dos e dos encontros da subjetividade humana 
com o cotidiano, o social, o cultural” (MAN-
TOAN, 2015).

Diante dessas novidades, é importante 
que a escola pare de ignorar o que ocorre 
ao seu redor, na sociedade, do lado de fora, 
estudantes, visto que, conforme nos ensina 
Paulo Freire “aprendemos a partir da realida-

de em que vivemos e tal aprendizado implica 
em ser capaz de dar significado à vida".

O que se tem visto na maioria das es-
colas é a exclusão manifestada das mais di-
versas maneiras, conforme Montoan nos faz 
perceber que o que quase sempre está em 
jogo é a ignorância do estudante diante dos 
padrões do saber escolar,

Possível verificar que a escola se demo-
cratizou, mas não em relação aos conhe-
cimentos trazidos pelos alunos para a 
sala de aula, bem como excluí aqueles 
que ainda ignoram o conhecimento que 
ela valoriza, barrando a possibilidade de 
diálogo entre diferentes lugares epistemo-
lógicos (MONTOAN, 2015).

O que se verifica é que toda a escola 
precisa passar por uma transformação para 
que possa, de fato, incluir aos estudantes de 
forma geral, considerando os seus saberes, 
suas necessidades, o local onde estão in-
seridos, como essa comunidade escolar se 
relaciona com as famílias e as diferentes ca-
pacidades e cognições presentes no espaço 
escolar.

Além de carecer, urgentemente, da for-
mação continuada de gestores, professores e 
demais educadores (transportadores, inspe-
tores, merendeiras, pessoal de limpeza, etc) 
para que enxerguem os estudantes portado-
res de deficiências ou transtornos como sujei-
tos de direitos nas turmas onde estão inseri-
dos, no cotidiano escolar de forma geral e na 
vida social, de forma que possam ser sujeitos 
de direitos, de mudança do mundo, deixando 
se ser meros expectadores para atores das 
mais diversas práticas sociais.

É possível entender esse contexto quan-
do Mantoan discorre a respeito da inclusão 
nas escolas brasileiras, mostrando que persis-
te em professores do ensino regular a idéia 
de que não estão preparados para ensinar to-
dos os alunos, sobretudo quando se trata de 
ensinar os estudantes com deficiência, porém 
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uma quantidade considerável de estudantes 
com deficiência ou transtornos frequentam as 
escolas comuns.

De acordo com a autora, se realiza mais 
a integração desses alunos do que a inclusão 
propriamente dita, visto que o processo de in-
tegração se refere mais à inserção de alunos 
com deficiência nas escolas comuns com o 
princípio da normalização.

A integração social considera que o 
aluno tenha acesso à escola por meio de vá-
rias possibilidades educacionais e oferece a 
oportunidade de transitar no sistema escolar. 
Sendo, portanto, uma inserção parcial, visto 
ser um sistema que prevê serviços educacio-
nais segregados.

A autora discorre também sobre a in-
clusão escolar, sendo esta uma modalidade 
educacional que prevê a inserção do aluno de 
forma radical, completa e sistemática. “Todos 
os alunos devem frequentar as salas de aula 
do ensino regular”, onde escolas inclusivas 
propõem um modo de organização do siste-
ma que considera as necessidades de todos 
os alunos, se estruturando em função dessas 
necessidades.

Assim, se pode dizer que a inclusão 
implica numa mudança de perspectiva edu-
cacional, sendo necessário o atendimento a 
todos os estudantes sem discriminação, sem 
trabalhar a parte com alguns deles, sem es-
tabelecer regras específicas para planejar, en-
sinar e avaliar alguns por meio de currículos 
adaptados, atividades diferenciadas, avalia-
ção simplificada, mas melhorando a qualida-
de do ensino das escolas e atingindo todos 
os estudantes que fracassam nas salas de 
aula (MONTOAN, 2015).

No que se refere à legislação brasilei-
ra no tocante aos direitos das crianças, dos 
adolescentes e dos jovens no que se refe-
re à Educação de forma geral e a inclusão 
de forma específica, é possível verificar que 

o nosso País possui adequadas legislações 
que tratam Educação e Inclusão, conforme 
se pode verificar no Artigo da Constituição 
Federal que o dever do Estado com a edu-
cação será efetivado mediante a garantia de 
atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino, de forma que tal 
atendimento esteja presente em todos os ní-
veis de ensino, não se justificando, portanto, a 
manutenção de um ensino especial, apartado 
(MONTOAN, 2015).

Além da LDBEN de 1996, o Brasil é sig-
natário de diversos documentos para a elimi-
nação de todas as formas de discriminação e 
que dá direitos e garantias fundamentais para 
a pessoa humana, além de outros que, com 
força de Lei, assegura um sistema educacio-
nal inclusivo em todos os níveis de ensino, em 
ambientes que permitam o desenvolvimento 
acadêmico e social das pessoas com defi-
ciência, compatível com a meta de inclusão 
plena, sendo que os sistemas são orientados 
por meio da garantia de:

• Transversalidade;

• Atendimento educacional especiali-
zado;

• Continuidade da escolarização;

• Formação de professores;

• Participação familiar;

• Acessibilidade;

• Articulação intersetorial das políticas 
públicas (MONTOAN, 2015).

Ao observar o cotidiano escolar, no en-
tanto, é possível perceber que mesmo com 
leis adequadas, o Brasil esforça-se para colo-
car em prática os direitos inclusivos de seus 
alunos pertencentes às salas regulares e luta 
diariamente com a inadequada formação de 
seus professores face ao despreparo para as 
práticas escolares vinculadas aos seus estu-



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 220

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

dantes portadores de deficiências, os quais, 
na maioria dos dias, permanecem num canto 
da sala de aula, sendo meros espectadores 
das pseudo-aprendizagem de seus colegas, 
sem, no entanto, participarem ativamente do 
processo, sendo que, conforme é sabido po-
dem contribuir positivamente para o processo 
de ensino-aprendizagem mostrando que sua 
singularidade pode ser positiva e prática ins-
piradora para os demais estudantes (MON-
TOAN, 2015).

Grande parte da dificuldade em incluir 
está, conforme menciona Mantoan, na forma 
como o ensino está organizado, no currícu-
lo organizado por disciplinas e os conteúdos 
selecionados por uma inteligência que define 
saberes e a seqüência em que devem ser 
ensinados, não sendo, portanto, tal sistema, 
um meio para esclarecer o mundo em que 
vivemos e entender melhor a nós mesmos 
(MONTOAN, 2015).

As especificidades reforçam a neces-
sidade de se criar modalidades de ensino, 
de espaços e de programas segregados, de 
forma que se possa pensar em refazer a edu-
cação escolar segundo os novos paradigmas 
e preceitos, utilizando novas ferramentas e 
tecnologias educacionais.

Assim, ainda de acordo com a autora, 
podemos propor uma escola única para todos, 
em que a cooperação substitui a competição, 
pois o que se pretende é que as diferenças se 
articulem e se componham, mostrando que 
a inclusão é uma grande oportunidade para 
que os estudantes, suas famílias e educado-
res demonstrem as suas competências, os 
seus poderes e as suas responsabilidades 
educacionais.

Diante disso, se pode pensar na reorga-
nização das redes de ensino, sendo possível 
pensar em recriar o modelo escolar, tendo 
como eixo o ensino para todos, reorganizar 
pedagogicamente as escolas, abrindo espaço 
para a cooperação, garantir aos estudantes 

tempo e liberdade para aprender, bem como 
um ensino que não exclui nem só reprova, 
além de aperfeiçoar e valorizar o professor, a 
fim de que tenha condições e estímulo para 
atuar no ensino inclusivo.

Hoje o que se vê nas escolas são tenta-
tivas solitárias de professores que tentam aju-
dar estudantes a serem incluídos e se tornem 
atores de suas aprendizagens, avançando ne-
las, deixando de ser meros espectadores das 
atividades escolares.

Nesse ponto, penso ser importante 
mencionar uma sala de primeiro ano do en-
sino fundamental na escola da zona leste em 
que trabalho:

Um autista de grau moderado chegou 
no mês março, a professora já tinha outro es-
tudante surdo e pensou como poderia ajudar 
esses dois garotos a participarem do cotidia-
no escolar sem que ficassem pelos cantos, 
sendo protagonistas das práticas educativas;

A turma recebeu uma estagiária do 
Programa Parceiros da Aprendizagem que 
se destina às salas de primeiro ano da rede 
municipal de São Paulo, que tem ajudado no 
processo de alfabetização e apoio à inclusão 
das crianças;

Segue um pequeno relato e imagens 
das práticas que as professoras titular e es-
tagiária realizaram com o estudante portador 
do espectro autista, fazendo com que este 
participasse das atividades pertinentes ao 
processo de alfabetização e socializar com a 
turma sendo inserido no processo:
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MAIO – TRABALHO COM COORDE-
NAÇÃO MOTORA E AS PARTES DO ROSTO 
HUMANO – LIVRO SENSORIAL

MAIO – TRABALHO COM COORDE-
NAÇÃO MOTORA E AS PARTES DO ROSTO 
HUMANO – LIVRO SENSORIAL

MAIO – ORGANIZAÇÃO DE ANIMAIS 
E LETRAS INICIAIS COM APOIO DA ESTA-
GIÁRIA

ABRIL – ATIVIDADE PERMANENTE 
- ORGANIZANDO A ROTINA DO DIA COM 
APOIO DA PROFESSORA

MAIO – CORES PRIMÁRIAS E COOR-
DENAÇÃO MOTORA GROSSA – LIVRO SEN-
SORIAL DO ALUNO

Foi possível perceber ao longo das 
vezes que realizamos essa atividade com o 
aluno que, agora em Maio, a forma e o jeito 
com que ele pega o palito e o insere sob o 
CD mudou. Ele tem mais jeito, demonstra mo-
vimento de pinça mais “elaborado”. Avanço.

JUNHO - RECONHECENDO A LETRA 
INICIAL DO NOME E TEXTURA
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JUNHO - ATIVIDADE DE PINÇA – CO-
ORDENAÇÃO MOTORA GROSSA USANDO 
SUA COR FAVORITA: O VERDE

Foi possível perceber que este aluno se 
relaciona bem com os amigos, demonstrando 
carinho por eles. Todos os dias, quando sua 
mãe o traz à sala de aula, os amigos o abra-
çam e ajudam com a mochila.

No início, ele não sabia abraçar, agora, 
em Junho, ele dá abraços mais “apertados” 
demonstrando ter aprendido e gostado do 
contato físico com as outras crianças. Essa 
aprendizagem só foi possível porque este alu-
no foi incluído na escola regular fazendo efe-
tivamente parte da turma onde está matricu-
lado. Participa também, por alguns minutos, 
das brincadeiras de ciranda sorrindo e dando 
a mão para a estagiária e seus amigos.

Dentro da sala, este aluno ajuda a pro-
fessora fechando o armário e organizando o 
quadro da rotina todos os dias. Outra mudan-
ça significativa foi o oferecimento da alimen-
tação feita na escola para ele, provando que 
ele gostou e agora já não se alimenta mais 
do lanche enviado por sua família, mas dos 
alimentos da escola e junto com seus amigos. 
Um grande avanço.

Este aluno se acostumou com o ritmo 
da sua turma e com a rotina escolar de for-
ma geral. Está avançando bastante na socia-
lização e nas aprendizagens propostas para 
ele. Ainda é possível verificar que o barulho 
excessivo o deixa muito agitado e nesses mo-
mentos Rafael grita bastante, corre pela sala 
e tenta fugir da sala ou do local onde está 

muito barulho.

Nessas horas, ele coloca as mãos nas 
orelhas e chora bem alto, mostrando seu des-
contentamento.

Quando isso acontece, ele não conse-
gue mais realizar as atividades propostas e 
passa aos gestos estereotipados que realiza 
quando sente medo, raiva ou tristeza: senta 
ao chão, retira os tênis e as meias, pega as 
meias e fica rodando-as no ar enquanto grita 
ou chora.

Quando ele está nervoso, ficamos im-
possibilitados de continuar com as atividades 
do restante da turma. Nós fazemos silêncio, e 
esperamos que ele se acalme.

Por isso, a professora conversou com as 
crianças da turma e combinamos que nossa 
turma não gritará dentro da sala de aula, bem 
como não realizará atividades de movimentos 
de correr dentro da sala ou de outros locais 
fechados, evitando assim que ele se irrite.

Todas as crianças que compõem essa 
turma já aprenderam o modo como este aluno 
se comunica e se relaciona, sendo que perce-
bem com facilidade quando ele não está bem 
ou quando alguma coisa o irrita.

Ele entende perfeitamente, mesmo que 
algumas vezes não cumpra, as comandas das 
professoras que trabalham com ele todos os 
dias e interage diariamente com elas e com 
as outras crianças da turma. E, precisa de 
espaço para se locomover dentro da sala, por 
isso deixamos as laterais e o fundo da sala 
livres de mesas, organizando as crianças em 
duplas ou quartetos no centro da sala de aula.

A porta da nossa sala fica sempre aber-
ta, pois ele parece se sentir sufocado quando 
se percebe num lugar fechado. Ele não foge 
da sala se esta permanece relativamente si-
lenciosa, onde as pessoas não gritam.

O CADERNO DO ALUNO
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ALGUMAS INTERVENÇÕES SISTEMATI-
ZADAS APÓS DIVERSOS TRABALHOS COM 
MATERIAIS CONCRETOS:

Contato com tinta plástica - sensações

Minha mão

Reconhecendo partes do corpo humano

A letra do nome, usando sua cor favori-
ta, experimentação da textura lisa.

Percebemos também que, quando está 
nervoso ou irritado, apreciar fotos de seus 
familiares o acalma.
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Sequência Didática: O Camaleão: ouvir 
poesia, conhecer cores, aprimorar o movi-
mento pinça, pintar.

Os amigos estavam pintando e ele pe-
diu um.

Relação número e quantidade usando 
cola gliter.

Ordenando um personagem que gosta 
e aprendendo a sequência numérica.

Depois de realizar essa atividade algu-
mas vezes com apoio da professora, este alu-
no conseguiu colocar as imagens de ordem 
sozinho.
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Setembro: contou, ordenou e colou com 
apoio.

Ele manuseia esse livro, mostrando as 
cores. O livro lhe é familiar, então funciona 
como distração para os momentos em que 
fica nervoso e, ao mesmo tempo, o ajuda a 
pensar as cores e movimentos coordenados 
para abrir as imagens no livro.

Vale salientar que quando essas ativi-
dades foram realizadas, a turma em que ele 
estava matriculado realizava atividades sobre 
os mesmos temas, porém com complexidade 
ou tempo diferente. No entanto, a ideia era 
que ele estivesse incluso nos temas, assuntos 
e momentos que seus amigos e professores 
estavam participando ou estudando. Nesse 
sentido, se pode observar que as professoras 
conseguiram incluir o aluno em sua turma em 
diversos momentos, verificando que avançou 
em suas aprendizagens, inclusive, proporcio-
nando a turma experiências de aprendizagem 
a partir da sua especificidade.

Apesar de o relato demonstrar a inclu-

são de estudante específico em sua turma, a 
inclusão escolar não pode ficar na mão de um 
ou outro inconformado professor que tenta 
mudar a realidade, mas deve estar amparada 
por todo o sistema educacional, de forma que 
práticas como essas, que incluem no proces-
so, faz trabalhar junto, planeja para alcançar 
e fazer avançar, sejam práticas cotidianas de 
toda uma rede que pensa a inclusão.

Através do presente estudo foi possível 
verificar o longo caminho que a inclusão edu-
cacional percorreu e ainda precisa percorrer 
nos sistemas educacionais brasileiros, bem 
como é árdua a sua inserção no cotidiano 
das escolas, visto o despreparo e a falta de 
entendimento da maior parte dos profissio-
nais da escola, os quais demonstram medo 
e insegurança ao lidarem com esses alunos, 
além de um sistema que, quando muito, tenta 
normalizar os estudantes ignorando suas es-
pecificidades e as contribuições que trazem 
para escola regular.

Mostrou ainda que o país possui Leis 
que deveriam pautar as organizações escola-
res, mas que mesmo essas Leis são, algumas 
vezes, simples apagadores de incêndios, não 
chegando a garantir efetivamente a legitima-
ção da inclusão.

E, por fim, mostrou que alguns poucos 
professores tentam isoladamente tirarem seus 
estudantes da atual condição de espectado-
res, colocando-os na situação de protago-
nistas de suas aprendizagens, a partir dos 
saberes que eles trazem para a escolar, fazen-
do-os avançar dentro dos temas discutidos 
pelo restante da turma, sendo que a maior 
contribuição vem sendo, sem sombra de dúvi-
das, a experiência ímpar de se relacionar com 
o diferente, aprendendo com ele.

No entanto, essa mesma experiência 
demonstra que somente o professor sozinho 
não tem condição de mudar o cenário da in-
clusão no sistema educacional brasileiro.
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Conforme nos ensina ainda Mantoan, as escolas que reconhecem e valorizam a diferen-
ça de todos tem projetos inclusivos de educação:

Superar o sistema tradicional de ensinar é um propósito que temos que efetivar com toda urgência. 
Essa superação refere-se ao “que” ensinamos aos nossos alunos e ao “como” ensinamos, para 
que eles cresçam e se desenvolvam como seres éticos, justos, pessoas que terão de reverter uma 
situação que não conseguimos resolver inteiramente: mudar o mundo e torná-lo mais humano 
(MANTOAN, 2015).

Uma escola inclusiva, portanto, é uma escola capaz de empenhar os seus melhores 
esforços para que todos os seus alunos aprendam não só os conteúdos tradicionalmente 
escolar, da cultura escolar, mas sendo espaços educativos onde se valorizam as diferenças 
pela convivência com seus pares, pelos exemplo dos professores, pelo ensino ministrado nas 
salas de aula, pelo clima socioafetivo das relações estabelecidas em toda comunidade escolar.

Assim, se pode dizer que as escolas necessitam urgentemente de uma revisão em seus 
métodos, projetos políticos pedagógicos que partam da realidade dos seus educandos, conte-
údos pensados a partir dos saberes dos grupos e avaliações que verifiquem as aprendizagens 
no processo de modo tal que possam ser replanejadas as práticas sempre que necessárias 
para que todos os alunos prossigam avançando.
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RESUMO: O mundo exige cada vez mais e mais conhecimento, seja qual for o segmento 
profissional. Com a educação também não poderia ser diferente. Ensinar não é fácil, 
muitos professores iniciantes ficam assustados com as dificuldades que encontram. O 
aspecto que parece despontar na abordagem proposta é a inevitabilidade em lidar com 
o risco e as dificuldades em todo o processo de ensino e aprendizagem que inove em 
relação ao que está estabelecido. Resultados de pesquisas nos últimos 20 anos fornecem 
alguma evidência sobre os efeitos positivos da utilização da tecnologia da informação e 
comunicação (TIC) na aprendizagem dos alunos. Uma série de estudos iniciais investigou 
porque os professores não usam computadores em sala de aula. Não surpreendentemente, 
eles encontraram uma lista de inibidores. Neste trabalho será abordado como o uso 
das tecnologias em sala de aula e experimentos simples de física podem contribuir na 
construção do conhecimento pelos alunos.

Palavras-chave: TIC; Aprendizagem Significativa; Construtivismo; Ensino Híbrido.

O USO DAS TECNOLOGIAS NAS AULAS DE FÍSICA
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É na infância que temos os primeiros contatos com a escrita, com a leitura e com 
o raciocínio lógico matemático. Durante essa fase do desenvolvimento humano 
aprendemos e apreendemos muito do que vamos levar por toda nossa vida. 

Quando vamos para a escola, muito do que já vimos, é sistematizado através das disciplinas 
escolares. 

Dados do SARESP (Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São 
Paulo), de 2018, demonstram que ainda é elevada a porcentagem de alunos abaixo do básico 
em Matemática e Língua Portuguesa, principalmente no ensino médio.

 É um dado preocupante visto que, desde 1988, a Constituição Brasileira estabelece no 
Art. 205 que “a educação, é 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 mercado de trabalho”. 

A educação brasileira é regulamentada pelo Governo Federal, através do Ministério da 
Educação, que define os princípios orientadores da organização de programas educacionais. 
E, os governos locais são responsáveis por estabelecer programas educacionais estaduais e 
seguir as orientações utilizando os financiamentos oferecidos pelo Governo Federal. 

Os estudantes brasileiros têm que frequentar a escola por no mínimo nove anos, no 
ensino Fundamental e mais três anos no Ensino Médio, totalizando doze anos de estudos. O 
Conselho Federal de Educação define uma grade curricular constituída de Língua Portuguesa, 
Matemática, História, Geografia, Ciências, Artes e Educação Física (do 1º ao 5º ano). A partir 
do 6ª ano as línguas Inglesa e Espanhola também são adicionadas. No ensino Médio são 
acrescidas mais cinco disciplinas: Física, Química, Biologia, Sociologia e Filosofia. Algumas 
escolas também incluem Informática como uma matéria. 

Dados referendados pelo Censo Escolar da Educação Básica de 2012, feito pelo INEP 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) demonstram que as 
matrículas no Ensino Fundamental aumentaram, no entanto, o Brasil continua sendo um dos 
últimos lugares quando diz respeito ao ranking 27823 mundiais de educação, mesmo com o 
aumento dos investimentos nessa área.  Se o objetivo da aprovação deveria ser a certeza do 
aprendizado, isto não está ocorrendo em alguns casos verificados.  

 Certamente, a educação terá de enfrentar o desafio da mudança se quiser sobreviver 
e, para tanto, deverá rever o significado social do trabalho escolar na época atual, equacio-
nando corretamente as novas demandas e avaliando a sua eficácia para proporcionar melhor 
qualidade de vida a todos os homens. 

Essas mudanças devem considerar os diferentes tipos de demandas e expectativas co-
locadas para a educação: de um lado, atender às modernas exigências econômicas e sociais 
decorrentes da expansão do mercado e da globalização; de outro, possibilitar a reconstrução 
de culturas nacionais e locais, preparando os jovens para uma participação efetiva no social. 

INTRODUÇÃO
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Em outras palavras, a educação terá de orientar-se para a formação de pessoas cons-
cientes e críticas, que participem ativamente do social; portanto, pessoas capazes de definir 
as próprias necessidades de aprendizagem e conhecimento.

Nota-se que as mudanças introduzidas pelos sistemas de ensino, na tentativa de res-
ponder aos novos desafios, não tem sido satisfatória tanto em termos da formação como da 
preparação dos professores e dirigentes. Em grande parte, porque os programas de forma-
ção de educadores têm se mantido fiéis à concepção do ensino como atividade instrumental, 
decorrente de uma fundamentação teórica estribada nas Ciências Sociais e Humanas e na 
aplicação de princípios formulados como base nesse conhecimento, separando a teoria da 
prática.

 Por outro lado, esses cursos ainda não incorporam o uso das tecnologias da informática 
e da telecomunicação como recursos para ampliar o acesso à informação e para favorecer a 
criação de ambientes de aprendizagem que enfatizem a construção de conhecimento. 

Os dados analisados neste trabalho são de alunos e professores da E E Ayr Picanço 
Barbosa de Almeida Profa., a qual apresenta no SARESP, em Matemática e Língua Portugue-
sa, índice acima da média de toda a rede estadual de São Paulo e da diretoria de ensino de 
São José dos Campos.
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LEGISLAÇÃO

Nos últimos anos, as leis vinculadas 
com a participação dos pais nas atividades 
escolares passaram por reformulações tanto 
em termos de quantidade como de comple-
xidade e possibilidades. Nesse sentido, tanto 
as Associações de Pais e Mestres (APMs) 
como as Unidades Executoras de PDDE (Pro-
grama Dinheiro Direto na Escola) têm sido 
estimuladas a se transformar em Conselhos 
Escolares, ou ao menos a se adaptarem aos 
parâmetros destes que têm caráter mais am-
plo, contando entre seus membros com a 
direção da escola . . . .epresentação dos es-
tudantes, dos professores, dos trabalhadores 
em educação não docentes e da comunidade 
local (BRASIL, 2004).

No início de 2013 foi lançado pelo MEC 
(Ministério da Educação) o PNAIC – Pacto 
Nacional pela Alfabetização na Idade Certa. 
O objetivo do Pacto é assegurar que todas 
as crianças brasileiras estejam alfabetizadas 
até os oito anos de idade, ou seja, ao final 
do 3º ano do ensino fundamental. A iniciativa 
do Ministério da Educação partiu dos dados 
levantados pelo Censo 2010, pois, ao todo, 
15,2% das crianças brasileiras em idade es-
colar não sabem ler, nem escrever. Ao aderir 
ao Pacto, os entes governamentais (Federal, 
Estadual e Municipal) comprometem-se a:

1. alfabetizar todas as crianças em lín-
gua portuguesa e em matemática;

2. realizar avaliações anuais universais, 
aplicadas pelo INEP junto aos concluintes do 
3º ano do ensino fundamental;

3. no caso dos estados, apoiar os muni-
cípios que tenham aderido às Ações do Pac-
to, para sua efetiva implementação.

O governo federal fica responsável por 
incentivos financeiros e assistência técnica 
e pedagógica. A primeira ação do PNAIC 
. . . .ormação continuada de professores alfa-
betizadores e de orientadores de estudo.

O segundo eixo trabalhado pelo pac-
to . . . .istribuição de materiais didáticos vol-
tados para a alfabetização. Paralelamente, 
movimentos não governamentais também se 
mobilizam pela educação no país. Um dos 
exemplos que podemos citar . . . .Todos Pela 
Educação” que é um movimento da socieda-
de civil brasileira, fundado em 2006, com a 
missão de contribuir para que até 2022, ano 
do bicentenário da Independência do Brasil, 
o país assegure a todas as crianças e jovens 
o direito à Educação Básica de qualidade. 
Segundo dados das publicações dos “Todos 
Pela Educação”, o Brasil pode não atingir as 
metas de conclusão do Ensino Fundamental 
e Médio até 2022, caso não resolva o proble-
ma do atraso escolar, causado principalmente 
pelo ingresso tardio, pela repetência e pelo 
abandono.

Os percentuais apontados estão bas-
tante aquém do que foi proposto até 2022, 
que 95% ou mais dos jovens brasileiros de 
16 anos tenham completado o Ensino Fun-
damental, e 90% ou mais dos de 19 anos 
tenham completado o Ensino Médio. A taxa 
de conclusão do Ensino Fundamental aos 16 
anos registrada em 2011 foi de 64,9%, bem 
abaixo da meta traçada para este ano, que 
era de 72,9%. Já a taxa do Ensino Médio fina-
lizado aos 19 anos foi de 51,1%, sendo que 
a meta parcial era de 53,6%.

O envolvimento .  .  .  .ompromisso de 
toda sociedade são condições fundamentais 
para promover a qualidade na Educação Bá-
sica brasileira. Com a análise do I.D. (índi-
ce de Desempenho de Língua Portuguesa e 
Matemática) do SARESP da Unidade Esco-
lar Ayr Picanço Barbosa de Almeida foram 
identificados pelo corpo docente da escola 
algumas variáveis que favorecem ou não, o 
desempenho da escola.

Dentre os fatores que favorecem o bom 
desempenho da escola estão a permanência 
do quadro docente (quadro docente da esco-
la é composto principalmente por professores 
efetivos), favorecendo uma identidade do pro-
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fessor e do aluno com a escola, localização 
privilegiada da escola, a escola está situada 
na zona Sul de São José dos Campos, boa 
participação dos pais no ambiente escolar.

Os professores relataram que a dificul-
dade se encontra em trabalhar com alunos 
que apresentam dificuldades sem um ade-
quado acompanhamento profissional como 
autismo; dislexia; discalculia; TDHA; entre 
outros. Casos de bullying, gravidez na ado-
lescência, automutilação, depressão também 
são observados pelo quadro docente. Os pro-
fessores não se sentem capazes de intervir e 
ajudar esses adolescentes.

O USO TECNOLOGIAS NA SALA DE 
AULA

A sociedade ocidental deste começo 
de século passa por profundas mudanças 
em praticamente todos os seus segmentos, 
principalmente no modo de pensarmos e atu-
armos. As transformações decorrentes do de-
senvolvimento tecnológico provocam altera-
ções nos modos de viver, na interação social, 
no trabalho, enfim, em todos os aspectos da 
vida humana.

Com o advento da Revolução Tecnoló-
gica encontramos uma sociedade totalmente 
diversa, apresentando características que em 
nada se assemelham às do passado:

• Não existem verdades absolutas, tudo 
é provisório, gerando incerteza;

• O ambiente é instável, as situações e 
os problemas que serão enfrentados são 
imprevisíveis e as soluções terão de ser 
encontradas rapidamente pelas pessoas: 
portanto, de nada valem as receitas do pas-
sado, as fórmulas existentes;

• A competitividade é uma marca dessa 
sociedade: a disputa é muito grande, vence 
o melhor, o mais preparado, o mais ágil, o 
mais criativo;

• Não basta saber: o conhecimento no 
abstrato, é necessário que ele esteja atre-

lado ao fazer, ou seja, o conhecimento só 
é importante se tiver utilidade e levar ao 
desenvolvimento de habilidades que permi-
tam resolver os problemas concretos;

• As informações estão em toda parte e 
são acessíveis a todos; a escola é apenas 
um dos locais onde se aprende, se adqui-
rem informações; logo, é necessário rever 
a sua função, redefinir o seu trabalho con-
siderando essa nova realidade social;

• O trabalho em equipe é importante, é 
fortalecer em todos os níveis; deve, pois, 
ser aprendido e incentivado;

• A educação é um trabalho cada vez 
mais complexo que envolve toda a socieda-
de; portanto é impossível imaginar a escola 
trabalhando sozinha, isolada.

Resultados de pesquisas nos últimos 
20 anos fornecem alguma evidência sobre 
os efeitos positivos da utilização da tecnolo-
gia da informação e comunicação (TIC) na 
aprendizagem dos alunos.

As tecnologias permitem o registro, a 
visibilização do processo de aprendizagem 
de cada um e de todos os envolvidos. Ma-
peiam os progressos, apontam as dificulda-
des, podem prever alguns caminhos para os 
que têm dificuldades específicas (plataformas 
adaptativas). Elas facilitam como nunca antes 
múltiplas formas de comunicação horizontal, 
em redes, em grupos, individualizadas.

É fácil o compartilhamento, a coautoria, 
a publicação, produzir e divulgar narrativas 
diferentes. A combinação dos ambientes mais 
formais com os informais (redes sociais, wikis, 
blogs), feita de forma inteligente e integrada, 
nos permite conciliar a necessária organiza-
ção dos processos com a flexibilidade de po-
der adaptá-los à cada aluno e grupo.

Uma série de estudos iniciais investigou 
porque os professores não usam computado-
res em sala de aula. (Rosen and Weil, 1995; 
Winans & Brown, 1992; Dupagne & Krendl, 
1992; Hadley & Sheingold, 1993). Não sur-
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preendentemente, eles encontraram uma lista 
de inibidores:

• falta de experiência com TIC;

• falta o de suporte no local para profes-
sores utilizarem a tecnologia;

•  falta ajuda para supervisionar as crian-
ças ao usar computadores;

• falta de professores especialistas em 
TIC para ensinar aos alunos conhecimen-
tos de informática;

• falta da disponibilidade de computador;

• falta tempo necessário para integrar 
tecnologia com êxito ao currículo;

• falta o apoio financeiro.

É importante que os alunos consigam 
perceber que ciência é uma construção hu-
mana, que suas relações com a Tecnologia 
. . . .ociedade podem fornecer elementos para 
resolução de problemas cotidianos.

A pesquisa é muito importante na re-
lação dos alunos com aquilo que vivem co-
tidianamente e com o que aprendem na es-
cola. Portanto, o professor deve incentivar o 
uso das tecnologias, além de textos, livros, 
revistas e etc. O professor precisa ensinar o 
aluno a fazer pesquisa científica, pressupon-
do conceitos, temas, teorias e métodos, para 
melhorar compreensão e explicação dos fe-
nômenos físicos, incorporando a tecnologia 
que o aluno traz na sala de aula, como um 
mediador no processo de ensino e na apren-
dizagem.

A autora enfatiza a importância da pes-
quisa para a construção científica da realida-
de cotidiana do aluno, para a formação de 
seu pensamento crítico e de sua cidadania.

A aprendizagem mais intencional (for-
mal, escolar) hoje se constrói num processo 
complexo e equilibrado entre três movimentos 
ativos híbridos principais: a construção indi-
vidual, em que cada aluno percorre e esco-
lhe seu caminho, ao menos parcialmente; a 

grupal, em que amplia sua aprendizagem por 
diferentes formas de envolvimento, interação 
e compartilhamento de saberes, atividades e 
produções com seus pares, com diferentes 
grupos, com diferentes níveis de supervisão 
docente . . . .utorial, em que aprende com a 
orientação de pessoas mais experientes em 
diferentes campos e atividades (curadoria, 
mediação, mentoria).

Em todos os níveis há ou pode haver 
orientação, supervisão e ela é importantís-
sima para avançar mais profundamente na 
aprendizagem, mas na individual a respon-
sabilidade principal é de cada um, da sua 
iniciativa, do que é previsto pela escola e 
do que ele constrói nos demais espaços e 
tempos. O mesmo acontece na colaborativa: 
depende muito, mesmo com supervisão, da 
qualidade, riqueza e iniciativas concretas dos 
grupos, dos projetos que desenvolvem, do 
poder de reflexão e sistematização realizada 
a partir das atividades desenvolvidas. O papel 
principal do especialista, do docente .  .  .  .e 
orientador, de tutor de estudantes individual-
mente e das atividades em grupo, em que os 
alunos são sempre protagonistas.

EXPERIMENTAÇÃO NO ENSINO DE 
FÍSICA

Executar uma atividade experimental 
significa operar o planejado, testar hipóteses 
previstas, tendo claro o objetivo almejado. A 
execução pressupõe um sujeito ativo intelec-
tualmente e engajado com a atividade, ca-
paz de construir seus conhecimentos em um 
processo de interação social. Na busca por 
proporcionar uma maior clareza aos docentes 
sobre como é possível organizar um roteiro 
construtivista, apresenta-se um exemplo re-
lativo ao estudo de termodinâmica, óptica e 
eletricidade.

Em Gunji (2019) foi demonstrado que a 
utilização de experimentos simples em sala de 
aula contribui de forma positiva no processo 
de aprendizagem dos alunos. A proposta foi 
centrada na interação do aluno com o objeto 
de ensino, o que justifica a utilização de apa-
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ratos experimentais e; esses estudos revelam 
que o importante nesta fase da aprendizagem 
é introduzir um novo vocabulário e despertar 
o interesse nos alunos pelas disciplinas cien-
tíficas.

Para que, de fato, o professor seja um 
mediador do processo de ensino-aprendiza-
gem, é necessário ultrapassar a mediação 
aluno-informação, estabelecendo condições 
para que o sujeito participe da construção do 
conhecimento.

A escola . . . .aioria das instituições so-
ciais envolvidas na formação e na qualificação 
dos recursos humanos têm negligenciado as 
vantagens da educação cognitiva, que basi-
camente não ensina conteúdos disciplinares 
ou matérias de conhecimento, mas, ao con-
trário, visa desenvolver e maximizar os pro-
cessos de captação, integração, elaboração 
e expressão de informação, no fundo, tudo o 
que se pode definir como aprendizagem.

A sociedade em geral .  .  .  .scola em 
particular, assim como todos os seus agen-
tes que lidam direta ou indiretamente com o 
desenvolvimento do potencial humano, ain-
da desconhecem as vantagens e os bene-
fícios da intervenção neuropsicopedagógica 
no domínio da cognição. Por meio das aulas 
experimentais o aluno faz a transferência do 
conteúdo estudado para situações reais vivi-
das por ele. As grandezas físicas vão sendo 
progressivamente construídas, assim como a 
relação entre elas. O trabalho serve de in-
centivo ao ensino prático . . . .esquisa básica 
aplicada na formação do aluno.

Apresentar e discutir experimentos po-
tencialmente relevantes para introdução de 
termos científicos no vocabulário dos alunos 
do Ensino Médio referentes ao tema proposto. 
Os experimentos podem ser utilizados como 
meio de ensinar o conteúdo, uma vez que 
possibilitam o desenvolvimento de atividades 
interessantes e estimuladoras para adoles-
centes nesse estágio da aprendizagem, bem 
como propiciam certa concretude às ativida-
des, o que de certa forma estimula o adoles-

cente não só a agir, mas também ver, pensar 
e experimentar.

Ressaltamos que o planejamento do 
conteúdo deve ser pensado dentro das possi-
bilidades cognitivas e peculiares dos estudan-
tes. É importante sublinhar que o ensino de 
física . . . .so de atividades experimentais no 
Ensino Médio não podem, a rigor, ser associa-
das simplesmente ao ensino de determinados 
conceitos científicos, mas exploradas tendo 
como “pano de fundo” o desenvolvimento do 
aprendiz.

Dessa forma, no debate sobre as re-
lações entre o conhecimento que se deseja 
ensinar . . . .onhecimento preexistente, faltam 
categorias de representação que possam dar 
conta das dimensões que estão em jogo. Esta 
é uma discussão que enfrenta a necessidade 
da superação da primazia da pertinência epis-
temológica das relações entre estes conheci-
mentos . . . .nclusão da pertinência ontológica 
e axiológica dessa relação.

É neste quadro que se tornam neces-
sárias reflexões sobre as relações entre o co-
nhecimento científico .  .  .  .otidiano. Afinal, a 
quais categorias epistemológicas pertencem 
e quais são as condições para o seu encontro 
no ambiente escolar?

ALGUMAS HIPÓTESES

Para responder a estas perguntas e pa-
rametrizar a discussão, parto das ideias de 
García (1998), que propõe quatro hipóteses 
para as relações epistemológicas entre os 
conhecimentos científicos e cotidiano, sejam 
elas:

• Hipótese da Compatibilidade: indica 
que os conhecimentos científico e cotidia-
no são considerados epistemologias seme-
lhantes, havendo uma continuidade entre 
eles. Nesta circunstância, o sujeito poderia 
transitar entre uma forma de conhecimento 
e outra, utilizando os conhecimentos apren-
didos na escola em sua vida cotidiana e 
vice-versa, mantendo-se, entretanto, como 
epistemologias separadas.
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• Hipótese da Substituição: na qual as 
epistemologias do conhecimento científico 
e cotidiano são consideradas incompatíveis 
e bastante distintas, havendo uma desconti-
nuidade entre elas. Desta maneira, um dos 
principais papéis da escola seria o de subs-
tituir as ideias prévias dos alunos, ligadas 
ao conhecimento cotidiano, pelas ideias 
científicas, promovendo-se a chamada mu-
dança conceitual. Neste caso, o conheci-
mento resultante é bastante específico de 
cada domínio do conhecimento.

• Hipótese da Independência e Coexis-
tência: nela as epistemologias dos conhe-
cimentos cotidianos e científico não são 
apenas distintas, mas geradas e aplicadas 
em contextos diferentes. Segundo esta hi-
pótese, não é possível a transição de uma 
forma ou outra de conhecimento sem que 
haja alguma referência aos corresponden-
tes contextos concretos. Nestas condições, 
os sujeitos terão dificuldades em aplicar os 
conteúdos formalmente aprendidos longe 
do ambiente escolar.

• Hipótese da Integração-Enriquecimento 
do conhecimento cotidiano, na qual o co-
nhecimento escolar é constituído pela inte-
gração transformadora das contribuições 
de diversas formas de conhecimento. Nes-
te caso, García denomina de “princípio da 
complementaridade” a evolução conjunta 
dos conhecimentos cotidiano e científico, 
a qual origina o conhecimento cotidiano 
complexo. Assim, diferentemente da hipóte-
se anterior, o papel fundamental da escola 
deve ser o de propiciar a passagem de for-
mas de pensamento cotidiano simples para 
outras complexas, transformando a manei-
ra dos sujeitos de interpretar e de atuar no 
mundo, superando as contingências do seu 
cotidiano.

ENSINO HÍBRIDO

Algumas dimensões estão ficando cla-
ras na educação formal:

1) o modelo blended, semipresencial, 
misturado, em que nos reunimos de várias 
formas, física e digital, em grupos e momen-
tos diferentes, de acordo com a necessidade, 
com muita flexibilidade, sem os horários rígi-
dos e planejamento engessado;

2) Metodologias ativas: aprendemos 
melhor através de práticas, atividades, jogos, 
experimentos e projetos relevantes do que da 
forma convencional, combinando colaboração 
(aprender juntos) e personalização (incentivar 
e gerenciar os percursos individuais) e

3) O modelo online com uma mistura 
de colaboração e personalização, em tempo 
real e através de multiplataformas digitais mó-
veis. Como exemplo temos o CMSP (Centro 
de mídias de São Paulo), onde as aulas são 
transmitidas ao vivo para mais de 2 milhões 
de estudantes das escolas públicas de SP.

Cada aluno desenvolve um percurso 
mais individual e participativo em determina-
dos momentos de atividades de grupo, inte-
rações no Chat. Uma parte da orientação é 
feita via sistema (plataformas adaptativas com 
roteiros semiestruturados, que respondem as 
questões mais previsíveis) . . . .rincipal foi feita 
por professores e tutores especialistas, que 
orientaram os alunos nas questões mais difí-
ceis e profundas. A combinação da aprendi-
zagem ativa e híbrida com tecnologias móveis 
é uma poderosa ferramenta para desenhar 
formas interessantes de ensinar e aprender e 
foi primordial durante o ano de 2020 devido 
ao fechamento das escolas pela Pandemia 
de Coronavírus.

A aprendizagem ativa dá ênfase ao 
papel protagonista do aluno, ao seu envol-
vimento direto, participativo e reflexivo em 
todas as etapas do processo, experimentan-
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do, desenhando, criando, com orientação do 
professor; a aprendizagem híbrida destaca a 
flexibilidade, a mistura e compartilhamento 
de espaços, tempos, atividades, materiais, 
técnicas e tecnologias que compõem esse 
processo ativo.

Há inovações mais pontuais e inova-
ções mais profundas (disruptivas) que afe-
tam a educação formal, em todos os níveis 
e formas de organizar-se (presencial ou à 
distância), trazendo novas configurações 
híbridas, dinâmicas, integradoras (HORN & 
SKATER, 2015). Os modelos educacionais 
(presenciais e online) mais inovadores apre-
sentam algumas características importantes, 
com ênfases diferentes: Os ambientes são 
acolhedores: O conjunto do ecossistema de 
ensino-aprendizagem é acolhedor. Quem en-
tra nos ambientes físicos e virtuais encontra 
gestores e docentes competentes e abertos 
para ajudar a aprender; encontra estudantes 
engajados em atividades desafiadoras, que 
os estimulam a participar, compartilhar, evo-
luir (HORN & SKATER, 2015).

Os currículos são mais integrados, in-
terligados: interdisciplinares ou transdiscipli-
nares, integram áreas de conhecimento de 
várias formas (sem disciplinas ou com só 
algumas), são holísticos, com uma visão 
humanista, sustentável e de competências 
amplas, com foco na aplicação criativa dos 
conhecimentos em várias situações e contex-
tos. Os currículos combinam três processos 
de forma equilibrada: a aprendizagem ativa 
personalizada (em que cada um pode desen-
volver uma trilha de aprendizagem adaptada 
ao seu ritmo, situação, expectativas e estilo e 
também pode compor seu currículo escolhen-
do os módulos e atividades mais pertinentes, 
com orientação de professores/mentores); 
a aprendizagem entre pares (com diferentes 
grupos, em rede) . . . .prendizagem mediada 
por pessoas mais experientes (professores, 
orientadores, mentores) (HORN & SKATER, 
2015).

Os currículos são suficientemente flexí-
veis para que os alunos possam personalizar 
seu percurso, total ou parcialmente, de acordo 
com suas necessidades, expectativas e esti-
los de aprendizagem e também para prever 
projetos e atividades significativas de grupo, 
articulando a prática . . . .eoria. São híbridos, 
blended, com integração de tempos, espaços 
e atividades, que propõem um “continuum” 
entre modelos com momentos mais presen-
ciais e modelos mais digitais, superando a 
dicotomia presencial x distância, combinan-
do-as, otimizando-as no que cada uma tem de 
melhor e no que é mais conveniente para a 
aprendizagem de cada tipo de estudante. As 
plataformas adaptativas começam a organizar 
e monitorar essas trilhas personalizadas, que 
se tornam visíveis em tempo real para alunos 
e tutores e que permitem o compartilhamento 
em tempo real a partir de qualquer dispositi-
vo, principalmente dos smartphones (HORN 
& SKATER, 2015).

Os roteiros individuais se ampliam e 
combinam com os desafios e projetos em 
grupo, entre pares, utilizando diversas estra-
tégias ativas em que aprendem a partir de si-
tuações reais (buscando soluções concretas, 
criativas, empreendedoras), de simulações, 
jogos, construção de histórias, programando 
de forma mais intuitiva (Scratch), comparti-
lhando todas as descobertas, desenvolvendo 
um portfólio com todas as produções realiza-
das.

Um eixo transversal importante nos cur-
rículos . . . .etodologia de design para proje-
tos reais importantes, principalmente para o 
desenho de projetos de vida, buscando o au-
toconhecimento, a percepção de algum sig-
nificado, relevância e visão de futuro com o 
apoio de professores, orientadores/mentores. 
O compartilhamento em tempo real . . . .have 
da aprendizagem hoje. Os aplicativos de co-
municação como o Hangout e Skype facilitam 
a interação de grupos, a discussão de pro-
jetos e ideias, a apresentação de resultados 
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.  .  .  .rientação também mais personalizada 
(HORN & SKATER, 2015).

A combinação de metodologias ativas 
com tecnologias digitais móveis hoje é estraté-
gica para a inovação pedagógica. As tecnolo-
gias ampliam as possibilidades de pesquisa, 
autoria, comunicação e compartilhamento em 
rede, publicação, multiplicação de espaços, 
de tempos; monitoram cada etapa do pro-
cesso, visibilizam os resultados, os avanços 
e dificuldades (HORN & SKATER, 2015).

As tecnologias digitais diluem, ampliam 
e redefinem a troca entre os espaços formais 
e informais através de redes sociais e ambien-
tes abertos de compartilhamento e coautoria. 
Outro diferencial . . . .mportância do contato 
com o entorno, com o mundo, não só para 
conhecê-lo, mas para contribuir com soluções 
reais, com contato com a vida, com a cida-
de, com o mundo (redes, comunidades), com 
as áreas profissionais desde o começo; uma 
troca rica com o entorno. . . . .prendizagem-
-serviço, em que os alunos aprendem em 
contato com a comunidade e desenvolvem 
projetos que beneficiam essa mesma comu-
nidade. Não é só a saída para conhecer o 
mundo, mas também para modificá-lo (HORN 
& SKATER, 2015).

O papel do professor nos projetos inova-
dores é muito mais amplo e avançado: . . . .e 
desenhador de roteiros pessoais e grupais 
de aprendizagem, de mediador avançado que 
não está centrado só em transmitir informa-
ções de uma área específica. O professor é 
cada vez mais um coach, que orienta o apren-
dizado, uma pessoa que ajuda os estudantes 
a elaborarem seus projetos de aprendizagem.

As tecnologias digitais ajudam na tuto-
ria digital de primeiro nível, monitorando as 
dificuldades mais previsíveis. Cabe aos espe-
cialistas a tutoria mais avançada, a de proble-
matizar, ampliar significados, ajudar na cons-
trução de sínteses. Aumenta a importância 
da mentoria, orientação mais personalizada 

dos projetos pessoais/profissionais/ de vida, 
como um novo componente curricular impor-
tante hoje (HORN & SKATER, 2015).

Também há uma ênfase nova pela 
formação por imersão, por supervisão para 
profissionais em estágios iniciais (“clínicas” 
para novos docentes, assim como acontece 
na residência médica na Saúde, que podem 
ser oferecidas em novos formatos híbridos 
ou blended). Os processos de avaliação de 
aprendizagem também são mais amplos e ex-
plicitam as relações entre habilidades cogniti-
vas e competências socioemocionais (HORN 
& SKATER, 2015).

A avaliação é um processo contínuo, 
flexível, que acontece de várias formas: ava-
liação diagnóstica, formativa, mediadora; ava-
liação da produção (do percurso, portfólios 
digitais, narrativas, relatórios, observação), 
avaliação por rubricas, competências pesso-
ais, cognitivas, relacionais, produtivas, avalia-
ção dialógica, avaliação por pares, autoavalia-
ção, avaliação online, avaliação integradora, 
entre outras.

Os alunos precisam mostrar na prática 
o que aprenderam com produções criativas, 
socialmente relevantes, que mostram a evolu-
ção e percurso realizado. Há novas formas de 
certificação, além das acadêmicas, com cur-
sos online (Moocs, minicursos), que geram 
mini-certificações ou certificações específicas 
(como badges ou distintivos compartilhados 
digitalmente), itinerários formativos flexíveis, 
que podem compor um portfólio de compro-
vação de competências mais abrangente e 
personalizado para a vida profissional e para 
a vida.
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Quando consideramos os objetos ontologicamente “aprendíveis”, seu aprendizado ainda 
vai depender de elegermos, entre eles, aqueles que mais valorizamos. Assim, uma episte-
mologia, cuja ontologia pertence à categoria “aprendível”, deve ainda pertencer à categoria 
“vale a pena aprender”. 

No Brasil, já ocorreram tantas mudanças relacionadas ao modo de se ensinar e apren-
der que muitas crianças e adolescentes foram prejudicadas passando pelas salas de aula e 
saindo no final do Ensino Fundamental séries iniciais sem saber ler e escrever, quando não 
abandonaram a escola ou prosseguiram seus estudos sem terem adquirido os conhecimentos 
básicos adequados para o devido acompanhamento dos avanços escolares. 

No entanto, percebemos que o Governo brasileiro tem demonstrado, através de planos 
e definição de metas, que existe preocupação com relação à melhoria da educação no país. 
Governo e sociedade civil concordam que a educação necessita com urgência de melhorias. 
Mas, sabemos que entender o processo educativo como um processo emancipatório, passa 
pela educação dos adultos e esses mesmos adultos devem entender o valor da escola para 
o seu filho e para a sociedade em que vivem. 

Num sentido mais geral, vemos que o processo de ensino-aprendizagem toma uma di-
mensão axiológica, pois mergulha num complexo universo de questões ligadas à cidadania, 
ética, moral, ou ainda, da doutrinação religiosa, seja ela científica ou não.

 Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(UNESCO), metade dos estudantes das escolas públicas não possui computador em casa e 
faz uma alerta das desigualdades que isso pode resultar. Durante a Pandemia de Coronaví-
rus, iniciada no Brasil no começo do ano letivo de 2020, ficou claro a necessidade do o uso 
das TICs pelas escolas tanto públicas quanto privadas, principalmente o acesso a internet, 
contribuem para expandir o acesso a informação atualizada, permitindo estabelecer novas 
relações com o saber  ultrapassando os limites dos materiais instrucionais tradicionais e os 
muros da escola. 

Os professores se reinventaram através de plataformas como Google classroom, Google 
forms, aulas remotas através de Lives, criação de blogs, favorecendo a criação de comunida-
des colaborativas por Whatsapp, privilegiando a comunicação e permitindo eliminar os muros 
que separam a instituição da sociedade. 

Mesmo com todos os esforços através de busca ativa dos estudantes, de acordo com 
o Fundo Internacional de Emergência das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), mais de 
5,5 milhões de alunos ficaram sem acesso à Educação no Brasil no ano de 2020.

 A articulação da escola com outros espaços produtores do conhecimento poderá re-
sultar em mudanças substanciais em seu interior e redimensionando seu espaço, criando 
possibilidades de torná-lo aberto e flexível, propiciando a gestão participativa, o ensino e a 
aprendizagem em um processo colaborativo, no qual professores e alunos trocam informa-
ções e experiências com as pessoas que atuam no interior da escola ou com outros agentes 
externos e produzem conhecimento. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Nesse sentido, um programa de formação de professores para uso pedagógico das 
tecnologias digitais numa perspectiva de mudança de sua prática não ignora as ações an-
teriores desenvolvidas pelos professores, mas cria um espaço de diálogo, parceria e troca 
que favorece a tomada de consciência sobre a própria prática, a identificação do que está 
cristalizado, a busca de teorias que oriente sua compreensão e a proposição, experimentação 
e reflexão sobre novas ações que visam transformar a atuação anterior.

Os processos de aprendizagem são múltiplos, contínuos, híbridos, formais e informais, 
organizados e abertos, intencionais e não intencionais. Hoje há inúmeros caminhos de apren-
dizagem pessoais e grupais que concorrem e interagem simultânea e profundamente com os 
formais e que questionam a rigidez dos planejamentos pedagógicos das instituições educa-
cionais.
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RESUMO: Conhecer é construir categorias de pensamento, ler o mundo, transformar o mundo 
e só é possível conhecer quando se deseja, quando se quer, quando nos envolvemos 
profundamente no que aprendemos. Para inovar é preciso conhecer, aprender exige esforço, 
daí a necessidade da motivação, do encantamento. E, com as mudanças que têm ocorrido 
no contexto social e escolar, o perfil das escolas e do alunado tem sofrido mudanças 
significativas e se a escola não acompanhar essas mudanças não será capaz de oferecer 
um ensino de qualidade aos seus alunos. O trabalho aqui apresentado vem por meio das 
leituras e reflexões sobre a bibliografia levantada acerca do tema.

Palavras-chave: Aprendizagem; Arte; Educador.

AS ARTES E SUAS TRANSPOSIÇÕES DIDÁTICAS
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Chevallard conceitua “Transposição Didática” como o trabalho de fabricar um 
objeto de ensino, ou seja, fazer um objeto de saber produzido pelo “sábio” (o 
cientista) ser objeto do saber escolar. A Transposição Didática, em um sentido 

restrito, pode ser entendida como a passagem do saber científico ao saber ensinado.

Tornar visíveis as implicações entendidas pelos alunos na leitura de imagens e na dinâ-
mica socializada. Problematizar as questões elencadas nas observações dos olhares, unindo 
a imaginação ao fazer artístico prático (FERREIRA, 2001).

Ferreira (2001), ressalta que a partir desse momento que se insere atividades práticas 
construída pelos alunos de todas as modalidades básicas do ensino, de acordo com suas 
séries, se faz imprescindível fazer transposições didáticas. Sendo assim, os alunos significa-
ram temas existentes em seus bairros, tais como: preconceitos, poluição visual, desistência 
de viver.

Após reflexões sobre os conhecimentos aprendidos, busca-se abordar concepções 
novas para o exercício artístico, temas que fizessem parte do cotidiano da turma. Também 
relações com o tempo onde criticam as pessoas por não prestarem atenção no que realmente 
faz sentido para a vida.

Diante das concepções de Ferreira (2001), muitos paradigmas são quebrados, bem 
como o conceito de que arte é só para desenhar ou relaxá-los das outras disciplinas. Dessa 
forma, uma das intenções desse trabalho é romper com o olhar retrógrado, pré-estabelecido 
culturalmente, e, ir além da leitura de imagens.

Sendo assim, os alunos significaram temas existentes em seus bairros, tais como: pre-
conceitos, poluição visual, desistência de viver, também relações com o tempo onde criticam 
as pessoas por não prestarem atenção no que realmente faz sentido para a vida.

Segundo Ana Mae, o papel da Arte na educação é grandemente afetado pelo modo 
como o professor e o aluno veem o papel da Arte fora da escola. Um dos papéis da Arte é 
preparar para os alunos novos modos de percepção, largamente introduzidos pela revolução 
tecnológica e pela comunicação de massa.

As mudanças no ensino da Arte têm um maior compromisso com a cultura e com a his-
tória - inter-relação entre ler, fazer, contextualizar a obra de arte, entender a Arte na Educação 
como expressão pessoal de identificação e desenvolvimento intelectual, desenvolver a elabo-
ração, criatividade e flexibilidade, a alfabetização visual, o compromisso com a diversidade 
cultural, o reconhecimento da importância da imagem para o desenvolvimento profissional 
faz sentido à vida.

INTRODUÇÃO



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 245

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

TRANSPOSIÇÕES DIDÁTICAS E SEUS 
CONCEITOS

Um conteúdo de saber que tenha sido 
definido como saber a ensinar, sofre, a par-
tir de então, um conjunto de transformações 
adaptativas que irão torná-lo apto a ocupar 
um lugar entre os objetos de ensino. O ‘traba-
lho’ que faz de um objeto de saber a ensinar, 
um objeto de ensino, é chamado de transpo-
sição didática ” (CHEVALLARD, 1991, p.39).

Falar de um saber e da sua transmis-
são, com efeito, é reconduzir a imagem da 
caixa preta, aquela da sala de aula onde su-
põe-se a transmissão de um suposto saber, 
onde não iremos olhar e, se formos, veremos 
primeiro o professor, depois os alunos, e qua-
se nunca o saber, sempre invisível, como a 
filosofia medieval.

De fato, carecemos cruelmente de co-
nhecimento sobre a vida ‘íntima’ dos saberes 
nas salas de aula: a metáfora substancialista 
que comporta a pretensa transmissão do sa-
ber explica, em grande parte, esse desconhe-
cimento” (CHEVALLARD, 1997b, p.4).

Para Chevallard, sua teoria vem corri-
gir um equívoco tradicional da reflexão peda-
gógica: a secundarização da discussão dos 
saberes escolares. Assume, então, a repre-
sentação triangular do sistema didático, des-
tacando a complexidade das relações esta-
belecidas entre os três polos desse sistema: 
o saber, aquele que ensina/professor, aquele 
que aprende/aluno.

Argumenta que o enfoque psicológico 
dominou a análise desse sistema, restringi-
da assim à relação professor-aluno. Dessa 
forma, o saber escolar não seria usualmente 
problematizado, o que contribuiria para sua 
naturalização no entendimento daqueles que 
participam dessas relações.

A teoria da transposição didática pre-
tende desestabilizar esse entendimento, ex-
pondo enfaticamente a necessária distância 
entre o saber ensinado e seus saberes de 
referência.

Mais do que isso, propõe-se a pensar 
o sistema didático a partir dessa dimensão, 
com base na abordagem epistemológica do 
saber ensinado. A ideia da necessidade de 
algum tipo de adaptação do conhecimento 
quando se trata de ensiná-lo pode ser consi-
derada virtualmente unânime no meio educa-
cional, tanto nos escritos teóricos do campo, 
quanto no senso comum dos que participam 
de relações de ensino-aprendizagem.

A ideia de que existe um conhecimento 
escolar característico não é certamente nova. 
Precisamente, uma das razões de ser do sa-
ber-fazer pedagógico tem sido a de propiciar 
a elaboração da cultura transmissível para que 
seja assimilável por determinados receptores, 
desde que Comenius pensou a didática como 
a arte de ensinar todas as coisas a todos”.

Segundo o sociólogo Verret, o tempo 
das práticas escolares que circulam nesse 
contexto, propondo que estes condicionariam 
o tempo dos estudantes em dois sentidos: 
haveria o tempo do conhecimento, regulado 
pelo próprio objeto de estudo, mas haveria 
também o tempo da didática, definido em fun-
ção das condições de “transmissão” desse 
conhecimento.
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Para Verret, didática é a transmissão de 
um saber adquirido. Transmissão dos que sa-
bem para os que ainda não sabem. Daqueles 
que aprenderam para aqueles que aprendem” 
(VERRET, 1975, p.139).

Por essa razão, assim como o tempo, 
a prática didática também se desdobraria em 
duas: a prática do saber e a prática da sua 
transmissão. Na prática da transmissão, as 
imposições de rotinização e de instituciona-
lização estariam diretamente relacionadas 
com a estruturação do tempo escolar, mas 
também com a configuração dos conteúdos 
trabalhados na escola.

Sempre buscando pensar o tempo da 
vida estudantil, Verret desenvolve, então, uma 
abordagem epistemológica do saber escolar, 
o que lhe permite articular as necessidades 
do processo de transmissão – que deverão 
considerar, ao mesmo tempo em que defi-
nirão, as posições daqueles que ensinam e 
daqueles que aprendem, assim como o lócus 
dessa aprendizagem – com as imposições do 
próprio saber a ser ensinado.

Identifica, nesse sentido, dentro das 
conformações específicas desse saber: este 
deve tornar-se “programável”, isto é, deve ser 
passível de recortes que possibilitem sequên-
cias aceitáveis, tanto por critérios pedagógi-
cos como institucionais; passa também por 
um processo de “dessincretização”.

Na medida em que as especializações 
da prática da criação teórica são substituídas 
por especializações pertinentes às práticas 
da aprendizagem; desliga-se dos vínculos au-
torais, apresentando-se como um saber “des-
personalizado”; organiza-se de modo a per-
mitir o “controle social das aprendizagens”, 
expresso nas práticas de avaliação para cer-
tificação; precisa ser um conhecimento com 
um grau de “publicidade” que viabilize sua 
apropriação pelos que deverão transmiti-lo e 
recebê-lo (ibid., p.146).

Essas imposições, portanto, também in-
terferiram na própria seleção dos conteúdos 
a serem ministrados, pois definem quais são 
os conhecimentos escolarizados.

Estariam excluídos: os “saberes pri-
vados” (esotéricos, iniciáticos); os “saberes 
aristocráticos”, que também não atenderem 
às exigências de publicidade, por se preten-
derem exclusivos de um grupo social; os “sa-
beres totais”, que, por definição, não permi-
tem fragmentações analíticas, logo, não são 
programáveis, inviabilizando.

Assim, as práticas de institucionalização 
e de avaliação; os “saberes pessoais”, que 
não podem desvincular-se dos seus agentes 
diretos de criação; e os “saberes empíricos”, 
intrinsecamente vocacionados para uma aqui-
sição intuitiva e global.
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AS ARTES E SUAS TRANSPOSIÇÕES 
DIDÁTICAS

É tornar visíveis as implicações entendi-
das pelos alunos na leitura de imagens e na 
dinâmica socializada. Problematizar as ques-
tões elencadas nas observações dos olhares, 
unindo a imaginação ao fazer artístico prático 
(FERREIRA, 2001).

Enaltecem as coisas boas da vida, a 
natureza, juntamente, com os novos conheci-
mentos adquiridos na escola. Buscam valori-
zar o arcaico, o velho e novo com a evolução 
de seus entendimentos. Uma boa forma de 
criticar, questionar e trazer reflexões diante 
dessas questões (FERREIRA, 2001).

O currículo de artes visuais, assegurado 
pelos Parâmetros Curriculares Nacionais de 
Artes e pela Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação (1996), evidencia como é imprescindí-
vel na Educação. Mesmo sendo pequenos, 
manifestaram-se artisticamente: na emissão 
de sons, dos movimentos e construímos os 
primeiros rabiscos.

A apropriação do conhecimento não se 
dá pela transmissão de informações, mas a 
partir da mediação criam-se condições para a 
aprendizagem, que poderá acontecer através 
dos espaços de trocas e interações entre os 
sujeitos envolvidos.

O conhecimento circula entre o sujeito 
que ensina e o sujeito que aprende e o pro-
cesso dessas interações é de fundamental 
importância na produção de saberes.

Assim, as interações sociais são funda-
mentais e, por meio de instrumentos media-
dores, proporcionam o desenvolvimento do 
homem, possibilitando sua instrumentação 
para atuar e transformar o meio.

As capacidades de expressão: rela-
cionamento, espontaneidade, imaginação, 
observação e percepção são inatos no ser 
humano, mas necessitam ser estimuladas e 
desenvolvidas, através de atividades dramáti-
cas, plásticas e musicais.

A aprendizagem enquanto processo, 
depende de um grande conjunto de capaci-
dades e de contextos para que possa ocorrer: 
memória, motivação, capacidades sensoriais 
e perceptivas, inteligências e criatividade, 
além de ambientes ricos, estimulantes e re-
forçadores são condições elementares para 
a aprendizagem.

Portanto, a concepção construída pelas 
alunas que artes é só desenho deu lugar para 
um novo olhar, novo horizonte e um novo con-
ceito em relação à arte.

E nos deu a alegria de poder contri-
buir para uma nova concepção de artes, que 
é muito mais do que um simples saber de-
senhar ou pintar. Uma sala de aula constitui 
uma mini sociedade, onde as personalidades, 
tendências dos alunos que a compõem são 
diversificadas.

Orientar o aluno para uma atividade glo-
bal corresponde ao espírito de nossa época, 
uma atividade global não somente fornece ao 
aluno certa carga de informações, mas tam-
bém estimula seu espírito crítico, fazendo-se 
avaliar e selecionar os elementos assimilados.

Dessa maneira, ele e seus companhei-
ros podem elaborar e expressar suas aqui-
sições, segundo a capacidade de cada um. 
Toda Arte é expressão, seja ela o teatro, mú-
sica, pintura, escultura, cinema ou dança.
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A Arte pode contribuir para uma for-
mação mais completa, pois, ao conhecer e 
compreender melhor as artes, os alunos tor-
nam-se pessoas mais sensíveis, capazes de 
perceber de modo apurado modificações no 
mundo físico e natural, e também de experi-
mentar sentimentos de ternura e compaixão.

De acordo com os estudos de Domin-
gues (1997), as artes visuais têm um podero-
so papel em desenvolvimento, na vida huma-
na, trabalha a afetividade, a interação social 
do ser humano, seja criança ou adolescente; 
perpetuando-se na vida social.

Na pintura, por exemplo, a criança ten-
de a ter mais contato com novas formas e 
novas texturas, também começa a se ligar nas 
diferentes cores e criar de forma interativa e 
dinâmica.

Para desenvolver melhor o tato, as 
massinhas permitem melhorar a motricidade, 
mesmo sendo uma brincadeira, se começa 
a trabalhar com noções tridimensionais das 
formas. Sem aprofundar que é uma atividade 
que dispara os gatilhos da criatividade das 
crianças (MEIRA, 2007).

A arte está cada vez mais interacionista 
com a tecnologia, o fácil acesso às grandes 
obras de artes por meio da internet. Facilitan-
do às crianças o conhecimento de obras de 
artes sem terem que ir a um museu.

Em atividades de recorte e colagem, os 
educandos podem ter contato com os ma-
teriais diversificados, como as folhas, explo-
rando, fazendo desenhos, dobras; um jogo 
de expressões e emoções vividas dentro da 
sala de aula, pela orientação do professor 
(FERREIRA, 2001).

No caso da educação em artes visuais, 
atrelada à educação formalizada dentro das 
escolas, principalmente, a escola pública, a 
diversidade de contextos, por conta de todo 
seu histórico de vida, das migrações, das imi-
grações no século passado; tudo isso causa 
um grande aglomerado de conhecimentos 
que necessitam ser socializados, principal-
mente dentro das escolas.

Portanto, a escola é um espaço funda-
mental para que as habilidades e competên-
cias artísticas sejam desenvolvidas todos os 
dias. A presença das Artes Visuais na Edu-
cação, mostra o desencontro entre teoria e a 
prática, muitas propostas são vistas, apenas 
como passatempos sem significado, ou como 
uma prática meramente decorativa, que pode 
vir a ser utilizada como reforço de aprendi-
zagem em vários conteúdos (STRICKLAND, 
1999).

Toda parte educativa está voltada ao 
universo das artes, é nela que se pauta a 
cultura de um povo, seja na arte da escrita ou 
nas artes visuais, ela sim conta muito sobre a 
trajetória de uma sociedade. Entretanto, pes-
quisas multidisciplinares foram desenvolvidas 
em diferentes campos das ciências humanas, 
trazendo informações sobre o desenvolvimen-
to dos educandos, em seu processo criador 
e sobre as artes das várias culturas (PILLAR, 
2003).

Informações que trouxeram contribui-
ções para a valorização da produção edu-
cacional em várias modalidades do ensino 
básico, inclusive, na EJA; mesmo assim, a re-
volução que admitia a necessidade e a capa-
cidade da expressão artística, virou um deixar 
fazer porque é passatempo; sem intervenção, 
onde os alunos, de maneira geral, não evo-
luíam em conceitos concretos e nas outras 
disciplinas do currículo (FERREIRA, 2001).
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A arte, desde cedo, influência a todos 
através de sua cultura, apesar de ser possí-
vel identificar espontaneidade e autonomia na 
exploração e no fazer artístico das crianças, 
seus trabalhos revelam: o local, a época his-
tórica em que vivem suas oportunidades e 
ideias.

Questionando-se a visão da liberdade 
de expressão em que educação artística era 
automática nos processos de desenvolvimen-
to, surge um movimento que constatou que 
este desenvolvimento artístico é resultado de 
formas complexas de aprendizagem (FERREI-
RA, 2001).

As pessoas têm sua própria visão, 
ideias e interpretações sobre a produção de 
arte e o fazer artístico; por meio de vários 
aspectos; fazer artístico que é a exploração, 
apreciação que é percepção do sentido que 
objeto propõe e da reflexão que é um pensar 
sobre todos os conteúdos do objeto artístico 
que se manifesta em sala.

O papel da arte na educação está re-
lacionado aos aspectos artísticos e estéticos 
do conhecimento. Entende-se por educação 
estética as várias formas de leitura, de frui-
ção, que podem ser possibilitadas às crian-
ças, tanto a partir do seu cotidiano como por 
obras de Arte.

Compreender o contexto dos materiais 
utilizados, nas propostas das pesquisas aos 
artistas, é poder conceber a Arte não só como 
um fazer, mas também como uma forma de 
pensar em e sobre Arte (PILLAR, 2003).

O homem é atuante e fruidor, ativo e 
receptivo, mas não tem como se absorver 
inteiramente em nenhum desses aspectos. 
Quando passa do olhar para o ver é que se 
realiza um ato de leitura e de reflexão.

Não conseguimos aprender o mundo tal 
qual é. Construímos mediações, filtros, siste-
mas simbólicos para conhecer o nosso entor-
no e nos conhecer. Ver é atribuir significado, 
está relacionado às nossas experiências e o 
que estamos vendo. O que se vê não é dado 
real, mas aquilo que se consegue captar e 
interpretar e o que nos é significativo (PILLAR, 
2003).

A imagem é, hoje, um componente cen-
tral de comunicação. Combinada com seu ca-
ráter realista, é o que tem levado à falsa afir-
mação de que as imagens se comunicam de 
forma direta. Estudos sobre leituras de obras 
de Arte levam à necessidade de se compre-
ender como a criança lê imagens.

As relações entre o visível e o invisível. 
Entretanto, as considerações das crianças 
sobre a imagem estão relacionadas a perso-
nagens de desenhos animados da televisão 
ou do vídeo.

As leituras mostram a diversidade de 
significados e o quanto o contexto, as infor-
mações, as vivências de cada leitor estão 
presentes ao procurar dar um sentido para 
a imagem. 

 Quando fazemos uma leitura, explici-
tamos noções de natureza sensível. Compre-
ender implica ver construtivamente a articula-
ção de seus elementos, tonalidades, linhas e 
volumes.
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Nessa perspectiva questiona-se o que as artes podem fazer por nossos alunos? A me-
lhor resposta encontra é de que, ao realizarem atividades artísticas, os alunos desenvolvem 
autoestima e autonomia, sentimento de empatia, capacidade de simbolizar, analisar, avaliar e 
fazer julgamento mais flexível; também desenvolvem o senso estético e auxiliam o desenvol-
vimento de habilidades que expandem a capacidade de dizer mais e melhor sobre si mesmo 
e sobre o mundo.

Sabemos que é no próprio processo de sua produção que as ideias são formadas e cla-
rificadas. Por extensão, podemos dizer que o processo de expressar conhecimentos, valores 
e afetos por meio de imagens visuais, sons, gestos, movimentos e palavras ajudam os alunos 
a compreenderem melhor os conhecimentos, valores e sentimentos que tentam expressar, 
conferindo sentidos plenos à atividade que realizam.

Entender as transposições didáticas e seus conceitos, nos leva a compreender que o 
“trabalho” que faz de um objeto de saber a ensinar, um objeto de ensino, é a transformação 
do aprender aprendendo sempre, contextualizando e aprimorando o que se ensina, trazendo 
novos significados na maneira de transmitir o conhecimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Considerando a criança como sujeito histórico e social, o presente artigo procurou 
compreender como ocorre o processo de desenvolvimento afetivo e a construção de 
vínculos dessa natureza no Ensino Fundamental. Por meio de uma reflexão sobre as fases 
do desenvolvimento humano, os conceitos de afetividade e a construção de vínculos, 
foi possível analisar como a cognição e o afeto operam juntos, e que a escola, mais 
precisamente o professor, como agente mediador, converge não só para as apropriações 
do meio externo ou para os aspectos relativos à cognição, mas em muito contribui para as 
apropriações de aspectos ligados à afetividade, sendo esta última tão importante quanto a 
primeira, consolidando assim a necessidade de o professor considerá-las na sala de aula.

Palavras-chave: Afetividade; Desenvolvimento Humano; Ensino Fundamental.

O PAPEL DA AFETIVIDADE NO TRABALHO COM ALUNOS DO
 ENSINO FUNDAMENTAL
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Este artigo tem como finalidade refletir sobre a importância das relações afetivas 
dentro da sala de aula envolvendo professor e aluno das séries iniciais. Sabe-se 
que a criança na Educação Infantil está inserida em um contexto voltado à área 

afetiva e ao iniciar o Ensino Fundamental o tratamento recebido está pautado em atividades 
obrigatórias de leitura e escrita, ficando a parte afetiva para segundo plano.

INTRODUÇÃO
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CONCEPÇÕES DE JEAN PIAGET SOBRE 
O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Jean Piaget (1896-1980), estudioso in-
teracionista formado em Biologia e Filosofia, 
dedicou-se a investigar a construção do co-
nhecimento. Estudou cuidadosamente a for-
ma pela qual as crianças construíam seus 
conhecimentos lógicos, com a finalidade de 
compreender a evolução e desenvolvimento 
do conhecimento humano (DAVIS; OLIVEIRA, 
1994).

As crianças possuem características fí-
sicas diferenciadas, sua cidade ou local tam-
bém podem ser distintos, mesmo assim elas 
possuem características universais como a 
maneira como nascem, a fragilidade e desen-
volvimento.

De acordo com Davis e Oliveira (1994) 
a noção de equilíbrio . . . .licerce da teoria de 
Piaget, pois qualquer organismo que possui 
vida relaciona-se com o meio em que vive 
por meio da tentativa de manter um estado 
de equilíbrio, superando as perturbações sur-
gidas no decorrer das etapas a serem segui-
das. Dessa forma, o desenvolvimento cogniti-
vo ocorre por meio de diversos desequilíbrios 
e equilibrações, ou seja, diante de uma nova 
situação, o indivíduo pode entrar em estado 
de desequilíbrio.

Sendo assim, o próprio Piaget (2007) 
relata que:

A cada instante, pode-se dizer que a 
ação é desequilibrada pelas transformações 
que aparecem no mundo, exterior ou interior, 
. . . .ada nova conduta vai funcionar não só 
para restabelecer o equilíbrio, como também 
para tender a um equilíbrio mais estável que 
o do estágio anterior a esta perturbação (PIA-
GET, 2007, p.16).

Ainda para Piaget, segundo Davis e Oli-
veira (1994), para que aconteça uma nova 
equilibração, dois fatores são necessários: 
assimilação e acomodação,

Dois mecanismos são acionados para al-
cançar um novo estado de equilíbrio. O 
primeiro recebe o nome de assimilação. 
Através dele o organismo – sem alterar 
suas estruturas – desenvolve ações des-
tinadas a atribuir significações, a partir da 
sua experiência anterior, aos elementos 
do ambiente com os quais interage. O 
outro mecanismo, através do qual o or-
ganismo tenta restabelecer um equilíbrio 
superior com o meio ambiente, é chama-
do de acomodação. Agora, entretanto, o 
organismo é impelido a se modificar, a se 
transformar para ajustar às demandas im-
postas pelo ambiente (DAVIS; OLIVEIRA, 
1994, p. 38).

O desenvolvimento psíquico tem início 
desde o momento do nascimento da criança, 
terminando somente na fase adulta, onde este 
indivíduo está totalmente desenvolvido pela 
maturação dos seus órgãos, porém observa-
-se o fato que este desenvolvimento psíquico 
dá-se por meio do equilíbrio, considera Pia-
get. Ainda, sobre o desenvolvimento mental 
da criança, acrescenta:

O desenvolvimento, portanto, é uma equi-
libração progressiva, uma passagem con-
tínua de um estado de menor equilíbrio 
para um estado de equilíbrio superior. As-
sim, do ponto de vista da inteligência, é 
fácil se opor a instabilidade e incoerência 
relativas das ideias infantis à sistematiza-
ção de raciocínio adulto (PIAGET, 2007, 
p. 13).

O funcionamento psicológico das crian-
ças é diferente dos adultos, por isso Piaget in-
vestigou sobre como, através de quais meca-
nismos, a lógica das crianças se transforma 
na lógica do adulto (DAVIS; OLIVEIRA, 1994).

Porém, de acordo com Piaget (2007), 
este desenvolvimento quando é atingido to-
talmente na fase adulta dá início a uma nova 
fase, a de regressão, pois este indivíduo en-
contra-se na fase da velhice, e na criança este 
desenvolvimento é contínuo.Portanto :
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[...] o desenvolvimento mental é uma 
construção contínua, comparável à edifi-
cação de um grande prédio que, à me-
dida que se acrescenta algo, ficará mais 
sólido, ou à montagem de um mecanismo 
delicado, cujas fases gradativas de ajus-
tamento conduziram a uma flexibilidade 
e uma mobilidade das peças tanto maio-
res quanto mais estáveis se tornassem o 
equilíbrio. Mas, é preciso introduzir uma 
importante diferença entre esses dois as-
pectos complementares deste processo 
de equilibração. Devem-se opor, desde 
logo, as estruturas variáveis – definindo as 
formas ou estados sucessivos de equilí-
brio . . . .m certo funcionamento constante 
que assegura a passagem de qualquer 
estado para o nível seguinte (PIAGET, 
2007, p. 14).

Para o autor, estas estruturas variáveis 
são as formas pelas quais há a organização 
mental, sendo elas estabelecidas em dois 
aspectos: motor ou intelectual de um lado e 
afetivo do outro, mas com duas dimensões: 
individual e social. No entanto, em cada está-
gio nota-se o aparecimento de características 
relacionadas com o período desta passagem 
sendo que pode-se diferenciá-los dos está-
gios anteriores por possuírem estruturas pró-
prias em cada nível.

De acordo com Piaget (2007), a crian-
ça passa por quatro etapas de desenvolvi-
mento .  .  .  .ada fase são adquiridas novas 
estruturas cognitivas. As etapas propostas por 
Piaget são as seguintes: Sensório-motora (0 
. . . .nos); Pré-operatória (2 . . . .nos); Opera-
tório-concreta (7 a 11/12 anos) e Operatório-
-formal (11/12 anos em diante).

No entanto, considerando a faixa etária 
em destaque nesta pesquisa serão prioriza-
das as características da criança ao final do 
período pré-operatório e início do operatório-
-concreto.

Período Pré-operatório (2 . . . .nos):

No segundo estágio definido por Jean 
Piaget, o aparecimento da linguagem desta-

ca-se como um fator de extrema importância, 
pois possibilitará mudanças nos aspectos afe-
tivos, intelectual e social da criança, havendo 
assim um desenvolvimento do seu pensamen-
to. No início do período, nota-se que a crian-
ça ainda não domina totalmente a linguagem, 
pois parte do seu repertório verbal por meio 
da imitação, ressaltando também que ela ain-
da não possui o conceito de número nesta 
etapa de seu desenvolvimento (BOCK; FUR-
TADO; TEIXEIRA, 2002).

Sobre a linguagem, um meio de comu-
nicação de fundamental importância para os 
seres humanos, o próprio Piaget (2006) relata 
que:

A aquisição da linguagem, tornada aces-
sível nesses contextos de imitação, cobre 
finalmente o conjunto do processo, asse-
gurando um contato com outrem muito 
mais vigoroso do que a simples imitação 
e permitindo, portanto, à representação 
nascente aumentar os seus poderes 
apoiada na comunicação (PIAGET, 2006, 
p. 55).

Nesta fase, o pensamento da criança 
é diferente dos adultos, pois é marcado por 
um egocentrismo, ou seja, a criança parte 
do princípio que tudo ao seu redor está re-
lacionado a ela, centrado no seu próprio eu, 
não conseguindo colocar-se no lugar do ou-
tro, perpetuando assim até o final do período 
(DAVIS; OLIVEIRA, 1994).

Segundo as autoras, este egocentrismo, 
como é denominado por Piaget, caracteriza 
também o aspecto afetivo com o predomínio 
dos sentimentos interindividuais. O fato de a 
criança desta etapa estar centrada em si mes-
ma acaba dificultando também o trabalho em 
grupo.

Assim sendo, de acordo com Piaget 
(2007):

Com o aparecimento da linguagem, as 
condutas são profundamente modificadas 
no aspecto afetivo e no intelectual. Além 
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de todas as ações reais ou materiais que 
é capaz de efetuar, como no curso do 
período precedente, a criança torna-se, 
graças à linguagem, capaz de reconstituir 
suas ações passadas sob formas narra-
tivas, e de antecipar suas ações futuras 
pela representação verbal (PIAGET, 2007, 
p. 24).

A criança do pré-operatório tem seu 
pensamento baseado na percepção imediata, 
não tendo ainda a noção de reversibilidade, 
ou seja, “[...] a criança não é capaz de perce-
ber que é possível retornar, mentalmente, ao 
ponto de partida” (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, 
p. 43).

No aspecto afetivo, nesta etapa, as 
crianças utilizam-se dos sentimentos de an-
tipatia e simpatia. “A simpatia, então, de um 
lado supõe uma valorização mútua e, de outro, 
uma escala de valores comuns que permitem 
trocas”. Com isso, as crianças demonstram 
simpatia principalmente àquelas pessoas 
com as quais elas se identificam (PIAGET, 
2007, p. 38). Porém “[...] a antipatia nasce da 
ausência de gostos comuns e da escala de 
valores comuns” (Ibidem).

As crianças começam a desenvolver o 
juízo moral, com o aparecimento dos primei-
ros sentimentos morais como o amor, temor, 
respeito e obediência. As crianças na fase 
pré-operatória demonstram respeito pelos 
pais ou pessoas mais velhas, ou seja, indiví-
duos que julgam superiores . . . .les obede-
cem, . . . .oral da obediência (BOCK; FURTA-
DO; TEIXEIRA, 2002).

Nesse sentido, Piaget (2007, p. 53) re-
lata que “[...] os sentimentos morais se ori-
ginam do respeito unilateral da criança em 
relação a seus pais, ou ao adulto, e também 
como esse respeito estabelece a formação 
de uma moral de obediência ou heteronomia”.

Observa-se que a criança não possui 
autonomia, aceitando tudo o que lhe é impos-
to. Porém, por meio da cooperação, aparece 
um novo sentimento, o respeito mútuo, que a 
criança nutre pelos amigos:

[...] o respeito mútuo conduz a formas no-
vas de sentimentos morais, distintas da 
obediência exterior inicial. Podem citar, 
em primeiro lugar, as transformações re-
ferentes ao sentido da regra, tanto a que 
liga as crianças entre si, como aquela que 
as une ao adulto (Ibidem).

Período Operatório-concreto (7 a 11/12 
anos):

Nesse período, a criança começa a de-
senvolver a construção da lógica, o que lhe 
permite perceber pontos de vista diferentes, 
saindo do egocentrismo intelectual e social 
que caracterizavam a fase anterior. Portanto, 
com esta superação a criança possuirá uma 
nova habilidade intelectual, que . . . .apacida-
de mental de coordenar as operações, po-
rém com objetos concretos que podem ser 
manipulados ou que já tenham conhecimento 
(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002).

Sendo assim, as crianças conseguem 
por meio do pensamento:

- estabelecer corretamente as relações de 
causa e efeito e de meio e fim;
- sequenciar ideias ou eventos;
- trabalhar com ideias sob dois pontos de 
vista, simultaneamente;
- formar o conceito de número (no início 
do período, sua noção de número está 
vinculada a uma correspondência com o 
objeto concreto (BOCK; FURTADO; TEI-
XEIRA, 2002, p. 104).

Nesta fase, “[...] o pensamento é rever-
sível: o sujeito pode retornar mentalmente, ao 
ponto de partida” (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 
43). Ao coordenar as operações esta criança 
irá adquirir uma noção de conservação, ca-
racterística do período das operações.

A relação afetiva entre os sujeitos en-
volvidos no processo ensinar-aprender, o 
exercício do diálogo, o fazer compartilhado, 
o respeito pelo outro, o estar aberto, o saber 
escutar e dizer configura-se como elementos 
de fundamental importância para a aprendi-
zagem.
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É imprescindível, então, que no contex-
to escolar trabalhemos a articulação afetivi-
dade-aprendizagem nas mais variadas situ-
ações, considerando-a como essencial na 
prática pedagógica e não a julgando como 
simples alternativa da qual podemos lançar 
mão quando queremos fazer uma “atividade 
diferente” na escola.

CONTRIBUIÇÕES DE 
VYGOTSKY E HENRI WALLON 
PARA A COMPREENSÃO DO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

Para Vygotsky, o funcionamento psico-
lógico depende das relações sociais e media-
ções estabelecidas entre o indivíduo . . . .eio 
onde vive. Acredita que o homem se constitui 
na relação com o outro e socialmente. Para 
ele, acrescenta que a criança não é conside-
rada como um ser passivo, mas sim um ser 
ativo em pleno desenvolvimento.

Assim sendo, de acordo com Davis e 
Oliveira (1994, p. 54):

Para Vygotsky, em resumo, o processo 
de desenvolvimento nada mais é do que 
a apropriação ativa do conhecimento dis-
ponível na sociedade em que a criança 
nasceu. É preciso que ela aprenda e inte-
gre em sua maneira de pensar o conhe-
cimento da sua cultura. O funcionamento 
intelectual mais complexo desenvolve-se 
graças a regulações realizadas por outras 
pessoas que, gradualmente, são substitu-
ídas por auto-regulações (DAVIS; OLIVEI-
RA, 1994, p. 54).

De acordo com o autor, a criança passa 
por todos estes níveis de desenvolvimento, 
sendo que este processo está em constante 
mudança, pois quando uma criança se en-
contra em uma determinada atividade não 
conseguindo realizá-la ela está no nível de 
desenvolvimento potencial.

De acordo com Vygotsky (1998) o de-
senvolvimento da aprendizagem tem uma rela-
ção intensa com a Zona de Desenvolvimento 

Proximal, pois os seres humanos necessitam 
de estímulos culturais para o desenvolvimento 
da aprendizagem:

[...] É na zona de desenvolvimento proxi-
mal que a interferência de outros indivídu-
os . . . .ais transformadora. Processos já 
consolidados, por um lado, não necessi-
tam de ação externa para serem desenca-
deados; processos ainda nem iniciados, 
por outro lado, não se beneficiam dessa 
ação externa (OLIVEIRA, 1993, p. 61).

Portanto, é essencial analisar o estado 
psicológico da criança, pois as atividades têm 
que assumir uma coerência com ele, de ma-
neira que o educador deve propor desafios 
que a criança poderá realizar, com a sua me-
diação. “Assim como o adulto, uma criança 
também pode funcionar como uma media-
dora entre uma outra criança e as ações e 
significados estabelecidos como relevantes 
no interior da cultura” (OLIVEIRA, 1993, p. 
64). Diante desse fato, o educador deverá 
analisar quais habilidades já possuem para 
assim perseguir nos próximos aprendizados.

A origem das construções cognitivas 
está profundamente vinculada às interações 
sociais, nas quais a cooperação . . . .olabora-
ção viabilizam o desenvolvimento nas ativida-
des coletivas. Aquele que está em processo 
de aprendizagem deve entrar em contato com 
o mundo da escrita por meio das práticas 
sociais. Essa . . . .aneira de provocar educa-
ção a partir da percepção e não apenas de 
conceitos, de forma que o saber possa ser 
construído ativamente, ao serem incorpora-
das informações que serão assimiladas sig-
nificativamente.

Vygotsky (1998) afirma que é através 
da interação com outros membros da cultura 
que o homem interioriza as formas sócio-his-
toricamente estruturadas do desenvolvimento 
psicológico. Os conceitos que a sociedade 
atribui às palavras variam e devem ser consi-
derados em suas transformações.
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Segundo Oliveira (1993), quando um 
educador faz intervenções com os seus alu-
nos, vários avanços psicológicos poderão 
ocorrer, pois estas mediações articulam a 
aprendizagem no desenvolvimento psicológi-
co da criança. Esse ensino mediado por ins-
trumentos e signos só ocorrem com o contato 
direto entre as pessoas.

Conceitos de Henri Wallon: Assim como 
Jean Piaget, Henri Wallon também descreve 
o desenvolvimento da criança dividido em 
etapas. Na concepção walloniana são des-
tacadas cinco etapas: Impulsivo-emocional 
(0 .  .  .  .no); Sensório-motor e projetivo (1 
. . . .nos); Personalismo (3 . . . .nos); Categorial 
(6 a 11/12 anos) e Puberdade e adolescência 
(a partir dos 11/12 anos). A passagem de um 
estágio para outro é marcada por rupturas, 
retrocessos e reviravoltas (GALVÃO, 2008).

Para Wallon (2007), a criança ainda ne-
cessita do auxílio dos pais, porém como não 
é possível a presença constante da família 
na escola, a criança busca no educador o 
afeto que necessita. Diante deste contexto as 
crianças se agrupam, seja em salas de aula 
ou nas brincadeiras, mas nem sempre esses 
grupos são iguais, pois elas não estão mais 
na fase de que tudo é voltado unicamente em 
um sentido podendo ser mudado a qualquer 
instante.

Nos anos iniciais da fase escolar, a 
criança entra em contato com diversos novos 
códigos, com representações e com organi-
zações que precisa compreender e assimilar. 
É um salto muito grande em seu desenvolvi-
mento e precisa estar vinculado com o correto 
direcionamento do mesmo para que ocorra 
de maneira satisfatória e producente.

O meio oferece muita resistência e exi-
gências, nesse período, dificulta a iniciação 
da criança nesse novo universo. A estimula-
ção psicossocial é necessária para que as 
demandas impostas pelo meio não surtam 
efeito negativo na criança.

Fatores de saúde, intelectuais, emocio-
nais, comportamentais, familiares, contatos 
com outras crianças, oscilações físicas e psi-
cológicas, questões sociais e tantos outros 
aspectos podem influenciar o aluno que está 
em processo de adaptação ao novo meio, em 
que ele precisa entender seu papel e como 
desempenhá-lo.

Professores e pais são recipientes de 
fantasias, emoções, impulsos, agressividade, 
angústias, medos. O conforto . . . .stimulação 
oferecidos por esses dois agentes imprescin-
díveis no desenvolvimento da criança irão via-
bilizar um processo mais prazeroso, tranquilo 
e propenso ao sucesso. Para isso, é neces-
sário estar atento à criança como um todo, 
inclusive às suas necessidades emocionais 
e físicas.

O desenvolvimento cognitivo acontece 
paralelamente ao social, e um age diretamen-
te sobre o outro, influenciando de maneira 
positiva ou negativa, proporcionando novas 
perspectivas, novos estímulos, novas reações, 
novos caminhos e novos desafios a todo mo-
mento para a criança.

Todo ambiente de convívio é espaço de 
aprendizagem, inclusive no que diz respeito 
à aquisição da escrita. Códigos diversos ro-
deiam a criança o tempo todo em todos os 
âmbitos de sua vida, mediando sua relação 
com o meio por meio da linguagem que pri-
meiramente se apresenta apenas como ex-
pressão oral, seguida pela possibilidade de 
registro gráfico.

Dessa forma, é necessário estar atento 
ao modo como a criança é assistida no pro-
cesso de contato e internalização da escrita, 
levando em consideração fatores decisivos 
que influenciarão diretamente no progresso e 
no sucesso da experiência.

Considerando a atuação na área edu-
cativa . . . .leno desenvolvimento dos alunos 
como meta, cabe investigar se a afetividade 
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está presente na ação pedagógica entre pro-
fessor e aluno e se esse afeto contribui para 
o processo de aprendizagem. Assim sendo, o 
próximo capítulo abordará o tema afetividade 
na visão de vários autores.

O CONCEITO DE AFETIVIDADE

Ao se conceituar afetividade percebe-
-se que existem várias definições sobre o seu 
significado. Entre as várias conceituações, Ri-
beiro (2010, p. 403) define afetividade como 
“[...] atitudes e valores, comportamento mo-
ral e ético, desenvolvimento pessoal e social, 
motivação, interesse e atribuição, ternura, in-
terrelação, empatia, constituição da subjetivi-
dade, sentimentos e emoções”. Segundo a 
autora, a afetividade é fundamental para que 
um ambiente escolar seja apropriado no sen-
tido de promover a aprendizagem dos alunos. 
Segundo o Dicionário Aurélio da Língua Por-
tuguesa (FERREIRA, 2004, p. 61).

Afetividade. [De afetivo . . . .i) dade.] S.f.1. 
qualidade ou caráter afetivo. 2. Psic. Con-
junto de fenômenos psíquicos que se 
manifestam sob a forma de emoções, 
sentimentos e paixões, acompanhadas 
sempre dá impressão de dor ou prazer, 
de satisfação ou insatisfação, de agrado 
ou desagrado, de alegria ou tristeza (FER-
REIRA, 2004, p. 61).

De acordo com Davis e Oliveira (1994) 
a afetividade caracteriza-se em amor, ódio, 
tristeza, alegria ou medo, sensações que le-
vam o indivíduo a afastar-se ou aproximar-se 
das pessoas, ou vivenciar novas experiências. 
Nesta perspectiva o afeto inclui expressão e 
linguagem, como: sorrisos, gritos, lágrimas, 
olhar e rosto triste, boca fechada e sobrance-
lhas caídas, são algumas expressões que co-
municam os sentimentos dos seres humanos.

Em seus estudos, Piaget abordou as re-
lações entre afetividade, cognição e relações 
sociais, para melhor entender a gênese da 
moral (construção de valores e sentimentos). 
Ele defende que a construção de valores, 

considerando esses elementos afetivos como 
essenciais para explicar o desenvolvimento 
cognitivo (SOUZA, 2003).

Tendo como base os estágios de de-
senvolvimento propostos por Piaget, a autora 
destaca que no estágio pré-operatório esta 
questão afetiva necessita de maior atenção 
no que se refere às relações entre as pesso-
as. Nessa fase começam a surgir os primeiros 
sentimentos morais (amor, temor, respeito...), 
sendo estes sentimentos imprescindíveis para 
a determinação de uma moral heterônoma, 
pois se sabe que a criança heterônoma acei-
ta as regras sem questionamentos (SOUZA, 
2003).

Para Vygotsky, não há separação entre 
a afetividade . . . .ognitivo, pois eles estão in-
terligados entre si, fato que o autor critica a pe-
dagogia tradicional em separar a afetividade 
da cognição. Diante disso, Vygotsky entende 
a afetividade como fator de contribuição para 
o desenvolvimento do indivíduo, ressaltando 
que o ser humano se desenvolve na interação 
com o meio social e cultural, para ele, afetivi-
dade e as emoções desenvolvem-se desde o 
nascimento (OLIVEIRA; REGO, 2003).

A afetividade, para Wallon, é um fator 
primordial para o desenvolvimento dos seres 
humanos, assim sendo, conforme consideram 
Almeida e Mahoney (2009), na concepção 
walloniana a afetividade pode ser definida da 
seguinte forma:

Refere-se à capacidade, à disposição do 
ser humano de ser afetado por ser afetado 
pelo mundo externo e interno por meio de 
sensações ligadas à tonalidade agradá-
veis ou desagradáveis. A teoria apresenta 
três momentos marcantes, sucessivos, na 
evolução da afetividade: emoções, senti-
mentos e paixão (ALMEIDA; MAHONEY, 
2009, p. 17).

Nesse sentido, Wallon considera a afe-
tividade um fator essencial para o desenvolvi-
mento da inteligência na criança, sendo que 
ao nascer o primeiro contato que a criança 
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tem com o meio social, é por meio dessa 
interação que se dá sua sobrevivência, por 
depender exclusivamente do outro (WALLON, 
2007).

De acordo com Souza (2003), Piaget 
utiliza-se de muitos aspectos para explicar 
sua teoria sobre afetividade e cognição, no 
entanto, aqui serão descritos apenas aspec-
tos que são necessários para a compreensão 
da atividade no âmbito escolar, em especial 
nas séries iniciais.

Almeida e Mahoney (2009) à luz da te-
oria walloniana, ressaltam que em suas aná-
lises com crianças do Ensino Fundamental I, 
observaram que os alunos demonstram sen-
timentos positivos (tranquilidade, entusiasmo, 
confiança, alegria e prazer), associados ao 
que sentem pelos educadores. Isso reforça a 
importância que os professores têm em de-
sempenhar uma relação de afeto com os dis-
centes, provocando neles diferentes reações:

Há ainda que se destacar a necessida-
de de atentar e refletir sobre a afetividade 
presente no processo de ensino-aprendi-
zagem, bem como a de estarmos sem-
pre muito atentos ao que nossos alunos 
e nossas alunas têm a dizer. Ouvi-los (as) 
falar sobre suas vivências e seus senti-
mentos na escola constitui-se num dife-
rencial deste estudo, que mostrou que as 
crianças têm muito a comunicar . . . .nfor-
mar, de forma autêntica e enriquecedora. 
A possibilidade de se expressar de for-
ma tão espontânea e verdadeira, como 
ocorreu, permitiu penetrar nesse universo 
afetivo e perceber o quanto a educação, 
hoje, precisa aprender ou saber lidar com 
ele (SAUD, 2009, p. 41).

Saud (2009) baseada na teoria de 
Wallon afirma que são diversos os fatores 
que contribuem para o ensino e aprendiza-
gem, dentre eles está o envolvimento entre 
os alunos e professores e nesse envolvimen-
to estão o respeito mútuo mantido uns pelos 
outros, a confiança, a segurança, o carinho, 
a admiração . . . .ranquilidade, enfim, um am-

biente prazeroso capaz de propiciar o desen-
volvimento da criança em todos os aspectos. 
Nesse sentido, percebe-se que o afeto está 
presente na relação professor-aluno, mesmo 
que não haja contato físico entre eles como 
os beijos e abraços, pois o educador capaz 
de ouvir seus alunos, conversar com eles e 
respeitá-los em suas especificidades também 
está demonstrando uma forma de afeto.

Ter a afetividade . . . .prendizagem como 
tema implica enveredar por um caminho in-
trigante que envolve processos psicológicos 
difíceis de serem percebidos e desvendados. 
Apesar da existência de teorias e reflexões a 
respeito do tema, a escola continua priorizan-
do o conhecimento racional em detrimento 
das relações afetivas. Vivemos uma cultura 
que desvaloriza as emoções, e não vemos o 
entrelaçamento cotidiano entre razão e emo-
ção, que constitui o viver humano, e não nos 
damos conta de que todo sistema racional 
tem um fundamento emocional.

É imprescindível que no contexto es-
colar se trabalhe a articulação afetividade-
-aprendizagem nas mais variadas situações, 
considerando-a como essencial na prática 
pedagógica e não a julgando como simples 
alternativa da qual podemos lançar mão quan-
do queremos fazer uma “atividade diferente” 
na escola. Essa articulação deve ser uma 
constante busca de todos que concebem o 
espaço escolar como lócus privilegiado na 
formação humana.

A afetividade não se restringe apenas 
ao contato físico. Conforme a criança vai se 
desenvolvendo, as trocas afetivas vão ga-
nhando complexidade. Adequar a tarefa às 
possibilidades do aluno, fornecer meios para 
que realize a atividade confiando em sua ca-
pacidade, demonstrar atenção às suas dificul-
dades e problemas, são maneiras bastante 
refinadas de comunicação afetiva.
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O presente artigo propiciou uma reflexão sobre a importância de estabelecer vínculos 
afetivos entre professor e aluno, pois nota-se o quanto a afetividade facilita no processo de 
aprendizagem dos discentes, principalmente nas séries iniciais.

Cabe à escola esforçar-se para proporcionar um ambiente estável e seguro, onde as 
crianças se sintam bem, porque nessas condições a atividade intelectual fica facilitada. Nesse 
sentido, alguns pontos que se julgam centrais para a compreensão do desenvolvimento afetivo 
e de seu papel na aprendizagem, devem ser discutidos.

 Na escola, a relação com o professor é o eixo de todas as relações e produções. Por 
um lado, a criança busca nele a referência adulta e confiança que ficou de fora, quando ela 
entrou para escola. Por outro lado, o professor é quem representa a instituição, com seu saber 
e suas leis.

O aluno tem de ver o professor não somente como alguém que vai lhe transmitir conhe-
cimentos e preocupado com as explicações sobre determinado conteúdo, mas como alguém 
que, comprometido com a ação que realiza, percebe o aluno como um ser importante, com 
ideias e sentimentos que podem ser partilhados com ele. Nesse processo de interação huma-
na, de intercâmbio, o conhecimento estruturado do professor, sua forma de expressão mais 
formal, seus valores e concepções se misturam aos saberes não sistematizados e empíricos 
dos alunos, aos seus valores e linguagens próprias de seu ambiente cultural.

A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio téc-
nico a serviço da mudança para um mundo melhor ou, lamentavelmente, da permanência do 
hoje. Desta forma espera-se contribuir com este trabalho, não apenas com esclarecimentos, 
mas também na prática pedagógica de alguns educadores. O afeto é indispensável na ativi-
dade de ensinar, entendendo que as relações entre ensino e aprendizagem são movidas pelo 
desejo e pela paixão e que, portanto, é possível identificar condições afetivas favoráveis que 
facilitem e estimulem a aprendizagem.

O sujeito constrói-se a partir das relações entre um mundo externo, estruturado pela cul-
tura e pelas condições históricas, e por um mundo interno, não somente no aspecto cognitivo, 
mas afetivo, que envolve desejos, pulsões, sentimentos e emoções, portanto, é extremamente 
importante aproveitar essas relações na prática educativa.

Educar é ensinar a olhar para fora e para dentro, superando o divórcio, típico da nossa 
sociedade, entre objetividade e subjetividade. É aprender além: saber que é tão verdade que 
a menor distância entre dois pontos é uma linha reta quanto que o que reduz a distância entre 
dois seres humanos é o riso e a lágrima.

O reconhecimento do aluno enquanto indivíduo, sujeito e cidadão, é fundamental para 
que haja o estabelecimento de trocas enriquecedoras das experiências, as quais promovem 

a mobilização de estruturas de saberes significativos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este artigo traz a reflexão sobre a Educação Especial. Como pode- se aliar o auxílio 
de novos conhecimentos para ajudar o aluno que apresenta dificuldades de aprendizagem 
como os alunos com Necessidades Especiais. Primeiramente traz uma breve explicação 
de como ocorre às aprendizagens, quais as organizações cerebrais acontecem para que 
a criança aprenda, traz também uma reflexão de como os professores podem utilizar 
desses conhecimentos e promoverem uma aprendizagem significativa e real. Se analisar 
as tentativas de explicação sobre as dificuldades de aprendizagem das crianças NEs, 
vê- se que existe um problema básico que diz respeito às dificuldades das crianças com 
necessidades especiais nas experiências escolares, seja ele motivado por fatores de ordem 
extrínseca ou intrínseca. A entrada na escola significa para a criança uma grande ampliação 
de sua esfera de relações e para a qual ela traz uma história de experiências anteriores 
que lhe permitiram desenvolver uma determinada visão sobre si mesma. Nesse sentido, na 
escola, conhecerá outras crianças com as quais compartilhará uma parte considerável de 
sua vida e estabelecerá importantes relações com adultos que não pertencem nem à sua 
família, nem às suas relações mais próximas. Assim a escola também contribuirá para a 
configuração do autoconceito geral da criança bem como para o desenvolvimento de um 
de seus aspectos específicos, o autoconceito acadêmico, que se refere às características 
e capacidades que a criança acredita possuir em relação ao trabalho acadêmico e ao 
rendimento escolar. O professor ao entender e intervir nas dificuldades que a criança 
apresenta pode encontrar uma maneira de evitar o fracasso escolar.

Palavras-chave: Aprendizagem; Formação;  Necessidades Especiais.

COMO AUXILIAR A APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS COM 
NECESSIDADES ESPECIAIS
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Sabemos que o cérebro é responsável por processar as informações, armazenar 
o conhecimento e selecionar nosso comportamento, dessa forma compreender 
seu funcionamento, seu potencial são as melhores estratégias de favorecer seu 

pleno desenvolvimento e entender como aprendemos e como ensinar.

Entender o funcionamento cerebral e criar praticas educativas que favoreçam os alunos 
com Necessidades Especiais é entender como pode-se ajudar alunos que possuem dificul-
dades de aprendizagem . . . .oco desta pesquisa.

Nos últimos anos, uma atenção especial começou a ser direcionada às possibilida-
des da Inclusão de crianças com Necessidades Especiais na educação de uma forma mais 
abrangente. Esta é uma área de estudo que atua em várias áreas das unidades escolares e 
tem ajudado os educadores a entender o que fazer quando recebe uma criança NE e de que 
forma o aprendizado pode se tornar potente para esta criança.

Sabe-se que o professor precisa entender que a aprendizagem baseada no cérebro, 
aos assuntos ligados à cognição: funções executivas como a linguagem, memória de tra-
balho, flexibilidade mental, controle inibitório, memória, tomada de decisão, foco atencional, 
abstração, planejar e coordenar comportamentos, capacidade empática, capacidade de se 
automonitorar, entre outros.

A aprendizagem é mente e corpo: movimento, alimentação, ciclos de atenção e aprendi-
zagem construída quimicamente por meio da plasticidade cerebral (a capacidade do cérebro 
de modificar seu funcionamento, se reorganizar estruturalmente e se adaptar em resposta à 
experiência . . . .stímulos repetidos).Compreender todas essas informações pode auxiliar o 
professor a ajudar os alunos com Necessidades Especiais.

Ter como aliados esses novos conhecimentos é imprescindível e de fundamental impor-
tância para uma pedagogia moderna voltada às exigências da aprendizagem, em um mundo 
veloz, complexo e cada vez mais exigente.

Utilizaremos como referência SMOLE (2000), SABBATINI (1997), GIL (2003), GERR 
(2011) entre outros que trazem a aprendizagem como tema.

INTRODUÇÃO
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NEUROPSICOPEDAGOGIA E EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

Num passado não muito distante as 
crianças NEs eram excluídas das escolas. 
Com a mudança do sistema de ensino . . . .bri-
gatoriedade onde a aprendizagem se estende 
a estas crianças.

O professor por não saber como ensi-
ná-los continuam os abandonando à própria 
sorte. A falta de “saber” como auxiliar os alu-
nos com dificuldades podem ser superados 
com os avanços da formação dos professo-
res.

Há alguns anos intuímos como o cére-
bro funcionava, hoje sabemos como o cére-
bro funciona. A intuição foi substituída pela 
precisão. O avanço tecnológico trouxe me-
canismos de visualizar em tempo real muitas 
ações cerebrais. Esse foi um ganho não só 
para a ciência, mas também para a educação.

Se aliarmos à formação os professores 
podem dar um passo a mais em relação às 
crianças com Necessidades especiais. Porém 
é necessário conhecer e refletir antes de levar 
as ideias acolhedoras para a sala de aula,

As dificuldades de aprendizagem são pro-
blemas neurais que afetam a capacidade 
do cérebro humano para entender as in-
formações. Para que possamos entender 
como ocorrem às aprendizagens pode 
ser de grande relevância para entender 
como ocorrem os processamentos cogni-
tivos e as falhas desses processamentos 
em alunos com dificuldade de aprendiza-
gem (SMITH; STRICK, 2001).

Sendo assim, o professor deve ter em 
mente que a criança que possui dificuldade 
de aprendizagem, não terá problemas so-
mente em uma determinada função, mas sim 
em várias outras, por isso a necessidade de 
entender como podem aprender e como pro-
cessa as informações transmitidas pelo pro-
fessor. E procurar estratégias para ensiná-los.

Quais estratégias seriam estimulantes 
para cada tipo de aprendizado?

Quais devem ser as intervenções? 
Como a criança reagiria às novas interven-
ções? Como auxiliar a criança sem excluí-las 
das atividades cotidianas?

Sabemos que a formação inicial do 
professor não fornece estratégias e receitas 
de ensino, porém pode - se expandir seus 
conhecimentos. Como acessar propostas de 
inclusão para que ocorra aprendizagem. O 
auxílio que de práticas pedagógicas específi-
cas pode trazer é facilitar o trabalho, por meio 
do conhecimento do acesso à aprendizagem.

Para responder às perguntas acima é 
preciso entender como aprendemos. Enten-
der que o desenvolvimento do cérebro decor-
re da integração entre o corpo . . . .eio social, 
por isso as interações são tão importantes 
para estas crianças.

Para Nóvoa, responder à questão sobre 
como podemos ajudar as crianças com ne-
cessidade especial . . . .rande desafio deste 
século, pois a estrutura educacional de hoje 
existente ainda .  .  .  .esma desde o fim do 
século 19. É preciso fazer um esforço para 
trazer ao campo pedagógico as inovações e 
conclusões mais importantes dos últimos 20 
anos na área da ciência e da sociedade.

Ao professor, cabe se alimentar das in-
formações que surgem, buscando fontes se-
guras, e não acreditar em fórmulas prontas 
para a sala de aula, que são muitas vezes 
criadas sem embasamento científico.

O educador precisa potencializar essa 
interação por parte das crianças. Para tornar 
mais claro o diálogo, Antunes (2005) mostra-
rá como estão ligadas à aprendizagem:

Nenhuma dúvida resiste ao fato de sa-
bermos que quando se trabalha atenção, 
memória, aprendizagem e inteligência 
. . . .ente que se trabalha e dessa forma 
conhecê-la melhor significa investigar os 
passos para fazê-la trabalhar melhor (AN-
TUNES, 2005, p. 11).



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 269

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

Para aprender é preciso guardar infor-
mação na memória de longa duração, de 
forma que ela possa ser resgatada quando 
precisar dela. Entender o caminho que essas 
informações percorrem até chegar ao cérebro 
também contribui para práticas pedagógicas 
que acolham diferentes perfis.

A INCLUSÃO E APRENDIZAGEM

Como foi dito esta pesquisa terá como 
foco saber como as crianças com Necessi-
dades Especiais podem aprender e como 
o professor pode auxiliar para que ocorra a 
aprendizagem.

As práticas pedagógicas também pre-
cisam ser revistas no âmbito da inclusão, 
que os alunos precisam de liberdade para 
aprender do seu modo, de acordo com as 
suas condições. Ter um bom projeto pedagó-
gico, que amplie a discussão sobre inclusão, 
e entender que inclusão é mais do que ter 
rampas e banheiros adaptado, as adaptações 
também tem que ser curriculares, organizar 
atividades, recursos pedagógicos e de aces-
sibilidade, de forma complementar ou suple-
mentar a inclusão das crianças com necessi-
dades especiais.

De acordo com os Parâmetros Curri-
culares para a educação inclusiva (1998), o 
Currículo é construído a partir do projeto pe-
dagógico da escola e deve viabilizar a ope-
racionalização do mesmo, orientando as ati-
vidades educativas, as formas de executá-las 
e definindo as suas finalidades,

Pensar em adequação curricular significa 
considerar o cotidiano das escolas, levan-
do-se em conta as necessidades e ca-
pacidades dos seus alunos e os valores 
que orientam a prática pedagógica. Para 
os alunos que apresentam necessidades 
educacionais especiais essas questões 
têm um significado particularmente im-
portante (PCNs, 1998, p. 32).

São objetivos principais da educação 
especial, proporcionar à pessoa com defi-
ciência a promoção de suas capacidades, 
envolvendo o desenvolvimento pleno de sua 
personalidade, a participação ativa na vida 
social e no mundo do trabalho, assim como 
o desenvolvimento biopsicossocial, proporcio-
nando maior autonomia às crianças de . . . . 
anos, com necessidades especiais.De acordo 
com a lei n° 13.005/2014, “A articulação en-
tre as áreas da educação infantil e da educa-
ção especial é condição indispensável para 
assegurar o atendimento das especificidades 
das crianças com deficiência nas escolas” 
(BRASIL, 2014).

Para isso ocorrer de maneira coerente é 
necessário esclarecer o que são dificuldades 
de aprendizagem dessas crianças, como tam-
bém as implicações neuronais postas para 
que entendamos como desenvolver as habili-
dades cognitivas nestes alunos.

O professor necessitará então adqui-
rir conhecimentos ainda que básicos sobre 
os conhecimentos este que irão lhe ajudar 
na prática pedagógica de sala de aula, Lent 
(2004) destaca que os conhecimentos bási-
cos que o sujeito deve dotar-se são conhecer 
a importância e influência do sistema nervoso 
central (SNC) na aprendizagem cognitiva da 
criança, reconhecer os hemisférios que cons-
tituem o cérebro humano e as localizações 
atribuídas às funções humanas, dentre outros 
conhecimentos básicos no qual o professor 
necessita saber,

É fundamental que educadores conhe-
çam as estruturas cerebrais como interfa-
ces da aprendizagem e que seja sempre 
um campo a ser explorado. Para isso, os 
estudos da biologia cerebral vêm contri-
buindo para a práxis em sala de aula, na 
compreensão das dimensões cognitivas, 
motoras, afetivas e sociais no redireciona-
mento do sujeito aprendente e suas for-
mas de intervir nos ambientes pelos quais 
perpassam (RELVAS, 2011, p. 34).
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Obtendo esses conhecimentos básicos 
poderá utilizá-los na sua prática pedagógica 
dia-a-dia, e assim entender como ocorre a 
aprendizagem de seu aluno que apresenta 
dificuldades cognitivas.

Há necessidade dos professores terem 
consciência de seu papel, buscar estruturar 
o ensino de modo que as crianças possam 
construir adequadamente os conhecimentos 
a partir de suas habilidades mentais. E para 
isso, é imprescindível que conheçam os sig-
nificativos estudos da neuropsicopedagogia, 
uma vez que esses, sem dúvida, influenciam 
na compreensão dos processos de ensino/
aprendizagem.

A grande maioria das pessoas estava 
acostumada a pensar e agir de acordo com o 
paradigma cartesiano, baseado no raciocínio 
lógico, linear, sequencial, deixando de lado 
suas emoções, a intuição, a criatividade, a 
capacidade de ousar soluções diferentes.

Dentro da escola isto ainda é mais pre-
sente. Os planos de aulas muitas vezes são 
pensados para alunos que não possuem difi-
culdade alguma para aprender, o que é dado 
é aprendido. O grande impasse se forma 
quando o aluno não aprende.

Para compreender e auxiliar as crianças 
com NE a neuropsicopedagogia traz para a 
sala de aula o conhecimento sobre a memória, 
o esquecimento, o tempo, o sono, a atenção, 
o medo, o humor, a afetividade, o movimento, 
os sentidos, a linguagem, as interpretações 
das imagens que fazemos mentalmente, as 
imagens que formam o pensamento . . . .ró-
prio desenvolvimento infantil.

Os neurônios espelho, que possibilitam 
à espécie humana progressos na comunica-
ção, compreensão e no aprendizado. A plas-
ticidade cerebral, ou seja, o conhecimento de 
que o cérebro continua a desenvolver-se, a 
aprender . . . .udar, até à senilidade ou à morte 
também altera nossa visão de aprendizagem 
e educação.

Essas informações são imprescindíveis 
para nossa ação pedagógica e nos faz rever 
o “fracasso” e as dificuldades das crianças 
NEs; uma vez que existem inúmeras possibi-
lidades de aprendizagem para o ser humano.

COMO AUXILIAR A APRENDIZAGEM 
DAS CRIANÇAS COM NECESSIDADES 
ESPECIAIS

O cérebro humano possui como princi-
pal característica a capacidade de adequar 
novas informações em seu sistema à medi-
da que conhece e/ou estuda pessoas novas, 
coisas novas. Essas adequações acontecem 
de acordo com seu desenvolvimento e fun-
cionamento. A tal característica dá-se o nome 
de plasticidade, justificada pelo modo como 
o cérebro é capaz de introduzir novos dados 
aos já existentes.

Como resultado dessa plasticidade ce-
rebral, obtêm-se a aprendizagem, caracteri-
zada pela maneira como as pessoas apreen-
dem coisas novas, adicionando-as ao cérebro, 
mantendo-o então ativo, com novas informa-
ções. Tais informações ativam os neurônios e 
os impedem de danificar ou mesmo morrer, 
uma vez que a morte dos neurônios ocorre 
através de sua acomodação e falta de novos 
estímulos ou dados.

Foi dito que um cérebro . . . .aterial da 
educação, então entendê-lo é primordial. Con-
ceitos como neurônios, sinapses, sistemas 
atencionais (que viabilizam o gerenciamento 
da aprendizagem), mecanismos mnemônicos 
(fundamentais para o entendimento da con-
solidação das memórias), neurônios espe-
lho, que possibilitam a espécie humana pro-
gressos na comunicação, compreensão e no 
aprendizado e plasticidade cerebral, ou seja, 
o conhecimento de que o cérebro continua a 
desenvolver-se, a aprender . . . .udar não mais 
estarão sendo discutidos apenas por neuro-
cientistas, como até então imaginávamos.
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A neuropsicopedagogia esclareceu a 
existência de inteligências múltiplas – dentre 
elas, visual, cinestésica, auditiva, independen-
te de a criança ter necessidade especial ou 
não. Todos aprendem de alguma forma.

Estarão agora, na verdade, em sala de 
aula, no dia a dia o professor, pois uma nova 
visão de aprendizagem está a se delinear. O 
fracasso e insucesso escolar têm hoje um 
novo olhar, já que uma nova e fascinante 
gama de informações e conhecimentos está 
à disposição do professor.

O aprender . . . .embrar ocorrem no cé-
rebro. Conhecer o cérebro e seu funciona-
mento possibilita saber qual a melhor maneira 
de ajudar o aluno a aprender ou a melhor 
maneira de ensinar.

Ao conhecer os mecanismos que po-
dem ser usados vemos que a neuropsico-
pedagogia e seu uso na aprendizagem, as 
necessidades especiais passaram a ser mais 
compreendidas pelos professores uma vez 
que proporciona mais subsídios para a ela-
boração de estratégias mais adequadas a 
cada caso.

A neuropsicopedagogia mostra que, 
acima de tudo, é preciso que o educador 
tenha empatia pelo momento do desenvolvi-
mento biológico dos alunos – que, sim, tam-
bém afeta a aprendizagem.

Neuropsicopedagogia Cognitiva, por 
exemplo, vem para auxiliar na área da edu-
cação, dentre outras diversas áreas relacio-
nadas ao cognitivo, pois atua na investigação 
e compreensão dos pensamentos, da apren-
dizagem, da memória, do planejamento, do 
uso da linguagem, domínio da inteligência e 
do conhecimento.

Este auxílio caminha ao encontro de di-
versas necessidades encontradas em vários 
aspectos da vida humana, não só na escola 
ela pode ajudar na busca de soluções nas 
áreas patológica, psicológica, intelectual, afe-

tivo-emocional, físico-motor e social, visando 
em seus diversos campos compreender o ser 
humano como um todo, investigando detalha-
damente cada parte integrante desse sistema, 
como se desenvolve as habilidades, a psique 
e os processos químicos e biológicos presen-
tes nos indivíduos.

Dentro dos muros da escola, fica a mis-
são de oferecer aulas mais ativas, interativas 
e que movimentam a turma como um coleti-
vo – valorizando outra especificidade dessa 
faixa etária: o novo peso da vida social e da 
validação do grupo.

A Neuropsicopedagogia se constitui 
assim atual e uma grande aliada do profes-
sor para poder identificar o indivíduo como 
ser único, pensante, atuante, que aprende de 
uma maneira toda sua única e especial.

Um professor qualificado, um método 
de ensino adequado são facilitadores dessa 
aprendizagem. São fatores fundamentais para 
que todo conhecimento que a neuropsicope-
dagogia nos viabiliza seja efetivo, interagindo 
com as características do cérebro de nosso 
aluno.

Esta nova base de conhecimentos habi-
lita o educador a ampliar ainda mais as suas 
atividades educacionais, abrindo uma nova 
estrada no campo do aprendizado e da trans-
missão do saber.

AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
. . . .ORMAÇÃO DO PROFESSOR

Todos os anos as escolas cumprem-se 
às oitocentas horas obrigatórias e os duzen-
tos dias letivos, muitas coisas são ensinadas 
e aprendidas, desde o simples de somar e 
de ler e escrever até os cálculos e fórmulas 
mais complexas Física no Ensino Médio. Po-
rém percebemos que muitos alunos são dei-
xados à margem desse ensino aprendizagem.
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Aqueles que não “acompanham” mui-
tas vezes ficam esquecidos, mais especifica-
mente aqueles que já possuem laudo ou uma 
necessidade especial. Como trazê-los para 
uma aprendizagem significativa e real,

A pedagogia por si só não pode forne-
cer o conhecimento específico necessá-
rio para a elaboração de ambientes de 
aprendizagens em áreas de conteúdo 
escolar específicas, particulares. Mas for-
necendo insights sobre as capacidades e 
limitações do cérebro durante o processo 
de aprendizagem, a neuropsicopedago-
gia pode ajudar a explicar porque alguns 
ambientes de aprendizagem funcionam e 
outros não (STERN, 2005 apud GUERRA 
– 2011, p. 4).

Embora não seja possível criar e repe-
tir receitas para a solução dos problemas de 
aprendizagem, porém conhecer como se dá 
a aprendizagem, já é um grande avanço que 
pode com certeza auxiliar os professores na 
compreensão de alguns aspectos, dentro das 
necessidades especiais de aprendizagem, e 
auxiliá-los para atribuir novas práticas peda-
gógicas. Para que possa compreender esse 
processo de aprendizagem é necessário sa-
bermos que desde o nascimento o indivíduo 
é capaz de aprender.

Descobrir como a criança aprende a 
criar atividades que a leve a superar suas di-
ficuldades .  .  .  .apel do professor. Aprender 
. . . .to de mudar o cérebro conforme a experi-
ência. Ao usarmos nosso cérebro estamos fa-
zendo mudanças, e elas podem acontecer em 
consequência do fortalecimento de algumas 
conexões sinápticas ou do enfraquecimento 
de outras. Essa mudança que ocorre através 
da experiência . . . .ase do aprendizado.

Se cada aluno busca diferentes formas 
para aprender, podemos verificar o quanto é 
fundamental os professores proporcionarem 
aos seus alunos formas diferentes de ensino. 
NOTBOHM (2005) chama a atenção para o 
auxílio necessário e fundamental nas intera-

ções sociais. Estruturar e definir o começo 
. . . .im das atividades pedagógicas pode con-
tribuir para a participação da criança, uma vez 
que expressões faciais, emoções e linguagem 
corporal são em sua maioria, mais complica-
das para a criança entender.

Criar ambientes motivadores, empre-
gando técnicas que permitam às crianças 
desenvolverem suas habilidades individuais, 
de acordo com suas necessidades, por meio 
do estímulo, da motivação e da curiosidade, 
construindo e fortalecendo suas redes neurais 
que são as bases para o aprendizado efetivo, 
fazendo uso de diversos tipos de materiais 
lúdicos e técnicas diferenciadas, que tenham 
como objetivo, despertar o interesse dos edu-
candos, instigando-os a buscar diversas for-
mas de utilização destes materiais almejando 
a construção do conhecimento, baseados em 
atitudes reais de aprendizado.

Se soubermos como o aluno aprende 
e intervimos facilitará o ensino-aprendizagem. 
Quando se trata de crianças com necessi-
dades especiais, as questões relacionadas à 
interação social se tornam ainda mais impor-
tantes, já que, por possuírem algumas limita-
ções, por exemplo, quanto às possibilidades 
de locomoção e exploração de objetos, são 
frequentemente consideradas incapazes de 
participar e contribuir nas atividades em gru-
po. Trazê-la a participação pode ser uma for-
ma de incentivá-las a aprender.

As relações entre pares têm destacado 
o papel da criança na interação social como 
um elemento importante a ser considerado no 
processo de construção, desenvolvimento e 
transformação do indivíduo, da cultura e da 
sociedade. Sendo assim, se pensarmos que 
mesmo o autista tendo dificuldades de se re-
lacionar, professores devem procurar inseri-lo 
aos projetos e ao grupo. Uma das formas de 
proporcionar esta interação seria trabalhar a 
repetição . . . .ntecipação.
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Repetir a comanda sempre olhando 
para a criança. E repetir novamente quantas 
vezes for necessário. O uso constante da re-
petição da instrução, no autismo, torna-se 
necessário devido ao comprometimento da 
linguagem, que prejudica o entendimento de 
sequência complexas e da dificuldade para 
lidar com mudanças. Percebe – se que ao dar 
as instruções é necessário que sejam coman-
das curtas, sem excessos de informações ir-
relevantes as tarefas.

Antecipar as ações também é uma es-
tratégia, mostrar o que irão fazer de forma 
simples e direta facilita a continuidade da 
rotina. Quando o professor insere a criança 
no contexto e prepara atividades que esta irá 
realizar está mediando uma aprendizagem 
que terá sucesso e não causará frustrações, 
quando se negocia com o autista, se antecipa 
pistas do que a criança irá realizar possibilita 
a criança compreender o que será feito.

Agindo assim percebe-se como é im-
portante a mediação da professora de acordo 
com Vygotsky (1974/1997), as dificuldades 
reais das crianças com necessidades espe-
ciais não estão diretamente relacionadas a 
seus problemas orgânicos, mas se devem 
aos modos de interpretação social desses 
problemas. Deve-se, então, considerar as 
oportunidades reduzidas de contato com ob-
jetos da sua cultura e de estabelecimento de 
relações sociais com parceiros como fatores 
que podem dificultar o desenvolvimento des-
sas crianças.

Nesse sentido, o favorecimento da inte-
ração entre parceiros pode contribuir para os 
processos de construção e transformação de 
significados, no desenvolvimento da criança 
com necessidades especiais.

Experiências como antecipação e repeti-
ção podem ser consideradas bem sucedidas, 
no sentido em que as crianças frequentam 
os primeiros anos do Ensino Fundamental e, 
mesmo com algumas especificidades, de-

monstram apropriação de conhecimentos 
veiculados à cultura infantil. Para isso perce-
be-se claramente a relação professor aluno 
como vínculo para esta aprendizagem.

Observa-se que as intervenções peda-
gógicas desenvolvidas .  .  .  .bservação dos 
professores podem destacar que as ações 
planejadas beneficiam o processo de apren-
dizagem do aluno incluído.

De acordo com MANTOAN (1997), a 
inclusão deve causar uma mudança de pers-
pectiva educacional, pois não se limita a aju-
dar somente os alunos que apresentam difi-
culdades na escola, mas beneficia a todos: 
professores, alunos, pessoal administrativo, 
para que obtenham sucesso no processo 
educativo.

A meta primordial da inclusão . . . .e não 
deixar ninguém de fora da Educação Infan-
til. As escolas inclusivas propõem um modo 
de constituir o sistema educacional que con-
sidera as necessidades de todos os alunos 
. . . .struturado em função dessas necessida-
des. Assim, a educação inclusiva contribuiria 
para uma maior igualdade de oportunidades 
a todos os membros da sociedade, sem ne-
cessariamente referir-se somente às pessoas 
com necessidades especiais.
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A presente pesquisa teve por objetivo refletir sobre o processo de aprendizagem dos 
alunos com Necessidades Especiais, buscando instruir algumas maneiras possíveis de se 
trabalhar com os alunos em sala de aula de uma forma mais assertiva e de qualidade.

Percebe-se que ao longo dos tempos, a educação tem se focado no conhecimento 
transmitido de forma mecânica e homogênea, sem levar em consideração a individualidade 
de cada criança, apresentando falta de consciência dos processos mentais que permeiam a 
aprendizagem de cada um. Por sua vez, as crianças também se acomodaram dentro destes 
padrões, os quais, aqueles que não conseguiam aprender eram rotulados como incapazes.

É válido ressaltar que muitas escolas e profissionais apresentam déficit de recursos fi-
nanceiros e humanos, onde essa realidade, por vezes, acaba dificultando o desenvolvimento 
de determinadas atividades diferenciadas.

No entanto, acredita-se que por esse motivo, se faz importante destacar a criatividade 
dos docentes que elaboram atividades de acordo com o material que dispõe, oportunizando 
condições de aprendizagem, baseadas na realidade existente, proporcionando um desenvol-
vimento cognitivo positivo em seus alunos.

Acreditamos que a formação . . . .colhimento adequado às crianças auxilia no processo 
de ensino aprendizagem, pois a partir da compreensão de como se aprende e como pode-
mos ensinar se torna tangíveis as possibilidades de desenvolvimento de atividades que levam 
em consideração as habilidades de cada criança. Toda criança tem capacidade de aprender.

Portanto, acredita-se que a formação e disponibilidade de acolhimento tem sua impor-
tância dentro da Educação, pois traz uma nova forma de olhar a criança. É um tema a ser 
discutido e aprofundado pelos professores a fim de que se obtenham maiores conhecimentos 
sobre a criança que recebe como esta pode desenvolver o biológico, psicológico e emocio-
nal, revertendo-se em qualidade de vida e maior clareza sobre o processo de aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo verificar a qualidade das instituições de ensino 
superior atualmente no Brasil. O estudo tem, também, como objetivo, analisar as diversas 
características do atual ensino superior brasileiro e discutir quais são os fatores que 
auxiliam ou atrapalham seu rendimento, procurando compreender o papel do professor, 
do aluno, da instituição e dos elementos que integram o ambiente. Estabelecer relação 
entre as tendências pedagógicas, a didática no ensino superior e a prática docente que 
os professores adotam na sala de aula. A metodologia de pesquisa utilizada seguiu a 
premissa de levantamento de dados bibliográficos concernentes ao tema. Para tanto, foram 
pesquisados livros de diversos autores, artigos acadêmicos, dissertações que abordassem 
a temática das tendências pedagógicas e a didática no ensino-aprendizagem, bem como 
o termo “qualidade na educação”.

Palavras-chave: Ensino Superior; Qualidade Educacional;  Didática.

COMPETÊNCIAS PARA A DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR
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A qualidade do ensino superior, hoje tão decantada, finalmente partiu, entre nós, 
do discurso à prática. Procura-se medir a qualidade do Ensino que está sendo 
oferecido nos diversos cursos das Instituições de Ensino Superior, quer através 

da avaliação no processo ou fora dele, quer pelo próprio estabelecimento de ensino ou órgãos 
externos e, ainda, pela análise dos egressos desses cursos.

É certo que a qualidade de um processo educativo não pode ser aferida num único mo-
mento, nem tomada sob uma só medida. É preciso que se tenha controle sobre o processo 
antes, durante e mesmo após a sua conclusão.

É importante, portanto, que se avalie também o próprio processo de mensuração que 
está sendo utilizado, pois não podemos correr o risco de pressionar as IES de tal forma que 
elas se tornem mais um setor burocrático do que um centro de excelência acadêmica.

Há de se considerar a necessidade de respeito à identidade das Instituições que se de-
dicam à nobre tarefa de educar que se propõem à formação de profissionais de nível superior. 
Não é disto temos certeza, desmoralizando-as que chegaremos à construção de um ensino 
superior, reconhecidamente de qualidade. Muito menos chegaremos à excelência acadêmica 
se não nos conduzirmos com o comportamento que a academia . . . .ei espera de todos nós, 
que nos dedicamos a esse nível de ensino.

Quando avaliamos um curso superior, queremos saber de sua eficiência, queremos 
saber se ele está funcionando dentro das expectativas que se tem para a formação do profis-
sional. Estamos analisando variáveis, tidas como certas, que medem a qualidade do ensino 
oferecido. Variáveis essas que, se supõe, já tenham sido testadas e que podem nos oferecer 
uma boa margem de segurança na avaliação que procedemos. Contudo, essa variedade nos 
padrões de medida de avaliação tem seus limites, além de, necessariamente, só se poder 
concluir a informação que se precisa quando da análise de todo o processo, o que não vem 
ocorrendo.

Se quisermos saber das condições de oferta de um curso, parece-nos que buscamos 
conhecer o padrão da qualidade daquele curso (expressão hoje tão em moda). Nada impede 
que utilizemos vários procedimentos em função de um maior grau de fidelidade dos resultados.

INTRODUÇÃO



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 279

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

PADRÕES DE QUALIDADE E CONDIÇÕES 
DE OFERTA

Para corroborar com o que se vem di-
zendo, tentemos imaginar uma hipótese em 
que um determinado curso, autorizado a fun-
cionar, seja avaliado sob um mesmo indica-
dor, utilizando-se o mesmo critério de valora-
ção, possa ser avaliado de forma negativa, por 
mais de uma vez. Esse resultado, se não for 
comprovado seu grau de certeza, gera muitas 
dúvidas, notadamente quando o insucesso 
passa a ser um ponto comum a muitos cur-
sos . . . .uitas instituições. Ele não assegura, 
portanto, que aquele curso deva ser fechado, 
mesmo porque outros indicadores de avalia-
ção podem estar sendo concomitantemente 
aplicados, pelo mesmo órgão avaliador, e in-
dicarem bons e muito bons conceitos sobre o 
curso ou os cursos em questão. A complica-
ção que se pode observar nesta redação não 
é culpa dos autores, mas de um processo, no 
mínimo complexo, que se quer avaliar.

Na busca de se evitar o ping pong de 
palavras, pareceu-nos mais importante pro-
ceder a uma análise objetiva dos famosos 
Padrões de Qualidade e/ou das Condições 
de Oferta dos Cursos. Antes, porém, algumas 
ressalvas precisam ser feitas:

1. nem todos os cursos têm “Pa-
drão de Qualidade”;

2. somente nove cursos apresen-
tam “Condições de Oferta”;

3. a complexidade de alguns pa-
drões dificultam sua compreensão;

4. os padrões de qualidade têm so-
frido constantes modificações;

5. os padrões de autorização dife-
rem dos de reconhecimento do curso, assim 
como dos de renovação do reconhecimento 
e das condições de oferta;

6. a instituição não consegue saber, 
ao planejar e ao implementar seu curso, qual 
o caminho a seguir para ser bem sucedida, 
não na qualidade do curso a que se propõe, 
mas nos quesitos que lhe serão cobrados nos 
diversos momentos de avaliação.

Imagine-se a situação de uma Universi-
dade com 30 cursos e mais de um campus, 
suas dificuldades em ter tempo para atender 
às Comissões que vêm aplicar os Padrões 
de Qualidade ou Condições de Oferta em di-
ferentes momentos dos diversos cursos, em 
cada campus, sabendo-se que, na tramitação 
do processo, um mesmo padrão é medido 
por mais de uma Comissão.

Para a pesquisa, em andamento, da 
qual apresentamos alguns dados relativos a 
uma parte do que foi previsto para o corpo 
docente, tomamos por universo, os cursos 
cujos Padrões de Qualidade e/ou Condições 
de Oferta estavam disponíveis na Internet, em 
maio de 1999. Levantamos algumas variáveis 
consideradas importantes, ficando o conjunto 
assim definido:

• Corpo docente – titulação, regime 
de trabalho, estabilidade, política 
de aperfeiçoamento e qualificação 
docente, adequação dos professo-
res às disciplinas e coordenador do 
curso.

• Biblioteca – acervo de livros e de 
periódicos, política de atualização e 
infraestrutura.

• Egressos – perfil e papel do egresso 
na sociedade.

• Projeto Pedagógico – estrutura cur-
ricular, administração acadêmica do 
curso e corpo discente.

• Pesquisa, Pós-Graduação e Exten-
são.
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A DIDÁTICA NO ENSINO SUPERIOR, 
CONCEITOS E MÉTODOS.

Conforme Libâneo (2006) a Didática 
aparece em obra em meados do século XVII, 
com João Amós Comênio, ao escrever a pri-
meira obra sobre a didática, "A didática Mag-
na", estabelecendo na obra alguns princípios 
como: a finalidade da educação é conduzir a 
felicidade eterna com Deus. O homem deve 
ser educado de acordo com o seu desenvol-
vimento natural, isto é, de acordo com suas 
características de idade e capacidade. A as-
similação dos conhecimentos não se dá de 
forma imediata . . . .nsino deve seguir o curso 
da natureza infantil; por isso as coisas devem 
ser ensinadas uma de cada vez.

A Didática . . . .rincipal ramo de estudos 
da Pedagogia. Para Libâneo (2006) a Didá-
tica investiga os fundamentos, condições e 
modos de realização da instrução e do ensi-
no. Converte os objetivos sócio políticos e pe-
dagógicos em objetivos de ensino. Seleciona 
conteúdos e métodos em função desses ob-
jetivos, estabelecer os vínculos entre ensino 
e aprendizagem, tendo em vista o desenvolvi-
mento das capacidades mentais dos alunos.

Para o autor, a Didática e as metodo-
logias específicas das matérias de ensino 
formam uma unidade, mantendo entre si re-
lações recíprocas. A Didática trata da teoria 
geral do ensino. As metodologias específicas 
integram o campo da Didática, ocupam-se 
dos conteúdos e métodos próprios de cada 
matéria na sua relação com fins educacionais.

A ciência que investiga a teoria e prática 
da educação nos seus vínculos com a 
prática social global . . . .edagogia. Sendo 
a Didática uma disciplina que estuda os 
objetivos, os conteúdos, os meios e as 
condições do processo de ensino tendo 
em vista finalidades educacionais, que 
são sempre sociais, ela se fundamenta 
na Pedagogia; é, assim, uma disciplina 
pedagógica (LIBÂNEO, 2006, p.15-16).

Ainda para Libâneo (2006) o processo 
pedagógico orienta a educação para as suas 
finalidades específicas, determinadas social-
mente, mediante a teoria . . . .etodologia da 
educação e instrução, sendo que o trabalho 
docente, ou seja, a tarefa de ensinar, efetiva-
mente, é uma modalidade de trabalho peda-
gógico e dele se ocupa a Didática.

A DIDÁTICA . . . .ORMAÇÃO DE 
EDUCADORES

Em Libâneo (2006) vemos que a forma-
ção do professor abrange duas dimensões: 
a formação teórico-científica, que inclui a for-
mação acadêmica específica nas disciplinas 
em que o docente vai especializar-se . . . .or-
mação pedagógica, que envolve os conhe-
cimentos da Filosofia, Sociologia, História da 
Educação e da própria Pedagogia, as quais 
contribuem para o esclarecimento do fenô-
meno educativo no contexto histórico-social. 
Já a formação técnico prática, visa à prepa-
ração profissional específica para a docência, 
onde se incluem a Didática, as metodologias 
específicas das matérias, a Psicologia da Edu-
cação, a pesquisa educacional entre outras.

Para Libâneo (2006) a educação é uma 
prática social que acontece em diversas ins-
tituições e atividades humanas (família, esco-
la, trabalho, igrejas, organizações políticas e 
sindicais, meios de comunicação de massas, 
etc) e, sendo assim, pode-se falar de uma 
pedagogia familiar, política e também escolar.

Neste caso, constituem-se disciplinas 
propriamente ditas pedagógicas, a Teoria da 
Educação, Teoria da Escola, Organização Es-
colar, destacando-se a Didática como a teoria 
do Ensino. Para o autor, a Didática ocupa um 
lugar especial para a formação teórica e prá-
tica do professor,
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A atividade principal do profissional do 
magistério . . . .nsino, que consiste em diri-
gir, organizar, orientar e estimular a apren-
dizagem escolar dos alunos. É em função 
da condução do processo de ensinar, de 
suas finalidades, modos e condições, que 
se mobilizam os conhecimentos peda-
gógicos gerais e específicos (LIBÂNEO, 
2006, p.16).

Na visão de Luckesi (2005) formar um 
educador é dar-lhe condições para que ele 
se prepare filosófica, científica, técnica e afe-
tivamente para o tipo de ação que vai exer-
cer. O educador nunca estará “pronto”. A sua 
constante atualização dar-se-á pela reflexão 
diuturna sobre os dados de sua prática.

Para Luckesi (2005), com imaginação 
e comprometimento afetivo-ideológico e uma 
constante meditação sobre a sua prática, o 
educador conseguirá encontrar os meios para 
atingir os fins, Entretanto, o contrário não é 
igualmente verdadeiro, ou seja, não se po-
derá chegar a lugar algum conhecendo tão 
somente os meios.

Para o autor, a didática, para assumir um 
papel significativo na formação do educador, 
não poderá reduzir e dedicar-se somente ao 
ensino de meios e mecanismos pelos quais 
desenvolve um processo de ensino-aprendi-
zagem. Mas, sim, deverá ser um modo crítico 
de desenvolver uma prática educativa forja-
dora de um projeto histórico, que não será 
feito tão somente pelo educador, mas, por 
ele conjuntamente com o educando e outros 
membros dos diversos setores da sociedade.

Carvalho e Vianna (1988) colocam a 
Didática entre as três áreas necessárias de 
saberes, para uma sólida formação docente:

a) Saberes conceituais e metodológicos 
da área de conhecimento que o professor irá 
ensinar – área que aponta para os conteúdos 
da área específica em que o docente leciona, 
requerendo o domínio das questões funda-
mentais da referida área.

b) Saberes integradores – provenientes 
das pesquisas realizadas na área do conteú-
do específico, em relação a como ensinar e 
como aprender. Referem-se, portanto, à Didá-
tica Específica.

c) Saberes pedagógicos – Provenientes 
da Didática Geral e dos chamados Funda-
mentos da educação, em especial da Psico-
logia da Aprendizagem.

Libâneo (2006) afirma que a formação 
profissional do educador requer uma sólida 
formação teórico-prática, porém, muitos ainda 
acreditam que o desempenho satisfatório do 
professor na sala de aula depende de voca-
ção natural ou somente da experiência práti-
ca, descartando-se a teoria.

Existem muitos educadores que pos-
suem especial tendência e gosto pela profis-
são, e assim como se sabe que mais tempo 
de experiência maior pode ser o desempenho 
profissional, Entretanto, o domínio das bases 
teórico-científicas e técnicas, e sua articula-
ção com as exigências concretas do ensino, 
permitem ao educador, maior segurança pro-
fissional, dando-lhe base para pensar sua prá-
tica e aprimorar sempre mais a qualidade do 
seu trabalho.

CONCEITOS DE MÉTODOS DE ENSINO

Para Libâneo (2006) os métodos são 
determinados pela relação objetivo-conteúdo 
e referem-se aos meios para alcançar obje-
tivos gerais e específicos do ensino. Assim, 
têm-se as características dos métodos de 
ensino, que estão orientados para objetivos, 
implicam uma sucessão planejada e sistema-
tizada de ações, tanto do professor quanto 
dos alunos; requerem a utilização de meios. 
Para o autor, os métodos são meios adequa-
dos para realizar objetivos.

Na visão do autor, o professor, ao dirigir 
e estimular o processo de ensino em função 
da aprendizagem dos alunos, utiliza um con-
junto de ações, passos, condições externas 
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e procedimentos, aos quais chamamos de 
métodos de ensino. Os alunos, por sua vez, 
sujeitos da própria aprendizagem, utilizam-se 
de métodos de assimilação de conhecimen-
tos. Antes de se constituírem em passos, me-
didas e procedimentos, os métodos de ensino 
se fundamentam num método de reflexão e 
ação sobre a realidade educacional, a lógica 
interna e as relações entre os objetos, fatos e 
problemas dos conteúdos de ensino.

Libâneo (2006) resume os métodos de 
ensino nas ações do professor pelas quais 
se organizam as atividades de ensino e dos 
alunos para atingir objetivos do trabalho do-
cente em relação a um conteúdo específico.

Eles regulam a interação entre ensino 
e aprendizagem, entre o professor e os alu-
nos, cujo resultado . . . .ssimilação consciente 
dos conhecimentos . . . .esenvolvimento das 
capacidades cognoscitivas e operativas dos 
alunos,  “Não há método único de ensino, 
mas uma variedade de métodos cuja escolha 
depende dos conteúdos da disciplina, das si-
tuações didáticas específicas e das caracte-
rísticas sócio culturais e de desenvolvimento 
mental dos alunos” (LIBÂNEO, 2006, p. 152).

QUAIS AS COMPETÊNCIAS PARA A 
DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR

Acima de qualquer outra coisa, é pre-
ciso rever a forma como compreendemos o 
ensinar. Não é mais possível pensar apenas 
em repassar conceitos e conhecimentos, pois 
diante de mudanças tão rápidas e constantes, 
o modo tradicional de ensinar, de memorizar 
e repetir conhecimentos adquiridos, fica com-
prometido diante da possibilidade de surgi-
mento de situações diferentes e não previstas 
nos modelos apresentados, como apresenta 
Perrenoud (2002):

Portanto, podemos dizer de uma maneira 
geral que a abordagem por competências 
pretende favorecer o desenvolvimento de 
uma aprendizagem significativa que tenha 
uma correspondência com a realidade e 

para isso exige o desenvolvimento da 
capacidade de resolução de problemas, 
de invenção, pois “toda normalização da 
resposta provoca um enfraquecimento da 
capacidade de ação e reação em uma 
situação complexa (PERRENOUD, 2002, 
p. 11).

É perceptível a necessidade da discus-
são das competências para a docência em 
quaisquer níveis, em especial no ensino su-
perior que pretende formar profissionais para 
um mercado muito mais exigente e excluden-
te. Os docentes estão conscientes que para 
desempenhar suas funções com sucesso 
precisam dominar os conteúdos e assuntos 
a serem ensinados, precisam ter domínio te-
órico e prático dos processos de ensino e 
aprendizagem . . . .apacidade para gerir situ-
ações complexas, sendo estas as competên-
cias básicas na profissão.

Perrenoud (1996) apresentou dez novas 
competências capazes de contribuir na ação 
docente, que apontamos como necessárias 
para a docência no ensino superior nos dias 
atuais visando à qualificação profissional mais 
eficiente e eficaz para o mercado globalizado:

∙ Organizar e dirigir situações de apren-
dizagem;

∙ Administrar a progressão das apren-
dizagens;

∙ Conceber e fazer evoluir os dispositi-
vos de diferenciação;

∙ Envolver os alunos em sua aprendiza-
gem e em seu trabalho;

∙ Trabalhar em equipe;

∙ Participar da administração da escola;

∙ Informar e envolver os pais;

∙ Utilizar novas tecnologias;

∙ Enfrentar os deveres e os dilemas éti-
cos da profissão;

∙ Administrar sua própria formação con-
tinuada.
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É visível portanto a proposta de reorien-
tação da formação de docentes capazes de 
inovar a ação pedagógica para a qualificação 
de futuros profissionais que sejam dotados de 
capacidade reflexiva sobre o mundo ao redor 
e não apenas detentores de conhecimentos 
e conteúdos decorados ao longo dos anos 
escolares (PERRENOUD, 1996).

O PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR

Existe uma formação para os professo-
res do ensino básico, através de cursos uni-
versitários, citando como exemplos os cursos 
Normal Superior e Pedagogia, no caso dos 
professores do ensino superior, a disponibi-
lização desta formação específica é rara ou 
mesmo inexistente.

O professor do ensino superior tem 
uma didática mais voltada para o como fa-
zer, para o imediatismo que o mercado exige 
dos recém formados, que, passam a ser os 
tomadores de decisões deste mercado tão 
competitivo.

Abreu e Masetto (1990) observam, o 
professor do ensino superior se pauta em três 
critérios para sua atividade docente, o conte-
údo da área onde é especialista, a ótica de 
educação, homem e mundo, suas habilida-
des e conhecimentos da ação pedagógica, 
ficando um vão entre o professor especialista 
.  .  .  .rofessor com conhecimentos educacio-
nais pedagógicos.

O papel do professor do ensino superior 
ergue-se no contexto do facilitador da apren-
dizagem e não apenas de ensinar o aluno, 
transmitindo informações, mas criando um 
ambiente onde o aluno busque a informação 
e, transforme-a em conhecimento cognitivo 
(ABREU; MASETTO, 1990) apontam alguns 
princípios da aprendizagem:

Relacionamento com o universo de co-
nhecimento;

Experiência e vivência;

Formulação de problemas e questões 
que de algum modo interessem, envolvam e 
digam respeito;

Confronto experiencial com problemas 
práticos de natureza social, ética, profissional, 
que sejam relevantes;

Participação responsável do processo 
de aprendizagem;

Ajudar a transferir o aprendizado para 
outra circunstância e situação de vida;

Suscite modificações no comportamen-
to e até mesmo na personalidade do aprendiz.

Para Lima, Grigoli e Barros (2005) o 
professor do ensino superior não se adapta 
aos moldes de uma formação pedagógica sis-
tematizada, sendo-lhes aferido valores através 
do currículo profissional e não do histórico 
das atividades de docência.

Neste mesmo prisma, Lima et al (2006) 
advertem que, a falta de conceito pedagógico 
na atividade de docência no ensino superior, 
mesmo sendo fato concreto, não estimula 
uma preocupação mais latente de uma for-
mação pedagógica a este profissional, co-
locando ainda como fator importante para a 
falta de interesse na formação pedagógica do 
professor do ensino superior, o interesse prio-
ritário das IEs ao campo da pesquisa, deixan-
do o ensino em segundo plano, o critério de 
progressão na carreira acadêmica exemplifica 
bem esta priorização, pois é sabido que, a 
base da progressão acadêmica . . . .rodução 
científica.

Ao mesmo tempo em que o interesse 
pela pesquisa, questionamentos e análise dos 
aspectos da existência humana são dissemi-
nados, o professor entenderá também que a 
aprendizagem, antes de tudo, carece de um 
desejo exógeno e contínuo de mais vicissi-
tude (ABREU; MASETTO, 1990). Verifica-se 
até aqui, que existe pontos divergentes entre 
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os autores pesquisados, em relação à forma-
ção do docente do ensino superior, deixando 
evidenciado que não existe receita pronta ou 
regra definida para a atuação no universo aca-
dêmico, que depende em muito do grau de 
comprometimento do profissional com o seu 
desenvolvimento e com as diretrizes da insti-
tuição na qual leciona. É tácito que o profes-
sor tem que se direcionar com base em sua 
consciência crítica e, ao assumir a missão de 
ensinar tem que considerar diversos aspectos 
para tomar as decisões, dentre os quais es-
tão: Adequação metodológica ao contexto; Vi-
são de ensino não técnico; Comprometimento 
político; Valores éticos e morais.

ABREU E MASETTO (1990) sinalizam 
que, o professor do ensino superior quando 
responsável por uma disciplina é levado a 
certas ações para equacionar os dilemas em 
destaque, com a observação de que é consi-
derado em todas as decisões o seu conceito 
sobre educação.

• O que pretende que seus alunos 
aprendam;

• Que conteúdo vai tratar em classe;

• Que partes vai deixar de lado, por 
não serem essenciais;

• Que recursos vai usar para facilitar a 
aprendizagem dos alunos e torná-los 
mais significativos.

É preponderante que o docente tenha 
como regra, um plano de ensino elaborado 
de maneira a viabilizar ajustes de correção no 
decorrer do período letivo, além de ter conhe-
cimento do plano educacional da Instituição 
em que leciona, para desta feita interagir com 
desenvoltura com as demais disciplinas, bus-
cando assim o melhor resultado no processo 
de ensino-aprendizagem.

NOVAS TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO

As Tecnologias da Informação e Co-
municação ou TIC correspondem a todas as 
tecnologias que interferem e mediam os pro-
cessos informacionais e comunicativos dos 
seres. Ainda, podem ser entendidas como um 
conjunto de recursos tecnológicos integrados 
entre si, que proporcionam, por meio das fun-
ções de hardware, software e telecomunica-
ções, a automação e comunicação dos pro-
cessos de negócios, da pesquisa científica e 
de ensino e aprendizagem.

As TIC são utilizadas em diversas ma-
neiras e em vários ramos de atividades, po-
dendo destacar nas indústrias (processo de 
automação), no comércio (gerenciamento e 
publicidade), nos setores de investimentos 
(informações simultâneas e comunicação 
imediata) e na educação (processo de ensino 
aprendizagem e Educação a Distância). Po-
de-se dizer que a principal responsável pelo 
crescimento e potencialização da utilização 
das TIC em diversos campos foi a populari-
zação da Internet.

Chamam-se de Novas Tecnologias de 
Informação e Comunicação (NTIC) as tecno-
logias e métodos para comunicar surgidas no 
contexto da Revolução Informacional, "Revo-
lução Telemática" ou Terceira Revolução In-
dustrial, desenvolvidas gradativamente desde 
a segunda metade da década de 1970 e, 
principalmente, nos anos 1990.

A imensa maioria delas se caracteriza 
por agilizar, horizontalizar e tornar menos pal-
pável (fisicamente manipulável) o conteúdo 
da comunicação, por meio da digitalização e 
da comunicação em redes (mediada ou não 
por computadores) para a captação, trans-
missão e distribuição das informações (texto, 
imagem estática, vídeo e som).
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Considera-se que o advento destas no-
vas tecnologias (e a forma como foram utili-
zadas por governos, empresas, indivíduos e 
setores sociais) possibilitou o surgimento da 
"sociedade da informação". Alguns estudio-
sos já falam de sociedade do conhecimento 
para destacar o valor do capital humano na 
sociedade estruturada em redes telemáticas.

O PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR

Existe uma formação para os professo-
res do ensino básico, através de cursos uni-
versitários, citando como exemplos os cursos 
Normal Superior e Pedagogia, no caso dos 
professores do ensino superior, a disponibi-
lização desta formação específica é rara ou 
mesmo inexistente. O professor do ensino su-
perior tem uma didática mais voltada para o 
como fazer, para o imediatismo que o merca-
do exige dos recém formados, que, passam a 
ser os tomadores de decisões deste mercado 
tão competitivo.

Abreu e Masetto (1990) observam, o 
professor do ensino superior se pauta em três 
critérios para sua atividade docente, o conte-
údo da área onde é especialista, a ótica de 
educação, homem e mundo, suas habilida-
des e conhecimentos da ação pedagógica, 
ficando um vão entre o professor especialista 
.  .  .  .rofessor com conhecimentos educacio-
nais pedagógicos.

O papel do professor do ensino superior 
ergue-se no contexto do facilitador da apren-
dizagem e não apenas de ensinar o aluno, 
transmitindo informações, mas criando um 
ambiente onde o aluno busque a informação 
e, transforme-a em conhecimento cognitivo 
(ABREU; MASETTO, 1990) apontam alguns 
princípios da aprendizagem:

• Relacionamento com o universo de 
conhecimento;

• Experiência e vivência;

• Formulação de problemas e ques-

tões que de algum modo interessem, 
envolvam e digam respeito;

• Confronto experiencial com proble-
mas práticos de natureza social, éti-
ca, profissional, que sejam relevan-
tes;

• Participação responsável do proces-
so de aprendizagem;

• Ajudar a transferir o aprendizado 
para outra circunstância e situação 
de vida;

• Suscite modificações no comporta-
mento e até mesmo na personalida-
de do aprendiz.

Para Lima, Grigoli e Barros (2005) o 
professor do ensino superior não se adapta 
aos moldes de uma formação pedagógica sis-
tematizada, sendo-lhes aferido valores através 
do currículo profissional e não do histórico 
das atividades de docência.

Neste mesmo prisma, Lima et al (2006) 
advertem que, a falta de conceito pedagógico 
na atividade de docência no ensino superior, 
mesmo sendo fato concreto, não estimula 
uma preocupação mais latente de uma for-
mação pedagógica a este profissional, co-
locando ainda como fator importante para a 
falta de interesse na formação pedagógica do 
professor do ensino superior, o interesse prio-
ritário das IEs ao campo da pesquisa, deixan-
do o ensino em segundo plano, o critério de 
progressão na carreira acadêmica exemplifica 
bem esta priorização, pois é sabido que, a 
base da progressão acadêmica . . . .rodução 
científica.

Ao mesmo tempo em que o interesse 
pela pesquisa, questionamentos e análise dos 
aspectos da existência humana são dissemi-
nados, o professor entenderá também que a 
aprendizagem, antes de tudo, carece de um 
desejo exógeno e contínuo de mais vicissitu-
de (ABREU; MASETTO, 1990).
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Verifica-se até aqui, que existe pontos 
divergentes entre os autores pesquisados, em 
relação à formação do docente do ensino su-
perior, deixando evidenciado que não existe 
receita pronta ou regra definida para a atua-
ção no universo acadêmico, que depende em 
muito do grau de comprometimento do profis-
sional com o seu desenvolvimento e com as 
diretrizes da instituição na qual leciona.

É tácito que o professor tem que se di-
recionar com base em sua consciência crítica 
e, ao assumir a missão de ensinar tem que 
considerar diversos aspectos para tomar as 
decisões, dentre os quais estão:

• Adequação metodológica ao contex-
to;

• Visão de ensino não técnico;

• Comprometimento político;

• Valores éticos e morais.

Abreu e Masetto (1990) sinalizam que, 
o professor do ensino superior quando res-
ponsável por uma disciplina é levado a certas 
ações para equacionar os dilemas em desta-
que, com a observação de que é considerado 
em todas as decisões o seu conceito sobre 
educação.

• O que pretende que seus alunos 
aprendam;

• Que conteúdo vai tratar em classe;

• Que partes vai deixar de lado, por 
não serem essenciais;

• Que recursos vai usar para facilitar a 
aprendizagem dos alunos e torná-los 
mais significativos.

É preponderante que o docente tenha 
como regra, um plano de ensino elaborado 
de maneira a viabilizar ajustes de correção no 
decorrer do período letivo, além de ter conhe-
cimento do plano educacional da Instituição 
em que leciona, para desta feita interagir com 

desenvoltura com as demais disciplinas, bus-
cando assim o melhor resultado no processo 
de ensino-aprendizagem (ABREU; MASETTO 
, 1990).

Na sala de aula o professor . . . .enhor 
do conhecimento, . . . .rotagonista no proces-
so de ensino-aprendizagem, é ele quem deter-
mina a estratégia a ser implantada para fazer 
germinar o interesse do aluno pelo conteúdo 
proposto. Estratégia de aula . . . .arte do plano 
que permite maior flexibilidade ao professor, 
que tem a vantagem de poder modificar suas 
decisões no decorrer do curso, até em cada 
aula, e até no próprio momento de dar a aula.

“O padrão que permite essa flexibilidade 
de decisões são os objetivos estabelecidos” 
(ABREU; MASETTO, 1990, p 57). No momen-
to da tomada de decisão, principalmente no 
ensino tradicional, é que o professor explora 
toda sua habilidade, criatividade, colocando 
em ação toda a experiência da vida docente 
para perceber as situações grupais e condu-
zi-las para o melhor aproveitamento do aluno.

Não obstante, para se ter um resultado 
proveitoso da estratégia operacionalizada, o 
professor tem que observar algumas premis-
sas como:

Conhecer a si mesmo, para ter o domí-
nio na condução da estratégia, adaptando-a a 
suas características pessoais e seus valores. 
Comprometer-se com a estratégia, afastando 
completamente o risco da incapacidade de 
usá-la (ABREU; MASETTO, 1990).

Em síntese, o professor do ensino pre-
sencial tem o controle do desenvolvimento da 
aula, podendo agir de imediato caso perceba 
um desvio de comportamento do aluno ou 
surja algo novo no contexto mundial que seja 
válido debater com a classe.
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O PROFESSOR NA EAD

Com a crescente da EaD, está sendo 
superado o desafio de aumentar a inclusão 
no ensino superior, ainda há muito que se 
aprimorar nesta modalidade de ensino, princi-
palmente no que tange a capacitação do cor-
po docente, que migra da estrutura do ensino 
tradicional, moldado na estrutura verticalizada, 
onde o professor . . . .ono do conhecimento, 
para uma nova dinâmica de ensino-aprendi-
zagem. O professor do ensino superior que 
se disponibiliza para atuar na modalidade de 
educação a distância tem que estar prepara-
do para o ambiente virtual e para as múltiplas 
funções apresentada.

Fazendo um paralelo com o mundo das 
artes, esta situação assemelha-se ao ocorri-
do com o surgimento da televisão, onde os 
atores de teatro, acostumados com o retorno 
imediato do público, viram se no universo te-
levisivo, onde a resposta ao trabalho exposto 
era mais lenta, carecendo de maior tempo.

Neste contexto deve-se considerar o 
histórico do professor e, este, encarar o novo 
momento da educação, não apenas como 
educador, mas também como educando para 
melhor assimilar este tempo de transição do 
ensino tradicional para a EaD, que oferece 
uma gama de recursos, trazendo o professor 
para um universo bem mais amplo do que 
aquele do quadro negro e giz.

Vidal (2002), “o professor acostuma-
do ao modelo tradicional de ensino apren-
dizagem, para ter uma boa avaliação se o 
processo didático está surtindo o resultado 
necessário, se vale de diversas reações dos 
alunos para compor um quadro diagnóstico 
e, assim, operar os ajustes de melhoria”.

Belloni (1998, p.16) “Qualquer melhoria 
ou inovação em educação passa necessaria-
mente pela melhoria e inovação na formação 
de formadores”, pontuando que qualquer me-
lhoria no sistema educacional, o professor é 
peça de vital importância na estratégia, seja 
qual for.

Entendo que, o sistema educacional 
necessita de uma remodelação na base da 
formação dos professores, em especial aos 
do ensino superior, que carecem de uma ade-
quação voltada para o planejamento e atua-
ção nos moldes da EaD.

Tajra (2004), O professor do novo mo-
delo de ensino-aprendizagem tem que ter a 
capacidade de adequação à nova dinâmica 
do processo educacional, quebrando paradig-
ma da detenção do conhecimento, comparti-
lhando desta nova postura de professor faci-
litador que sabe ser flexível diante da rápida 
mudança ocorrida a partir do uso das TICs, o 
professor precisa aprender a aprender.

Kenski (2008, p. 93) afirma que, “o pon-
to fundamental, no entanto, da nova lógica 
de ensinar utilizando-se das redes . . . .edefi-
nição do papel do professor”. Para (2008), o 
professor tem que ter a clara percepção de 
que é condição fundamental, o aprimoramen-
to contínuo para corresponder às expectativas 
na atual postura da atividade docente.Obser-
vando-se que com a facilidade de acesso e 
uso das TICs, houve uma transformação con-
siderável na forma de se planejar educação.

As múltiplas possibilidades de discer-
nir o conhecimento em várias áreas científi-
cas criam um ciclo de cooperação entre as 
diversas áreas e organizações. No entanto, 
é válido ressaltar que o modelo de ensino 
oferecido necessita de uma reestruturação 
profunda, deixando o estilo tradicional e repe-
titivo e abrindo um novo momento na gestão 
educacional, utilizando amplamente as novas 
tecnologias no intuito de remodelar a prática 
do ensino-aprendizagem, não se esquecendo 
da afirmação de Kenski (2008, p. 93), citada 
anteriormente.

Outro fator a ser observado, é em rela-
ção à questão da substituição do professor 
por máquina, eliminando assim o relaciona-
mento interpessoal tão necessário no proces-
so de ensino-aprendizagem, de acordo com 
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Cardoso (2002) em pesquisa realizada na 
USP – Universidade de São Paulo: em torno 
de 18% dos alunos pesquisados acreditam 
que o professor será preterido por máquina.

No contexto deste novo cenário da 
educação, a formação continuada do corpo 
docente na sociedade contemporânea tem 
colocado em questão a identidade docente 
expondo novas reflexões em torno da mesma. 
No tocante ao ensino, surgem novos valores 
culturais, transformando a sociedade . . . .sco-
la de adaptação, fazendo do docente um ino-
vador na aprendizagem, criando a possibilida-
de de um ensino mais amplo com a utilização 
dos novos recursos tecnológicos.

Relembrando o que foi visto no decorrer 
do curso, em especial na disciplina dimen-
sões dos atos de planejar e avaliar no ensino 
superior destaca-se a preocupação na refle-
xão sobre as possibilidades que permitam ao 
professor ir além do mero ofício de transmitir 
conhecimento, assumindo-se como um pes-
quisador, que estará sempre se redescobrin-
do.

Como já aludimos neste trabalho, o 
professor na EAD não pode ficar preso aos 
paradigmas tradicionais, deve buscar com o 
suporte tecnológico oferecido a melhor adap-
tação neste novo contexto de relacionamento 
existente no ciberespaço. Uma das mudanças 
mais significativas deste novo conceito, sem 
dúvidas, . . . .corrida na relação professor-alu-
no, que também .  .  .  .ator que mais recebe 
críticas, sendo para muitos estudiosos, a não 
presença do professor no cotidiano do aluno, 
o ponto fraco da modalidade.

Para Carvalho (2007) o papel do profes-
sor na educação à distância é tão importante 
quanto no presencial, apesar de sua forma 
de atuar ser diferenciada. Observando-se 
também, que na educação à distância uma 
equipe de professores interage com o aluno 
em diversas fases do processo no intuito de 
facilitar a aprendizagem (Disponível em http:// 
ana beatriz gomes.pro.br).

Na estrutura da educação à distância, 
as equipes multidisciplinares que interagem 
entre si e com os alunos, são constituídas 
também por professores de áreas diversas 
que assumem múltiplos papéis, que vão des-
de a área administrativa até a apresentação 
do conteúdo, ou seja, o professor virtual.Den-
tre estes papéis estão os descritos a seguir, 
com um detalhamento de suas atribuições no 
ambiente da educação à distância.

Tutor: Terminologia que na visão de al-
guns pesquisadores do tema, não é adequa-
da por remeter-nos a realidade jurídica, de 
acordo com as descrições dos dicionários. 
Esta função que em algumas instituições não 
é exercida por professores e sim por profissio-
nais de nível superior, mas sem a experiência 
das práticas docente, tem como tarefa primor-
dial o suporte técnico-administrativo aos alu-
nos da educação à distância.

O tutor .  .  .  .lo entre o aluno e toda a 
estrutura da EAD, assim sendo, se faz impres-
cindível ao profissional que exerce tal função, 
algumas competências básicas como: domí-
nio de recursos tecnológicos, comunicação 
multidirecional, interdisciplinaridade, conheci-
mento intrínseco da estrutura do processo, 
dentre outras.

Para MAIA (2002, apud OLIVEIRA et. 
al. 2005) a atividade da tutoria no processo 
de EAD, torna-se fundamental na contribui-
ção para o desenvolvimento da capacidade 
de “aprender a aprender” do aluno.

MAIA et. al. (2004, apud OLIVEIRA et. 
al. 2005) enfatiza que a tarefa do tutor é volta-
da para manter o aluno motivado em progre-
dir em sua formação. OLIVEIRA et. al. (2004. 
p. 5-4 apud OLIVEIRA et. al. 2005) identifica 
como proposta de atribuições do tutor o que 
segue:

• Participar das atividades de capa-
citação e de avaliação, promovidas 
pelas Coordenações;
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• Acompanhar a frequência dos alu-
nos às atividades de tutoria desen-
volvidas, mantendo contato com os 
alunos que não procurarem a tutoria 
utilizando-se do e-mail e estimulan-
do-os a lançarem mão deste e dos 
demais recursos de interação;

• Estimular o aluno a buscar a cons-
trução de uma metodologia própria 
de estudo, no sentido de ajudá-lo a 
adquirir autonomia;

• Orientar os alunos nas aulas teórico 
práticas e trabalhos em grupo;

• Estimular o aluno a lançar mão de 
diversas fontes de informação, como 
as bibliotecas e laboratórios dos po-
los, bibliotecas virtuais, etc.

• O tutor .  .  .  .rofissional da linha de 
frente do processo, é ele quem qua-
lifica as atividades e conteúdos, em 
suma, é ele que representa a institui-
ção junto ao aluno, portanto, passa 
a ser o receptor das expectativas e 
frustrações deste. É através do traba-
lho de tutoria que se forma o concei-
to de qualidade do projeto proposto 
(OLIVEIRA et. al. 2005)

Coordenador: .  .  .  .esponsável em co-
ordenar os trabalhos das equipes multidisci-
plinares no intento de o processo ser incre-
mentado com eficiência e eficácia. Cabe ao 
coordenador, dentre outras tarefas, captar o 
docente, conceber as diretrizes que irão di-
recionar o conteúdo das disciplinas integran-
tes do curso oferecido. Estudiosos do tema 
definem o coordenador como o articulador 
responsável em interligar todas as áreas en-
volvidas no projeto de educação à distância.

Observamos que, para interagir entre 
as áreas envolvidas o coordenador deve ser 
um profissional com conhecimentos amplos e 
atualizados das novas TIC’s, para que possa 
agir positivamente no desenvolvimento dos 

agentes atuantes no processo da EAD, fazen-
do com que estes, se adaptem às mudanças 
e aos novos paradigmas inseridos no contex-
to do ensino-aprendizagem (OLIVEIRA et. al. 
2005).

A mudança tecnológica não é nem adi-
tiva nem subtrativa, mas de mudança total, 
de ruptura. Em si, ela não cresce nem diminui 
competências ou incompetências de escola, 
não vai desatar os nós do enfadamento do 
ensino, muito menos “salvar” o sistema edu-
cacional da crise didático-pedagógica instau-
rada. A entrada das novas tecnologias na edu-
cação altera o paradigma educacional, mais 
cedo ou mais tarde, com as correspondentes 
consequências no perfil e na formação dos 
educadores. (BARATO, 1997, p. 115, apud 
BRUNO et. Al., 2003).

Neste contexto, vemos o coordenador 
como o detentor da tomada de decisão no 
tocante ao planejamento e administração do 
curso nos moldes da EAD, não podendo este 
profissional ficar a quem da formação conti-
nuada de si próprio e de seu corpo docente 
e técnico-administrativo, ou seja, de toda a 
equipe multidisciplinar alinhada ao projeto. 
O coordenador para realizar um trabalho de 
qualidade e ter sua equipe em sinergia com 
os objetivos propostos, tem, obrigatoriamente, 
que desenvolver competências como;

• Proatividade;

• Iniciativa;

• Senso organizacional;

• Dinamismo;

• Raciocínio lógico;

• Comunicação;

• Relacionamento interpessoal;

• Trabalho em equipe; etc.
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Verifica-se que as TICs trouxeram um 
dinamismo ao sistema educacional, e neste 
novo cenário apresentado pela EAD, o profis-
sional que recebe a missão de coordenar os 
trabalhos deve sempre primar por uma visão 
holística e agir de forma que todo o processo 
seja realizado harmonicamente entre os diver-
sos setores, definindo objetivos, intervindo na 
divisão de tarefas, revendo conceitos e dire-
cionando os esforços de cada agente atuante 
em prol do todo.

O professor do ensino superior está dis-
posto a se inserir neste novo contexto educa-
cional? Na convivência em ambiente docente, 
verificamos que a resposta para esta questão, 
ainda é incerta, ainda nota-se muita resistên-
cia dos professores em explorar e atuar neste 
novo espaço para a prática do ensino-apren-
dizagem.

O NOVO PERFIL DO PROFESSOR

Estudiosos procuram detectar os con-
ceitos básicos para uma adequada definição 
do novo perfil do professor atuante na educa-
ção à distância. Muitas são as denominações 
utilizadas para se referir ao novo professor, 
formador, facilitador, parceiro, reflexivo, dentre 
outras, como também múltiplas são as fun-
ções exercidas, coordenador, tutor (eletrônico 
e de sala), transmissor das aulas.

ASSAMANN (2005, apud LOPES 2008) 
indica que esse modelo de ensino-aprendiza-
gem é apropositado e carece de profissional 
ímpar, ou seja, que se diferencie do existente 
no modelo tradicional. Em pesquisas vistas, 
verificaram-se os seguintes resultados entre 
professores, (LOPES, 2009):

• 80% acreditam na educação a dis-
tância;

• 20% acreditam na EAD como substi-
tuta da educação tradicional;

• 100% sentiram dificuldades na sepa-
ração entre professor/aluno;

• 80% sentiram dificuldades em avaliar 
o aluno;

• 100% fariam curso à distância, po-
rém somente para especialização 
em EAD;

• 80% dizem ser imprescindível e in-
substituível a figura do professor, 
mas admitem a utilização das TICs;

A pesquisa apurou ainda que, os atu-
antes em EAD não receberam preparo ade-
quado em sua base de formação, sendo que 
a maioria 98%, atuam na EAD apenas para 
reforço orçamentário (o popular bico). Em 
pesquisa entre alunos realizada na USP, veri-
ficam-se os seguintes resultados, (CARDOSO, 
2002) disponível em www.scielo.br.

• 18% acreditam na extinção do pro-
fessor;

• 98% acreditam que o processo de 
ensino-aprendizagem, será contínuo

• por toda vida;

• 62% que as aulas serão totalmente 
à distância;

• 55% terão controle sobre o currículo 
educacional;

• 55% acreditam que as tecnologias 
de ensino serão fundamentais.

Fazendo um comparativo nos resulta-
dos apresentados, nota-se que o alunado 
está mais confiante nesta modalidade de ensi-
no-aprendizagem, mesmo porque, o universo 
tecnológico faz parte do cotidiano deles. Em 
relação aos professores, a pesquisa aponta 
uma maior preocupação no tocante à didáti-
ca a ser utilizada na EAD . . . .usência física 
do aluno, deixando professor sem referência 
para diagnosticar a evolução do aprendizado.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 291

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

A ausência física do aluno é um, se não, 
o maior desafio do professor do ensino supe-
rior tem para superar nesta nova modalidade 
de educação, e para alcançar êxito nesta mis-
são “ensinar aprendendo”, o professor tem 
que se moldar em um novo perfil de educa-
dor.

Na modalidade da educação à distân-
cia o professor do ensino superior vem en-
contrando novos paradigmas, que exigem do 
profissional uma inovação nos conhecimentos 
pedagógicos, redirecionando sua prática do-
cente e sua linguagem, para um cenário onde 
espaço e tempo são fatores de grande impor-
tância no desafio proposto pelo novo escopo 
educacional, ou seja, o professor do ensino 
superior necessita aprender como inovar em 
educação, nas interações no espaço virtual.

A educação a distância traz no seu es-
boço um novo conceito no papel do professor 
(PETERS 1983, p. 99, apud BELLONI 2009) 
afirma que: O uso mais intenso dos meios 
tecnológicos de comunicação e informação 
torna o ensino mais complexo e exige a seg-
mentação do ato de ensinar em múltiplas tare-
fas, sendo esta segmentação à característica 
principal do ensino a distância.

No modelo racionalizado e industriali-
zado do tipo “fordista”, o processo de ensino 
está baseado na divisão do trabalho e desli-
gado da pessoa do professor, figura central 
do ensino convencional, o que torna este 
processo independente de uma “situação de 
ensino determinada subjetivamente” e, por-
tanto, teoricamente mais “objetivo”. A divisão 
do trabalho .  .  .  .bjetivação do processo de 
ensino permite planejá-lo para alcançar objeti-
vos estabelecidos sistematicamente de modo 
o mais eficaz possível, cada especialista ou 
equipe de especialistas sendo responsável 
por uma área limitada em cada fase do com-
plexo processo de concepção, planejamento, 
realização e distribuição de curso e materiais.

Ensinar na EAD requer do profes-
sor uma postura de investigador, que tenha 
consciência de quão fundamental .  .  .  .usca 
constante das melhores teorias explicativas, 
para que ele possa compreender o seu pró-
prio processo de aprendizagem. Buscamos 
em Belloni (2009, p. 82) a confirmação desta 
tendência, onde a autora enfatiza, “Para fazer 
frente a esta nova situação, o professor terá 
necessidade muito acentuada de atualização 
constante, tanto em sua disciplina específica, 
quanto em relação às metodologias de ensino 
e novas tecnologias”.

Complementando Belloni (2009) apon-
ta que a redefinição do papel docente é vital 
para que o processo educacional tenha êxito, 
seja ele, presencial ou à distância. Confor-
me já observado neste trabalho, existe uma 
grande dificuldade na inserção do professor 
do ensino superior ao modelo de educação 
à distância, fazendo-se necessário que o pro-
fessor deixe o conceito de educação atual, 
forjado na sociedade industrial e mude sua 
concepção facilitando sua inclusão à cultura 
do desenvolvimento cognitivo, existente nesta 
nova sociedade, a do conhecimento.

Verifica-se que esta inclusão não ocorre 
com a rapidez que esperávamos, pela falta de 
uma formação mais ampla, que aborde toda a 
dinâmica da EaD, tanto no campo conceitual, 
como dos procedimentos e atitudes exigidas 
do professor atuante na EaD.
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Quando se vive em uma sociedade democrática, na ocasião em que se preconiza a 
efetiva participação de todos envolvidos no processo educativo, onde vários mestres e dou-
tores se debruçam na criação do melhor curso e nas melhores condições para a sua oferta, 
como se pode aceitar um padrão de qualidade se, por vezes, ainda que com a melhor das 
intenções, ele foi elaborado sem se dar conta da realidade nacional, da deficiência, notada-
mente em certas áreas do conhecimento, de cursos de mestrado e doutorado, devidamente 
credenciado pelo órgão próprio do MEC (CAPES)?

Sem dúvida este trabalho pode estar incompleto em relação aos Padrões de Qualidade 
e Condições de Oferta, tão mutáveis, provocadores de tantas polêmicas nos itens a que se 
propõe esta pesquisa hoje apresentada estritamente ao que concerne à titulação do Corpo Do-
cente. Mas ele já nos oferece, com clareza, que não estamos medindo a qualidade, mas, sim, 
confundindo as instituições acadêmicas que se destinam a oferecer um ensino de qualidade.

Esta atividade monográfica apontou que para a universidade é extremamente valioso ter 
em seu quadro professores que evidenciam nos seus respectivos perfis competências didá-
ticas, metodológicas e pedagógicas, tais como: capacidade de planejamento, conhecimento 
da disciplina, versatilidade, criatividade, espírito investigativo e científico, visão do seu campo 
de atuação, capacidade para ensinar, organizar, intervir, intermediar, construir e comunicar. 
Procurou-se deixar claro que o principal desafio docente e da universidade nos dias atuais 
não . . . .alta de conhecimento.

Mas, sim, como trabalhar o conhecimento positivamente para o crescimento do ser 
humano e da sociedade. Descobriu-se que a didática, vista como ciência . . . .rte de ensinar, 
aplicada com padrões metodológicos contextualizados e eficientes, construirá por meio da 
difusão do conhecimento existente, seres humanos realmente inteligentes, integrados e so-
cialmente bem definidos.

Logo, percebeu-se que a didática, quando conhecida e aplicada efetivamente, torna-se 
veículo de validação da necessidade do corpo docente como elemento facilitador do proces-
so de ensino e aprendizagem, e da universidade como instituição detentora e divulgadora de 
conhecimentos.

Sob uma perspectiva educacional hodierna considerou-se uma visão docente e univer-
sitária inovadora necessária aos novos tempos e apresentou-se um tipo de mentalidade que 
deve existir nas universidades e nos docentes.

Esta visão é transformadora, pois trabalha para criar uma mente globalizada em um 
mundo globalizado; busca constantemente o desenvolvimento pessoal e institucional; aguça 
a dúvida e combate a conformação com a mediocridade; planta a cooperação e desestimula 
a concorrência egoísta; impulsiona e fortalece a educação; desperta e alimenta uma mente 
que aprende e apreende criativamente. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: A humanidade carrega em si características que a diferenciam dos animais como 
seres racionais capazes de raciocinar e tomar decisões, escolher, agir e estar no mundo. 
Porém, embora seja uma raça única e que se diferencia de outros seres, os humanos 
possuem características e peculiaridades próprias que compõem a diversidade humana. A 
comunidade global possui traços, culturais, modos de ser  influenciados pelo seu contexto 
social, econômico e cultural, mas  isso não impediu que ao longo da história vários povos 
migraram em busca de oportunidades, como refugiados de guerras e conflitos , em virtude 
ocupações de suas regiões, conflitos religiosos, e ou disputas de poder obrigando-os a 
se misturarem com outras nações. A diversidade e miscigenação no Brasil é muito grande 
e devido à grande facilidade em ingressar e se estabelecer no país, continua crescente 
atualmente, mas uma categoria de imigrantes diferenciada tem aumentado ao longo dos 
últimos anos, os refugiados. Os imigrantes que aqui se estabeleceram vieram em busca 
de um novo recomeço, constituíram família, criaram laços e muitos dizem que o Brasil 
é sua segunda nação. Porém embora seja receptivo e possua leis que asseguram tais 
direitos, o Brasil ainda tem muitos pontos a melhorar ,em especial no que diz respeito a esta 
diversidade que está na essência do país, várias políticas públicas foram criadas, mas ainda 
são insuficientes, nas escolas e sobre o respeito à diversidade,  tema este que deve ser 
trabalhado constantemente, pois é nela que os primeiros passos para a convivência social 
são dados, mas  é sempre um desafio para gestores e educadores conduzirem projetos 
e planos eficazes que atinjam o respeito pela diversidade criando laços de solidariedade 
humana e respeito mútuo.

Palavras-chave: Diversidade Humana; Igualdade Social; Discriminação; Preconceito.

DIVERSIDADE: DIFERENTES E IGUAIS AO MESMO TEMPO
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A chegada de imigrantes no Brasil causou impacto especialmente na área econô-
mica, a força de trabalho concentrou-se nas regiões sul e sudeste, principalmente 
em São Paulo. Concomitantemente, o Brasil iniciava o que hoje é conceituado 

como a grande dívida e herança histórica do país com o abandono dos africanos à própria 
sorte após a assinatura da abolição da escravatura.

Ao contrários dos negros escravizados, imigrantes europeus se submeteram ao trabalho 
na lavoura de forma remunerada, mas seus objetivos eram diferentes, pois estes possuíam a 
liberdade e podiam almejar alcançar fortuna e conseguir sua própria terra para cultivar.

Os fazendeiros arraigados pela cultura escrava entraram em conflito com imigrantes 
pois ainda se negavam a pagar salários justos . . . .ratamento por vezes, se assemelhava ao 
mesmo dado aos africanos. Apesar do aumento da mão de obra na área rural, os imigrantes 
trouxeram contribuições em outras áreas tais como os italianos com grandes conhecimentos 
na área da arquitetura.

A formação da sociedade brasileira foi influenciada pelos diversos imigrantes que vieram 
para o país e alguns deles iniciaram suas atividades explorando o comércio em capitais como 
São Paulo formando grandes concentrações de imigrantes e tornando-se tais como o bairro 
da Liberdade com os japoneses, o bairro do Bexiga com os italianos, os judeus no centro co-
mercial da cidade, bem como a concentração de alemães no sul do país e muitos japoneses 
na área da agricultura no interior do estado de São Paulo .Tais contribuições fomentaram a 
economia do país e trouxeram a diversidade cultural que habita o Brasil.

Porém, a diversidade cultural no país não é marcada apenas por aspectos positivos, 
apesar de conservar inúmeros costumes e aspectos da cultura africana e indígena na culi-
nária, música e dança , religião, vestimentas, etc., a história demonstra que muitas injustiças 
sociais marcaram tanto os negros escravizados, os índios e imigrantes no começo do século.

O Brasil reconheceu pela primeira vez os direitos dos imigrantes após a proclamação 
da República em 1889 para aqueles que residiam no país há dois anos sendo reconhecidos 
como brasileiros, posteriormente também foram incluídos na constituição de 1891 a conces-
são da nacionalização automática.

Porém, as contribuições de europeus, indígenas e africanos não impediu que fossem 
consolidados estereótipos com relação as imigrantes e povos de outras nações, e até os dias 
de hoje o Brasil ainda possui desafios a serem superados no que diz respeito à discrimina-
ção e exclusão social de negros e indígenas, por exemplo, portanto, o reconhecimento desta 
miscigenação pode ser o caminho para a construção do convívio pacífico . . . .econhecimento 
da diversidade.  

INTRODUÇÃO
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A DIVERSIDADE CULTURAL

Os primeiros habitantes das terras bra-
sileiras eram os indígenas, a chegada dos 
portugueses trouxe mudanças significativas 
. . . .ndio submeteu-se ao colonizador sendo 
impostas medidas de rígidas tais como o uso 
da língua portuguesa em detrimento da lín-
gua indígena, a religião católica foi ensinada 
aos jesuítas, vestimentas foram obrigatórias 
. . . .ato de andarem nus foram estereotipados 
como libertinos e impuros sendo classifica-
dos como incivilizados e selvagens.

A maior das transformações brasileiras 
ocorreu com a chegada dos navios negrei-
ros trazidos pelos portugueses. Neles, os 
africanos viajavam em condições precárias, 
e muitos morriam durante a viagem, após 
a chegada os africanos eram conduzidos a 
praças públicas para serem comercializados 
para fazendeiros e comerciantes abastados.

Os açoites e maus tratos que se suce-
deram com a escravidão já foram contados e 
recontados pela história e não menos impor-
tante foram os levantes de revolta que volta 
e meia aconteciam Muitos anos se passaram 
até que a abolição da escravatura fosse abo-
lida, mas os problemas dos negros do Brasil 
se agravaram mais ainda com essa medida 
sem planejamento e políticas públicas para 
inserção dos negros na sociedade.

Abandonados à própria sorte, muitos 
perambulavam pelas ruas e por vezes, seu 
único alimento era a cachaça dos engenhos 
de cana de açúcar, muitos negros andavam 
embriagados e perdidos pelas ruas . . . .ocie-
dade formou o estereótipo de que os negros 
eram perigosos e representavam uma amea-
ça nas ruas. Os morros e favelas começaram 
a se formar e em pouco tempo se tornaram 
grandes comunidades de ex-escravos.

A localização dos morros e favelas per-
manece até hoje à margem da sociedade, em 
grandes periferias sem acesso à infraestrutura 
básica, barracos de madeira foram erguidos 
sem água potável ou saneamento básico, as 
condições precárias perduram até os dias de 
hoje reforçando a desigualdade e exclusão 
social, especialmente nas periferias e lugares 
inóspitos do país diminuindo as possibilida-
des de mudar sua realidade. Portanto, a falta 
de condições sociais e econômicas . . . .ne-
xistência de políticas públicas para inserção 
dos negros na sociedade tornou-se é respon-
sável pela exclusão que perdura até hoje.

O DESAFIO DA DIVERSIDADE NA 
ESCOLA

É evidente que a escola não é capaz 
de melhorar tudo ou mudar uma sociedade, 
mas em seu interior podem ocorrer mudan-
ças substanciais quando as intencionalidades 
educacionais são aplicadas em prol da cons-
trução de valores éticos, morais e do desen-
volvimento do respeito pelo outro, a tolerância 
e os laços de solidariedade humana.

As crianças não nascem com precon-
ceitos ou estereótipos, o adulto se encarre-
ga de ensinar as diferenças, e por vezes, de 
maneira pejorativa e discriminatória. Porém, 
na escola é impossível não conviver com a 
diversidade de gênero, cor, religião, etnias e 
neste ambiente a convivência tem que ser es-
timulada para que as interações sociais se 
fortaleçam numa construção sólida de res-
peito à diversidade. O estímulo à tolerância 
. . . .espeito às diferenças deve começar des-
de cedo e no ambiente educacional deve ser 
contínuo em todo o percurso escolar pois ao 
deixar a escola, o educando estará familiari-
zado com questões raciais, discriminatórias 
e de exclusão social e será capaz de lutar e 
combater estas práticas.
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O reconhecimento das diferenças na 
escola se dá por práticas pedagógicas que 
estimulem os educandos a refletir, aceitar e 
respeitar, tais ações requerem uma revisão 
das práticas e ações dentro e fora da escola 
que configuram preconceito e discriminação. 
Ao serem convidados a refletir sobre as desi-
gualdades sociais e prejuízos sofridos pelas 
pessoas que sofrem preconceitos em virtu-
de de suas características e peculiaridades, 
o aluno pode compreender e até sugerir ca-
minhos para o combate de atitudes discrimi-
natórias, propor políticas públicas e entender 
o contexto sócio histórico que marca estas 
pessoas.

As escolas promovem na leitura, na es-
crita, na dança, no teatro e em todas as suas 
manifestações culturais demonstrações de 
sua diversidade.

As datas comemorativas são uma ex-
celente oportunidade para o estudo da for-
mação cultural do Brasil. As lendas indíge-
nas, danças e músicas, a culinária, religião 
e cultura em geral trazida pelos africanos, as 
influências europeias e outras que permeiam 
nossa sociedade.

A Assembleia das Nações Unidas 
ocorrida em setembro de 2015 aprovou um 
documento que contém objetivos do Desen-
volvimento Sustentável (ODS). Com metas e 
objetivos a serem alcançados até 2030 em 
que participaram 194 países a erradicação da 
pobreza em todas as suas formas lidera um 
dos objetivos principais do documento.

O conjunto de medidas a serem toma-
das para o alcance dos objetivos do Desenvol-
vimento Sustentável para realizar-se concreta-
mente deve ser assumido como compromisso 
prioritário das nações. Tais medidas contem-
plam a diversidade e as camadas mais des-
favorecidas da sociedade.

AS CONSEQUÊNCIAS DO RACISMO NO 
BRASIL

No Brasil, a desigualdade social é um 
dos fatores mais preponderante na segrega-
ção racial existente no país, mas outros fato-
res aumentam o número de assassinatos de 
negros no país tais como o racismo estrutural. 
Recentemente, alguns caso de racismo segui-
dos de assassinato foram divulgados . . . .xpli-
cação para tantos casos de crimes contra 
pessoas em virtude de sua cor . . . .ultura de 
inferiorização arraigada em todas as esferas 
da sociedade.

A história da escravidão no país é um 
marco de desumanidade e segregação que 
perdura até os dias de hoje. As evidências de 
documentos e periódicos do Brasil colônia 
dão conta de relatos que colocavam o negro 
em situação de selvagem, preguiçoso, indo-
lente, desinteligente e tido como de uma raça 
inferior fadado aos trabalhos braçais por sua 
força física, e excluído das rodas da socieda-
de da época em virtude da cor de sua pele.

Nos anos seguintes após a abolição, os 
negros libertados se viram jogados à própria 
sorte. Não houve uma previsão do que os 
negros jogados nas ruas faria, . . . .ue ocorreu 
depois foi a formação de uma nova socie-
dade à margem da sociedade existente; os 
morros cariocas e outras regiões periféricas 
das grandes cidades pelo país se tornaram o 
berço da formação de grandes comunidades 
de favelas sem saneamento básico , escolas, 
hospitais, e serviços básicos para uma vida 
digna, situação que perdura até os dias de 
hoje.

O papel da escola na construção de 
identidades fortalecidas e conscientes de 
sua importância enquanto sujeitos atuantes 
na sociedade começa desde a inserção dos 
alunos na escola. O dia nacional da consciên-
cia negra diz muito mais em seu título do que 
algum leigo possa perceber, a consciência 
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negra deve ser inserida nas escolas numa 
educação inclusiva e antirracista que intro-
duza a história afro-brasileira desde os anos 
iniciais e dê continuidade aos estudos até os 
anos finais da educação básica.

A consciência negra não deve ocorrer 
após o indivíduo sofre ao longo de sua vida, 
tão pouco quando alguém de seu convívio 
social seja morto ou discriminado em virtu-
de de sua cor, pelos sofrimentos impostos, 
pelas oportunidades perdidas e engadas, 
pela negação do racismo. A educação para 
o antirracismo deve explicitar a importância 
dos negros para o desenvolvimento do país, 
a divulgação de sua cultura e influências nas 
artes, na música, na culinária, a valorização 
e reconhecimento de figuras e personagens 
da história que lutaram pelo reconhecimento 
de direitos dos negros no Brasil e valorização 
de heróis nacionais que se destacaram nos 
esportes e em outras áreas pelo seu talento 
apesar dos preconceitos e discriminações.

O Programa do governo federal “Todo 
pela Educação” divulgou em 2019 dados 
comparativos de taxas de matrículas entre 
brancos, pardos e pretos .  .  .  .requência de 
jovens pretos ao final do ensino médio. Os 
dados revelam que no ensino fundamental o 
país conseguiu garantir o acesso, porém a 
desigualdade é evidenciada quando analisa-
dos os dados dos jovens com idade entre 
15 e 17 anos quando mostram que 79% dos 
jovens que frequentavam a escola eram bran-
cos e destes a maioria concluiu os estudos, 
enquanto apenas 58,3% dos jovens pretos 
concluíram os estudos no ensino médio.

O problema apontado pelos estudos do 
programa “todos pela Educação” . . . .efasa-
gem e atraso educacional o que desestimu-
laria os jovens a dar continuidade nos estu-
dos pois as vagas oferecidas são suficientes 
segundo dados do MEC- Ministério da Edu-
cação e Cultura. Percebe-se que a exclusão 
social perpetua-se diante desse quadro efeti-

vando um furor de desigualdades e tonando a 
vida de jovens e adolescentes cada vez mais 
vulnerável e fadado ao fracasso e dificuldades 
em todos os âmbitos de sua vida visto que 
terá barreiras a enfrentar que se formaram ao 
longo de seu percurso escolar.

A redução das desigualdades aponta-
das só pode ser atingida quando o modelo 
de escola atual que não considera o contexto 
social de educandos em situação de vulne-
rabilidade. O racismo se manifesta muito an-
tes da inserção do educando na escola e se 
esta não se manifestar no sentido de oferecer 
oportunidades de aprendizagens efetivas e 
eficazes aos alunos negros a opressão social 
e exclusão se estenderão ao longo da vida 
dos educandos afetando-os em sua autoesti-
ma, em sua vida social, familiar e profissional.

Nos últimos anos, igualdade material 
entrou em pauta nas discussões e debates 
na sociedade brasileira e algumas jurispru-
dências do STF -Supremo Tribunal Federal já 
foram proferidas em prol de ações afirmativas 
para a promoção da igualdade racial e dimi-
nuição da discriminação. As cotas raciais são 
uma das ações afirmativas previstas em lei 
para o acesso às universidades e faculdades 
públicas, provas de concursos e outras políti-
cas públicas voltadas à inserção dos negros 
em setores da sociedade.

O aumento da representatividade dos 
negros nas esferas do poder executivo, legis-
lativo e judiciário é ainda uma luta constan-
te, alguns setores da sociedade nunca foram 
ocupados por negros tais como prefeituras, 
governos estaduais e outros cargos de impor-
tância social. Os editais para seleção de can-
didatos no poder executivo são obrigados a 
oferecer 20% das vagas destinadas às cotas 
raciais e as bancas realizadoras dos concur-
sos encarregam-se da identificação fenótipo 
racial dos candidatos com a previsão da ga-
rantia de isonomia e respeito à dignidade do 
candidato.
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Garantir de igualdade de condições e 
de oportunidades para todas as pessoas só 
acontece com o reconhecimento da importân-
cia de uma educação que conduza os alunos 
a refletir e compreender suas raízes históricas 
e sociais, apropriar-se das várias formas de 
exclusão a que negros, deficientes, mulheres, 
LGBTs e outras camadas da sociedade so-
frem ao longo da história.

O RACISMO ESTRUTURAL

As ações afirmativas que já foram im-
plementadas pela legislação demonstram que 
a sociedade . . . .oder público reconheceram 
a necessidade de dar voz e visibilidade às ca-
madas da sociedade que anteriormente foram 
excluídas em todas as formas e impedidas 
de participar e atuar na sociedade exercendo 
seus direitos e sua cidadania.

Porém, não basta a vontade de transfor-
mar a sociedade para que ocorra a mudança, 
as marcas da exclusão social são estruturadas 
em alguns setores e arraigadas pelo contexto 
sócio histórico no país, portanto, discursos, 
afirmações, modos de agir e pensar que se 
tornam naturais reforçam o racismo estrutural.

O Racismo Estrutural se assemelha a 
situação em que é erguido um edifício , para 
tanto são necessários alguns elementos para 
que ele se sustente tais como ferros, cimen-
to, colunas, tijolos que vão se sobrepondo e 
fixando sua estrutura a fim de se consolidar. 
O mesmo acontece com o racismo estrutu-
ral, ele se consolidou ao longo da história no 
país, lá atrás quando analisamos e estuda-
mos a história do nosso país foram criados 
estigmas, conceitos e consequentemente pre-
conceitos que carregam em sua base como 
o próprio cimento e tijolos os 300 anos de 
escravidão.

Esta normalização de modos de agir, 
pensar, se referir , conceituar, dizer e agir da 
sociedade brasileira evidenciam o desconfor-
to que o racismo estrutural possui com rela-
ção aos negros, trata-se do negacionismo de 
direitos em virtude da cor da pele que estão 
consolidadas em instituições públicas e priva-
das e perduram como valores estabelecidos. 
Em conjunto com as formas de discriminação 
do Racismo Estrutural o negro é colocado em 
situação de subalternidade e inferioridade.

Alguns movimentos e resistências ne-
gras persistiram na luta pela igualdade racial. 
O Quilombo dos Palmares possui atividades 
registradas com datas de 1600 e era tida 
como anarquista e comunista devido à sua 
oposição à escravidão . . . .strutura dominante 
da época. Muitos movimentos negros e rebeli-
ões tornaram-se históricos como a Inconfidên-
cia Baiana ou Revolta dos Alfaiates em 1798. 
O período entre 1822 a 1824 antes da aboli-
ção envolveu lutas e conforntos sangrentos e 
significava esperança por mudanças sociais, 
mas isto demorou a ocorrer.

Na sociedade escravocrata do Brasil 
colônia a repressão para negros rebeldes, 
fugitivos era grande e alguns chegavam a 
ser mortos por espancamento para servir de 
exemplo, porém, os negros, enquanto subor-
dinados e submissos, representavam interes-
ses econômicos e políticos, com a libertação 
dos escravos os olhares se voltaram para o 
incentivo à imigração .  .  .  .rocesso de criar 
uma identidade nacional nasceu juntamente 
com o conceito de não miscigenação explí-
cito.

A condição de ex- escravo trouxe mui-
tas consequências ao negros; a identidade 
nacional se firmava com predominância e 
uma hierarquia dos “brancos e civilizados”, 
ou seja, os padrões antigos durante a escra-
vidão permaneciam arraigados, a cor da pele 
era determinantes para o confisco de direitos 
como a circulação dos negros em ambientes 
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exclusivamente brancos, aos poucos essa li-
berdade de circular aumentou e com ela uma 
falsa democracia racial, um discurso vazio 
que na prática não acontecia e só piorava.

A democracia racial não passou de uma 
falsa realidade de liberdade, mas a identidade 
nacional que a elite almejava preconizavam 
os padrões europeus de homem branco e 
civilizado e esta seria a melhor imagem para 
o país. Entre os movimentos que foram surgin-
do ao longo da história, em 1944 o Teatro Ex-
perimental do Negro, no Rio de Janeiro tinha 
como objetivo abordar as temáticas ligadas à 
exclusão social do negro no país.

OS DIREITOS DA PESSOA COM 
DEFICIÊNCIA

Alguns grupos sociais são particular-
mente vulneráveis como as pessoas com 
deficiência, e se a as condições sócio eco-
nômicas forem desfavoráveis a vulnerabilida-
de destas pessoas fica maior ainda. A baixa 
renda de familiares de pessoas com deficiên-
cia implica diminuir as condições de inserção 
social da pessoa com deficiência. Felizmente, 
a educação foi declarada como direito fun-
damental e foi universalizada para que todos 
tenham acesso e as pessoas com deficiência 
possuem direitos estabelecidos em lei que 
garantem a matrícula das pessoas com defi-
ciência na rede regular de ensino.

Em 1994, foi realizada a Conferência 
Mundial de Salamanca sobre Educação para 
Necessidades Especiais que reforçou a ne-
cessidade de uma educação inclusiva que 
inserisse os alunos verdadeiramente na es-
cola e que este aluno saísse com condições 
de exercer sua cidadania. O conceito de in-
clusão não pode ser confundido com a mera 
matrícula e frequência à escola por parte do 
educando com deficiência, a inclusão requer 
uma escola democrática e aberta para a di-
versidade alicerçada em valores éticos e de 
solidariedade humana.

A inserção de pessoas com deficiência 
na escola deve respeitar as peculiaridades do 
educando . . . .dequação dos espaços deve 
oferecer acessibilidade de todas as formas as-
sim como o Projeto Político Pedagógico deve 
prever as atividades e situações de aprendi-
zagem de forma intencional a partir de diag-
nósticos e dados obtidos pela observação e 
registro do que o aluno sabe fazer sozinho, o 
que consegue realizar com ajuda, o que pre-
cisa aprender . . . .ue já aprendeu, A missão 
maior da escola no ensino e aprendizagem 
de alunos com deficiência é desenvolver sua 
autonomia e promover o desenvolvimento de 
habilidades e competências para que o aluno, 
ao sair da escola esteja apto a exercer seus 
direitos como cidadão.

Portanto, a inclusão social é determi-
nante para a qualidade de vida do educando 
no futuro, favorecer seu desenvolvimento glo-
bal e oferecer oportunidades

Em se tratando do tema diversidade, a 
história mostra que a discriminação ocorre 
contra os grupos mais vulneráveis da socie-
dade caracterizou-se como um acontecimen-
to corriqueiro e normatizado pela sociedade. 
Os direitos estão atestados promulgados em 
leis e normas, porém, algumas delas perma-
necem apenas no papel, .  .  .  .aso de aten-
dimentos, recursos e materiais diferenciados 
ou especializados que são direito garantidos 
pela constituição Federal do estudante na 
escola, mas na prática não são providencia-
dos e colocados à disposição do educando. 
Nas grandes cidades, o apoio de instituições 
como a APAE- Associação de Pais e Amigos 
de excepcionais atende pessoas com defici-
ência e trabalha em regime de parceria com 
escolas de São Paulo.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 302

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

É importante ressaltar que a deficiência 
não é uma doença, é uma limitação . . . .epen-
der do grau de comprometimento da pessoa 
com deficiência, em alguns casos, é perfei-
tamente possível que as pessoas com defi-
ciência consigam superar ou diminuir suas 
limitações com apoio de programas especiais 
educacionais e terapias, a pessoa com defi-
ciência percorrerá caminhos diferentes para 
atingir os mesmos objetivos que os educan-
dos que não possuem deficiência.

Embora as pessoas com deficiência 
possuam os mesmos direitos que todos os 
outros cidadãos como o direito à educação, 
direito à saúde, à segurança e outros direitos 
fundamentais, também possuem alguns bene-
fícios a mais para garantias de diretos como 
pessoa com deficiência. A lei 8742 de 1993 
garante o pagamento mensal de um salário 
mínimo às pessoas com deficiência e baixa 
renda familiar, o bilhete único com gratuidade 
no sistema de transporte municipal/intermu-
nicipal, isenção em rodízios municipais, isen-
ção em IPVA, IPI . . . .ireito de decidir perante 
a justiça sobre sua vida financeira, sobre ter 
filhos e outras prerrogativas.

A parceria entre escola e centros de 
apoio às pessoas com deficiência é uma 
ação estratégica de suma importância para 
o alcance dos objetivos de aprendizagem de-
senvolvimento e construção de identidades 
confiantes e preparadas para exercer sua ci-
dadania plena.

A DIVERSIDADE COMO CONDIÇÃO 
HUMANA

O mundo concebe um modelo de su-
jeito em que se exige um padrão de ser e 
estar no mundo, o diferente ainda é motivo de 
preconceito, discriminação e exclusão pois as 
expectativas são criadas em torno da estética 
e da capacidade de acordo com os modelos 
tradicionais já arraigados na sociedade. O re-
conhecimento de alguma característica mar-
cante, sinais, ou condição fora dos padrões 
estabelecidos faz emergir todas as formas de 
exclusão, privadas de oportunidades, aces-
so aos bens materiais como trabalho, lazer e 
educação.

Os costumes e tradições consolidam a 
cultura de uma sociedade, representam suas 
crenças e valores em espaços diversos, a di-
versidade possui semelhanças pois ao refletir 
sobre ela compreende-se que ela é constru-
ção humana sócio-histórica que estabelece 
os padrões do que não é igual, uniforme e 
aceito para estigmatizar e formar paradigmas. 
Na escola, a observação destes conceitos pré 
determinados é importante para romper tais 
paradigmas e valorizar a experiência humana, 
seus conhecimentos prévios e saberes.

O caminho da reconstrução de concei-
tos acerca da diversidade quando arraigadas 
discriminações e exclusões sociais é comple-
xo, pois, as ações educativas devem centrar-
-se na construção da valorização do outro e 
de si mesmo, na exploração da multiculturali-
dade e da pluralidade para promover a acei-
tação, respeito e criação de valores éticos e 
de laços humanos de solidariedade.

Portanto, as estratégias educativas de-
vem estar norteadas e planejadas por ativida-
des que promovam integração . . . .ocialização 
dos educandos oferecendo acessibilidade e 
promovendo a participação de todos. A es-
cola deve estar atenta às demandas que o 
contexto escolar necessita, é muito comum 
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acontecerem casos de bullying, exclusão en-
tre os alunos . . . .quipe escolar deve deixar 
claro que todos devem expor suas dificulda-
des e sentimentos a fim de que as ações 
com conjunto sejam em prol da convivência 
harmônica entre todos.

As rodas de conversa . . . .romoção de 
debates que levem os educandos a refletir 
sobre as diferenças entre todos os seres e 
que todos possuem como identidade própria 
podem contribuir para a construção de con-
ceitos e reforçar a ideia de diversidade como 
condição da inerente à humanidade. Tornar 
corriqueiro e habitual o ato de conversar e 
expor seus desafios e dificuldades faz com 
que o educando se sinta apoiado e acolhido.

A BNCC- Base Nacional Comum Curri-
cular contém em suas orientações meios para 
abordagem da diversidade que contribuem 
para esse desenvolvimento de conceitos éti-
cos; a formação de professores, o Projeto Po-
lítico Pedagógico voltado para estas questões 
e atividades que envolvam toda a comunida-
de estão entre as recomendações.

Os conteúdos escolares a serem ofe-
recidos aos alunos para abordagem e cons-
trução da valorização da diversidade não se 
resumem apenas a livros, estes são parte das 
ferramentas que devem ser utilizadas. O cur-
rículo deve ser pensado a fim de possibilitar 
o uso de novas tecnologias da informação 
para apresentação de conteúdos interativos, 
assistir documentários históricos sobre exclu-
são e preconceito e promover a reflexão e 
debate, utilizar computadores para, por meio 
das novas tecnologias, acessar conteúdos de 
museus e espaços que contem a história da 
diversidade, suas várias formas, as lutas e 
conquistas, movimentos que se fazem presen-
tes na sociedade que lutam por seus direitos 
como forma de ampliar as possiblidades de 
combater toda forma de segregação humana.

A valorização da cultura como o estu-
do sobre o folclore e os costumes locais e 
regionais pode ser uma forma de conhecer 
os valores do outro, apreciá-la, valorizá-la e 
compreendê-la como legítima e importante. 
O ambiente escolar deve se tornar ambiente 
de representação das várias formas de ser e 
estar no mundo, as experiências propiciam a 
construção do saber e conduzem à reflexão 
crítica, desenvolve a autonomia dos educan-
dos e fortalece as identidades dos alunos.

Quando os PCNs -Parâmetros Curricu-
lares Nacionais surgiram sua proposta de in-
terdisciplinaridade ampliou as possibilidades 
de ensinar e aprender. Por meio doas orien-
tações e parâmetros a escola conseguiu es-
tabelecer uma conexão entre disciplinas que 
enriqueceu os currículos. A disciplina de his-
tória pode, por exemplo, oferecer atividades 
e conteúdos que abordem o contexto sócio-
-histórico da escravidão no país, a dívida his-
tórica com os negros e suas implicações, ao 
mesmo tempo em que a disciplina de mate-
mática pode abordar o mesmo assunto, tema 
com os dados em gráficos e desafios a serem 
resolvidos numa sintonia contínua entre todas 
as disciplinas de modo que o aluno aprenda 
de modo contextualizado.

Segundo a Constituição Federal, (1988), 
a educação é direito de todos e deve promo-
ver o desenvolvimento pleno do educando 
. . . .ela devem ser oferecidas condições para 
o acesso e permanência do educando, outro 
princípio . . . .gualdade . . . .iberdade preco-
nizado d na carta magna, ou seja, a família 
. . . .ociedade têm o dever de oferecer todos 
os recursos disponíveis aos educandos para 
que se desenvolvam plenamente e vai mais 
além, o desenvolvimento deve ser norteado 
por valores construídos a fim de que sua for-
mação seja voltada para atuar no mundo, opi-
nar com liberdade, ter sua diversidade respei-
tada e em virtude disso receber recursos e 
apoio de modo igualitário.
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A função social da escola .  .  .  .e ser 
promotora da educação dos educandos, a 
educação em seu sentido amplo deixou uma 
mera transmissora de conteúdos, a escola 
deve ter em seus princípios a noção do edu-
cando como sujeito social, assim alunos e 
professores devem estar fortalecidos, avan-
çar e ter um currículo fortalecido não são a 
curto prazo. Algumas lacunas na educação 
ainda persistem e não foram preenchidas, 
a educação sofre com seus índices baixos 
de desempenho por parte dos educandos 
. . . .endência atual faz com que as demandas 
aumentem e surjam como grandes desafios 
para a educação que possui escolas sem in-
fraestrutura adequada.

O esforço, para que a educação avance 
em suas dificuldades, deve partir de políticas 
públicas articuladas entre governo federal 
e governos locais, o diálogo deve girar em 
torno de preencher lacunas, aumentar o de-
sempenho dos alunos, compreender as difi-
culdades enfrentadas pelos professores em 
virtude de sua grande diversidade que acolhe, 
prover recursos tecnológicos para que alunos 
e professores estejam à altura das novas exi-
gências da sociedade em relação ao uso de 
novas tecnologias.

A formação de professores deve estar 
na pauta de discussões de governos e auto-
ridades. Não é raro que dúvidas e dificulda-
des dos professores em relação ao uso de 
ferramentas de tecnologia sejam a principal 
reclamação dos professores. Na sociedade 
atual, a informação .  .  .  .omunicação viajam 
em grande velocidade, porém, os professores 
ainda enfrentam a falta de rede de internet 
e de recursos como computadores e, con-
sequentemente, a formação de um currículo 
para o uso dessas tecnologias. As aprendi-
zagens quando são significativas e contextu-
alizadas contribuem para a apropriação por 
parte dos alunos dos conhecimentos articu-
lados com as suas expectativas e vivências.

O trabalho escolar . . . .lcance dos ob-
jetivos propostos estão interrelacionados às 
situações de aprendizagem que estabeleçam 
interações no ambiente escolar . . . .arceria da 
comunidade e participação da família são pri-
mordiais para o sucesso escolar. Transformar 
o ato de aprender em um fazer que desperte 
a curiosidade dos educandos de modo que 
transforme o ambiente em ações prazerosas 
é um desafio, mas quando planejados podem 
motivar os educandos a buscar cada vez mais 
o aprendizado dando continuidade em seus 
estudos fora da escola também.

Os diferentes sujeitos presentes no am-
biente escolar necessitam de situações edu-
cativas e educacionais em que se percebam 
e se sintam representados e valorizados em 
culturas que são oferecidas a eles.

Acolhimento e respeito às experiências 
e vivências dos educandos deve ser a pre-
missa básica da escola para compreender a 
diversidade, nela se apoiar para a construção 
de um ambiente de valorização do outro, de 
ações afirmativas que contribuam para o de-
senvolvimento de habilidades e competências 
nos educandos para que estejam aptos para 
atuar em sociedade, exercer sua cidadania 
plena e consciente e crítica em prol de uma 
sociedade harmônica.

A mobilização da comunidade em pro-
jetos que visam promover a valorização da 
diversidade melhora e qualifica as ações de 
ensino sobre a formação humana e conse-
quentemente a humanização dos envolvidos 
no processo educativo. Muitas ações nesse 
sentido se tornaram sucesso em ambientes 
escolares que abordaram a diversidade e uti-
lizaram-na como instrumento de formação e 
atuação por parte dos educadores e equipe 
escolar.
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Ser diferente já foi considerado ser in-
ferior, incapaz ou ainda seria castigo divino 
para a idade média, por exemplo. Porém, um 
fato importante marcou a mudança de con-
cepção em alguns países: A Segunda Guerra 
Mundial.

Em 1948, A Declaração Universal de Di-
reitos Humanos, pela Assembleia Geral da Or-
ganização das Nações Unidas-ONU fez com 
que os países se mobilizassem para a ela-
boração de leis e normas em nome de uma 
inclusão social que prioritariamente reconhe-
cesse as pessoas como sujeitos de deveres , 
porém, alguns países tomaram a iniciativa de 
considerar como especiais as pessoas com 
deficiência o que não configurou inclusão so-
cial, apenas rotulação e separação .

No Brasil, após as leis e normas que 
foram implementadas desde a Declaração de 
Salamanca, a escola passou a ser obrigatoria-
mente inclusiva, a rede regular de ensino pas-
sou a receber alunos com deficiência indife-
rentemente de suas limitações. A concepção 
de inclusão, a partir das leis mencionadas 
acima, deixou clara a necessidade de vários 
setores da sociedade fazerem adaptações em 
espaços públicos e eventualmente privados 
com grande circulação, acessibilidade aos 
bens culturais, preferência de atendimento 
em algumas circunstâncias e adaptações ar-
quitetônicas ou construções novas com pre-
visão de acessibilidade. A escola é obrigada 
desde então a adaptar-se ao aluno, e não o 
contrário.

É preciso diferenciar a inclusão da inte-
ração no ambiente escolar, pois a inclusão é 
obrigatória nos espaços educativos . . . .nte-
ração deve ser planejada oferecendo oportu-
nidades de aprendizagem por meio do con-
vívio social. A inclusão escolar é uma ação 
afirmativa tão importante para os educandos 
como também para a comunidade escolar, 
conviver e interagir com os diferentes , que-
brar preconceitos e romper barreiras e práti-

cas excludentes anteriormente consolidadas 
pela própria educação tradicionalista contribui 
para a construção de relações harmônicas e 
de respeito mútuo.

O educando é dotado do direito de 
receber atendimento educacional que aten-
da às suas necessidades e especificidades, 
independentemente de suas limitações; físi-
cas, intelectuais, sociais, segundo os quatro 
pilares da educação, o direito de aprender a 
conhecer, aprender a fazer, aprender a viver 
juntos aprender a ser, são pilares que susten-
tam e devem nortear a educação de todos 
que acessam a educação.

O direito de aprender a ser que a escola 
deve oferecer ao educando implica promo-
ver a construção de identidades fortalecidas 
e capazes de desenvolver-se integralmente 
para atuar e tomar decisões com autonomia 
e criticidade. Portanto, tais premissas só são 
possíveis com o resgate de valores culturais 
construídos historicamente, e norteado por 
um currículo que previamente foi planejado 
com base no conhecimento e análise da co-
munidade escolar, especificidades dos alunos 
para que sejam envolvidos no processo de 
ensino e aprendizagem e percebam significa-
do das ações pedagógicas.

As conquistas já realizadas pelas pes-
soas que lutara, pelos movimentos sociais e 
organizações não podem regredir e ou fica-
rem no papel, estas devem ser praticadas, tais 
direitos devem ser exercidos, em detrimento 
da segregação que ocorreu ao longo da histó-
ria, nesta perspectiva, o professor deve estar 
em constante formação e aperfeiçoamento 
profissional desde a educação infantil até o 
ensino superior. 
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A escola foi concebida como espaço democrático de práticas sociais e de desenvol-
vimento dos educandos. Ao planejar seu currículo, o espaço escolar deve estar aberto à 
diversidade, o que significa dizer que, a escola deve ser inclusiva e compreender que neste 
espaço são dados os primeiros passos para o exercício de direitos e deveres. A construção 
de uma consciência crítica se dá pelo acesso ao contexto sócio-histórico em que se formou 
e se consolidou a sociedade e com ela ficaram  marcas de escravidão como dívida histórica  
ainda a ser reparada, fatos e acontecimentos que denotam  a violência e preconceito de gê-
nero , religião e outras formas de violência na sociedade que conduzem a prática do exercício 
da cidadania, por vezes, impossível para algumas camadas da sociedade que desde a mais 
tenra idade sofrem e continuam a sofrer as injustiças em virtude de suas peculiaridades e ou 
características pessoais que não correspondem a um padrão estabelecido pelas sociedades 
tradicionais. 

Conceber o aluno como ser em desenvolvimento é essencial para ampliar o seu aces-
so aos bens culturais e às diversas influências culturais disponíveis, para isso é preciso criar 
oportunidades e prever espaços e tempos adequados considerando as demandas, contexto 
escolar, respeitando as vivências e experiências dos educandos. Exercer a cidadania é direito 
de todos, compreender seus direitos requer por parte da escola a criação de um ambiente de 
aprendizado que planeje atividades previamente intencionais, inclusivas, democráticas num 
movimento de constante desenvolvimento de práticas sociais.

É importante correlacionar os aspectos da diversidade com a condição humana e expor 
os direitos e deveres iguais para todos indiferente de gênero, cor , raça ou religião, e , embora 
nem sempre estes direitos sejam respeitados e valorizados, a escola pode mostrar e fortalecer 
a identidade dos alunos valorizando sua própria origem e história, conhecer os movimentos 
sociais que conseguiram conquistar direitos, suas lutas e injustiças a serem reparadas para 
que continuem na jornada por justiça social e solidariedade mútua.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O presente traz artigo uma discussão a respeito da atual situação da gestão 
escolar no ensino público brasileiro e seus desafios quanto a uma gestão democratizada 
que influi diretamente na construção de um espaço escolar mais eficaz e participativo a 
fim inovar transformando o ambiente educacional em tempo de redefinição do papel do 
Estado que necessita de mudanças e aprimoramento para enfrentar os novos desafios 
que cercam a educação nos dias atuais. A escola tem seu papel fundamentado dentro 
da sociedade e sua participação ativa que influencia diretamente o futuro de uma nação, 
portanto, o tema que será abordado neste artigo muito tem haver com a atual situação do 
país, em que os conflitos de ideias e ideais se fundem, a necessidade de participação ativa 
da sociedade nas tomadas de decisões que direta ou indiretamente se relacionam com a 
construção de uma sociedade civil mais democrática nas quais todos têm consciência da 
importância de decidir coletivamente o que é melhor para todos.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Democratização; Ensino Público.

A IMPORTÂNCIA DA GESTÃO DEMOCRÁTICA NO ÂMBITO 
ESCOLAR
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O objetivo deste artigo é compreender e ressaltar a importância de um espaço 
democrático na educação pública brasileira nos dias atuais. A gestão vem sendo 
cada vez mais cobrada e exige mudanças com a participação ativa de todos os 

envolvidos no ambiente educacional.

Como isso é possível? Há um caminho já trilhado? De que maneira o gestor garante um 
processo eficaz? Estes questionamentos nos levam a raciocinar quanto ao percurso infinito 
da transformação do ambiente educacional, que parte do princípio de que quanto maior for 
à vontade . . . .ntendimento e entrosamento, maior será o desenvolvimento para o sucesso.

A gestão pública brasileira necessita o quanto antes de uma nova visão quanto à forma 
de gerir. É importante salientar que a prática de gerenciar uma instituição educacional de qua-
lidade, requer do gestor uma predisposição à mudança, portanto este artigo tem a intenção 
de entender e auxiliar no entendimento dessas mudanças que nem sempre são fáceis, mas, 
imprescindíveis para o desempenho e desenvolvimento de uma gestão mais eficaz.

Em uma gestão democrática, os envolvidos têm participação ativa na tomada de deci-
sões da unidade escolar, e, baseado em autores que desenvolvem esse tema, facilitar enten-
dimento do processo de construção de uma gestão democrática, tais mudanças podem ser 
amenizadas se a gestão e os envolvidos no processo souberem compreender e aceitar sua 
real importância.

Valorizar e empreender com ousadia é fundamental para que novas ideias e novas 
propostas possam ser colocadas em prática. Não há mudança realmente significativa, se 
não houver disposição para que ela aconteça, não há resultados esperados, se não há uma 
participação de todos os que nela acreditam. Neste artigo, busca-se um melhor entendimento 
sobre como funciona, a prática educacional participativa, ou seja, um ambiente escolar gerido 
de forma coletiva, com participação de funcionários, professores, grêmio estudantil e demais 
alunos, comunidade, nas tomadas de decisões do ambiente escolar.

De que maneira essa prática pode ser construída e verdadeiramente funcionar sem 
confundir papéis ou pressionar de forma inadequada os envolvidos no processo? É possível 
desenvolver um trabalho coletivo e participativo sem confundir papéis? Cabe ressaltar que este 
artigo, é mais um estudo sobre este grande desafio do nosso século, que com a evolução 
da sociedade, exige mudanças positivas e construtivas para que, cada vez mais, possamos 
evoluir.

Dar um passo por vez, mas com ousadia e competência para que o processo de en-
sino aprendizagem possa ser mais próximo da realidade da comunidade que se atende. A 
seguir, um artigo bibliográfico, fundamentado por intermédio de pesquisas sobre a gestão 
democrática e seus desafios. Um artigo que visa contribuir no processo de construção de 
uma gestão democrática de qualidade com ideias e ideais possíveis à realidade da escola 
pública brasileira.

INTRODUÇÃO
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BREVE HISTÓRICO

A democratização da gestão escolar é 
um tema atual que vem sendo, cada vez mais, 
exigido no âmbito educacional, porém, deve 
se ressaltar que esta ideia vem sendo arquite-
tada desde a época da constituição de 1988 
que, deu início a uma série de novas leis e 
tantas outras reformuladas que destacam cla-
ramente a participação de toda comunidade 
escolar em sua construção:

A gestão escolar, uma das demandas 
dos movimentos populares na época da 
Constituinte de 1987, encontra na Constitui-
ção de 1988 e na Lei de Diretrizes e Bases 
(1996) uma orientação para que ocorra de 
forma democrática, com a participação de 
profissionais da educação na elaboração do 
projeto pedagógico da escola .  .  .  .articipa-
ção das comunidades escolar e local em 
conselhos escolares ou equivalentes (FREI-
RE, 2009, p.11).

Estas transformações se deram a partir 
da importância de transformar a sociedade 
como um todo em um momento em que o 
país acendia uma nova visão de viver em co-
munidade, em participar mais ativamente no 
processo, diretas já. A educação é um fator 
transformador, nela inicia-se a maior parte dos 
processos de mudanças e reflete diretamen-
te em todo contexto da nação. A educação 
transforma e influencia de maneira direta nas 
demais transformações, uma vez que, é na 
escola que o indivíduo, notadamente, exercita 
sua cidadania.

A constituição de 1988 e posteriormen-
te a Lei de Diretrizes e Bases orientam e au-
xiliam na fundamental importância de uma 
gestão em que há a participação democráti-
ca ativa. A construção de um Projeto Político 
Pedagógico (PPP) coletivamente . . . .arantia 
de um início gestor democrático.

O PPP é obrigatório e essencial para 
que haja um diálogo entre os envolvidos nes-
se longo caminho, à gestão democrática. 
Cabe salientar que após a Constituição, esse 
processo de democratização da gestão não 
se deu como imediato, a ideia foi sendo cada 
vez mais avaliada, estudada e aprimorada no 
decorrer de décadas até os dias atuais.

Neste processo as leis e emendas fo-
ram sendo articuladas e estudadas por reno-
mados autores para que hoje, possa ser um 
instrumento de apoio eficaz para o aperfeiço-
amento dentro da comunidade escolar.

O GESTOR

Dentro de todo este contexto, existe o 
papel do gestor, ele, deve ter claro sua real 
importância e acreditar que em uma gestão 
democrática, seu trabalho será mais valoriza-
do e, melhor desempenhado, não deixando 
de ser peça fundamental dentro do processo 
que caminha para a gestão democrática, sen-
do assim, continuará sendo ativo em tomadas 
de decisões e em garantir o bom andamento 
educacional:

Nas escolas eficazes, os gestores 
agem como líderes pedagógicos (apoiando 
o estabelecimento das prioridades, avalian-
do os programas pedagógicos, organizando 
e participando dos programas de desenvol-
vimento de funcionários e também enfatizan-
do a importância dos resultados alcançados 
pelos alunos). Também agem como líderes 
em relações humanas, enfatizando a criação 
. . . .anutenção de um clima escolar positivo 
. . . .olução de conflitos . . . .ue inclui promover 
o consenso quanto aos objetivos e métodos, 
mantendo uma disciplina eficaz na escola e 
administrando disputas pessoais (EBERTS & 
STONES, 1988, p. 25).
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A liderança é algo necessário em quais-
quer grupos que almejam objetivos, é neces-
sário haver o papel do líder (gestor) para que 
haja, sobretudo, um consenso. Por isso o 
gestor segue com suas obrigações e ações 
zelando para que tudo transcorra de forma 
democrática.

A forma de gerir tende a ser mais pacífi-
ca e aceitável à medida que há a participação 
da equipe na construção dos projetos e ati-
vidades corriqueiras que envolvem o âmbito 
educacional. Descentralizar é um tema discu-
tido com frequência na escola pública brasilei-
ra, programas e projetos para que haja mais 
autonomia dentro da escola é tema recorrente 
em seminários e simpósios no qual o foco 
principal . . . .emocratização da educação.

Profissionais de diversas áreas dialo-
gam a respeito desse processo que caminha 
a passos lentos para que transforme definitiva-
mente a escola em um lugar de todos e para 
todos, no qual os envolvidos neste processo 
se sintam parte dele, como protagonistas, e 
não apenas como coadjuvantes.

A prática da autonomia demanda, por 
parte dos gestores da escola e de sua co-
munidade, um amadurecimento caracterizado 
pela confiança recíproca, pela abertura, pela 
transparência e pela transcendência de vonta-
des e interesses setorizados ou pessoais, em 
nome de um valor maior que . . . .ducação de 
qualidade para os alunos (LUCK, 2006, p.86).

E é isso que a sociedade exige cada 
vez mais, a qualidade na educação, um de-
senvolvimento além do que já estão sendo 
trabalhadas ordinariamente, mudanças de 
postura, mudanças de hábitos que outrora 
faziam tanto sentido e que hoje, não mais fa-
zem sentido quando o que entra em questão 
. . . .ormação básica do ser humano.

A proposta é clara, tudo o que diz res-
peito ao desenvolvimento e ação escolar de-
vem passar pelo crivo dos envolvidos nela, 

mas, na teoria tudo se encaixa harmoniosa-
mente, o desafio é colocar em prática. Talvez, 
o maior deles seja convencer todos, ou uma 
maioria, sobre o quão precioso é benéfico 
seria se todos pudessem participar das deci-
sões efetivas da escola (LUCK, 2006).

O fato mais intrigante nesta busca é 
achar o eixo norteador, o que de fato faz com 
que o indivíduo deslanche para o caminho 
da mudança, apesar de muitos estarem can-
sados do cotidiano rotineiro, este se faz mais 
fácil do que as mudanças, esta segunda re-
quer muito esforço e determinação.

O primeiro passo então seria ouvir os 
envolvidos e tentar achar um ponto para co-
meçar, mostrar a eles que o principal já é feito 
na teoria como o regimento interno, o PPP 
e até as reuniões ordinárias do conselho de 
escola, APMs (Associação de Pais e Mestres) 
e até aquelas reuniões informais que casual-
mente acontecem quando algo precisa ser 
decidido pelo grupo.

Na gestão participativa, o que entra em 
questionamento são as tomadas de decisões, 
o processo de desenvolvimento escolar tem 
definição de papéis e cada um, no seu mun-
do particular, tem seus pais definidos quase 
que mecanicamente, afim de não esbarrar na 
função do outro e assim sucessivamente.

Há fatores imprescindíveis na história 
da educação brasileira que devemos levar 
em consideração e que são primordiais para 
entender o motivo pelo qual há resistência 
e comodismo em mudar: a hereditariedade 
.  .  .  .onformismo, a comodidade .  .  .  .adrão 
ditado pela sociedade, e, não menos impor-
tante, a forma como fomos condicionados a 
não mudar.

As mudanças fazem com que os Ges-
tores Escolares implementem uma gestão de 
questões sociais e políticas públicas. Viven-
ciar junto à comunidade seus anseios, expec-
tativas, necessidades, compartilhar saberes e 
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ideias para a transformação de uma educa-
ção de qualidade, e formação social integral 
(LUCK, 2006).

A participação no Projeto Político Peda-
gógico e conselho escolar é de muita impor-
tância para todos e principalmente para os 
envolvidos nesse processo “a criança”. Pois 
toda e qualquer melhoria e ou problema é 
discutida a partir dessas ações. Trazendo au-
tonomia, transparência, pluralismo de ideias, 
participação.

A escola passa a ter a missão adminis-
trativa, pedagógica e financeira, mais partici-
pativa. Constituem, pois, desafios à competên-
cia de diretores, coordenadores pedagógicos 
e professores: saber gerir, frequentemente, 
conciliar necessidades individuais e sociais, 
peculiaridades culturais e exigências univer-
sais da convivência humana, preocuparem-se 
com as relações humanas e com os objetivos 
pedagógicos e sociais a atingir, estabelecer 
formas participativas e eficiência nos proce-
dimentos administrativos.

Está clara a importância da participação 
da comunidade escolar, e papel do Gestor 
é facilitar esse intercâmbio utilizando-se para 
isto o Conselho Escolar, Associação de Pais 
e Mestres, Grêmio Estudantil, Conselhos de 
Classe, etc., a fim de melhorar a cultura esco-
lar. O papel do Gestor, passa a não ser mais 
o detentor do poder e sim mediador de con-
flitos, conciliando decisões importantes com 
os sujeitos envolvidos no processo educativo, 
compartilhando sua Gestão democrática.

Com esta tarefa de ser um Gestor ar-
ticulador da sua prática, é de grande impor-
tância sua formação continuada em serviço 
com o intuito de flexibilizar as ações na uni-
dade escolar, para sua evolução funcional e 
profissional. As atitudes, os conhecimentos, o 
desenvolvimento de habilidades e competên-
cias na formação do gestor da educação são 
tão importantes quanto a prática de ensino 
em sala de aula.

No entanto, de nada valem estes atri-
butos se o gestor não se preocupar com o 
processo de ensino/ aprendizagem na sua 
escola. Os gestores devem também possuir 
habilidades para diagnosticar e propor solu-
ções assertivas às causas geradoras de con-
flitos nas equipes de trabalho, ter habilidades 
e competências para a escolha de ferramen-
tas e técnicas que possibilitem a melhor ad-
ministração do tempo, promovendo ganhos 
de qualidade e melhorando a produtividade 
profissional.

O Gestor deve estar ciente que a qua-
lidade da escola é global, devido à interação 
dos indivíduos e grupos que influenciam o 
seu funcionamento. O gestor, que pratica a 
gestão com liderança deve buscar combinar 
os vários estilos como, por exemplo: estilo 
participativo que é uma liderança relacional 
que se caracteriza por uma dinâmica de rela-
ções recíprocas; estilo perceptivo/flexível que 
é uma liderança situacional que se caracteriza 
por responder a situações específicas; estilo 
participativo/negociador que é uma liderança 
consensual que se caracteriza por estar volta-
da a objetivos comuns, negociados; e estilo 
inovador: que é uma liderança prospectiva 
que se caracteriza por estar direcionada à 
oportunidade, isto é, à visão de futuro (HORA, 
2010).

O gestor deve saber integrar objetivo, 
ação e resultado, assim agrega à sua gestão 
colaboradores empreendedores, que procu-
ram o bem comum de uma coletividade. Atu-
almente, as escolas necessitam de gestores 
capazes de trabalhar e facilitar a resolução de 
problemas em grupo, e para que isso ocorra 
é necessário que o gestor saiba ouvir e dele-
gar os afazeres (HORA, 2010).

O gestor que atua democraticamente 
sabe ouvir e aceitar opiniões e com isso pon-
derar e discutir para que haja a melhor saída 
que beneficie a escola. Para que se tenha, 
de fato, uma gestão democrática e com isso 
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participativa, a comunidade escolar deve es-
tar comprometida com a proposta da escola, 
e para isso deve conhecer e participar da 
produção e execução de todos os projetos 
existentes dentro da escola (HORA, 2010).

É a comunidade escolar que irá apoiar 
as ações do gestor e colaborar na admi-
nistração da escola. Os diretores participa-
tivos baseiam-se no conceito da autoridade 
compartilhada, cujo poder é delegado aos 
representantes da comunidade escolar e as 
responsabilidades são assumidas por todos. 
Ao falarmos em gestão democrática estamos 
propondo uma educação com um relevante 
valor social, ou seja, uma escola construída 
a partir de uma ação coletiva, cujo objetivo 
maior é formar cidadãos responsáveis e ho-
nestos (HORA, 2010).

Mais do que um administrador que cui-
da da parte burocrática como orçamentos, 
calendários, vagas entre outros, quem dirige 
a escola precisa ser um educador, precisa co-
nhecer a fundo a educação e seus princípios, 
pois serão esses que irão nortear suas atitu-
des. É conhecendo o movimento da unidade 
escolar que o gestor irá se tornar um líder, 
um líder que sabe ouvir e que sabe ajudar 
e ser ajudado nos momentos certos (HORA, 
2010).

Até bem pouco tempo, o modelo de di-
reção da escola, era o de diretor submisso 
aos órgãos centrais, e seu papel se restringia 
a de guardião e administrador de determina-
ções estabelecidas pelas instâncias superio-
res. A intensificação sobre a autonomia da 
escola se deu a partir da década de oitenta, 
quando tomaram posse os primeiros governa-
dores eleitos pelo voto direto (HORA, 2010).

O debate sobre a autonomia da escola 
toma corpo e possibilita modificação na termi-
nologia e avaliação da atuação administrativa, 
que passa a ser denominada como gestão e, 
mais particularmente, gestão democrática. A 
autonomia da escola não deve ser um discur-

so vazio. Define-se em função de prioridades, 
visa reverter a baixa produtividade do ensino 
e deve estar comprometida com a meta da 
redução da repetência e com a melhoria da 
qualidade do ensino (HORA, 2010).

Fica claro que a gestão democrática 
deve sempre andar de mãos dadas com a 
autonomia, pois sem ela a gestão não ocorre 
porém tem que se respeitar a autonomia da-
queles que fazem parte da Unidade Escolar, 
para que assim haja democracia quanto aos 
assuntos discutidos e executados. A prática 
da gestão escolar brasileira teve como base 
o modelo administrativo classista, ou seja, a 
administração básica de qualquer grupo, se-
guindo o modelo tradicional do taylorismo e 
do fordismo, onde os gestores centralizava as 
decisões sobre o trabalho . . . .rabalhador sob 
práticas autoritárias (HORA, 2010).

Infelizmente o que ocorre é que em mui-
tas escolas, a gestão democrática só ocorre 
no papel, ou seja, não tem a efetiva participa-
ção de todos nas escolhas e administração 
da unidade escolar. Isso prejudica e muita a 
escola, pois o poder fica centrado somente 
na mão de uma única pessoa, e assim não 
é possível fazer com que todos conheçam e 
participem da vida da escola (HORA, 2010).

Para que as escolas públicas melho-
ram e seja realmente tenham condição de 
construir cidadãos conscientes e honestos, 
a escola deve praticar a gestão democrática, 
para que assim possa colocar em prática o 
perfil do cidadão que tem o direito de opinar 
e decidir de forma democrática o melhor ca-
minho para que a escola alcance os objetivos 
esperados e já discutidos (HORA, 2010).

A concepção democráticoparticipativa 
se adapta na relação existente entre setores 
da escola, pois estes devem conversar en-
tre si, para que assim os objetivos se tornem 
comuns e não somente relativos a um deter-
minado setor da unidade. Para que a esco-
la tenha objetivos estes devem ser traçados 
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com todos que compõem a escola, para que 
os objetivos não sejam propriamente de uma 
pessoa, e sim de todos que se fazem presen-
tes dentro da escola(HORA, 2010).

Quando criamos objetivos, criamos res-
ponsabilidades que estão embutidas para a 
realização e alcance dos objetivos traçados. 
A gestão escolar democrática tem como ca-
racterística principal a relação humana, pois 
será a partir dessa relação que as discussões 
e planejamentos irão ocorrer de forma homo-
gênea (HORA, 2006).

Os objetivos sociopolíticos da ação dos 
educadores voltados para as lutas pela trans-
formação social e da ação da própria escola 
de promover a apropriação do saber para a 
instrumentação científica e cultural da popula-
ção, é possível não só resistir às formas con-
servadoras de organização e gestão como 
também adotar formas alternativas, criativas, 
que contribuam para uma escola democrática 
a serviço da formação de cidadãos críticos 
e participativos e da transformação das rela-
ções sociais presentes (HORA, 2006).

O esforço de todos os envolvidos den-
tro da escola é que coloca em prática a par-
ticipação coletiva, isso é fundamental para 
efetivação de um ambiente democrático na 
escola. Se a escola tem como objetivo maior 
formar cidadãos honestos e críticos, a mesma 
tem por obrigação de ter um ambiente que 
proporcione isso, e para que isso ocorra é 
necessário que haja um ambiente democráti-
co HORA, 2006).

Valores como inclusão, justiça, partici-
pação e diálogo são próprios da democracia, 
e devem estar presentes na gestão democrá-
tica. Quando se age de forma democrática, 
estamos valorizando a diversidade existente 
dentro do ambiente escolar.

Assim, para que se possa praticar a 
gestão democrática, é necessário um ambien-
te saudável, onde o convívio seja harmonioso 
e haja respeito entre todos que convivem na 
Unidade Escolar HORA, 2006).

A SOCIEDADE

Desde os primórdios, o ser humano 
vem sendo estruturado para seguir os pas-
sos uns dos outros, como podemos notar no 
processo de desenvolvimento humano, o pai 
ensina ao filho e assim a família atravessa 
gerações. Fato é que este modelo deixou de 
ser regra e passou a ser exceção em boa 
parte das famílias brasileiras, o modelo de 
família mudou . . . .ue nos aparece mais niti-
damente são famílias das mais diversas for-
mas, religião, condição sexual e financeira, 
e formação e como promove seu currículo e 
tornar efetiva sua proposta político-pedagógi-
ca. (LUCK, 2011).

Outro fator . . . .uestão do comodismo, 
somos condicionados a aceitar o que nos 
é imposto e por isso não nos mobilizamos 
para sair, mudar, aceitamos condições im-
postas por uma doutrina que já não se faz 
mais verdadeiramente eficaz e satisfatória. O 
clima institucional .  .  .  .ultura organizacional 
da escola expressam a personalidade insti-
tucional e determinam a real identidade do 
estabelecimento de ensino, aquilo que de fato 
representa, uma vez que se constitui em ele-
mento condutor de suas expressões, de seus 
passos, de suas decisões, da maneira como 
enfrenta seus desafios, como interpreta seus 
problemas e os encara, além de como promo-
ve seu currículo e torna efetiva sua proposta 
político-pedagógica (LUCK, 2011, p.30).

A comunidade escolar como protago-
nista no desenvolvimento da educação quer e 
precisa de transformações, é necessário que-
brar o tabu acerca de que a escola pública 
não tem qualidade, em que a escola pública 
não tem propriedade e até mesmo não tem 
condições favoráveis à gestão democrática 
(LUCK, 2011).

Aquela antiga ideia de que na periferia 
não há maior desenvolvimento por questões 
sociais, já não emplaca mais. Hoje, essa po-
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pulação precisa inovar, acreditar e participar 
deste processo no ambiente escolar. O nosso 
desejo, reconhecidamente ingênuo, tem como 
objetivo uma escola que, comprometida com 
os trabalhadores e os excluídos, para além 
das políticas educacionais restritivas, pudes-
se tomar como referência as positividades 
presentes nas mudanças que ocorrem no 
mundo do trabalho para construir um novo 
projeto pedagógico, o qual, rompendo com a 
lógica da racionalidade financeira, formassem 
os cidadãos de novo tipo, intelectual, técnica 
e eticamente desenvolvidos e politicamente 
comprometidos com a construção da nova 
sociedade (FERREIRA, 2013, p.72).

Muito mais que um papel instrutor, a es-
cola hoje tem um desafio maior, transformar 
o espaço educacional em local de debates, 
discussões, aprendizagem, desenvolvimento 
e ética. O gestor neste momento se faz neces-
sário e fundamental .  .  .  .estão democrática 
entra como um respiro para que tais mudan-
ças ocorram e se efetivem com qualidade. 
Quando se tem um foco e um crédito no que 
se é proposto, torna-se muito eficaz a mudan-
ça (LUCK, 2011).

Sua solidificação se fará naturalmente 
uma vez que compreendida a real proposta e 
sua importância, a escola irá, gradativamente, 
se adequando aos novos rumos e modifican-
do o que for necessário para que de adequa 
a sua realidade. Esta realidade tem haver com 
o histórico da escola e de sua comunidade, 
o que ela quer? O que ela precisa? Quais as 
prioridades? Quais são os desejos? Estão em 
acordo com o PPP?

É importante saber que tais mudanças 
devem ser feitas dentro das leis e com ética, 
não se pode transformar um ambiente edu-
cacional em um local inapropriado para a fi-
nalidade pelo qual ela existe. Outra mudança 
fundamental neste processo é que este de-
senvolvimento deve centrar em ideias e não 
em indivíduos como expressa (LUCK,2013), 

“ideias constituem concepções que norteiam 
o comportamento .  .  .  .ções de pessoas”, 
entendida esta questão no qual o individual 
não deve ser o eixo e sim as ideias que são 
apresentadas, é possível seguir caminhando 
neste processo evolutivo tão promissor, o co-
letivo sendo observado com real importância, 
sendo valorizadas as ideias e apresentando 
resultados que são fundamentais para que 
haja aprimoramento no futuro. No decorrer 
do processo educacional brasileiro, o ensino 
aprendizagem vem sendo reavaliado, trans-
formado e estudado por várias gerações e, 
em particular, sendo questionado quanto à 
sua eficácia.

O que podemos observar nestes sécu-
los de modificações e evoluções é que indis-
cutivelmente a família tem responsabilidade 
fundamental para o sucesso do educando. 
Revistas científicas mostram que a família está 
cada vez mais sendo introduzida no processo 
educacional, esta prática vem sendo adotada 
cada vez mais por instituições de ensino que 
usam esta importante ferramenta para apri-
morar e desenvolver melhor seu trabalho e 
auxiliar seus educandos ao caminho tão es-
perado do êxito educacional. De acordo com 
um artigo da Paidéia. ”Quando se trabalha 
em conjunto com a família, pode-se abrir um 
leque de novas possibilidades e assim facilitar 
o processo ensino aprendizagem” (SAMAR-
TINI, 1995).

Este desafio se faz presente em vários 
ambientes educacionais do país, as mudan-
ças estão acontecendo consideravelmente na 
última década. A comunidade ao entorno da 
escola deixa de ser meramente funcional, ou 
seja, que apenas cumpre a rotina participa-
tiva como em reuniões bimestrais e conse-
lhos meramente burocráticos e passa a papel 
principal dividindo obrigações e participando 
ativamente das decisões da escola (SAMAR-
TINI, 1995).
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O educando por sua vez interage de 
forma mais ativa e participa assiduamente 
dentro e fora da sala de aula, como protago-
nista juvenil e se sente parte da escola e não 
usuário. Os desafios são muitos . . . .ucesso 
depende de como é elaborado, trabalhado 
e aceito pelos envolvidos neste processo, é 
necessário planejar, preparar, incentivar e, so-
bretudo inserir teoria e prática de uma forma 
progressiva (SAMARTINI, 1995).

A comunidade escolar envolve todo e 
qualquer membro do ambiente escolar e ne-
cessita de preparação de todos os envolvidos 
no trabalho diretamente para que tudo trans-
corra de maneira eficiente. Neste contexto, de-
vemos refletir sobre uma prática construtiva 
que possa somar e auxiliar no processo de 
escolarização e não confundir ou tumultuar o 
processo vigente (SAMARTINI, 1995).

É necessário pesquisar, avaliar e nota-
damente detectar se realmente esta prática 
será bem quista e aceita por todos os en-
volvidos, é preciso ser coerente e ter muita 
vontade para fazer as mudanças. O que deve 
ser ressaltado neste processo .  .  .  .ue esta 
comunidade envolvida deseja e precisa e 
também entender que cada comunidade tem 
seu processo e peculiaridade, o histórico não 
deve ser deixado de lado, e, todos os envol-
vidos, devem ser conscientizados do seu im-
portante papel dentro do ambiente escolar. A 
história demonstra claramente essa tendência 
ao assistencialismo puro e imediato e cabe à 
escola mudar isso (SAMARTINI, 1995).

A escola é um ambiente de vivência e 
convivência e, portanto, tem em sua essên-
cia a comunidade na qual está inserida, e 
esta comunidade deve fazer parte dela com 
naturalidade e participação ativa, entendendo 
e valorizando sua importância como agente 
ativo e não passivo. O ambiente escolar trans-
forma se significativamente de acordo com a 
comunidade, sempre é importante observar 
as mudanças em questão e acompanhá-las 

de acordo com sua realidade, a comunidade 
não pode ser a única protagonista, mas, deve 
ser introduzida e acreditada como instrumen-
to de grande relevância no contexto escolar 
(SAMARTINI, 1995).

Saber analisar os acontecimentos e di-
vidir responsabilidades é imprescindível para 
alcançar resultados satisfatórios, e, nesse 
quesito, os funcionários, os pais e alunos são 
fundamentais. O gestor por sua vez, vem unir 
esse elo que comporta todos os envolvidos 
e agraciados com um ensino de qualidade, 
ele continua mantendo suas atividades e res-
ponsabilidades exigidas em seu cargo, porém 
com uma visão mais ampla e flexível para 
aceitar, compreender e direcionar de maneira 
competente e com reconhecimento de lide-
rança (SAMARTINI, 1995).

O profissional que consegue entender 
esse papel tem suas metas definidas, estra-
tégias formuladas, . . . .artir daí, deve buscar 
envolver toda a comunidade escolar em dire-
ção ao êxito de se obter um ambiente mais 
democrático e melhor construído embasado 
na realidade do ambiente em que a escola 
está inserida. Avaliações são necessárias e 
devem ser analisadas de maneira criteriosa 
para que tais desafios sejam, de fato, bons 
para a escola (SAMARTINI, 1995). 
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Durante a elaboração deste artigo, pode se compreender um pouco mais sobre o pro-
cesso da gestão democrática, se analisar a fundo, o histórico educacional, notamos que, por 
vezes, perde se a oportunidade de avanço quando nos esbarramos nos processos burocrá-
ticos: regimentos, rotinas, formações antigas, etc.

Esses processos impediram por muito tempo a evolução no ensino e na escola pública 
brasileira que se caracterizou por muito tempo num ensino padronizado e regular. Com as 
mudanças que ocorreram na sociedade, houve a necessidade de mudar também o ambiente 
educacional.

A prática da gestão democrática é uma das mais importantes mudanças no quesito es-
colar. Há de se considerar que o ser humano se transforma o tempo todo e por isso precisa de 
adaptações, modificações e reais motivos para prosseguir. A gestão democrática vem acres-
centar mudanças significativas e beneficiar a todos, considerando aspectos importantes como 
o que a comunidade precisa, o que espera e quais são os verdadeiros fatos relevantes para 
que o ensino seja de qualidade, quais transformações devem ser efetivadas e como poderá 
fluir ajustando se à medida que o tempo e as transformações são necessárias e fundamentais.

Existem maneiras de alimentar o processo e continuar evoluindo, cabe ao gestor à fle-
xibilidade . . . .omunidade a participação e conscientização de seu papel e da importância da 
educação no quadro social. A gestão participativa é um caminho para uma nova visão de mun-
do. É preciso mudar a realidade atual na qual a própria sociedade já demonstra insatisfação, 
no Brasil, a população clama por mudanças, exigem transformações e querem participar das 
decisões dentro e fora da escola como sugere a atual situação do país e também do Estado 
de São Paulo que está unificando o currículo pautado na Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC), consolidando o Currículo Paulista que deve estar consolidado em 2020 e traz diver-
sas mudanças para o universo escolar e as escolas que já possuem um encaminhamento à 
gestão democrática, já estão um passo à frente das demais.

O gestor escolar deve criar meios para solucionar os impedimentos entre a teoria 
. . . .rática, repensando a sua maneira de administrar, se questionando quanto às tomadas de 
decisões, se estas estão atendendo as necessidades da comunidade, partindo dele a atitude 
de trabalho cooperativo ou coletivo, respeitando as opiniões dos participantes do processo 
educativo.

Entretanto as atribuições da gestão escolar estão entre governo e escola. Conteúdo das 
metas, superação da heterogeneidade social, compartilharem e distribuir as responsabilidades, 
são aspectos fundamentais para consolidar a gestão democrática de um sistema educativo 
articulado entre a política educativa e sua concretização.

No cotidiano escolar o gestor deve priorizar a pluralidade quanto à organização escolar, 
proporcionando um processo de inovação. As questões pedagógicas passam a fazer parte da 
gestão escolar e as questões administrativas são programadas a partir delas. Gestão demo-
crática participativa é caracterizada pela forma colegiada de governar. Superando o modelo 
de gestão tradicional descentralizando o poder.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Todavia não restam dúvidas que a gestão democrática escolar seja fundamental para 
a transformação educativa, constituindo em seu interior a interação e integrando alunos e 
entorno no processo de construção democrática escolar por uma sociedade melhor e mais 
valorizada. Para que seja realizada uma gestão democrática se faz essencial o compartilhar 
ideias, não ser individualista, trabalhar em conjunto, ouvir e delegar sempre priorizando um 
ensino de qualidade onde todos os envolvidos no processo são responsáveis, em minimizar 
as desigualdades sociais.

Somente a educação pode transformar o indivíduo, inseri-lo na sociedade que cada 
vez mais se torna seletiva e exigente. Ações solidárias, recíprocas, participativas e coletivas, 
opondo-se às fragmentações .  .  .  .ivisão do trabalho. O espaço escolar é onde a troca de 
conhecimento se efetua dentro de uma prática construtiva da democracia no qual a atuação 
do diretor . . . .e articulador do processo organizacional, num contexto cheio de diversidades. 
Repensar a escola nesse sentido citado . . . .rande desafio a enfrentar.
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RESUMO: Esta pesquisa tem como finalidade, com o auxílio de autores/estudiosos do tema, 
conhecer e compreender o ensino língua como representação do pensamento, espelho 
do mundo e das pessoas, na garantia de direitos e objetivos de aprendizagem, no qual 
escrever é registrar o pensamento, ler é descobrir o que pensa o escritor. O ensino da 
língua portuguesa como instrumento de comunicação, emissor  receptor desconsidera a 
polissemia, sendo compreendida  atividade  produtora de significados e sentidos culminados 
na interação social,  sendo constituída no uso, ou seja, os sentidos da atividade verbal são 
construídos num processo contínuo de interlocução entre sujeito que produz discurso e 
sujeito que lê, escuta.

Palavras-chave: Língua;  Língua Portuguesa;  Comunicação;  Alfabetização.

O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA NO CONTEXTO SOCIAL 
REAL E SIGNIFICATIVO
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A linguagem é histórica e social, porque é constituída no uso, ou seja, os sentidos 
da atividade verbal são construídos num processo contínuo de interlocução entre 
sujeito que produz discurso e sujeito que lê e escuta.

A língua não é homogênea, uma vez que o sujeito produtor ou leitor/ ouvinte, não é fonte 
única do sentido, mas compartilha seu espaço discursivo com o outro. Dessa forma não pode, 
portanto, ser estudada fora da sociedade e de suas condições de produção.

De maneira ideológica, veiculada, inevitavelmente, valores que regulam as relações so-
ciais, sendo plurivalente, porque revela diferentes formas de significar a realidade, segundo a 
perspectiva dos diferentes sujeitos que a empregam, dialógica, porque todo enunciado, por 
sua natureza, relaciona-se com os produzidos anteriormente e orienta-se para outros que serão 
formulados como réplica desse.

Soares (2003) ressalta que em nosso país, embora se reduzindo níveis de fracasso 
em alfabetização, ainda continuam inaceitáveis. Vale lembrar que o acesso à escola pública 
tornou-se direito legítimo nas primeiras décadas do século XX, até início de 1990.

Crianças e adolescentes entre .  .  .  .4 anos estavam fora da escola. Em um sistema 
excludente, o fracasso na série de alfabetização, torna-se latente. De acordo com Soares 
(2001, p. 21), “Quanto à mudança na maneira de considerar o significado do acesso à leitura 
. . . .scrita em nosso país - da mera aquisição da “tecnologia” do ler e do escrever à inserção 
nas práticas sociais da leitura e escrita, de que resultou o aparecimento do termo letramento 
ao lado do termo alfabetização”.

Mas é necessário realizar tudo com prudência, de maneira controlada, a fim de aten-
tar-se a não ocorrer quaisquer desvios ou questões errôneas, no constante no processo de 
acumulação de informações. Para Soares, (2001 p. 48), letramento envolve dois fenômenos 
bastante diferentes, um deles . . . .eitura:

Ler: é um conjunto de habilidades e comportamentos que se estendem desde simplesmente deco-
dificar sílabas ou palavras até Grande Sertão Veredas de Guimarães Rosa [...] uma pessoa pode 
ser capaz de ler um bilhete, ou uma história em quadrinhos, e não ser capaz de ler um romance, 
um editorial de jornal... Assim: ler é um conjunto de habilidades, comportamentos, conhecimentos 
que compõem um longo e complexo continuum: em que ponto desse continuum uma pessoa 
deve estar, para ser considerada alfabetizada, no que se refere à leitura? A partir de que ponto 
desse continuum uma pessoa pode ser considerada letrada, no que se refere à leitura? (SOARES, 
2001, p. 48).

E para Soares, (2001 p. 48 e 49), esse outro fenômeno . . . .scrita:

Escrita: é também um conjunto de habilidades e comportamentos que se estendem desde sim-
plesmente escrever o próprio nome até escrever uma tese de doutorado [...] uma pessoa pode 
ser capaz de escrever um bilhete, uma carta, mas não ser capaz de escrever uma argumentação 
defendendo um ponto de vista, escrever um ensaio sobre determinado assunto[...], (SOARES, 
2001, p. 48-49).

INTRODUÇÃO



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 324

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

Ao considerar as múltiplas funções sociais de leitura e escrita, o educando será capaz 
de refletir criticamente e ativamente sobre o meio em que vive. Possibilitando muito mais, que 
o simples domínio de uma tecnologia, inserindo o educando em práticas sociais de produção 
de conhecimento, o educador necessita assumir uma postura que leve o educando, enxergar 
suas construções e conquistas para além dos muros da escola.

Atualmente, para participar efetivamente das práticas sociais, é cada vez mais urgente 
uma postura contemporânea nos modos de ler e escrever, já que os textos não são mais 
apenas impressos. Isso decorre do fato de que os textos, especialmente após a revolução 
digital, podem ser constituídos por várias linguagens, por vários sistemas semióticos.

Um clipe, por exemplo, é constituído, pelo menos, por três sistemas semióticos: o ver-
bal, o musical . . . .magético. Eles são articulados de tal maneira que o sentido do texto não 
se encontra em uma ou outra linguagem, mas na articulação intrínseca de todas elas. Esses 
textos têm sido denominados multimodais, ou seja, constituídos por diferentes modalidades 
ou modos de uso de linguagem.
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ALFABETIZAÇÃO E OS GÊNEROS 
TEXTUAIS

Compreender a linguagem como forma 
de interação entre os sujeitos têm implicações 
diretas na maneira de organizar o processo 
de aprendizagem. Se reconhecido como dis-
cursivo, as implicações são óbvias: alfabeti-
zar também precisa acontecer em um espaço 
discursivo, ou seja, em um processo no qual 
se produza linguagem, interaja-se e comuni-
que-se por meio das práticas sociais similares 
àquelas que se realizam nos contextos públi-
cos, expandindo-se o espaço comunicativo 
para além do escolar.

As pesquisas na linha psicogenética 
deslocaram o foco de investigação do “como 
se ensina” para o “como se aprende” e colo-
caram, no centro dessa aprendizagem, uma 
criança ativa e inteligente um sujeito que pen-
sa, que elabora hipóteses sobre o modo de 
funcionamento da escrita, porque está pre-
sente no mundo onde vive, que se esforça 
por compreender para que serve e como se 
constitui esse objeto e que aprende os usos e 
formas da linguagem que se usa para escre-
ver, ao mesmo tempo em que compreende a 
natureza alfabética do sistema de escrita em 
português.

De maneira intimamente ligados, o ensi-
no da língua . . . .lfabetização em um processo 
discursivo, o qual deve se dar em uma cons-
tante na qual se produza linguagem, intera-
ja-se e comunique-se por meio das práticas 
sociais similares àquelas que se realizam nos 
contextos públicos, expandindo-se o espaço 
comunicativo para além do escolar.

As crianças se apropriam do sistema de 
escrita alfabética- SEA por meio das práticas 
sociais de linguagem das quais participam, 
exercitando o ato de ler e escrever mesmo 
antes de fazê-los convencionalmente.

Ferreiro (2001 p. 18) relata: “É comum 
registrar nos objetivos expostos nas introdu-
ções de planos, manuais e programas, que a 
criança deve alcançar “o prazer da leitura” e 
que deve ser capaz de expressar-se por es-
crito”. Quando na verdade há ainda práticas 
convencionais, que repetem fórmulas estere-
otipadas, com escritas fora do contexto, sem 
nenhuma função social comunicativa e real.

A unidade da alfabetização . . . .exto, as-
sim produção de textos orais e escritos são 
fontes de aprendizagem do SEA e dos conte-
údos gramaticais, textuais e discursivos.

A escrita é uma ferramenta tecnológica 
que permite registrar, por meio de um sistema 
de representação, a palavra . . . .exto produ-
zido, é uma forma de organizar um discurso, 
previamente ao momento de se fazer conhe-
cer pelo seu interlocutor; é um modo de orga-
nizar um discurso de maneira que se possa 
recuperá-lo posteriormente, tal como elabora-
do pelo seu produtor, produzir textos requer 
recuperar o contexto da produção, sempre.

A Concepção de alfabetização, psico-
gênese da língua escrita por Ferreiro e Te-
berosky (1986) apresentam concepções, in-
dagações e fundamentos importantes para a 
compreensão do processo de alfabetização, 
como se escreve? O que a escrita representa? 
Com quantas e quais letras se escreve?

Conhecer e respeitar as ideias constru-
ídas pelos estudantes na alfabetização hipó-
teses de leitura e escrita é fundamental, pois 
possibilita o respeito à linguagem verbal e 
suas especificidades.

O processo de alfabetização acontece 
em diferentes fases, com hipóteses de leitura 
e escrita peculiares a cada fase. Entretanto, 
se faz urgente a necessidade de o processo 
de alfabetização transcorrer com o uso dos 
diferentes gêneros textuais. Estar alfabético 
é diferente de estar alfabetizado. Na atuali-
dade, a leitura . . . .scrita devem ultrapassar 
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os muros da escola, não estando limitada à 
decodificação dos símbolos, mas sim uma lei-
tura de mundo, uma construção relacionada 
a função e significado social. Este processo 
deve acontecer nos diferentes gêneros, com 
a observação, a leitura, manuseio, com a ga-
rantia dos direitos de aprendizagem, o desen-
volvimento da competência leitora e escritora 
(FERREIRO; TEBEROSKY, 1986).

Textos organizam-se por gêneros formas 
mais ou menos estáveis de organização do 
discurso, os gêneros se caracterizam por três 
elementos fundamentais (BAKHTIN, 1997): 
• conteúdo temático: o que é possível ser 
dito por meio daquele gênero; • organização 
composicional: . . . .orma como se organizam 
internamente textos produzidos no gênero; • 
estilo: marcas linguísticas típicas do gênero e 
não do texto.

À escola cabe ensinar os gêneros dis-
cursivos que os estudantes não conhecem, 
considerando que o texto . . . .aterialidade do 
discurso, ainda que texto, discurso e gêne-
ro sejam unidades indissociáveis na realiza-
ção da atividade verbal, é ele que deve ser a 
unidade linguística fundamental do trabalho 
com a linguagem verbal. A partir do estudo do 
texto, é possível estudar o discurso, unidade 
entre texto e contexto de produção, o gênero 
no qual foi organizado e todos os demais con-
teúdos implicados na atividade verbal (BAKH-
TIN, 1997).

Os enunciados são determinados pelo 
contexto da produção do texto, produtor tem 
um papel social, assunto/tema representa-
ções sobre o interlocutor portador do texto e 
lugar de circulação. Linguagem oral e escrita 
imbricadas e interpenetradas, O que as di-
ferencia . . . .lanejamento . . . .ituação comu-
nicativa. Gêneros orais também são objeto 
de aprendizagem e devem ser ensinados na 
escola, respeitando suas especificidades, o 
trabalho com a linguagem oral precisa prever 
a tematização de gêneros orais, como deba-

tes, mesa redonda, banca de defesa, palestra, 
exposição oral de estudos, entre outros gê-
neros das instâncias públicas de linguagem, 
incluindo-se a escolar como os seminários de 
apresentação de estudos (BAKHTIN, 1997).

O trabalho com gêneros textuais deve 
ser realizado em total respeito à variação 
linguística (e não variantes), norma culta ou 
norma-padrão? A chamada norma-padrão 
. . . .ariedade que tem sido ensinada na es-
cola e feito parte de livros didáticos, revistas, 
textos acadêmicos, entre outros. No entanto, 
é preciso considerar que entre norma culta 
e norma-padrão, há diferenças significativas. 
A adoção não é apenas linguística, mas ide-
ológica. Para todos os efeitos, o documento 
assume norma padrão, com atenção para o 
combate ao preconceito linguístico (BAKH-
TIN, 1997).

Práticas de ensino de língua portuguesa 
devem considerar a diversidade de modos 
de interação com o discurso, que exigem a 
formação de um sujeito multiletrado e que 
compreenda e utilize recursos multimodais, 
textos multimodais adotam mais de um siste-
ma semiótico ao mesmo tempo (verbal, mu-
sical, imagético) permitindo aos estudantes o 
acesso às práticas sociais de leitura e escrita 
nos meios impressos e digitais, sem, no en-
tanto, apagar, como enfatiza Rojo (2009), os 
letramentos das culturas locais.

O ENSINO DA LÍNGUA PORTUGUESA

O ensino de língua portuguesa possibi-
lita o trabalho . . . .eflexão acerca da justiça 
social, solidariedade, investigação, reflexão, 
pesquisa, resolução de problemas, registro e 
ressignificação de vivências e experiências. 
Os processos de ensino e de aprendizagem 
são vistos como distintos e em permanente 
diálogo (ROJO, 2009).

Para planejar o que irá ensinar e quais 
objetivos irão nortear o trabalho do ano, se-
mestre e bimestre é imprescindível que o pro-
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fessor conheça os saberes e não saberes dos 
estudantes, tanto para selecionar os objetivos 
mais adequados em relação às necessida-
des de aprendizagem colocadas no currícu-
lo, quanto para organizar boas situações de 
aprendizagem (ROJO, 2009).

Planejar requer, por um lado, que os 
estudantes tenham bons problemas a resol-
ver, de modo a colocar em jogo tudo o que 
sabem e pensam sobre o conteúdo ensina-
do e, por outro, que a organização da tarefa, 
pelo professor, permita o máximo de circula-
ção de informação possível, e um constante 
movimento metodológico da ação docente 
(ROJO, 2009).

A interculturalidade assegura o cuidado 
com variadas matrizes dos discursos orais e 
com a presença das contribuições indígenas 
e africanas, para a língua portuguesa, mas 
também para a proximidade com o espanhol 
da América Latina e com as línguas presen-
tes em virtude da presença de imigrantes e 
refugiados (bolivianos, sírios, haitianos etc), 
(ROJO, 2009).

As práticas pedagógicas precisam as-
seguram prática de leitura de textos, prática 
de produção de textos escritos, prática de 
escuta e produção de textos orais, prática de 
análise linguística/multimodal, aspectos rela-
tivos às características específicas da língua 
e da linguagem, conhecimentos pragmáti-
cos relativos às características das situações 
comunicativas (um sarau, por exemplo, que 
é um evento comunicativo no qual circulam 
diversos gêneros, inclusive, de diversas lin-
guagens poemas, contos, causos, músicas, 
entre outros, uma mostra de trabalhos; uma 
feira literária, um seminário, entre outros) e 
dos impactos que essa situação comunicati-
va provoca no enunciado. Os conhecimentos 
discursivos relacionados à adequação dos 
discursos às especificidades do contexto de 
produção, incluindo-se, nesse contexto, as ca-
racterísticas dos gêneros do discurso (conte-

údo temático, organização composicional e 
marcas linguísticas), (ROJO, 2009).

Trabalhar os conhecimentos textuais 
referem-se a todos os aspectos implicados 
no estabelecimento de coesão e coerência 
do texto, como manutenção da progressão 
temática, articulação adequada das ideias, 
utilização de marcadores temporais e argu-
mentativos, utilização de recursos coesivos 
adequados, seleção de informações relevan-
tes para o que se pretende, pontuação, in-
cluindo a utilização de critérios adequados 
para paragrafação, entre outros aspectos. 
Os conhecimentos gramaticais são relativos 
à fonologia, morfologia, sintaxe e semântica, 
os conhecimentos notacionais são relaciona-
dos à base alfabética do sistema de escrita 
(ROJO, 2009).

Com relação às capacidades estende-
mos o conceito forjado por Rojo (2012) para 
leitura e as definimos como as capacidades 
cognitivas e, ao mesmo tempo, linguístico-
-discursivas de produção, leitura e escuta de 
textos orais e escritos. Os procedimentos são 
fazeres relacionados à prática de leitura/es-
cuta e de produção de textos orais e escritos 
que podem ser caracterizados como rituais 
típicos de tais atividades. Os comportamentos 
são ações relacionadas à materialidade de 
leitura e escrita e de comunicação oral, que 
se relacionam mais diretamente aos valores 
construídos em relação à leitura . . . .scrita e 
ao ato de ler e escrever, assim como de se 
comunicar oralmente.

As atividades de uso da linguagem são 
as que se referem a ler, escrever, escutar e 
falar, as quais se realizam em qualquer situa-
ção de comunicação verbal e que acontecem 
nos mais variados espaços sociais, inclusive 
o escolar: escrever um bilhete, telefonar para 
um amigo ou para reclamar ou solicitar um 
serviço, participar ou proferir uma palestra ou 
conferência, assistir a um programa de TV, 
ouvir um noticiário no rádio, ler um jornal ou 
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uma revista, ler um artigo acadêmico para es-
tudar um tema determinado, ler as manchetes 
no estande de uma banca de jornais, fazer pa-
lavras cruzadas, conversar com os amigos na 
rua, entre outras (DOLZ; SCHNEUWLY, 2012).

Trata-se, portanto, das atividades nas 
quais se produz linguagem, quer como locutor, 
quer como interlocutor das atividades em que 
se lê, escreve-se, escuta-se e fala-se.Ativida-
des de reflexão sobre a linguagem, apresen-
tam aspectos ortográficos e de acentuação, 
estudar o sistema subjacente às questões 
gramaticais, o esquema de classificação de 
palavras . . . .rganização sintática dos enun-
ciados, analisar as características discursivas 
dos textos e de situações de comunicação, 
assim como analisar de que maneira diferen-
tes partes de um mesmo texto se articulam de 
modo a manter a coerência . . . .oesão (DOLZ; 
SCHNEUWLY, 2012).

Os critérios de progressão dos objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento devem 
considerar, a maneira como compreendemos 
o objeto de ensino em questão a linguagem 
verbal, a língua, a escrita e as práticas que as 
envolvem, incluindo todos os aspectos que as 
constituem, sejam eles conceituais ou proce-
dimentais, do modo como concebemos que o 
estudante aprende, seja considerando a ma-
neira pela qual se apropria de determinado 
objeto como a escrita, por exemplo, e as hipó-
teses que vai constituindo até compreender a 
sua natureza, seja levando em conta o modo 
como o ensino precisa organizar-se, prevendo 
ou não (DOLZ; SCHNEUWLY, 2012).

É fundamental a colaboração com ou-
tros parceiros (aprendizagem em colabora-
ção, movimento metodológico a ser adotado 
no desenvolvimento do trabalho), a retomada 
de aspectos trabalhados anteriormente para 
aprofundamento e ampliação de compreen-
sões (organização em espiral do trabalho 
educativo). Estabelecer critérios fundamen-
tais como o tipo de conteúdo (capacidades, 

procedimentos, comportamentos e aspectos 
constitutivos da linguagem verbal), o nível de 
complexidade do conteúdo em foco, consi-
derando práticas sociais, gêneros e textos, o 
nível de autonomia com que se espera que 
o estudante realize as tarefas propostas. Por 
isso, a abordagem do conteúdo em situações 
de trabalho coletivo, em duplas ou autônomo 
colaboram para efetivação de uma prática de 
ensino e aprendizagem, real e contextualizada 
(DOLZ; SCHNEUWLY, 2012).

O CURRÍCULO DE LÍNGUA 
PORTUGUESA NA PREFEITURA 
MUNICIPAL DE SÃO PAULO

O currículo de língua portuguesa na 
prefeitura de São Paulo apresenta quadro 
de objetivos de aprendizagem e desenvolvi-
mento comuns a cada ciclo (alfabetização, 
interdisciplinar e autoral), quadros de objeti-
vos de aprendizagem e desenvolvimento de 
cada ano específico do ciclo, com a presença 
dos objetivos de desenvolvimento sustentável 
- ODS. (SÃO PAULO, 2010).

As práticas de leitura são conteúdos 
fundamentais da leitura (as capacidades de 
leitura, os procedimentos e os comportamen-
tos leitores) e, ao lado, os aspectos tratados 
em cada bloco de objetivos. Apresenta-se ca-
pacidades de compreensão de texto (aquelas 
conhecidas como estratégias de leitura) e ca-
pacidades de réplica e apreciação do discur-
so, especificidade do texto literário (literatura 
clássica e/ou canônica, marginal-periférica, 
regional ou global), (SÃO PAULO, 2010).

Apresenta ainda aspectos temáticos 
dos textos de discussão sobre questões re-
lativas às diferentes representações sociais e 
interdisciplinaridade, sobre a interculturalida-
de e projetos interdisciplinares, as relações de 
consumo .  .  .  .ustentabilidade (SÃO PAULO, 
2010).
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O ato de ler para estudar apresentan-
do modalidades de leitura e construção de 
comportamento leitor práticas de textos es-
critos produção para aprofundamento x pro-
dução por frequentação. Práticas de escuta 
e produção de textos orais não são sinônimo 
de oralidade de modo geral, mas devem ser 
entendidas como espaço de aprendizagem 
das práticas orais genuínas, que envolvem o 
aprendizado de gêneros textuais específicos 
(SÃO PAULO, 2010).

O eixo de prática de análise linguística/
multimodal vem sendo organizado historica-
mente prevendo o trabalho com conteúdos 
relativos aos aspectos discursivos, textuais, 
gramaticais, pragmáticos e notacionais. No 
entanto, os demais conteúdos também podem 
ser objeto de reflexão quando se analisa uma 
prática de linguagem, isto é, procedimentos 
e comportamentos adotados no processo de 
comunicação verbal, assim como estratégias 
linguístico-discursivas utilizadas na produção 
ou compreensão de textos, podem tornar-se 
objeto de ensino e de aprendizagem (SÃO 
PAULO, 2010).

PRÁTICAS DE LINGUAGEM NA 
PERSPECTIVA DE LER PARA 
APRENDER NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS

Na Educação de Jovens e Adultos, de-
vemos promover as condições e criar estra-
tégias pedagógicas para que os estudantes 
ganhem autonomia, o que é essencial, deven-
do, portanto, tornar-se também um objetivo 
de aprendizagem a ser perseguido, visando 
possibilitar que esses estudantes se sintam 
seguros e desenvolvam, cada vez mais, uma 
progressiva autonomia leitora. Para tanto, 
cabe à escola ocupar-se de criar estratégias 
de ensino da leitura para que os procedimen-
tos de estudos:

Por princípio, é fundamental reconhecer 
que os estudantes da EJA fazem parte 
dos milhões de brasileiros privados dos 
bens simbólicos e materiais que a es-
colarização deveria garantir. A Pesquisa 
Nacional de Amostragem por Domicílio 
(Pnad Contínua, 2016)1 do Instituto Bra-
sileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 
2016), expõe a gravidade da situação: 7,2 
% da população brasileira com 15 anos 
de idade ou mais são analfabetos, isso 
significa 11,8 milhões de pessoas. Mais 
da metade da população de 25 anos ou 
mais - cerca de 66,3 milhões de pessoas 
– detêm apenas o Ensino Fundamental. A 
necessidade de educar jovens e adultos 
. . . .unção dessa escolarização são pon-
tos que permeiam esse currículo, trazen-
do à tona algumas possíveis respostas a 
esses questionamentos. Uma explicação 
otimista para a existência dessa modali-
dade reside no fato desses sujeitos dese-
jarem os estudos em busca de realização 
pessoal . . . .usca por uma cidadania res-
ponsável. Isso deve ser levado em consi-
deração, pois em grande parte dos casos, 
as pessoas atendidas pela EJA tiveram o 
seu direito à educação negado em algum 
momento da vida, o que torna imperativo 
reverter esse quadro (CURRÍCULO DA CI-
DADE - Língua Inglesa, 2019, p.12).

O currículo da prefeitura municipal de 
São Paulo para educação de jovens e adultos 
na disciplina de língua portuguesa partiu de 
uma concepção dialógica da atividade de es-
crita, na qual tanto o sujeito que escreve quan-
to aquele para quem se escreve são ativos, 
constroem e são construídos no/pelo texto 
(CURRÍCULO DA CIDADE, 2019):

Dessa forma, o currículo deve ser conce-
bido como um campo aberto à diversida-
de, a qual não diz respeito ao que cada 
estudante poderia aprender em relação a 
conteúdos, mas sim às distintas formas 
de aprender de cada estudante na relação 
com seus contextos de vida. Defende-se, 
portanto, a apresentação de conteúdos 
comuns a partir de práticas e recursos 
pedagógicos que garantam a todos o di-
reito ao aprendizado. Para efetivar esse 
processo de mediação pedagógica, ao 
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planejar, o professor precisa considerar 
as diferentes formas de aprender, criando, 
assim, estratégias e oportunidades para 
todos os estudantes. Tal consideração 
aos diferentes estilos cognitivos faz do 
professor um pesquisador contínuo sobre 
os processos de aprendizagem (Currículo 
da Cidade- Língua Inglesa, 2019 p.19).

Escrever, portanto, depende necessa-
riamente da esfera discursiva em questão, 
considerando-se da parte de quem escreve 
a mobilização de diversas estratégias, como 
ativar conhecimentos prévios acerca dos seus 
interlocutores, o gênero textual em questão, a 
recuperação do contexto global de sua produ-
ção, o estilo composicional do texto, o porta-
dor e os modos de divulgação e circulação da 
sua produção. Escolher, organizar e desenvol-
ver suas ideias, cuidando da temporalidade e 
da coesão textual, cujos elementos assegu-
ram uma progressão temática adequada. Ter 
cuidado com o modo como equilibra infor-
mações implícitas ou explícitas, considerando 
o leitor . . . .bjetivo da sua produção escrita. 
Revisar o que escreve, em todo o percurso da 
produção, para assegurar que seu propósito 
comunicativo se cumpra (CURRÍCULO DA CI-
DADE, 2019).

Os discursos orais também se organi-
zam em gêneros que são típicos tanto das 
instâncias públicas (exposições e arguições 
em seminários, mesas-redondas, debates, 
conferências, palestras, entre outros), quanto 
das instâncias privadas (conversas à mesa 
do jantar, por exemplo). Nessa perspectiva 
devem ser tomados como objeto de ensino 
na escola os gêneros orais que se realizam 
nas instâncias públicas de linguagem (CUR-
RÍCULO DA CIDADE, 2019).

A escuta é uma atividade fundamental 
na relação dialógica, geralmente este aspecto 
não ser tão considerado ou mesmo ser total-
mente desconsiderado nas relações humanas 
no período em que vivemos. Neste sentido, 
o exercício de uma escuta ativa favorece o 

exercício da intelectualidade, necessário para 
o desenvolvimento de uma curiosidade crítica 
e para o processo de conscientização, essen-
cial ao rompimento com as formas de opres-
são.Além disso, o acesso ao mundo laboral 
contemporâneo demanda níveis elevados de 
escolaridade, o que implica que a conclusão 
ou não de uma etapa de ensino pode ser o 
elemento balizador para o acesso a postos 
de trabalho mais bem remunerados (CURRÍ-
CULO DA CIDADE, 2019).

A partir das especificidades dos estu-
dantes, considerando que já possuem experi-
ências variadas, crenças e concepções sobre 
inúmeros aspectos, é necessário reconhecer 
que apresentam ideias mais elaboradas sobre 
a realidade e que suas formas de aprender, 
bem como suas experiências, precisam ser 
consideradas. A EJA deve ser compreendida 
como um processo contínuo em que os co-
nhecimentos são mobilizados cotidianamente 
e as aprendizagens acontecem entre os estu-
dantes, seus pares e professores (CURRÍCU-
LO DA CIDADE, 2019).
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A linguagem verbal tem sido compreendida, ao longo da história da humanidade, de 
formas bastante diversas. De modo geral, três concepções têm predominado, especialmente 
no ensino de língua e de linguagem.

A primeira concebe a linguagem como representação do pensamento, como espelho 
do mundo e das pessoas. Nessa perspectiva, escrever seria representar o que se pensa, ler 
então, seria um exercício de descobrir o que o escritor pensa, já que ele teria retratado seu 
pensamento no texto. Não haveria, pois, espaço de interlocução efetiva entre escritor e leitor, 
. . . .onclusão inevitável dessa forma de compreender a linguagem é que, quem não escreve 
ou não lê “bem”, é porque não pensa adequadamente.

A segunda concepção concebe a linguagem como instrumento de comunicação, escre-
ver seria codificar uma mensagem para ser decifrada por um emissor (leitura). Ler e escrever 
seriam processos que pressuporiam apenas a codificação e decodificação precisas de uma 
mensagem. Não haveria espaços para a produção de novos sentidos decorrentes dos saberes 
diferenciados dos interlocutores.

Uma terceira concepção considera a linguagem como atividade, como forma de ação, 
como relação interpessoal, por meio da qual sentidos são produzidos sobre o mundo e 
pessoas, assim como são criados vínculos e compromissos anteriormente inexistentes entre 
elas. Pode-se afirmar que a linguagem tanto é constituída pelos sujeitos que interagem por 
meio dela, quanto constitui esses mesmos sujeitos. É fundamental considerar que a nossa 
compreensão da realidade se faz sempre por meio dos signos, entre eles o linguístico . . . .ue 
eles representam na nossa cultura em um dado momento histórico.

Os sentidos que construímos são representações que, embora estejam ligadas à reali-
dade que vivemos, remetem a algo que está fora dela. A linguagem verbal constitui as pesso-
as, pois dá significado às relações, veiculando valores que são internalizados pelos sujeitos 
nessas interações. A linguagem é fundamentalmente histórica e social, porque é constituída 
no uso, ou seja, os sentidos da atividade verbal são construídos num processo contínuo de 
interlocução entre sujeito que produz discurso e sujeito que lê/escuta. Diante disso, a língua 
não é homogênea, uma vez que o sujeito – produtor ou leitor/ ouvinte não é fonte única do 
sentido, mas compartilha seu espaço discursivo com o outro, os processos que a constituem 
são eminentemente históricos sociais.

É ideológica, porque veicula, inevitavelmente, valores que regulam as relações sociais, 
plurivalente, porque revela diferentes formas de significar a realidade, segundo a perspectiva 
dos diferentes sujeitos que a empregam e dialógica, porque todo enunciado, por sua natureza, 
relaciona-se com os produzidos anteriormente e orienta-se para outros que serão formulados 
como réplica desse.

Todo discurso resulta em um texto oral ou escrito sua realidade material organizada, 
inevitavelmente, em gêneros. Esses são formas relativamente estáveis de enunciados, dispo-
níveis na cultura, das quais os produtores lançam mão ao organizarem seus discursos.

Os gêneros se caracterizam por três elementos fundamentais (BAKHTIN, 1997) conte-
údo temático o que é possível ser dito por meio daquele gênero, organização composicional 
. . . .orma como se organizam internamente textos produzidos no gênero, estilo marcas lin-
guísticas típicas do gênero e não do texto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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E esse . . . .rabalho da escola ensinar a organizar textos nos gêneros que os estudan-
tes ainda não têm muita proficiência. Em uma escola que tenha como finalidade a formação 
de cidadãos efetivamente participativos, entende-se que ela deverá priorizar os gêneros que 
circulam nas instâncias públicas de linguagem e não nas instâncias privadas. Para tanto, as 
práticas educativas devem possibilitar que o estudante participe de práticas sociais de lingua-
gem que se realizem também para além do espaço escolar, ampliando-o.

Considerando que o texto . . . .aterialidade do discurso, ainda que texto, discurso e gê-
nero sejam unidades indissociáveis na realização da atividade verbal, é ele que deve ser a 
unidade linguística fundamental do trabalho com a linguagem verbal. A partir do estudo do 
texto, é possível estudar o discurso de unidade entre texto e contexto de produção, o gênero 
no qual foi organizado e todos os demais conteúdos implicados na atividade verbal (BAKH-
TIN, 1997).

No documento curricular da prefeitura municipal de São Paulo, a análise linguística foi 
tomada como um eixo que se expressa em objetos de conhecimento e objetivos de aprendi-
zagem e desenvolvimento. Para tanto, procura problematizar o que precisa ser considerado 
nas produções textuais dos estudantes, entendendo o texto como “um evento comunicativo 
em que convergem ações linguísticas, sociais e cognitivas” (MARCUSCHI, 2008, p. 72).

Trata-se, desta maneira, de pensar a linguística do texto, a linguística textual dedica-se 
ao estudo da atualização do sistema da língua em situações concretas de uso. Cada um dos 
falares ao se tornarem estáveis em determinados momentos históricos e espaços geográficos, 
pode constituir o que se denomina variedade linguística.

Atualmente, essa denominação variedade . . . .ue se considera mais adequada, posto 
que se utilizarmos variante, a ideia de que há uma variedade mais correta do que as outras 
fica implícita. Por isso, também, muitos autores têm preferido o termo variedade culta à norma 
culta. Norma culta ou norma-padrão A chamada norma-padrão . . . .ariedade que se pensa 
tem sido ensinada na escola e feito parte de livros didáticos, revistas, textos acadêmicos, entre 
outros. No entanto, é preciso considerar que entre norma culta e norma-padrão, há diferenças 
significativas. Diante disso, há implicações importantes para o ensino de língua pautado nesse 
pressuposto. É necessário que sejam denunciadas formas de preconceitos que incidam sobre 
os usos que são feitos da língua, os quais como dito anteriormente são plurais (MARCUSCHI, 
2008).

Segundo essa concepção, a ideia de educação inclusiva sustenta-se em um movimento 
mundial de reconhecimento da diversidade humana e da necessidade contemporânea de se 
constituir uma escola para todos, sem barreiras, na qual a matrícula, a permanência, a apren-
dizagem . . . .arantia do processo de escolarização sejam, realmente e sem distinções, para 
todos, estamos nos referindo à instalação de uma cultura inclusiva, a qual implica mudanças 

substanciais no cotidiano escolar, para que possamos, realmente, incorporar 
todas as diferenças na dinâmica educacional e cumprir o papel imprescin-
dível que a escola possui no contexto social.
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RESUMO: O presente artigo aborda a importância da família no processo de ensino-
aprendizagem de estudantes deficientes, apontando para necessidade das escolas 
que aproximam esta família do cotidiano educacional, a fim de garantir uma Educação 
Inclusiva que contemple as necessidades destes estudantes. Inicia, refletindo sobre os 
desafios encontrados pela Educação Inclusiva na atualidade para se efetivar nos espaços 
escolares. Em continuidade, evidencia que a escola e família devem atuar juntas no 
processo de ensino-aprendizagem dos estudantes deficientes, necessitando, para isso, 
que compreendam quais são suas responsabilidades neste processo. Em sequência, 
expõe sobre o papel da escola e sua função em aproximar a família dos seus espaços. 
Conclui, mostrando que na atualidade existe a necessidade de estreitar os laços entre 
família e escola, uma vez que as ações compartilhadas e as responsabilidades destas duas 
instituições impactam significativamente na aquisição das aprendizagens e construção do 
conhecimento dos estudantes deficientes. Traz por objetivo ofertar subsídios que permeiam 
reflexões críticas sobre a importância das relações entre família e escola no que versa sobre 
a corresponsabilidade no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes deficientes. 
Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Família; Escola.

FAMÍLIA E ESCOLA:RELAÇÃO DE CORRESPONSABILIDADE NO 
PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM DOS ESTUDANTES 
DEFICIENTES
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A Educação Inclusiva tem sido pauta de muitas discussões que ocorrem tanto em 
âmbito nacional quanto internacional, visando a conquista de que as escolas 
contemplem as necessidades de todos os estudantes que chegam até a escola 

com características e especificidades próprias.

Ela é voltada para o respeito para toda e qualquer diversidade que se encontra no 
cotidiano educacional. Neste contexto, os estudantes com deficiência devem ter suas ne-
cessidades contempladas no processo de ensino-aprendizagem e serem respeitados por se 
constituírem como sujeitos capazes de construir conhecimento.

Os estudantes com deficiência construíram uma história antes de chegarem à escola. 
Uma história que foi vivenciada no contexto familiar . . . .scola deve ter acesso a família para 
poder compreender qual a trajetória traçada por este estudante até sua chegada na escola. 
Porém, não se finda neste momento e nem se constrói uma nova história com a entrada dos 
estudantes deficientes na escola, muito pelo contrário, há uma continuidade . . . .amília sempre 
estará presente.

Dessa forma, é de suma importância que a escola abra suas portas para as famílias, 
para que juntas desenvolvam um trabalho que maximize as aprendizagens dos estudantes 
deficientes e lhes proporcione um desenvolvimento integral qualificado. Nesta vertente, o ar-
tigo traz por objetivo ofertar subsídios que permeiam reflexões críticas sobre a importância 
das relações entre família e escola no que versa sobre a corresponsabilidade no processo 
de ensino-aprendizagem dos estudantes deficientes.

Para compor o teor deste artigo, foi utilizada uma metodologia de pesquisa de revisão 
de literatura com análise crítica-reflexiva de artigos científicos que dissertam parcial ou inte-
gralmente sobre a temática.

INTRODUÇÃO
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CONTEXTUALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA NA ATUALIDADE

Primeiramente, para poder compreen-
der sobre a Educação Inclusiva de deficientes 
. . . .mportância da família é necessário contex-
tualizar com o que vem a ser esta Educação 
Inclusiva e como ela faz parte da educação.

De acordo com Kassar (2011), a Edu-
cação Inclusiva é discutida internacionalmen-
te e os desafios enfrentados por ela ocorrem 
em todos os países, mesmo com muitos es-
tudos apresentando a necessidade da escola 
em contemplá-la.

Para o autor, mesmo com legislações e 
exigências que são constituídas primando por 
condutas que garantam a diversidade den-
tro dos espaços educacionais, a visão dos 
sistemas educacionais e dos profissionais 
da educação tem impacto nas barreiras para 
efetivar esta diversidade como por exemplo 
o número de estudantes por sala, a falta de 
recursos adequados, um espaço físico que 
não traz a possibilidade de trabalhar com a 
diversidade, assim como a formação insípida 
dos profissionais que atuam nesta área.

Para Silva (2015), um dos impasses 
está relacionado a não compreensão e dis-
tinção sobre integração e inclusão. Estes são 
dois conceitos que causam confusão e, mui-
tas vezes, são vistos como algo semelhante, 
porém existem diferenças significativas. A in-
clusão deve ser responsável pela transforma-
ção do ambiente não somente de maneira 
estrutural, mas na formação dos indivíduos 
em suas condutas sociais diante do convívio 
com pessoas que possuem deficiências. En-
quanto a integração aponta para a necessi-
dade do sujeito se adaptar ao meio que está 
sendo inserido e suas necessidades não são 
contempladas, mas sim este deve se adequar 
ao que o que tem neste espaço.

Esta ótica que dificulta a efetivação da 
inclusão de deficientes faz parte de um pro-
cesso histórico de discriminação as pessoas 
que apresentam deficiência e tem perpetuado 

na mente e nas ações de muitos profissionais 
da educação. De acordo com Kassar (2011), 
a escola, por muito tempo e até na atualidade, 
tem a tendência a segregar estudantes os ca-
racterizando como “normais” . . . .normais”. O 
que gerou o afastamento de muitas crianças, 
não somente as deficientes da escola.

Ainda na perspectiva de Kassar (2011), 
às políticas públicas contemporâneas pos-
suem um alargamento da visão sobre inclu-
são, mas ainda não possui força suficiente 
para a garantia desta inclusão, possivelmente 
pela falta de supervisão sobre as medidas 
que as escolas tomam para incluir estudan-
tes com deficiência nos seus espaços. Um 
primeiro passo que a legislação atual brasi-
leira traz . . . .brigatoriedade de matrícula dos 
estudantes com deficiência no ensino regular 
. . . .poio especializado aqueles que necessi-
tarem, mas não dá maiores orientações sobre 
os procedimentos a serem acolhidos no coti-
diano educacional.

A respeito da responsabilidade do go-
verno na estruturação de políticas públicas 
mais expressivas, Kassar (2011) evidencia 
que:

[...] os governos devem responder à glo-
balização com uma política social orien-
tada para o corte de gastos (eficiência) 
ou para a proteção do bem-estar das 
pessoas (compensação). Ao olhar o con-
junto das ações adotadas, verificamos as 
preferências do Governo Federal pela for-
mação de educadores no sistema de mul-
tiplicadores . . . .istância. Essas escolhas 
pretendem otimizar os recursos atingindo 
o maior número de pessoas possível. As 
preocupações econômicas foram deter-
minantes para adoção de políticas em 
outros momentos da história da educa-
ção brasileira, como parecem estar pre-
sentes agora. No entanto, ressaltamos o 
fato de que, muitas vezes, essas escolhas 
são incompatíveis para o estabelecimento 
da garantia de direitos sociais (KASSAR, 
2011, p. 76).
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Em continuidade, Freitas e Lazzaretti 
(2016) abordam que a inclusão dos estudan-
tes deficientes nas escolas comuns é uma 
questão que apresenta complexidade, o que 
faz com que existam muito teóricos estuda-
rem sobre as causas que inviabilizam esta 
inclusão, os quais trazem o estigma como um 
dos principais problemas enfrentados por este 
público. Os estereótipos que são mantidos 
diante do processo de aquisição de aprendi-
zagens destes estudantes assim como a falta 
de conhecimento das famílias para lutarem 
pelos direitos dos seus estudantes à educa-
ção impactam na não efetivação da inclusão 
dos estudantes deficientes.

Dessa forma, a escola deve ser repen-
sada e se atentar aos conceitos que estão 
ligados à Educação Inclusiva. Neste contexto, 
Silva (2015) coloca que a Educação Espe-
cial e Educação Inclusiva devem ser vistas 
como aliadas e complementares na educação 
dos estudantes com deficiência e não serem 
vistas de forma separada. Vale ressaltar que 
a Educação Especial se configura como um 
tipo de educação que é ofertado àqueles que 
apresentarem esta necessidade em conjunto 
com a Educação Inclusiva, se tornando uma 
auxiliadora para que estes estudantes ad-
quiram aprendizagens da mesma forma que 
qualquer outro estudante.

A família, de acordo com Fantacini e 
França (2012), tem um papel fundamental 
para ser as vozes dos estudantes com defici-
ência. Mas, para Fantacini e França (2012), 
a aceitação da deficiência também é um pro-
cesso. Sobre isso, eles colocam que:

Vale ressaltar que, embora cada família 
seja única, uma experiência como o nas-
cimento de um bebê com necessidades 
especiais traz uma necessidade de adap-
tação que se assemelha entre algumas 
famílias. A presença de uma criança espe-
cial gera uma problemática que afeta di-
versos aspectos da vida familiar, de onde, 
geralmente, se observa o surgimento ou 
o agravamento de problemas em âmbitos 
como o econômico, o social . . . .mocional 
(FANTACINI; FRANÇA, 2012, p. 119).

Em complemento, Serra (2010) pontua 
que antes mesmo do nascimento, a família 
passa a criar expectativa para este bebê que 
está por vir. Estas expectativas com o nasci-
mento de um bebê que apresenta deficiência 
deve ser remodelada, mas existe a frustração 
que, geralmente, gera um primeiro momento 
que é de não aceitação. Outro momento que 
ocorre no processo reflexivo da família é se 
eles serão capazes de criar este bebê da for-
ma correta. O conhecimento e um acompa-
nhamento especializado para a família como 
um psicólogo é fundamental neste primei-
ro momento. Com esta visão, Serra (2010) 
acrescenta que:

É importante ressaltar também que, nor-
malmente, quando a notícia da deficiência 
é dada aos pais, a criança é encaminha-
da para os serviços médicos de genética 
ou de estimulação precoce, mas os pais 
não costumam ser encaminhados para lu-
gar algum, a fim de receber atendimento 
psicológico. Além da dor, experimentam 
a solidão. Os grupos de apoio que exis-
tem são aqueles formados pelos próprios 
pais, na maioria leigos, não profissionais e 
que se predispõem a ajudar os outros que 
ainda não atravessaram o luto simbólico 
(SERRA, 2010, p. 43).

Segundo Fantacini e França (2012), 
baseados em estudos próprios, as famílias 
que possuem uma criança com deficiência 
possuem maior dificuldade para se organi-
zar, uma vez que não possuem informações 
suficientes para compreender a deficiência 
. . . .mportância das condutas adequadas para 
tratar esta criança. A carência se encontra em 
um conhecimento básico sobre as relações a 
serem estabelecidas com a criança deficiente, 
o que gera insegurança dos familiares e, por 
vezes, ações inadequadas que podem preju-
dicar o desenvolvimento desta.

Ainda na ótica de Fantacini e França 
(2012), os problemas da família parecem se 
acentuar quando a criança inicia seus anos 
escolares. Os familiares se aportam em re-
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ceios e medos sobre como serão as relações 
que esta criança terá dentro deste espaço, se 
sofrerão preconceitos, se suas necessidades 
serão contempladas, tudo isso tentando pre-
servar a criança de práticas discriminatórias 
que possam encontrar no cotidiano educa-
cional.

Portanto o primeiro contato da escola 
com a família, de acordo com Fantacini e 
França, deve ser com conversa com os pais 
para apresentar-lhe a escola, conversar sobre 
seus medos, receios e ansiedade e lhes pas-
sar segurança e confiança. Isso é de suma 
importância para maximizar as aprendizagens 
da criança e iniciar sua vida escolar satisfato-
riamente. É importante destacar, como colo-
cam Fantacini e França (2012), que os pais 
precisam sentir-se acolhidos para ter esta se-
gurança e confiança na escola.

Para Nunes et al (2015), o envolvimento 
com a família, a criança deficiente . . . .ocieda-
de tem impactos nesta inclusão educacional. 
Nunes et al (2015) enfatizam como a famí-
lia sofre com os estereótipos sociais quando 
uma criança com deficiência passa a fazer 
parte da família, evidenciando que:

Também a família sofre com o estereótipo. 
A família é um grupo social atravessado 
por todas as questões sociais a que todos 
estamos sujeitos. Ou seja, se vivemos ain-
da em um mundo com diferentes tipos de 
preconceitos aos grupos estigmatizados, 
então, a família não está imune aos pre-
conceitos, estigmas e estereótipos. No en-
tanto, as famílias têm diferentes reações 
às diferenças. Foquemos no caso da de-
ficiência. Há familiares que estimulam seu 
ente com alguma limitação física de forma 
bastante próxima ao que se cobra dos 
outros membros da família. Quando isso 
acontece, costumamos ver pessoas mais 
inseridas socialmente do que nas famílias 
em que há insegurança ou superproteção 
que influencia a criança ou adulto com 
deficiência (NUNES et al, 2015, p. 1115).

Na perspectiva de Serra (2010), a famí-
lia passa por vários momentos de aceitação 
e negação e isso acompanha a vida inteira 
do indivíduo com deficiência, principalmente 
nas mudanças de fase do desenvolvimento 
humano. Portanto, a importância do acom-
panhamento psicológico para a família é de 
suma importância para o desenvolvimento in-
fantil e as relações, vínculos afetivos, que são 
consolidados com a criança deficiente.

Sendo assim, como explana Serra 
(2010), a inclusão de estudantes deficientes 
deve ser respaldada pelo respeito às suas 
especificidades, com vistas a maximização 
de aprendizagens que possam ser adquiridas 
por estes estudantes e que lhes permita uma 
formação cidadã, apoiados nas suas capaci-
dades de interagir com o outro, com o meio 
e com a sociedade, necessitando, para isso, 
uma forte parceria entre escola e família na 
garantia deste direito.

RELAÇÕES ENTRE FAMÍLIA E ESCOLA

A relação entre escola e família é algo 
que vem sendo melhorado com o passar dos 
anos, mas que ainda não está a contento, 
pois existe um afastamento mútuo e uma co-
brança de responsabilidades que ambas não 
percebem que são atribuição das duas e que 
deve ocorrer em parceria.

De acordo com Freitas e Lazzaretti 
(2016):

[...] a relação entre a família . . . .scola é 
uma das questões mais discutidas por 
pesquisadores dos sistemas e unidades 
de ensino. Esse autor destaca, em rela-
ção à prática pedagógica dos professo-
res e da escola em geral, que a forma 
. . . .ntensidade das relações entre esco-
las e famílias variam consideravelmente, 
estando relacionadas aos mais diversos 
fatores, como ocupação dos pais, núme-
ro de filhos, escolarização das famílias, 
cultura, meio urbano e meio rural, classe 
social, entre outros fatores (FREITAS; LA-
ZZARETTI, 2016, p. 5).
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Ainda na perspectiva de Freitas e Laz-
zaretti (2016), a família se constitui como um 
dos primeiros espaços de socialização dos 
sujeitos. Esta é considerada como a primeira 
instituição social e tem como uma das suas 
responsabilidades buscar o bem estar daque-
les que a compõem, incluindo a preservação 
da vida e proteção da criança. Nesta institui-
ção, a criança passa a ter relações que per-
mitem o acesso e aprendizagem de valores, 
ideias, culturas e crenças, impactando na sua 
formação identitária. Estas relações impactam 
na formação inicial da criança, assim como 
no estabelecimento de significação aos mem-
bros que contêm, iniciando sua descoberta 
de mundo e sua compreensão sobre sua fun-
ção no espaço social.

Para Silva (2015), a família . . . .ase para 
a formação qualificada dos sujeitos . . . .scola 
se torna um espaço de ampliação dos conhe-
cimentos dos estudantes, com vistas ao de-
senvolvimento de habilidades e capacidades, 
promovendo seu desenvolvimento integral.

Partindo de talo prerrogativa, Duprat 
e Oliveira (2016) pontuam que a escola e 
família se tornam duas instituições sociais 
de suma importância para a formação dos 
sujeitos, que impactam no desenvolvimento 
destes por meio da propulsão ou inibição de 
condutas adequadas paras as relações com 
o outro e com o meio, apontando para a ne-
cessidade e importância de ter uma parceria 
sólida entre estas duas instâncias para que a 
qualidade dessa formação se maximize.

Em complemento, Freitas e Lazzaretti 
(2016) evidenciam que:

Atualmente há a necessidade de a famí-
lia estar em contato direto com a esco-
la e vice-versa, porque a escola é uma 
instituição que complementa a família e 
juntas tornam-se lugares propícios para o 
desenvolvimento de seus filhos e alunos. 
Ambas, família e escola, dependem uma 
da outra na tentativa de alcançar seus 
objetivos, possibilitando um futuro melhor 
para o filho e educando e, também, para 
a sociedade em geral (FREITAS; LAZZA-
RETTI, 2016, p. 4).

Dando continuidade, Freitas e Lazzaretti 
(2016) enfatizam que a participação da famí-
lia dentro da escola é essencial para que se-
jam resolvidos diversos problemas, como por 
exemplo as dificuldades apresentadas pelos 
estudantes. Porém, para que exista uma par-
ceria adequada, a escola deve estar aberta e 
pronta para compreender a família, que são 
diferentes e que necessitam de coisas diferen-
tes, assim como apresentam visões diversas 
sobre a escola e as aprendizagens dos es-
tudantes, buscando encontrar estratégias de 
ações que auxiliem esta família, visualizando 
o impacto desta ação conjunta nos avanços 
dos estudantes.

Ao compreender sobre esta importância 
do desenvolvimento de um trabalho em par-
ceria entre escola e família Freitas e Lazzaretti 
(2016) mostram com maior especificidade a 
necessidade desta parceria para os estudan-
tes com deficiência. Segundo eles:

A família e a escola têm a oportunidade 
de contribuir para o desenvolvimento da 
criança com deficiência. Elas constituem 
os dois ambientes favoráveis para o bom 
desenvolvimento . . . .or isso que devem 
interagir e colaborar de maneira mútua, 
com objetivos comuns. E quando traba-
lham juntas, não focalizam a deficiência e 
sim as potencialidades que estas crianças 
têm, formando indivíduos com autonomia, 
produtivos e participantes de seu próprio 
desenvolvimento perante a sociedade 
(FREITAS; LAZZARETTI, 2016, p. 11).

Em complemento, Freitas e Lazzaretti 
(2016) colocam que existe uma construção 
coletiva quando há parceria entre escola e 
família. Ao conhecer a escola . . . .scola co-
nhecer um pouco melhor sobre elas, é possí-
vel traçar ações que inferem no incentivo das 
práticas participativas no ambiente educacio-
nal, com vistas a fortalecer lutas em prol dos 
estudantes com deficiência .  .  .  .lcance de 
objetivos que os beneficiem.
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As famílias, quando se perceberem 
presentes na escola, se sentem motivadas 
e iniciam um processo reflexivo sobre o pa-
pel da escola e seu papel na formação dos 
estudantes com deficiência. Esta motivação 
leva a práticas mais adequadas, como afir-
mam Freitas e Lazzaretti (2016), que levam à 
concretização de os objetivos voltados para o 
desenvolvimento integral e formativo dos estu-
dantes com deficiência. Dessa forma, Freitas 
e Lazzaretti (2016), afirmam que:

A motivação pode ser transformada em 
uma ação específica e as famílias podem 
apresentar conhecimentos sobre serviços, 
direitos legais, natureza da deficiência e 
suas repercussões, e maneiras de educar 
seus filhos. A autora ainda cita que as 
habilidades relacionadas com o empo-
deramento são habilidades de resolução 
de problemas, possibilitando estratégias 
para lidar com tais problemas (FREITAS; 
LAZZARETTI, 2016, p. 7).

Para dar força a esta ação parceria en-
tre família e escola, segundo Silva (2015), é 
importante que as necessidades dos estudan-
tes com deficiência sejam contempladas no 
cotidiano educacional da educação regular, 
compreendendo que o atendimento das ne-
cessidades deste público gera suas apren-
dizagens e ambas as instituições possuem 
responsabilidade em maximizar a oferta de 
oportunidades de construção do conhecimen-
to para os estudantes deficientes, cada qual 
no seu espaço mas com uma visão integrada 
das capacidades que este possuem.

Para Santos (1999), a relação existente 
entre família e escola na perspectiva de par-
ceria deve se dar com reciprocidade. Por um 
lado, a família traz para a escola suas vivên-
cias e seu conhecimento sobre os estudan-
tes, enquanto, por outro lado, a escola traz 
as informações pertinentes sobre o estudante 
e suas relações com o processo de ensino-
-aprendizagem. É importante partir da visão 
de que os estudantes são filhos, assim como 
os filhos são estudantes, cabendo às duas 
instituições uma aproximação com vistas a 

corresponsabilidade de ambas no desenvol-
vimento integral dos estudantes.

Para dar uma melhor visão sobre a im-
portância desta reciprocidade e corresponsa-
bilidade, Cia e Maturana (2015) afirmam que:

De fato, a interação efetiva entre família e 
escola contribui de maneira positiva para 
o processo de real inclusão de crianças 
público-alvo da educação especial em sa-
las de aula regulares. Entretanto, o envol-
vimento da família no processo de inclu-
são escolar fica sujeito a diversos fatores, 
como: percepções dos pais sobre o papel 
da escola no desenvolvimento da criança, 
tipo de apoio e suporte oferecidos pela 
escola, concepções da escola sobre a 
criança com deficiência, políticas educa-
cionais nacionais, estaduais e municipais, 
entre outros, variando significativamente 
em relação à idade e etapa educacional 
da criança (CIA; MATURANA, 2015, p. 
351).

Para que exista uma parceria efetiva, 
Silva (2015) afirma que é necessário adotar 
estratégias de ações metodológicas diversas 
de forma a garantir o atendimento às necessi-
dades dos estudantes com deficiência como 
a adequação dos espaços físicos da escola 
com vistas a organizar um ambiente que te-
nha uma Educação Inclusiva bem-sucedida.

De acordo com Serra (2010), o envol-
vimento da família com a escola e vice-versa, 
garante a participação ativa dos familiares no 
processo de ensino-aprendizagem dos estu-
dantes deficientes, inferindo na tomada de 
decisões adequadas às necessidades dos 
mesmos e em um planejamento educacional 
que traga a inclusão como ponto de partida 
para a organização de práticas pedagógicas, 
mediante a utilização de comunicação mais 
direta, aberta e clara. Muitas são as críticas 
levantadas pelos familiares ao visualizarem 
que em diversos pontos as necessidades de 
seus estudantes não estão sendo supridas e 
a escola deve dar ouvido a estas críticas e 
pensar em conjunto formas de sanar os pro-
blemas visualizados.
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Partindo desta ótica, Freitas e Lazzaretti 
(2016) evidenciam que:

Uma boa interação entre família, escola e 
profissionais proporciona uma maior com-
preensão das necessidades, interesses, 
habilidades e potencialidades da criança 
com deficiência. Embora seja de extrema 
relevância esta parceria, existem alguns 
obstáculos a serem enfrentados, por par-
te da família em relação aos profissionais: 
falta de tempo, dificuldade para entender 
a linguagem técnica usada pelos profis-
sionais, dificuldade com Família e escola: 
contribuindo para o processo de inclusão 
escolar de crianças com deficiências , sen-
timento de inferioridade em relação aos 
profissionais e falta de conhecimento sobre 
a deficiência. Por parte dos profissionais 
com relação à família: apatia dos pais, da 
falta de tempo, e da falta de reconhecimen-
to do trabalho profissional. Embora nos 
dias atuais, os familiares sejam parceiros, 
a relação com profissionais e escola ainda 
é difícil. Mesmo diante de todos os bene-
fícios que esta parceria proporciona, ela 
deve ser buscada constantemente (FREI-
TAS; LAZZARETTI, 2016, p. 7).

É compreensível, como colocam Freitas 
e Lazzaretti (2016) que a educação do estu-
dante é uma das responsabilidades da família. 
Sendo assim, é de suma importância que a 
escola envolva esta família em seu cotidiano, 
permitindo que se sintam corresponsáveis pelo 
seu desenvolvimento e formação, necessitan-
do para isso, que ocorra uma confiança mútua 
entre as duas partes.

De acordo com Bicca et al (2015), há 
uma grande importância nos familiares busca-
rem informações sobre o desenvolvimento de 
seus estudantes deficientes juntamente com a 
escola, auxiliando-os nas aprendizagens adqui-
ridas e na construção do conhecimento com 
uma participação ativa em reuniões de pais, 
conselhos de escola, nos deveres de casa, 
mostrando aos estudantes a ligação existente 
entre a escola e sua casa. Ao perceberem que 
a família dá importância a escola, os estudan-
tes passam a ter novas condutas mais respei-
tosas dentro do ambiente educacional.

As informações trazidas pela família 
podem e devem interferir na organização de 
práticas pedagógicas mais adequadas para 
atender as necessidades dos estudantes com 
deficiência, comprovando a essencialidade 
da parceria aqui defendida. Segundo Serra 
(2015), as intervenções mais adequadas se 
dão a partir do momento que os profissionais 
da educação conhecem mais profundamen-
te sobre os estudantes deficientes . . . .amília 
contribui significativamente para isso. A esco-
la por outro lado, pode dar orientações para 
que as situações em casa sejam mais estimu-
ladores para o estudante deficiente, trazendo 
um pouco dos saberes teóricos educacionais 
para que os familiares se apropriem deste co-
nhecimento. Dentre as formas de ocorrer este 
compartilhamento de saberes, Serra (2015) 
elenca que:

A parceria entre família e escola pode se 
configurar especialmente por meio dos 
serviços de aconselhamento para ameni-
zar o estresse e garantir a motivação para 
a continuidade do tratamento do filho e 
das técnicas dentro de casa. Diminuir os 
estressores familiares é importante para 
evitar que os pais deixem de manter um 
relacionamento afetivo com seus filhos e 
se isolem do ambiente social (SERRA, 
2015, p. 49).

Portanto, existe uma importância signi-
ficativa no envolvimento escola-família e este 
deve fazer parte do cotidiano educacional. 
Porém, este envolvimento não deve eximir a 
responsabilidade do governo em continuar 
estruturando políticas públicas que repensem 
o sistema educacional para dar valia a Edu-
cação Inclusiva.

ESCOLA E SUA FUNÇÃO DE 
APROXIMAR A FAMÍLIA

A escola, de acordo com a Cia e Matu-
rana (2015), . . . .egundo espaço de mediação 
entre os sujeitos .  .  .  .eio que se encontram 
inseridos. Na escola, os saberes culturais e 
históricos passam a ser organizados e são a 
base da construção do conhecimento dos es-
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tudantes. Nesse espaço, os estudantes apren-
derão novas formas de se relacionar com o 
outro e com o meio, adquirirão condutas e 
comportamentos sociais, terão acesso a no-
vos valores, vivenciaram formas de socializa-
ção entre pares, qualificando seu desenvolvi-
mento integral.

Neste sentido, Cia e Maturana (2015) 
colocam que a função da escola perpassa 
a apresentação de conteúdos e se infere na 
formação humana dos estudantes, favorecen-
do sua atuação transformadora na sociedade. 
Essa formação deve estar permeada no de-
senvolvimento do pensamento crítica-reflexivo 
e na compreensão dos estudantes sobre sua 
importância e função social.

Em complemento, Freitas e Lazzaretti 
(2016) evidenciam que a escola, enquanto 
uma instituição social de suma importância 
para a formação dos sujeitos, é um espaço 
onde é possível observar que as práticas pe-
dagógicas são efetivadas em sua formalidade, 
sendo responsável por desenvolver, propiciar 
a aquisição de aprendizagens significativas e 
ampliar a construção do conhecimento dos 
estudantes.

Dessa forma, o currículo o qual a esco-
la está alicerçada deve ser capaz de trazer 
desenvolvimento para as experiências que 
ocorrem em seu cotidiano, levando em con-
sideração a diversidade de sujeitos que fazem 
parte desta. Com isso, se torna visível a ne-
cessidade de contemplar conhecimentos que 
os estudantes adquirem fora da escola em 
família, para que a organização das práticas 
pedagógicas sejam adequadas para atender 
às suas necessidades.

Partindo desta visão, Duprat e Oliveira 
(2016) refletem sobre o acolhimento destas 
necessidades dentro da escola, trazendo a 
temática da Educação Especial à tona, po-
dendo ser visualizada no trecho a seguir:

A escola na modalidade de educação es-
pecial no qual trabalho com alunos com 
deficiências, também acaba por desem-
penhar, dentro de suas funções educacio-
nais, um papel de assistência às famílias, 
o que por consequência poderá trazer 
maiores possibilidades de êxito em resul-
tados para os alunos. Com este propósito 
se faz necessário essa relação da partici-
pação efetiva entre família e escola. É im-
portante que os integrantes da escola, so-
bretudo os professores . . . .edagogo(a), 
construam um vínculo com os membros 
da família do aluno com deficiência co-
nhecendo sua realidade e necessidades. 
Contudo, sempre que possível, a escola 
deve estar acessível à família. Os familia-
res que não são receptivos à realidade 
do seu filho, poderão usá-lo numa outra 
ocasião. Todavia, os problemas do aluno 
podem mudar com a idade, . . . .elhor para 
ele seria que os familiares deixassem a 
escola com o sentimento que poderiam 
voltar a ela (DUPRAT; OLIVEIRA, 2016, 
p. 3).

De acordo com Santos (1999), a esco-
la, para dar conta das necessidades indivi-
duais dos seus estudantes, deve abrir suas 
portas para que a família a adentre. Não há 
relações de hierarquia e poder no que concer-
ne sobre trazer elementos fundamentais para 
que se compreenda o estudante enquanto um 
ser humano em desenvolvimento, apontando 
para as duas instituições como significativas 
no processo de ensino-aprendizagem dos es-
tudantes.

Na perspectiva de Nunes et al (2015), 
ainda na atualidade é possível visualizar es-
colas que realizam ações de afastamento da 
família. Alguns profissionais da educação, ge-
ralmente em referência aos estudantes mais 
pobres, trazem julgamento e falas preconcei-
tuosas sobre as relações familiares dos estu-
dantes, utilizando pensamentos inadequados 
para justificar possíveis dificuldades de apren-
dizagens, mas sem conhecimento da real situ-
ação vivenciada pelo estudante em ambiente 
familiar. Isso impacta no afastamento entre as 
duas instituições. Dessa forma, abordam que:
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Entre a História, os Preconceitos, a Escola 
e a família da família são contrapostas 
com as falas de dedicação dos pais. Mas 
trata-se de uma dedicação não visível ao 
observador mais desatento. Porque para 
essas pessoas, a escola nem sempre é 
um espaço familiar. Muitos pais não tive-
ram boas experiências na escola, evadi-
ram muito cedo, tiveram que trabalhar e 
parar de estudar. São frutos de um siste-
ma escolar seletivo. Mas não é isso que 
desejam para os filhos. Expressam sua 
angústia pelas dificuldades do filho e to-
dos são unânimes em valorizar a escola 
(NUNES et al, 2015, p. 1115-1116).

Para Fantacini e França (2012), a esco-
la deve estar aberta à família de forma a ou-
vir suas inquietações, seus questionamentos, 
suas dúvidas, assim como buscar saber me-
lhor sobre como são as vivências e famílias e 
suas necessidades, as quais podem impactar 
no desenvolvimento dos estudantes.

A comunicação entre ambos deve ser 
clara, com uma linguagem de fácil compreen-
são, sem querer se mostrar superior por deter 
um conhecimento que por vezes, as famílias 
não detêm. Deve-se criar um clima de con-
fiança e reciprocidade, pois da mesma forma 
que a família tem suas inquietações com a 
escola, a escola possui muitas dúvidas em 
relação às experiências familiares dos estu-
dantes. Para que o desenvolvimento dos es-
tudantes sejam mais qualificados não dá para 
continuar havendo esta falha de informações 
entre as duas instituições.

A escola deve ser repensada para aco-
lher as famílias dos estudantes com deficiên-
cia. Ela deve ressignificar alguns paradigmas 
e dogmas que a acompanha com o passar 
dos tempos, rever velhas práticas que não 
contemplam os estudantes como centro do 
processo de ensino-aprendizagem e compre-
ender a necessidade da parceria da esco-
la- família. A respeito disso, Cia e Maturana 
(2015) colocam que:

Em relação à variabilidade e diversida-
de de condições, pode-se inferir que 
nem todas as diferenças apresentadas 
pelas pessoas são vantajosas. Algumas 
características podem ser consideradas 
vantajosas em determinadas culturas e 
desvantajosas em outras, por exemplo. 
Portanto, há que se considerar o envolvi-
mento de determinada diferença, o meio 
e circunstância em que ela se manifesta, 
bem como a dimensão social das diferen-
ças. Tal consideração é relevante no es-
tudo das deficiências e da inclusão, pois 
a concepção, por exemplo, na escola ou 
na família, que se tem sobre uma caracte-
rística ou deficiência vai determinar a ma-
neira como ela será tratada, influenciando 
pesquisas e práticas de intervenção (CIA; 
MATURANA, 2015, p. 351).

Neste contexto, Freitas e Lazzaretti 
(2016) enfatizam a importância dos profissio-
nais da educação que trabalham nas escolas 
de terem conhecimento sobre o diagnóstico 
e prognóstico dos estudantes deficientes e, 
somente, a família será capaz de repassar 
estas informações de acordo com o acompa-
nhamento que o estudante está vivenciando.

Mediante conversas mais diretas e in-
dividualizadas com as famílias, a escola será 
capaz de ter informações e orientações per-
tinentes para organizar suas práticas peda-
gógicas cotidianas, assim como estruturar 
estimulações que em parceria com a família 
serão as mais correlatas às necessidades do 
estudante deficiente.

Portanto, como ressaltam Fantacini e 
França (2012), a família é uma das peças-
-chave para o desenvolvimento dos estudan-
tes deficientes em ambiente escolar . . . .scola 
deve estar ciente da sua responsabilidade de 
trazer esta família para o processo de ensino-
-aprendizagens.
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Diante das fontes argumentativas evidenciadas no decorrer do desenvolvimento deste 
artigo, foi possível evidenciar que a escola deve organizar ações que aproximem a família 
dela, mostrando a sua corresponsabilidade na aquisição das aprendizagens e na construção 
do conhecimento dos estudantes com deficiência.

Por meio de um trabalho em conjunto, se ampliam as oportunidades de ações dos estu-
dantes deficientes, respaldados por um fator histórico e de compreensão de que os estímulos 
externos são essenciais para a aquisição das aprendizagens diferenciando na superação de 
seus limites no contexto educacional.

Sendo assim, existe a necessidade de repensar a escola e sua relação com a família, 
deixando de lado a segregação de responsabilidades, pois o estudante deficiente é um su-
jeito único que necessita da interação entre os espaços que vivencia para que sua formação 
permita sua ação social e sua inserção efetiva nesta sociedade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 346

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

REFERÊNCIAS

BICCA, Andreza Fagundes et al. A FAMÍLIA NA INCLUSÃO ESCOLAR. Revista Pós-Graduação: Desafios Contem-

porâneos, v.2, n. 2, 2015.

CIA, Fabiana e MATURANA, Ana Paula Pacheco. EDUCAÇÃO ESPECIAL . . . .ELAÇÃO FAMÍLIA - ESCOLA: ANÁ-

LISE DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DE TESES E DISSERTAÇÕES. Revista Quadrimestral da Associação Brasileira 

de Psicologia Escolar e Educacional, v. 19, n. 2, 2015, p. 349-358.

DUPRAT, Angélica Alecsandra e OLIVEIRA, Uilson Nunes de. ESCOLA E FAMÍLIA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL. 

Os Desafios da Escola Pública Paranaense na Perspectiva do Professor PDE, 2016. Disponível em: <http://www.

diaadiaedu cacao.pr.gov.br/portals/cadernospde/pdebusca/producoes_pde/2016/2016_artigo_gestao_unioes-

te_angelicaalecsandraduprat.pdf>. Acesso em 07 nov. 2020.

FANTACINI, Andrea Fernandes e FRANÇA, Gabriela Julio Galvão de. EDUCAÇÃO INCLUSIVA . . . .POIO À FAMÍLIA. 

Linguagem Acadêmica, Batatais, v. 2, n. 2, 2012, p. 113-129.

FREITAS, Alciléia Sousa e LAZZARETTI, Beatriz. FAMÍLIA E ESCOLA: O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR DE 

CRIANÇAS COM DEFICIÊNCIAS. Caderno Intersaberes, v. 5, n.6, 2016, p.1-13.

KASSAR, Mônica de Carvalho Magalhães. EDUCAÇÃO ESPECIAL NA PERSPECTIVA DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA: 

DESAFIOS DA IMPLANTAÇÃO DE UMA POLÍTICA NACIONAL. Educar em Revista, Curitiba, Brasil, n. 41, 2011, 

p. 61-79.

NUNES, Sylvia da Silveira et al. EDUCAÇÃO INCLUSIVA: ENTRE A HISTÓRIA, OS PRECONCEITOS, A ESCOLA 

. . . .AMÍLIA. Psicologia: Ciência e Profissão, v. 35, n. 4, 2015, p.1106-1119.

SANTOS, Mônica Pereira dos. A INCLUSÃO E AS RELAÇÕES ENTRE A FAMÍLIA . . . .SCOLA. ESPAÇO – Informa-

tivo Técnico do INES, n. 11, 1999, p.40-43.

SERRA, Dayse. AUTISMO, FAMÍLIA E INCLUSÃO. Polêm!ca, v. 9, n. 1, 2010, p. 40 – 56.

SILVA, Taiane Vieira da. INCLUSÃO ESCOLAR: RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA. XII Congresso Nacional de Educação 

– EDUCERE, 2015. Disponível em: <https://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2015/16662_8048.pdf>. Acesso em: 

07 nov. 2020.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 347

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

Graduada em Pedagogia pela Faculdade 
Universidade de Mogi das Cruzes (2014); 
Especialista em Letramento e Alfabetização pela 
Faculdade Campos Elíseos (2018); Professora de 
Ensino Fundamental I, na Rede Municipal de São 
Paulo na EMEF Maria Clara Machado e na Rede 
Municipal de Guarulhos na EPG Castro Alves.

KARIN 
DE OLIVEIRA MENDES NEVES

Avenida Copacabana, 325 
22º andar - Alphaville - Barueri- SP

11 4200-7070 | www.fce.edu.br



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 348

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

RESUMO: Este artigo tem como objetivo discutir os desafios e possibilidades da inclusão de 
alunos surdos no ensino regular.  Traçaremos o percurso histórico da educação de surdos, 
especialmente a luta da comunidade surda no Brasil para regulamentação da LIBRAS 
enquanto primeira língua e o direito à educação bilíngue. Existem ainda entraves com 
relação a inclusão de alunos surdos na escola comum, muitos estudiosos e representantes 
da comunidade surda no país se opõem a esse modelo de inclusão atual, alegando que 
pouco oferece em termos de aprendizagem ao aluno surdo. Por esse motivo, esse trabalho, 
ainda que de forma não tão profunda quanto o tema exige, procura entender a luta da 
comunidade surda, o conceito de inclusão escolar, seus principais desafios e por fim 
pensar algumas possibilidades que possam orientar o professor com relação a integração 
do aluno surdo no dia a dia. Sabemos que a discussão é ampla e complexa, mas a inclusão 
já é uma realidade em nossas escolas e por isso precisamos pensar caminhos possíveis 
nas condições atuais.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Aluno Surdo; Formação de Professores.

PERCURSOS, DESAFIOS E POSSIBILIDADES DA INCLUSÃO DE 
ALUNOS SURDOS NO ENSINO REGULAR
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A inclusão escolar de alunos com necessidades educacionais especiais tornou-se 
um tema muito discutido nas últimas décadas, para os que defendem a escola 
constitui-se um espaço sociocultural onde as diferenças coexistem, sendo assim, 

seu maior desafio é harmonizar de forma produtiva a diversidade que a compõem.

Entretanto, muitos autores alertam para falta de preparo dos sistemas educacionais para 
lidar com essa nova demanda, para eles, dentro dessa proposta “inclusiva” está incutida um 
caráter excludente, já que as escolas não têm oferecido condições reais de aprendizagem 
para estes alunos.

Quando tratamos sobre a inclusão escolar de alunos surdos a discussão é ainda mais 
complexa, primeiro porque a educação de surdos não é um fato recente, nem tampouco iso-
lado, mas fruto de um longo processo histórico marcado por lutas por parte da comunidade 
surda pela afirmação de sua identidade enquanto minoria linguística. Falar sobre a inclusão 
de alunos surdos no ensino regular exige pensar nos encontros e desencontros que essa 
proposta apresenta.

O foco deste artigo é refletir a partir de referenciais teóricos os desafios e as possibi-
lidades de educar alunos surdos no ensino regular em classes majoritariamente compostas 
por ouvintes. Infelizmente a proposta inclusiva nas escolas brasileiras está longe do ideal, no 
entanto não podemos permitir que esses obstáculos limitem nossa atuação, esses alunos já 
frequentam nossas escolas e por esse motivo precisamos pensar caminhos que possibilitem 
a eles condições reais de aprendizagem.

O trabalho foi organizado em três capítulos, no primeiro apresentaremos o percurso 
histórico da educação de surdos, mostrando a luta da comunidade surda para terem seus di-
reitos assegurados. No segundo capítulo, discutiremos o conceito de educação inclusiva com 
o foco nos embates envolvendo a inclusão de pessoas surdas no ensino regular, trataremos 
também sobre a formação de professores. No terceiro, apresentaremos algumas estratégias 
que podem ajudar o professor . . . .rópria escola a atenderem de forma efetiva esses alunos.

INTRODUÇÃO
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BREVE PERCURSO HISTÓRICO DA 
EDUCAÇÃO DE SURDOS

Historicamente a questão da inclusão 
atravessou diferentes fases em diversas épo-
cas e culturas. Segundo esclarece Corrêa 
(1999) a Idade Antiga, na Grécia foi conside-
rada um período de grande exclusão social, 
crianças nascidas com algum tipo de defici-
ência eram abandonadas, perdendo o com-
pleto direito ao convívio social.

Os surdos não eram considerados se-
res humanos competentes, como não possu-
íam linguagem oral, acreditava-se eles não 
dispunham do pensamento. Aristóteles acre-
ditava que a condição humana estava intima-
mente ligada à linguagem, por esse motivo 
não considerava os surdos humanos. Para os 
romanos, os surdos eram confundidos com 
retardados mentais, por esse motivo ficavam 
privados de seus direitos legais (MOURA, 
LODI, HARRISON, 1997).

Na Idade Média, pessoas com deficiên-
cia eram marginalizadas, rotuladas, persegui-
das e até mortas. Algumas famílias preferem 
escondê-las, as privando da vida social. Não 
foi diferente com os surdos, eles foram proibi-
dos de se casarem, tal ordenança durou até o 
século XII. Para eles, a alma dos surdos não 
era imortal, pois nunca conseguiriam falar os 
sacramentos.

Na Idade Moderna a história começou a 
se modificar, surgiram os primeiros educado-
res surdos, o primeiro deles foi Pedro Ponce 
de León, um monge beneditino responsável 
por educar filhos surdos de aristocratas, sua 
tarefa era garantir que essas crianças tives-
sem direito à herança. Sua ênfase era fazer 
com que os surdos falassem, obteve êxito 
em sua empreitada, conseguiu desenvolver 
a fala, ensinar leitura, escrita e até mesmo 
filosofia (MOURA, LODI, HARRISON, 1997).

Seus métodos serviram de base para 
outros educadores, entre eles Juan Pablo Bo-
net. Este padre espanhol publicou em 1620 
uma obra sobre a arte de ensinar surdos a 

falar, entre os recursos aplicados estavam: 
o alfabeto manual, a língua de sinais, escrita 
. . . .anipulação dos órgãos fonoarticulatórios). 
Os métodos de Bonet eram focados na ora-
lidade, porém também fazia uso do alfabeto 
manual e dos sinais. Esses métodos foram 
disseminados por muitos lugares da Europa, 
dois grandes expoentes dos métodos dele 
são Pereire e Wallis, com o passar do tempo 
eles acabaram abandonando a oralização, 
pois compreenderam que a língua de sinais 
era a forma mais adequada para comunica-
ção de surdos (MOURA, LODI, HARRISON, 
1997).

Ainda na Idade Moderna surge o gran-
de nome da educação de surdos, o francês 
Charles Michel de L' Epée. Em 1760, criou o 
Instituto Nacional para Surdos-Mudos de Pa-
ris, ele foi o primeiro a reconhecer que sur-
dos possuem uma língua, e por terem uma 
linguagem própria não precisavam aprender 
uma língua oral. Já na Idade Contemporâ-
nea temos Thomas Gallaudet, o americano 
em busca de novos métodos para educação 
de surdos viaja para a Europa em 1816, lá 
realiza um estágio no Instituto Nacional e co-
nhece Laurent Clerc que lhe ensina a língua 
de sinais francesa. Gallaudet convida o fran-
cês para retornar com ele para os Estados 
Unidos, tempos depois inauguram a primeira 
escola de surdos do país. Em 1864 seu filho 
Edward Gallaudet funda a primeira universida-
de para surdos no mundo, a Gallaudet Univer-
sity (MOURA, LODI, HARRISON, 1997).

Em 1880, ocorreu em Milão o Congres-
so de Professores de Surdos, no qual se pro-
curou discutir e avaliar qual seria o melhor 
método para a educação do surdo: a língua 
de sinais, o oralismo ou a mista. Eles acredita-
vam que isso beneficiaria o desenvolvimento 
da fala, a partir daquele momento as escolas 
adotaram o chamado “método oral puro”. Os 
oralistas defendiam o afastamento de profes-
sores surdos como garantia de que não seria 
usada a língua de sinais (MOURA, 2000).
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EDUCAÇÃO DE SURDOS NO BRASIL

A educação de surdos no Brasil tem 
como marco inicial a chegada do professor 
surdo francês Ernest Huet a convite de D. Pe-
dro II em 1856, ele funda a primeira escola 
para surdos do país, chamada na época de 
Imperial Instituto de Surdos-Mudos. Com o 
passar do tempo, o termo “surdo-mudo” saiu 
de uso por ser incorreto. Ele trouxe o alfabeto 
manual francês e alguns sinais para o Brasil. 
Os surdos brasileiros em contato com a Lín-
gua de Sinais Francesa (LSF), desenvolveram 
a Língua de Sinais Brasileira. No ano seguinte, 
foi fundado o Instituto dos Surdos-Mudos do 
Rio de Janeiro, e denominado o atual Instituto 
Nacional de Educação de Surdos (INES). Em 
1873, foi feita a iconografia dos sinais, de au-
toria do aluno surdo Flausino José de Gama 
(CAMPELLO, REZENDE, 2014).

O INES ofertou o programa de formado-
res de surdos para a disseminação da Libras 
em outras regiões. Surgiu também em 1929 
o Instituto Santa Terezinha em São Paulo que 
atendia alunas surdas. Inicialmente a políti-
ca educacional para surdos seguia o método 
francês, porém, sofreu grande influência do 
Congresso de Milão, sendo proibido no Ins-
tituto dos Surdos-Mudos no Brasil o uso da 
língua de sinais, para não extinguir a habili-
dade de oralização dos surdos, método este 
classificado como capaz de destruir a fala 
das crianças. Devido a essa proibição hou-
ve o isolamento cultural do povo surdo. Na 
década de 1990, a pesquisadora americana 
Norine Berenz, em visita às escolas de surdos 
no Brasil, percebeu que as instituições ainda 
eram majoritariamente oralistas.

O Rio de Janeiro .  .  .  .erço da cultura 
surda no Brasil, não só pela fundação do Ins-
tituto Nacional de Educação de Surdos (INES) 
na cidade, mas também pelos importantes 
movimentos da comunidade surda que sur-
giram na cidade. A professora de Linguística 
Lucinda Ferreira Barreto foi a primeira a se 

dedicar ao estudo da Língua Brasileira de Si-
nais na UFRJ. Em 1994 um grande aconteci-
mento deu maior visibilidade a causa surda, 
a marcha “Surdos Venceremos” reivindicava 
o reconhecimento oficial da Libras, direito à 
educação e provimento de intérpretes (CAM-
PELLO, REZENDE, 2014).

Em abril de 2002 uma grande vitó-
ria para a comunidade surda, a Lei Federal 
10.436 oficializa a Língua Brasileira de Sinais 
enquanto: Forma de comunicação e expres-
são, em que o sistema linguístico de natu-
reza visual-motora, com estrutura gramatical 
própria, constitui um sistema linguístico de 
transmissão de ideias e fatos, oriundos de 
comunidade de pessoas surdas do Brasil. A 
partir dessa lei os surdos passam a ser le-
galmente reconhecidos em território nacional 
como um grupo cultural que utiliza uma língua 
minoritária, a Libras.

O decreto 5.626/05 que regulamenta a 
lei de Libras, prevê a organização de turmas 
bilíngues, constituídas por alunos surdos e ou-
vintes, onde tanto a Libras quanto a Língua 
Portuguesa sejam utilizadas no espaço esco-
lar. Determina a Libras como primeira língua 
para alunos surdos, sendo a Língua Portu-
guesa a segunda na sua modalidade escrita. 
O decreto orienta sobre a obrigatoriedade da 
língua de sinais na formação inicial e continu-
ada dos professores.

LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS 
(LIBRAS)

A linguagem é muito importante para 
constituição do ser humano, . . . .rincipal habi-
lidade que nos diferencia dos outros animais, 
é responsável pela regulação da atividade 
psíquica humana. Segundo Vygotsky (1993) 
a aquisição da linguagem pela criança mo-
difica suas funções mentais superiores: dá 
uma forma definida ao pensamento, possibi-
lita o aparecimento da imaginação, o uso da 
memória e o p.lanejamento da ação. Neste 
sentido, a linguagem sistematiza a experiên-
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cia direta dos sujeitos e por isso adquire uma 
função central no desenvolvimento cognitivo, 
reorganizando os processos que nele estão 
em andamento.

Se a linguagem é adquirida por meio 
das interações sociais que mantemos e na 
nossa sociedade essas interações ocorrem 
pelo uso da palavra oralizada, precisamos 
refletir sobre as dificuldades enfrentadas por 
pessoas surdas para entrarem em contato 
com a língua do grupo social no qual estão 
inseridos. A maioria das crianças surdas não 
têm imersão linguística à dos ouvintes na fa-
mília ou em seu convívio social, neste ponto 
que se destaca o importante papel da escola, 
é lá que a criança fará a aquisição da língua 
de sinais e progressivamente fará uso tam-
bém da língua portuguesa.

A Língua Brasileira de Sinais (Libras) 
. . . .íngua oficial da comunidade surda, possui 
todos os aspectos linguísticos que qualquer 
língua possui. Após uma intensa luta da co-
munidade da surda para o reconhecimento da 
Libras, em 24 de abril de 2002, a língua de 
sinais foi regulamentada no Brasil. Conforme 
consta na Política Nacional de Educação Es-
pecial na Perspectiva da Educação Inclusiva, 
de 2008:

A Lei nº10. 436/02 reconhece a Língua 
brasileira de Sinais como meio legal de 
comunicação e expressão, determinados 
que sejam garantidas formas instituciona-
lizadas de apoiar seu uso e difusão, bem 
como a inclusão da disciplina de Libras 
como parte integrante do currículo nos 
cursos de formação de professores e de 
fonoaudiologia (BRASIL, 2008, p.9).

Língua de sinais não são universais, a 
Língua Brasileira de Sinais (Libras) tem origem 
na língua de sinais francesa. Quadros (2004) 
explica que “A língua brasileira de sinais é 
uma língua visual articulada pelas mãos, ex-
pressões essas vindas do corpo. É uma língua 
natural usada pelos surdos” (p.19). Dentro de 
um mesmo país existem variações regionais. 

A Libras como toda língua apresenta dialetos 
regionais, podendo sofrer mudanças históri-
cas de uma geração para outra. Como uma 
língua viva, com o passar do tempo pode so-
frer alterações.

Contém itens lexicais, morfológicos, sin-
táticos e semânticos. A sua estrutura gramati-
cal é organizada a partir de alguns parâmetros 
que estruturam sua formação nos diferentes 
níveis linguísticos. Três são seus parâmetros 
principais ou maiores: a Configuração da(s) 
mão(s) – (CM), o Movimento – (M) . . . .onto 
de Articulação – (PA); e outros três consti-
tuem seus parâmetros menores: Região de 
Contato, Orientação da(s) mão(s) e Disposi-
ção da(s) mão(s). (FERREIRA BRITO, 1990).

ESCOLA INCLUSIVA

No século XX, com o avanço da psico-
logia e com o desenvolvimento de novas teo-
rias de aprendizagem que passaram a pensar 
uma nova configuração de escola e ensino, 
ocorreram mudanças significativas nos de-
bates sobre Educação. Por volta da década 
de 1990 e início do século XXI, avançam os 
estudos sobre a Educação Especial no Brasil 
(MAZZOTTA, 2005).

Com a Declaração Universal dos Direi-
tos Humanos e outros documentos impor-
tantes como a Declaração Mundial Sobre 
Educação para Todos .  .  .  .Plano de Ação 
para Satisfazer as Necessidades Básicas de 
Aprendizagem”; Declaração de Salamanca; 
Convenção da Guatemala . . . .eclaração de 
Montreal, novas perspectivas sobre a inclusão 
escolar foram exploradas. Conforme apresen-
ta Declaração de Salamanca:

O princípio fundamental das escolas inclu-
sivas consiste em os alunos aprenderem 
juntos, sempre que possível, independen-
temente das dificuldades e das diferenças 
que apresentem. Estas escolas devem 
reconhecer e satisfazer as necessidades 
diversas dos seus alunos, adaptando-se 
aos vários estilos e ritmos de aprendiza-
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gem, de modo a garantir um bom nível de 
educação para todos, através de currícu-
los adequados, de uma boa organização 
escolar, de estratégias pedagógicas, de 
utilização de recursos e de uma coopera-
ção com as respectivas comunidades. É 
preciso, portanto, um conjunto de apoios 
e de serviços para satisfazer o conjun-
to de necessidades especiais dentro da 
escola (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 
1994, p. 11-12).

Com as exigências dos órgãos interna-
cionais para o desenvolvimento de políticas 
públicas nacionais que favoreçam a efetiva-
ção destes direitos fundamentais, o discurso 
favorável à inclusão ganhou força no Brasil. 
A necessidade de discutir a questão da in-
clusão escolar tornou-se vigente, o que se 
consolidou nas várias reformas educacionais 
ocorridas no país nos últimos anos, como na 
LDB (Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional 1996).

O documento traz na pauta o atendi-
mento às necessidades educativas especiais, 
evidenciando a responsabilidade do poder 
público . . . .atrícula preferencial destes alunos 
na rede regular de ensino, recebendo o auxí-
lio especializado necessário. Com a Resolu-
ção n.2/2001 que instituiu as Diretrizes Nacio-
nais para a Educação Especial na Educação 
Básica, houve um avanço na perspectiva da 
universalização, conforme esclarece o Art. 2º 
do documento:

Os sistemas de ensino devem matricular 
todos os alunos, cabendo às escolas or-
ganizar-se para o atendimento aos edu-
candos com necessidades educacionais 
especiais, assegurando as condições ne-
cessárias para a educação de qualidade 
para todos (RESOLUÇÃO n.2/2001).

A legislação brasileira determina a inclu-
são de alunos com necessidades educacio-
nais especiais em escolas regulares. O Minis-
tério da Educação, por sua vez, defende que 
o processo seja gradativo e que as escolas 
que fazem atendimento especializado conti-

nuem a existir. A grande polêmica que envol-
ve o assunto . . . .apacitação de professores 
.  .  .  .riação de espaços acessíveis a estes 
alunos nas escolas públicas.

Muitas pessoas ainda entendem a edu-
cação especial como uma modalidade que 
substitui a escolarização, porém, a educação 
especial deve ser compreendida como uma 
modalidade de ensino que tem como objetivo 
quebrar barreiras que impeçam a criança de 
exercer sua cidadania. O atendimento educa-
cional especializado é um complemento, não 
substitui a escolarização no ensino regular.

O CONCEITO DE INCLUSÃO

A palavra inclusão está ligada à ideia de 
promoção da igualdade, direitos humanos e 
ao acesso democrático aos bens e serviços 
disponíveis socialmente. Segundo Sassaki 
(2006) o processo de inclusão educacional 
ocorreu em quatro diferentes fases. A primei-
ra fase a da “Exclusão”, pessoas com defici-
ência ou com necessidades especiais eram 
rejeitadas socialmente.

A segunda fase caracteriza-se pela “Se-
gregação Institucional” na qual as pessoas 
eram afastadas de suas famílias para rece-
ber atendimento filantrópico, neste momento 
surgiram as primeiras escolas especiais. A 
terceira fase . . . .a “Integração”, neste caso 
algumas pessoas com deficiência eram en-
caminhadas às escolas regulares, classes 
especiais e classes de recursos.

Na última fase, a da “Inclusão”, todos os 
alunos com necessidades especiais devem 
ser inseridos em classes comuns, com am-
bientes físicos e procedimentos pedagógicos 
adaptados às suas necessidades. A inclusão 
de estudantes com necessidades especiais 
no sistema regular de ensino parte do pres-
suposto de que não é necessário separar as 
pessoas para educar, tal conceito está base-
ado no ideal de educação para todos.
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Dentro desta concepção a educação 
especial é um grande laboratório de desco-
bertas da aprendizagem humana, pois, ao se-
rem feitas adaptações pedagógicas para um 
aluno que tenha algum tipo de necessidade 
especial, leva-se em conta distintas formas de 
aprender e de ensinar. Conforme nos apre-
senta César (2003):

Escola inclusiva é uma escola onde se 
celebra a diversidade, encarando-a como 
uma riqueza e não como algo a evitar, em 
que as complementaridades das carac-
terísticas de cada um permitem avançar, 
em vez de serem vistas como ameaçado-
ras, como um perigo que põe em risco a 
nossa própria integridade, apenas porque 
ela é culturalmente diversa da do outro, 
que temos como parceiro social (CÉSAR, 
2003, p.119).

O modelo inclusivo tem em suas bases 
a solidariedade . . . .espeito mútuo às diferen-
ças individuais, contribuindo para a constru-
ção de uma sociedade que saiba conviver 
com as diferenças. O pressuposto da inclu-
são na escola é que se ofereça oportunidade 
de aprender a todos, respeitando sempre a 
diversidade. Para que isso aconteça é neces-
sário que tais concepções estejam presentes 
no Projeto Político Pedagógico da escola, de 
maneira que o currículo seja flexível e aten-
da às necessidades de cada aluno. Segundo 
aponta Minetto (2008, p.62):

A escola inclusiva tem no seu currículo e 
no PPP o reflexo de seus pensamentos, 
concepções e desejos, por isso de nada 
adiantaria colocar no papel algo que não 
corresponda ao que será capaz de cum-
prir. A estruturação adequada de um cur-
rículo flexível só trará benefícios quando 
todos entenderem sua razão e colabora-
rem com sua execução (MINETTO, 2008, 
p.62).

Um dos grandes desafios da escola in-
clusiva é colocar em prática estratégias que 
propiciem o aprendizado .  .  .  .leno alcance 
das potencialidades desses alunos. Sabemos 
das condições e dos problemas que envol-

vem a rede pública de ensino, atualmente a 
inclusão realizada nas escolas tem gerado o 
reverso, situações de exclusão. A falta de re-
cursos físicos e de especialização no assunto 
de professores, funcionários e gestores torna 
difícil a efetivação desse direito. Sobre isso 
alerta Lacerda (2006, p.166):

Muitos problemas são enfrentados na 
implementação desta proposta, já que a 
criança com necessidades especiais é 
diferente, e o atendimento às suas carac-
terísticas particulares implica formação, 
cuidados individualizados e revisões cur-
riculares que não ocorrem apenas pelo 
empenho do professor, mas que depen-
dem de um trabalho de discussão e for-
mação que envolve custos e que tem sido 
muito pouco realizado (LACERDA, 2006, 
p.166).

A verdadeira inclusão não ocorre no 
campo do discurso, mas através de uma luta 
contínua dos educadores e toda a sociedade 
em parceria com o poder público, em favor 
do direito à aprendizagem dessas crianças.

INCLUSÃO DE ALUNOS SURDOS NO EN-
SINO REGULAR

Tratar sobre a inclusão de alunos sur-
dos no ensino regular é sempre um tema de 
múltiplas faces, com encontros e desencon-
tros. Pessoas com surdez constantemente 
enfrentam inúmeros entraves para participa-
rem da educação escolar, principalmente pela 
forma como se organiza as propostas edu-
cacionais brasileiras. Lacerda (2006, p.164) 
alerta que “[...] é inegável que a maioria dos 
alunos surdos sofreu uma escolarização pou-
co responsável. O documento produzido pelo 
MEC (2007) intitulado “Educação Inclusiva: 
direito à diversidade”, aponta para o fato de 
que muitos alunos com surdez acabam sen-
do prejudicados pela ausência de estímulos 
adequados ao seu potencial cognitivo, sócio 
- afetivo, linguístico e político – cultural.
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Diversos autores e pesquisadores têm 
oferecido subsídios teóricos que sustentam 
a inclusão de alunos com surdez na escola 
comum, baseado num princípio de igualdade, 
valorização da diversidade e do direito de to-
dos aprenderem em condições adequadas às 
suas necessidades, entretanto, outros tantos 
autores, representantes da comunidade sur-
da e engajados na sua luta divergem sobre 
o assunto, para eles os surdos representam 
uma minoria linguística e por causa disso não 
precisam de uma educação especial, mas de 
uma educação bilíngue realizada preferencial-
mente em escolas de surdos, nas quais esse 
aluno possa conhecer a cultura surda e de-
senvolver sua própria identidade.

Skliar (1999) aponta para o caráter ex-
cludente que esse tipo de inclusão aplicada 
tem apresentado, não tem respeitado a iden-
tidade surda, sua cultura e sua comunidade. 
Lacerda (2006, p.168 apud Laplane, 2004) 
explica que “[...] reconhecer a importância e 
destacar as vantagens da educação inclusi-
va não pode ocultar os problemas todos que 
esta mesma “educação inclusiva” impõe”. A 
autora alerta para o fato:

[...] o aluno surdo, frequentemente, não 
compartilha uma língua com seus colegas 
e professores, estando em desigualdade 
linguística em sala de aula, sem garantia 
de acesso aos conhecimentos trabalha-
dos, aspectos estes, em geral, não pro-
blematizados ou contemplados pelas prá-
ticas inclusivas (LACERDA 2006, p.168)

A educação de surdos passou por di-
ferentes tendências, em cada período procu-
rou-se discutir a melhor forma de educar esse 
sujeito, entre as propostas estão: Oralismo, 
a Comunicação Total .  .  .  .ilinguismo. Para 
compreender melhor a luta da comunidade 
surda pela educação integral de seus mem-
bros, precisamos ter o entendimento do que 
representa cada uma dessas filosofias.

No Oralismo compreende-se a necessi-
dade de oralizar o surdo, tentando fazer com 
ele utilize a língua da comunidade ouvinte na 
modalidade oral, sendo entendido como a 
única possibilidade linguística. Os defensores 
desta corrente defendem que a criança surda 
só conseguirá se comunicar bem se for orali-
zada, pois seu pensamento e sua expressão 
só ocorrem através da fala. As metodologias 
empregadas são semelhantes às aplicadas 
ao ensino de língua estrangeira. De acordo 
com Sá (1999) tal corrente provocou déficits 
cognitivos, além de gerar o fracasso escolar, 
dificultando a interação e afetando assim os 
relacionamentos, já que não aceita o uso da 
Língua de Sinais.

A Comunicação total se caracteriza 
pela utilização de toda e qualquer forma de 
comunicação com a criança, o uso de tais 
recursos poderão potencializar as interações 
sociais abrangendo tanto áreas cognitivas, lin-
guísticas e afetivas dos alunos. Essa corrente 
defende a utilização de recursos visuais na 
comunicação do ouvinte com o surdo, porém 
como aponta Sá (1999) não dá o devido valor 
à Língua de Sinais. Para ela, os dois enfoques 
(Oralismo e Comunicação total) negam a lín-
gua natural dos surdos, o que consiste em um 
grande equívoco e resulta em grandes perdas 
para pessoas surdas.

O Bilinguismo por sua vez defende a uti-
lização de duas línguas no cotidiano escolar e 
na vida social: Língua de Sinais . . . .íngua da 
comunidade ouvinte. Nesta corrente a Língua 
de Sinais é ensinada como primeira língua, a 
língua oral dominante é ensinada como se-
gunda. Essa abordagem permite a preserva-
ção das culturas surdas, podendo assim a 
criança desde a tenra idade desenvolver uma 
relação positiva com sua identidade, enquan-
to pessoa surda.
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A Língua de Sinais . . . .rincipal meio de 
comunicação entre pessoas com surdez, po-
rém precisamos entender que apenas o uso 
da Libras . . . .resença de um intérprete na es-
cola comum não garante a aprendizagem efe-
tiva desses alunos. Muitos autores apontam 
que o maior problema para a escolarização 
de pessoas com surdez está relacionado às 
práticas pedagógicas aplicadas. Os profes-
sores precisam repensar suas práticas e as 
metodologia, pois o modelo bilíngue propõe 
dar acesso à criança surda as mesmas possi-
bilidades psicolinguísticas que tem a ouvinte.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES: OS 
DESAFIOS DO ATENDIMENTO DE 
ALUNOS SURDOS

Atualmente muito se tem discutido a 
respeito da formação de professores, porém 
como explica Saviani (2009 p.153) “[...] a 
formação de professores não pode ser dis-
sociada do problema das condições de tra-
balho que envolve a carreira docente”. Ques-
tões como cursos de formação aligeirados, 
baixos salários, extensa jornada de trabalho, 
entre outras condições, têm dificultado uma 
boa formação e consequentemente compro-
metido o rendimento desse profissional em 
sala de aula.

Quando falamos de inclusão logo reme-
temos ao problema da formação, o educador 
na maioria das vezes se sente impotente dian-
te dos desafios que a inclusão escolar propor-
ciona, no dia a dia essa experiência mostra 
ao professor que o conhecimento fornecido 
na graduação foi insuficiente. Os professores 
precisam estar preparados para lidar com a 
diversidade, e especialmente no que diz res-
peito aos alunos com necessidades educa-
cionais especiais.

A parceria com profissionais da Educa-
ção Especial pode ajudar muito no planeja-
mento pedagógico do professor e contribuir 
significativamente na sua atuação em sala de 
aula. Essa colaboração fará com que o pro-
fessor desenvolva um olhar mais amplo sobre 
a inclusão e lhe apresentará novas possibili-
dades de trabalho. Conforme aponta Denari 
(2006):

[...] para garantir o êxito dos trabalhos na 
escola inclusiva, algumas considerações 
devem ser consideras: apoio de especia-
listas, unificando os dois sistemas e adap-
tando-os às necessidades de todos os 
alunos; potencialização das formas de in-
tervenção, isto é, aplicação dos sistemas 
consultivos e de intervenção direta em 
sala de aula comum por meio do ensino 
cooperativo; adoção de uma nova organi-
zação escolar, propondo a colaboração, 
o ajuste mútuo, as formas interdisciplina-
res . . . .rofissionalismo docente (DENARI, 
2006, p.36).

É imprescindível que os professores te-
nham formação continuada, mas é necessá-
rio que se entenda, a formação não é algo a 
parte da escola, como obrigação dos profes-
sores buscarem fora dela, mas deve ocorrer 
prioritariamente dentro da própria instituição, 
abrindo espaços de discussões, que viabili-
zem a promoção . . . .ensibilização a respeito 
da diversidade. Essa formação não deve ser 
restrita aos professores, mas a todos que fa-
zem parte da comunidade escolar. Conforme 
aponta Carvalho (2010):

A formação continuada que a coloca, 
apenas, restrita aos cursos oferecidos 
aos professores para se atualizarem. Re-
conheço que eles são necessários, que 
trazem muitas informações e novas te-
orias, mas a experiência mostra que se 
tornam insuficientes se não houver, como 
rotina das escolas, encontros de estudos 
e de discussão sobre o fazer pedagógico, 
envolvendo a comunidade escolar (CAR-
VALHO, 2010, p.161).
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A falta de capacitação dos profissio-
nais que atuam no espaço escolar para lidar 
com a inclusão ainda é um grande obstáculo, 
quando se fala em formação a responsabilida-
de recai toda sobre o professor, como se toda 
comunidade escolar não fosse responsável 
por esses alunos. A escola ao receber um 
aluno com surdez precisa possuir um entendi-
mento mais amplo a respeito da cultura e da 
comunidade surda. Se o modelo inclusivo tem 
suas bases na solidariedade . . . .espeito mú-
tuo às diferenças individuais, essas diferenças 
precisam ser conhecidas e levadas em con-
sideração em todos os espaços escolares.

CAMINHOS E POSSIBILIDADES

A escola ainda está se adaptando a in-
clusão, a distância entre o discurso . . . .ue de 
fato acontece no dia a dia é grande, mas pre-
cisamos pensar caminhos e possibilidades, 
já que estes alunos frequentam todos os dias 
as nossas escolas. Sabemos que os proble-
mas que envolvem a inclusão escolar são de 
ordem estrutural, primeiro porque as escolas 
não se preparam fisicamente, a maioria não 
possui recursos e nem materiais necessários. 
Lacerda (2006) explica que não se trata de 
inserir a criança surda nas atividades propos-
tas para ouvintes, mas de pensar atividades 
que sejam integradoras e significativas para 
alunos surdos e ouvintes. A autora completa:

A experiência de inclusão parece ser 
muito benéfica para os alunos ouvintes 
que têm oportunidade de conviver com 
a diferença, que podem melhor elaborar 
seus conceitos sobre a surdez, a língua 
de sinais . . . .omunidade surda, desenvol-
vendo-se como cidadãos menos precon-
ceituosos. Todavia, o custo de aprendiza-
gem/elaboração não pode ser a restrição 
de desenvolvimento do aluno surdo. Será 
necessário pensar formas de convivência 
entre crianças surdas e ouvintes, que tra-
gam benefícios efetivos para ambos os 
grupos (LACERDA, 2006).

As atividades precisam ser pensadas 
e planejadas de forma que todos os alunos 
sejam contemplados e atendidos em suas ne-
cessidades. Trata-se de pensar um novo mo-
delo escolar e não querer que o aluno surdo 
se adequa a configuração existente. A escola 
precisa pensar espaços de convivência que 
possibilitem uma troca de experiências entre 
os sujeitos que a integram.

Precisa haver a elaboração de um plano 
de ensino em conjunto, para que assim se 
façam as adaptações curriculares necessá-
rias, o papel do intérprete é muito importante 
nessa discussão, já que existe uma falta de 
planejamento de ações coordenadas que le-
vem em conta a presença deste profissional 
em sala de aula. A forma com a qual ele é 
encarado no espaço escolar diz muito sobre 
a falta de compreensão que se têm do que 
. . . .nclusão de alunos surdos.

Delega-se a total responsabilidade pelo 
ensino- aprendizagem do aluno surdo ao in-
térprete, como se fosse ele o responsável 
pela aprendizagem desse aluno, percebemos 
nisso a falta planejamento e de um trabalho 
em equipe. Nota-se a ausência de um en-
tendimento real do que é ter um aluno surdo 
em sala de aula. Tratando sobre essa relação 
intérprete, aluno surdo e professor, Lacerda 
(2006) pontua:

O intérprete participa das atividades, pro-
curando dar acesso aos conhecimentos 
e isso se faz com tradução, mas também 
com sugestões, exemplos e muitas outras 
formas de interação inerentes ao contato 
cotidiano com o aluno surdo em sala de 
aula. Todavia, se este papel não estiver 
claro para o próprio intérprete, professo-
res, alunos e aluno surdo, o trabalho tor-
na-se pouco produtivo, pois se desenvol-
ve de forma insegura, com desconfiança, 
desconforto e superposições (LACERDA, 
2006).
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O professor regente precisa trabalhar 
em parceria com o intérprete, numa colabora-
ção mútua, fazendo adaptações necessárias 
e aplicando diferentes estratégias. As classes 
não são homogêneas . . . .rincipal tarefa do 
professor é criar espaços educacionais nos 
quais as diferenças não sejam obstáculos 
para a aprendizagem, mas possibilidade de 
os alunos aprenderem uns com os outros, de 
forma que nem o aluno surdo nem o ouvinte 
sejam prejudicados.

Glat (2007) aponta algumas estratégias 
que podem ajudar na integração de alunos 
ouvintes e surdos, entre elas o uso da lin-
guagem de sinais, gestos naturais, dramati-
zações, mímicas e desenhos. A autora alerta 
para a importância de organizar espaços que 
estimulem a criatividade, a ludicidade, autono-
mia . . . .ocialização, podem ser estes espa-
ços: cantinhos de jogos, teatro e leitura. Outra 
estratégia interessante é alternar atividades 
verbais com as motoras e propor apresenta-
ção musical em Libras. Fazer uso de materiais 
que envolvam a linguagem visual como fotos 
em revistas, figuras de livros, palavras soltas 
de jornal, entre outras. Pode-se propor ativi-
dades que envolvam a formação de peque-
nos grupos, isso irá estimular a cooperação 
. . . .omunicação entre eles.

Para que o aluno surdo tenha uma 
aprendizagem com maior qualidade é funda-
mental que o professor faça adaptações em 
seus planejamentos de aula, considerando 
os recursos visuais. A elaboração de proje-
tos envolvendo o ensino de Libras para alu-
nos ouvintes pode ajudar a divulgar a cultura 
surda. A participação da família no processo 
educacional é essencial, esse trabalho em 
equipe auxilia o desenvolvimento do aluno 
surdo dentro e fora da escola.

A escola para receber o aluno precisa 
ter conhecimento da sua forma de comuni-
cação e principalmente acreditar de fato nas 
potencialidades dele para aprender, essencial 
que se proporcione um ambiente que esti-
mule aprendizagem tanto da língua de sinais 
quanto da linguagem escrita, respeitando 
sempre a identidade desse aluno enquanto 
pessoa surda.
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Baseado em tudo o que foi discutido neste artigo, foi possível ampliar para além do 
senso comum a discussão sobre a inclusão de alunos surdos no ensino regular, trata-se de 
um tema complexo e repleto de encontros e desencontros que precisam ser continuamente 
debatidos.

Sabemos da importância da inclusão para construção de uma sociedade mais justa, 
que saiba conviver com a diversidade que a compõe, isso realmente precisa começar na es-
cola, entretanto, a inclusão exige pensar uma nova configuração de escola que possua uma 
estrutura inclusiva, com pessoas capacitadas para lidar com as novas demandas. Enquanto 
isso não acontecer, a proposta inclusiva permanecerá apenas no discurso, não encontrando 
no espaço escolar formas para se efetivar.

Discutimos também a formação de professores, que tem sido apontado como um dos 
principais desafios quando tratamos de inclusão, sabemos das condições de trabalho e os 
problemas enfrentados pela docência, mas alunos com necessidades educacionais especiais 
estão na escola, então cabe a cada educador encarar esse desafio, planejando e aplicando 
medidas que modifiquem sua prática em sala de aula.

A intenção não foi apresentar uma visão acrítica da realidade, produzindo um discurso 
afetivo ou um ideal de heroísmo educacional, sabemos que a escola está atrelada a socie-
dade e envolta em suas profundas contradições, mas como educadores, lutar pela inclusão 
é em primeiro lugar lutar pelo direito de aprender, de se ter acesso aos bens culturais dispo-
níveis e usufruí-los socialmente. Como já dito anteriormente, os alunos surdos não são uma 
possibilidade, eles já estão na escola, fazem parte dela e medidas precisam ser aplicadas 
imediatamente, pois eles têm o direito de aprender e desenvolver sua identidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Enquanto a criança brinca, seus sentimentos, emoções e necessidades são 
internalizadas, pois a partir da interpretação dos personagens e escolha de objetos, a criança 
manifesta seus interesses e dificuldades, permitindo aos adultos que acompanhem seu 
desenvolvimento, avanços e limitações. Na Educação Infantil, as brincadeiras devem fazer 
parte das atividades educacionais, de modo que a criança assimile a diversão em diferentes 
contextos, não apenas fora da escola. Além disso, a brincadeira favorece os estímulos que 
direcionam à aprendizagem e potencialização das habilidades do indivíduo, permitindo a 
apropriação da autonomia, criticidade, lógica, entre outras possibilidades. Diante desta 
realidade, o trabalho objetivou identificar as contribuições dos cantos temáticos para o 
desenvolvimento e aprendizagem da criança. A importância deste trabalho justifica-se na 
necessidade de organizar ambientes temáticos significativos à aprendizagem. Para tanto, 
a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, que permitiu a observação de que a 
criança aprende a partir da brincadeira, cabendo ao professor organizar espaços dinâmicos 
e temáticos, que estimulem a participação das crianças nas atividades escolares.

Palavras-chave: Brincadeira; Aprendizagem; Cantos Temáticos.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL: 
OS CANTOS TEMÁTICOS COMO INSTRUMENTOS DE 
APRENDIZAGEM
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A brincadeira é fundamental para a criança, permitindo o desenvolvimento das ha-
bilidades e capacidades infantis, favorecendo a imaginação . . . .xperimentação. 
Além disso, a brincadeira representa significados para a criança, pois consegue 

relacionar seus pensamentos à realidade, situação que favorece o processo de aprendizagem, 
considerando a possibilidade de diversão durante a aquisição do conhecimento (FORTUNA, 
2013).

Na Educação Infantil, os ambientes de aprendizagem são significativos para a criança, 
direcionando à escolha por objetos e materiais que representem seus interesses, necessida-
des e dificuldades. Os ambientes de aprendizagem são espaços organizados para estimular 
a participação e interação da turma nas atividades escolares (BELTRAME E MOURA, 2009).

Segundo Horn (2009), os ambientes de aprendizagem na Educação Infantil são chama-
dos de cantos temáticos, espaços estimulantes, organizados, acolhedores e chamativos para 
que a criança escolha o que conhece, além de apropriar-se de novos objetos. Nestes espaços, 
a criança pode brincar, interagir com colegas e professores, socializar, experimentar, trocar 
informações e explorar novidades, situações que ressaltam o processo de aprendizagem.

Aos professores, cabe a organização de espaços estimulantes, com a participação 
das crianças, identificando os ambientes pouco escolhidos para possíveis trocas. Enquanto 
a criança brinca, o professor observa seu vocabulário, suas manifestações e expressões, de 
modo que seja possível acompanhar o desenvolvimento, desempenho e aprendizagem, além 
das dificuldades e emoções da criança, que externaliza sua imaginação e pensamento nas 
brincadeiras (FERREIRA, 2016).

Diante desta realidade, a elaboração deste trabalho objetivou identificar as contribuições 
dos cantos temáticos para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. Como objetivos 
específicos estão: relacionar a relevância da brincadeira para a Educação Infantil; identificar as 
características dos ambientes de aprendizagem; ressaltar a importância dos cantos temáticos; 
identificar a necessidade de organização dos espaços de aprendizagem na Educação Infantil.

A importância deste trabalho justifica-se pela necessidade de organizar ambientes te-
máticos de aprendizagem, com diferentes propostas, a fim de proporcionar às crianças um 
aprendizado significativo, a partir da brincadeira, estimulando sua participação nas atividades 
escolares, bem como manifestando seus interesses e necessidades. Como metodologia utili-
zada, adotou-se a pesquisa bibliográfica, com revisão de literatura, buscando em livros, artigos 
e revistas, os estudos realizados que contemplem os objetivos estabelecidos na construção 
deste trabalho.

INTRODUÇÃO
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A brincadeira trata-se de uma ação re-
presentativa para a criança, pois desde o iní-
cio de sua relação com o mundo, a atividade 
principal na infância . . . .rincadeira, realizada 
em diferentes contextos, com objetos e objeti-
vos variados, permitindo a assimilação entre a 
realidade . . . .ensamento. A criança brinca em 
diferentes momentos e situações, buscando 
nos desenhos, na dança, em uma corrida, 
entre outras possibilidades, um sentido à ima-
ginação (MORAIS, 2013).

Durante a infância, a brincadeira não 
pode ser retirada da realidade da criança, 
especialmente na fase escolar. Em muitas 
situações, a criança chega à escola e não 
encontra mais a brincadeira em sua realida-
de, cabendo uma divisão de interesses, pois 
quando está fora da escola, as ações pare-
cem divertidas, mas quando aprendem, as 
atividades ficam monótonas e desconexas à 
realidade da criança (LIRA E RUBIO, 2016).

Segundo Fortuna (2013, p.21): “O brin-
car favorece as vivências, facilitando o desen-
volvimento psicológico, físico, social e emo-
cional, especialmente para as crianças na 
Educação Infantil”. A brincadeira deve acon-
tecer na interação da criança com a família, 
colegas e escola, por meio da construção de 
histórias, exploração da fantasia, imitação das 
atividades cotidianas, transformação do meio 
e pela diversão. Apesar de ser uma situação 
imaginária, a brincadeira representa uma situ-
ação real, vivenciada pela criança, modificada 
conforme sua percepção e compreensão dos 
fatos (WAJSKOP, 2008).

Para Morais (2013), quando a criança 
assume diferentes personagens em uma brin-
cadeira, as emoções, interesses, dificuldades, 
medos e demais perspectivas, são internaliza-
das, permitindo o conhecimento do adulto. A 
criança também aprende regras, convivência, 
socialização e resolução de problemas en-

quanto brincam, além de ampliarem o voca-
bulário e trabalharem diferentes linguagens, 
desde oral a corporal. Segundo Molusco:

O brincar favorece a criança o aprendiza-
do, pois é brincando que o ser humano 
se torna apto a viver numa ordem social 
e num mundo culturalmente simbólicos. 
. . . .ais completo dos processos educa-
tivos, pois influencia o intelecto, o emo-
cional .  .  .  .orpo da criança (MOLUSCO, 
2012, p.12).

Portanto, a criança que brinca está 
aprendendo, pois as brincadeiras permitem 
o desenvolvimento dos saberes, do conheci-
mento e das habilidades, além de favorecer a 
percepção da realidade ao redor, favorecendo 
a formação plena da criança. Na fase escolar, 
a Educação Infantil representa um importante 
papel no desenvolvimento da criança, propor-
cionando a aquisição e potencialização de di-
ferentes habilidades, de acordo com os ritmos 
e interesses das crianças e considerando a 
realidade infantil.

Sendo assim, as brincadeiras precisam 
pertencer às atividades escolares, de modo 
que a criança esteja envolvida com a aprendi-
zagem, encontrando relações entre a escola 
. . . .undo externo (LIRA E RUBIO, 2016). De 
acordo com Zanluchi (2009), os documentos 
que orientam a Educação Infantil evidenciam 
a importância das brincadeiras nas rotinas es-
colares, a fim de permitir o desenvolvimento 
das diferentes capacidades da criança, como 
a motricidade, combinação de objetos, rela-
ção de informações, lógica, criticidade, com-
preensão de regras e estratégias, oralidade, 
construção social, entre outras possibilidades 
para aquisição e potencialização das habili-
dades humanas.

Na Educação Infantil, a brincadeira deve 
acontecer em diferentes modalidades, caben-
do a proposta de interação das crianças no 
faz-de-conta, nos jogos de construção e jogos 
corporais (WAJSKOP, 2008).
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Deste modo, as narrações de histórias, a 
criação de cenários e personagens, a roda de 
conversas, os jogos tradicionais de tabuleiros, 
os brinquedos comerciais e construídos pelas 
crianças e os movimentos corporais, contribuem 
para o brincar significativo, propondo diversão e 
aprendizagem às crianças, além de favorecem 
a socialização, interação e troca de informações 
enquanto aprende, (MORAIS, 2013).

Quando o professor da Educação Infantil 
trabalha todas as modalidades da brincadeira, 
objetivando diversão e aprendizagem às crian-
ças, as estratégias de ensino são elaboradas 
para atender as necessidades e interesses da 
criança, pois a brincadeira está condicionada 
pelo meio e, mesmo que desconheça a reação 
da criança, o professor consegue observar o 
desenvolvimento da turma de acordo com as 
escolhas pelas brincadeiras, objetos, brinque-
dos e materiais (FORTUNA, 2013).

De acordo com Molusco (2012), o brin-
car trata-se de uma dimensão, que precisa ser 
valorizada pelo adulto, a fim de que a crian-
ça aprenda de maneira significativa. Enquanto 
brinca, a criança está descontraída e externaliza 
seus pensamentos e sentimentos, bem como 
aflições e interesses. Quando o professor co-
nhece essas intenções da criança, o aprendi-
zado ocorre mais facilmente, a partir de estra-
tégias de ensino voltadas especificamente às 
necessidades da turma.

“Nas brincadeiras as crianças descobrem 
a trocar ideias . . . .espeito pelo outro. Enquan-
to aprendem brincando, ensinam algo de sua 
vivência, resultando na interação do aprender e 
ensinar a dividir” (MORAIS, 2013, p.103). Deste 
modo, a Educação Infantil precisa inserir a brin-
cadeira nas atividades e rotinas das crianças, a 
fim de que espontaneidade, imaginação e au-
tonomia sejam desenvolvidas, proporcionando 
a formação plena infantil, além de trabalhar a 
socialização e interação (WAJSKOP, 2008).

Na Educação Infantil, as brincadeiras 
orientam e estimulam o desenvolvimento e de-
sempenho das crianças, cabendo ao profes-
sor a identificação do valor pedagógico nos 
diferentes momentos e espaços destinados ao 
brincar. O docente deve acompanhar as ativi-
dades da criança, proporcionando a aprendiza-
gem cognitiva, mas não pode reduzir o brincar 
ao aprender, sendo necessário que a diversão 
exista para complementar todo o processo de 
aprendizagem (ZANLUCHI, 2009).

AMBIENTES DE APRENDIZAGEM

Como ambiente de aprendizagem, carac-
teriza-se o espaço físico voltado a uma determi-
nada atividade, considerando sua construção a 
partir de objetos e materiais que estimulem a 
participação do estudante, oferecendo desde 
opções didáticas e interativas, a fim de propor-
cionar a aquisição de saberes discentes, caben-
do à decoração e disposição dos móveis, um 
significado importante nos estímulos no proces-
so de aprender (OLIVEIRA, 2010).

As salas de aula são espaços destina-
dos à aprendizagem, permitindo a promoção 
do desenvolvimento, especialmente na infância, 
quando os ambientes são mais dinâmicos, lúdi-
cos, coloridos e instigantes. Porém, a organiza-
ção de um espaço de aprendizagem depende 
de ações da gestão escolar e do professor, de 
modo que a construção de uma sala de aula 
atenda as necessidades da turma, mantendo 
os objetivos educacionais da unidade escolar 
(CELY, 2012).

Segundo Thurler (2011), o professor de-
sempenha um papel fundamental na elaboração 
dos ambientes de aprendizagem, pois devido 
sua proximidade com as crianças, sua percep-
ção acerca dos interesses está mais evidente. 
Algumas dúvidas, porém, podem surgir ao do-
cente, encontrando dificuldades na organização 
dos espaços, cabendo a importância da refle-
xão prévia para planejar um local adequado às 
crianças, pensando o que motiva a turma, bem 
como as preferências e interesses coletivos.
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De acordo com Zabalza (1998 apud AL-
MEIDA, 2011, p.32): “O ambiente de aprendi-
zagem referencia o espaço e as relações esta-
belecidas, como a afetividade, a autonomia, a 
participação e demais possibilidades à criança”.

Sendo assim, um ambiente de aprendiza-
gem que não estimula a participação da crian-
ça, não propõem relações entre o aprender e 
sua realidade, não permite a espontaneidade 
infantil e não sugere atividades, trata-se de um 
espaço sem interação, em que a criança não 
sentirá o interesse para escolher os objetos, 
refletindo negativamente no desenvolvimento 
de suas capacidades e habilidades (OLIVEIRA, 
2010).

Os ambientes de aprendizagem, portanto, 
precisam ser enriquecidos com objetos, 
materiais, brinquedos e possibilidades, 
transformando um espaço em estímulos, 
a fim de que as crianças escolham suas 
preferências e consigam interação com 
os colegas e com o professor. Quando 
a criança socializa na Educação Infantil, 
o desenvolvimento da imaginação, cog-
nição, movimentos e comunicação, pro-
porcionam uma concretização da apren-
dizagem, transformando algo abstrato 
em significativo (BELTRAME E MOURA, 
2009).

Cely (2012) afirma que os ambientes de 
aprendizagem serão estimulantes quando o do-
cente organizar espaços de forma adequada, 
relacionando espaços voltados ao livre brincar, 
com propostas dinâmicas de aprendizagem, a 
partir da adoção de estratégias, com cores dife-
rentes, texturas e formas múltiplas, brinquedos 
que direcionam ao raciocínio e lógica, além de 
livros com variadas personagens, imagens e 
gêneros.

A Educação Infantil representa um mo-
mento crítico no desenvolvimento das habilida-
des humanas, de modo que as potencialidades 
da criança sejam evidenciadas e as dificulda-
des identificadas. Sendo assim, ambientes com 
poucos móveis e objetos representam ausência 
de possibilidades, limitando o pensamento da 
criança (BELTRAME E MOURA, 2009).

Segundo Elali (2013), quando entra na 
sala de aula, especialmente na Educação Infan-
til, as crianças não podem encontrar espaços 
vazios, com baixo impacto das possibilidades, 
ou seja, faz-se necessário a distribuição de brin-
quedos, objetos e materiais por todo o ambiente 
de aprendizagem.

Thurler (2011) chama atenção para salas 
com muitos materiais, mas que permanecem 
empilhados ou guardados, fora do alcance das 
crianças, dificultando a procura e escolha. Os 
ambientes de aprendizagem são característicos 
por oferecerem possibilidades desde a entrada 
inicial da criança, em que já ocorre a visuali-
zação, direcionando ao pensamento a seleção 
e escolha, estimulando diferentes habilidades 
infantis.

O docente precisa assumir o papel de 
mediador da aprendizagem, elaborando am-
bientes estimulantes, com diferentes opções 
às crianças, transformando uma sala de aula 
em um espaço acolhedor, que atende às ex-
pectativas e necessidades infantis, bem como 
proporcionem segurança e conforto para que a 
criança investigue, questione, critique e selecio-
ne suas preferências, de modo que brincadei-
ras reflitam no desenvolvimento e aprendizagem 
(CELY, 2012).

Para Oliveira (2010), os ambientes de 
aprendizagem não podem ser caracterizados 
pela neutralidade, pois sua estrutura deve con-
ter elementos representativos, que chamam 
atenção e convidam a criança para interação, 
proporcionando uma comunicação entre os ob-
jetivos educacionais, o planejamento de ensino 
docente e as necessidades infantis, refletindo 
na personalização de um espaço dinâmico, lú-
dico e significativo às crianças.

Além de possibilitar a interação, partici-
pação, desenvolvimento e aprendizagem das 
crianças, os ambientes da sala de aula tam-
bém precisam conter partes da personalidade 
docente, com aspectos que determinem as es-
tratégias didáticas, de modo que seja possível 
relacionar cada espaço às propostas de ensino 
(BELTRAME; MOURA, 2009).
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Os ambientes de aprendizagem na Edu-
cação Infantil também devem ser amplos, ilumi-
nados, arejados, permitindo brincadeiras livres e 
direcionadas, além de favorecer a dinâmica das 
atividades, sejam realizadas individual ou coleti-
vamente. As crianças precisam conseguir des-
de desenhar até movimentar-se, expressando 
seus pensamentos e sentimentos em todas as 
tarefas realizadas, sendo fundamental o acesso 
aos materiais, objetos e brinquedos, facilitado a 
toda turma (ELALI, 2013).

Segundo Oliveira (2010, p.16): “As crian-
ças precisam de ambientes para realizar ações, 
construções, produções e experimentos pró-
prios, socializando com as demais crianças 
seus interesses e vivências”. Portanto, os am-
bientes de aprendizagem devem ser elaborados 
para que ocorra a construção do pensamento 
da criança, a partir da possibilidade de relacio-
nar a imaginação à realidade, considerando a 
criança como protagonista do seu aprender, 
diante das possibilidades de escolha.

A organização das salas na Educação In-
fantil influencia diretamente no comportamento 
e formação da identidade infantil ao proporcio-
nar a expressividade da criança, que não se 
depara com um ambiente vazio e monótono, 
mas dinâmico, colorido e representativo. Quan-
do os espaços não são planejados para as ne-
cessidades da turma, a tendência são crianças 
indisciplinadas, agitadas e ansiosas, diante da 
impossibilidade de manifestar sua imaginação 
e pensamentos (BELTRAME; MOURA, 2009).

Para Cely (2012), a construção do am-
biente de aprendizagem na Educação Infantil 
precisa representar as escolhas da criança, 
pois afeta diretamente a maneira como serão 
realizadas as atividades propostas, ampliam as 
chances de socialização infantil, além de facilitar 
a concretização e alcance dos objetivos, possi-
bilitando que a criança investigue, questione, cri-
tique e relacione o que aprende à sua realidade.

Deste modo, a organização de um am-
biente de aprendizagem representa um desafio 
ao professor, que precisa estar atento às parti-
cularidades das crianças, encontrando manei-

ras de possibilitar a participação de todos, com 
propostas que interessem e direcionam o grupo 
à interação (BELTRAME; MOURA, 2009).

Thurler (2011) ressalta que cabe ao do-
cente entender o universo de sua turma, in-
serindo objetos, materiais e brinquedos que 
favoreçam o aprendizado, estimulando o de-
senvolvimento de diferentes habilidades, além 
de permitir a participação coletiva das crianças, 
que aprenderá conforme estimulada, situação 
possibilitada em espaços com boas propostas.

OS CANTOS TEMÁTICOS NA EDUCA-
ÇÃO INFANTIL

Quando a criança brinca, sua imaginação 
encontra-se com a realidade, atribuindo senti-
do aos pensamentos e significados aquilo que 
aprende. A brincadeira permite à criança criar 
seu próprio mundo, enquanto permanece co-
nectada ao externo, produzindo personagens 
que apresentam características variadas, mas 
sempre próximas aos interesses do sujeito, 
proporcionando aos adultos conhecer e com-
preender a criança, situação que favorece seu 
desenvolvimento (HORN, 2009).

Segundo Neves (2018), a brincadeira é 
uma atividade essencial à formação da criança, 
possibilitando que a imaginação atribua signifi-
cados ao faz-de-conta, além de expressar as 
vivências e experiências da infância. Enquanto 
brincam, as crianças conversam, trocam infor-
mações e perspectivas, construções, relações e 
desenvolvem o senso crítico, a capacidade de 
seguir regras, a autonomia . . . .ógica, concreti-
zando o aprendizado.

Durante o período que está na Educação 
Infantil, a criança precisa das brincadeiras per-
tencentes às rotinas educacionais, de modo que 
não ocorra uma desconexão, representando 
para a criança a escola como ambiente maçan-
te e fora dela, espaços de diversão. Portanto, as 
brincadeiras devem ser inseridas no cotidiano 
escolar, permitindo que o aprender esteja rela-
cionado ao prazer (FERREIRA, 2016).
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Deste modo, a organização do ambiente 
de aprendizagem de maneira dinâmica e lúdica 
é fundamental para que a criança associe as ati-
vidades escolares às brincadeiras externas, rea-
lizadas com familiares e amigos. Sendo assim, 
enquanto escolhe seu objeto de interesse, pode 
explorar diferentes habilidades, conquistando a 
aquisição do conhecimento e desenvolvimento, 
alcançando a aprendizagem significativa (AL-
MEIDA, 2011).

“Na Educação Infantil é imprescindível 
um ambiente acolhedor e desafiador. Que te-
nha por objetivos, produzir conhecimento e 
aprendizagem, através de vivências lúdicas” 
(FERREIRA, 2016, p.11). Fuiza (2016) afirma 
que os ambientes de aprendizagem propícios 
ao desenvolvimento da criança são conhecidos, 
na Educação Infantil, como cantos temáticos ou 
zonas circunscritas, determinados por um es-
paço organizado a fim de garantir à criança a 
experimentação, conduzindo às diferentes situ-
ações de aprendizagem.

Após a elaboração de cantos temáticos 
como ambiente de aprendizagem, a Educação 
Infantil sofreu significativas alterações, transfor-
mando um espaço desestimulante em funcional 
para a interação das crianças, a partir de uma 
organização visual e espacial, que permitem 
escolhas, motivando a criança a iniciar com 
suas preferências, mas estender às novidades, 
conforme interage com os colegas e conhece 
novas brincadeiras e objetos (ALMEIDA, 2011).

Segundo Neves (2018), os cantos temá-
ticos devem estar voltados a idade da turma, 
oferecendo possibilidades de aprendizagem em 
diferentes contextos, mas respeitando o conhe-
cimento da criança, de modo que os objetos, 
brinquedos e materiais sejam estimulantes e 
prazeroso de trabalhar em atividades, a fim de 
que a criança explore o ambiente e encontre 
aquilo que mais interessa. Além disso, os can-
tos temáticos devem ser organizados para que 
as crianças façam escolhas e estejam abertos 
às mudanças e novas interações.

De acordo com Fiuza (2016), na Educa-
ção Infantil, os cantos temáticos devem ser or-
ganizados, considerando diferentes realidades, 
envolvendo brinquedos e objetos construídos 
pelas crianças em outras atividades, além da-
queles comerciais, conhecidos pela maioria. A 
criança precisa sentir-se à vontade para manipu-
lação e experimentação das possibilidades exis-
tentes nos espaços destinados à aprendizagem.

Os ambientes de aprendizagem precisam 
ser coerentes, ou seja, o professor não pode 
simplesmente colocar um emaranhado de ma-
teriais e objetos em locais da sala de aula, mas 
organizar para que os estímulos sejam percep-
tíveis. Cada ambiente deve proporcionar à crian-
ça a adoção de uma linguagem própria, como 
exemplo, um canto temático de mecânica, as 
crianças estarão divididas para serem os clien-
tes . . . .rofissional, exigindo diferentes papéis e 
ações da turma que escolher essa opção de 
brincadeira (HORN, 2009).

Almeida (2011) ressalta que a percepção 
da realidade infantil difere da adulta, sendo as-
sim, um simples canto com objetos descartá-
veis, por exemplo, pode representar um campo 
de guerra ou um hospital, pois o que transfor-
ma o espaço são as ações e comunicação das 
crianças. Os professores podem mediar as brin-
cadeiras, estimulando as escolhas a partir da 
narração de histórias, que devem seguir para a 
representação nos cantos temáticos, proporcio-
nando enriquecimento das habilidades e desen-
volvimento da imaginação.

Os cantos temáticos também precisam 
de constante renovação, de modo que a brinca-
deira não seja monótona e repetitiva. Esta ação 
depende da observação do professor, identi-
ficando as preferências da turma, bem como 
aqueles objetos e brinquedos pouco selecio-
nados, alterando as opções para oferecer algo 
diferente e desafiador em todas as mudanças 
(FERREIRA, 2016).

Horn (2009) chama atenção para as no-
meações dos cantos temáticos, considerando 
a necessidade de escolha juntamente com as 
crianças, identificados para satisfazer as neces-
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sidades da turma. O professor deve realizar a 
mediação para que os nomes dos ambientes 
de aprendizagem sejam condizentes com as 
características constantes nos espaços, mas su-
gerindo que as crianças escolham os nomes de 
cada canto.

Na Educação Infantil, apesar das possibili-
dades dos cantos temáticos serem organizados 
para atender as necessidades da criança, faz-se 
necessário a inserção de alguns instrumentos 
fundamentais à aprendizagem, com espaços 
destinados para leitura, desenvolvimento mo-
tor, potencialização da imaginação, atividades 
artísticas, referências profissionais, entre outros 
temas (ALMEIDA, 2011).

Os cantos de leitura são essenciais para 
o desenvolvimento da linguagem, comunicação 
e interpretação, além de contribuírem com o 
desenvolvimento do pensamento . . . .epresen-
tação por desenhos. Nos ambientes de apren-
dizagem voltados à leitura, o professor pode 
ofertar caixas de histórias, fantoches, histórias 
de diferentes gêneros, livros coloridos, imagens 
e demais materiais para estímulo da leitura e 
representação, direcionando à potencialização 
da imaginação e interesse pelo manuseio de 
livros desde a infância (FIUZA, 2016).

Para Ferreira (2016), um espaço destina-
do ao desenvolvimento motor e cognitivo é fun-
damental na fase da Educação Infantil, permitin-
do a proposta de cantos temáticos com blocos 
de encaixe, cordas, bambolês, massinhas e 
bolas. Os objetos cotidianos, como pedras e 
tampinhas, também auxiliam as capacidades 
motoras e cognitivas.

Os cantos dramáticos, que incentivam a 
participação expressiva das crianças, podem 
ser compostos por fantasias, bolsas, maquia-
gens e demais materiais que permitam às crian-
ças construírem histórias, fatos e narrações, 
proporcionando a formação do pensamento, do 
raciocínio e da sequenciação. Os cantos temá-
ticos que propõe a dramatização infantil devem 
ser organizados para oportunizar às crianças a 
espontaneidade, comunicação e representação 
(FIUZA, 2016).

Almeida (2011) afirma que os cantos temá-
ticos artísticos podem conter materiais diversos, 
desde tintas e lápis de colorir, até folhas secas 
e areia, permitindo que a criança atribui signifi-
cados ao pensamento, reproduzindo a própria 
imaginação e compartilhando com os colegas, 
de modo que a criticidade . . . .apacidade argu-
mentativa seja iniciada, especialmente quando 
a criança é convidada a contar sobre sua obra, 
evidenciando ao professor a evolução do desen-
volvimento e da aprendizagem.

Segundo Neves (2018, p.70): “Os dese-
nhos das crianças representam ao professor 
seus interesses, necessidades, perspectivas e 
dificuldades, de acordo com as cores escolhidas 
e formas produzidas”. Portanto, os desenhos in-
fantis permitem ao professor identificar caracterís-
ticas da criança, quando observado o processo 
de construção e evolução das representações. 
As escolhas da criança, desde a tonalidade e 
intensidade das cores, até a superfície para o de-
senho, determinam a possibilidades de existên-
cia de medo, alegrias, frustrações, dificuldades 
e demais aspectos que refletem diretamente no 
processo de aprendizagem, desenvolvimento e 
potencialização das habilidades (FIUZA, 2016).

Outro espaço importante são os cantos te-
máticos profissionais, contendo instrumentos re-
lacionados aos adultos, como materiais médicos, 
lousa, jalecos, letreiros, entre outros objetos que 
direcionam à criança ao pensamento das ativida-
des de seus responsáveis, realizando a interação 
entre a imaginação, a brincadeira . . . .ealidade 
infantil (ALMEIDA, 2011).

De acordo com Cely (2012), além dos 
cantos temáticos com propostas evidentes, exis-
te a necessidade de construção de ambientes de 
aprendizagem com materiais do cotidiano, como 
panelas, bonecas, frutas plásticas, embalagens 
de alimentos, aparelhos tecnológicos e demais 
objetos que remetem ao cotidiano da criança, 
permitindo a simulação e representação de sua 
vivência, ampliando a experimentação e sociali-
zação de ideias com as outras crianças, enrique-
cendo o conhecimento, a informação . . . .ultura 
da turma.
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A construção de um ambiente de aprendi-
zagem, baseado nos cantos temáticos, apesar 
que não estabelecer regras, proporcionando 
autonomia ao professor e às crianças, alguns 
fatores são relevantes no momento da organi-
zação, como enxergar a partir da percepção da 
criança, considerando as medidas infantis, ou 
seja, disposições muito altas ficam inacessíveis 
à turma (ALMEIDA, 2011).

Além disso, o espaço temático não deve 
ser a única opção de interação e aprendizagem 
às crianças, cabendo ao professor a função de 
mediar a exploração, oportunizando visitas aos 
espaços externos à sala de aula, como parques 
e pátio para brincadeiras e demais atividades 
(FIUZA, 2016).

Segundo Neves (2018), a criança precisa 
ser estimulada, na Educação Infantil e os cantos 
temáticos devem promover estímulos . . . .artici-
pação da criança desde o momento de sua or-
ganização e construção, até a necessidade de 
alterações durante o ano letivo. Cely afirma que:

Os ambientes de aprendizagem devem 
proporcionar a identidade pessoal às 
crianças, bem como o desenvolvimento 
das competências, habilidades e senti-
dos, buscando oferecer segurança e con-
fiança aos infantes, além de favorecer a 
socialização (CELY, 2012, p.25).

Portanto, os ambientes de aprendizagem 
devem ser organizados de modo que ocorra 
o desenvolvimento das habilidades sensoriais, 
motoras e cognitivas, direcionando a criança 
à aquisição do conhecimento e aprendizagem 
significativa. A organização da sala em cantos 
temáticos precisa possibilitar a interação da 
criança com os colegas, mas com o professor 
também, de modo que seja possível observar 
as ações, escolhas e atitudes, a fim de relacio-
nar seu desenvolvimento e avanços. A aprendi-
zagem significativa acontece quando a criança 
associa o que aprende à realidade, situação 
evidenciada com a organização de ambientes 
temáticos (ALMEIDA, 2011).

Neves (2018) chama atenção para a im-
portância da demarcação dos cantos temáticos, 
de modo que a criança perceba as mudanças 
de um espaço para outro. O professor também 
deve ser uma presença constante, visitando os 
cantos enquanto as crianças realizam suas ati-
vidades, a fim de que a criança perceba o inte-
resse docente pela participação do estudante, 
deixando os alunos confortáveis, além da pos-
sibilidade de aproximação.

Os ambientes de aprendizagem com dife-
rentes cantos temáticos podem ser organizados 
em diferentes espaços da sala de aula, mas 
cabe ressaltar a necessidade de respeito às 
faixas etárias para interação, bem como a limi-
tação dos lugares, sem deixar as crianças com 
amplos espaços vazios, dificultando a atenção 
da criança, que passará a querer apenas correr, 
por exemplo, não escolhendo os cantos temáti-
cos, refletindo em prejuízos no desenvolvimento 
(ALMEIDA, 2011).

Quando a sala de aula não oferece espa-
ço para cantos temáticos permanente, o profes-
sor precisa propor com frequência a realização 
das atividades nestes ambientes, oportunizando 
momentos diferentes ao longo do dia, sem que 
ocorra a exaustão com um dia inteiro voltado 
ao canto temático, mas possibilitando intercalar 
situações cotidianas, transformando a aprendi-
zagem em expectativa (FIUZA, 2016).

De acordo com Horn (2009), os cantos 
de interesse, para transformação em ambien-
tes de aprendizagem, precisam de organização 
pontual, com participação das crianças, escolha 
de materiais e objetos que atendam às neces-
sidades da turma, de modo que ninguém fique 
sem participar das atividades propostas dentro 
da Educação Infantil, cabendo ao professor a 
devida mediação e observação pelas preferên-
cias das crianças, a fim de observar o desen-
volvimento e evolução infantil.
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A realização deste estudo proporcionou a observação da importância da brincadeira para 
o desenvolvimento infantil. Quando a criança brinca, suas emoções, sentimentos, dificuldades e 
perspectivas são expressas em suas falas, representações e manifestações, sendo importante a 
observação dos personagens, objetos, cores e demais escolhas realizadas pela criança durante 
a brincadeira.

O brincar trata-se de uma ação infantil que ocorre espontaneamente, com influência do 
meio, mas que depende do interesse da criança, ou seja, o ambiente da criança precisa ser rico 
de informações, objetos e materiais, permitindo a escolha por suas preferências, que podem variar 
diariamente, de acordo com as novas experiências e vivências da criança.

Na fase da Educação Infantil, os objetos educacionais estão voltados ao desenvolvimento 
das habilidades da criança, potencialização dos saberes e atendimento às dificuldades, a fim de 
que a criança alcance êxito na formação plena, estando preparada para as próximas etapas es-
colares e pessoais. Sendo assim, a brincadeira deve existir durante a aprendizagem, para que a 
criança faça associações entre aquilo que aprende na escola . . . .ue vivencia no cotidiano externo.

Deste modo, as pesquisas realizadas evidenciaram a necessidade da organização de es-
paços de aprendizagem, voltados ao desenvolvimento das crianças, sem extinção da diversão. 
As salas de aula da Educação Infantil devem ser dinâmicas, atrativas, convidativas e acolhedoras, 
de modo que a criança consiga escolher atividades para relacionar o que aprende, favorecendo 
a expressão, autonomia, espontaneidade e imaginação da turma.

Cabe ao professor da Educação Infantil, planejar atividades em ambientes estimulantes, 
construídos com o auxílio das crianças, proporcionando diferentes opções, atendendo as expec-
tativas e necessidades infantis, além de instigar as crianças na participação para que ocorra a 
investigação, questionamentos e seleção de suas preferências, a fim de que as brincadeiras reflitam 
no desenvolvimento e aprendizagem infantil.

Uma maneira de organizar as salas de aula na Educação Infantil é por meio dos cantos 
temáticos, caracterizados como espaços organizados para a experimentação da criança, condu-
zindo às diferentes situações de aprendizagem. Nos cantos, devem existir brinquedos, objetos e 
materiais diferentes, com limitações que determinem a diferença de um ambiente para outro. A 
proposta deve oferecer escolhas à criança, com espaços destinados a brincadeiras diversas, como 
a dramatização, a expressão artística, a movimentação, entre outros aspectos.

Os cantos temáticos, que buscam aprendizagem devem ser organizados, considerando a 
idade e cultura da criança, as realidades sociais, além de conter brinquedos comerciais e constru-
ídos pelas crianças. Os cantos temáticos devem proporcionar conforto às crianças, estimulando 
a participação e experimentação, direcionando a turma à manipulação e escolhas que favoreçam 
o desenvolvimento das habilidades e construção da aprendizagem.

O professor representa uma peça fundamental na participação das crianças nos cantos 
temáticos, precisando circular entre os ambientes para que a turma perceba seu 
interesse pelas realizações das crianças, além de conseguir observar os interes-
ses individuais, proporcionando a percepção da evolução e desenvolvimento dos 
estudantes, bem como o desinteresse por algum canto temático, identificando o 
momento de sua troca por novos desafios às crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O artigo visa identificar as mudanças que a Base Nacional Comum Curricular – 
BNCC (2018), trouxe para o ensino de Geografia na etapa do Fundamental I e II. O Ensino 
de Geografia, antes da BNCC, tinha como base para sua fundamentação o Parâmetro 
Curricular Nacional de Geografia - PCN (1998), que servia como um currículo e direcionava 
os professores enquanto produzia conteúdo para suas aulas. Porém não era um documento 
legal, diferente da BNCC que é uma lei para todo o Brasil. É um documento que direciona 
a construção dos currículos e ressalta que é preciso considerar as particularidades de 
cada região do país. Assim, o que muda na BNCC em relação ao PCN quando se trata 
especificamente da disciplina de Geografia? Disciplina que vem sendo colocada em 
segundo plano nos Anos Iniciais do ensino por ser uma etapa que visa a alfabetização 
dos sujeitos. E nos Anos Finais essa disciplina segue de forma tradicional baseada no livro 
didático e na memorização de conteúdo. Como método foi utilizado a revisão bibliográfica 
no campo qualitativo e com abordagem descritiva. A fundamentação ocorreu com o uso 
de livros, monografias, revistas e artigos científicos. Os principais autores que basearam 
a pesquisa foram: Girotto (2017), Guimarães (2018), Mustafé (2019) e os documentos 
norteadores e legais foram: a LDB (1996), o PCN de Geografia (1998) e a BNCC (2018). É 
preciso compreender a BNCC e identificar as mudanças que ocorreram e se as mesmas 
são significativas ao ponto de levar qualidade para a disciplina na prática educacional.

Palavras-chave: Ensino de Geografia; Ensino Fundamental I e II; BNCC; Mudanças.

O ENSINO DE GEOGRAFIA EM TEMPOS DE BNCC NO ENSINO 
FUNDAMENTAL I E II
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A construção de uma Base Nacional Comum Curricular – BNCC trouxe diversas discussões 
sobre a educação pública brasileira, principalmente em relação a refletir sobre o que se almeja para 
o futuro educacional do país. A BNCC é um documento legal previsto na Constituição Federal de 
1988 em seu artigo 210 no que refere-se ao Ensino Fundamental. Porém sua construção resultou 
em todos os níveis da educação, pois o documento contempla desde o Ensino Infantil até o Ensino 
Médio (GIROTTO, 2017; BRASIL, 2018).

Antes desse documento a educação seguia tendo como direcionamento os Parâmetros Curri-
culares Nacionais – PCNs que possui um específico para cada fase e disciplina. Assim, já existia uma 
direção para os conteúdos do Ensino de Geografia trazida pelo PCN dessa disciplina. No entanto 
segundo Guimarães (2018), as finalidades sobre as prática pedagógica, há tempos vem passando 
por questionamentos por persistirem em práticas pautadas em metodologias de ensino que ficam 
no uso exclusivo de apostila e/ou livro didático. Além disso, as aulas, mesmo atualmente com toda 
tecnologia, continuam apenas sendo expositivas oralmente e utilizando apenas a lousa e o giz. E 
quanto aos conteúdos, esses costumam ser listados “e subdivididos em unidades temáticas que 
pouco, ou nada, se relacionam umas com as outras” (GUIMARÃES, 2018, p. 1043).

Contudo, o PCN é apenas um documento norteador ainda válido, enquanto que a BNCC já 
é um documento legal e por isso precisa ser implementada e se tornar uma prática presente no 
cotidiano das salas de aula. Essa recente legislação que propõe melhoria no ensino e busca a di-
minuição das desigualdades para a educação do país, nos leva a refletir sobre as transformações 
que ele sugere e ainda nos conduz para a seguinte problemática: Quais as mudanças que a BNCC 
trouxe para o Ensino de Geografia nos Anos Iniciais e Finais? Essas mudanças são significativas e 
oferecem qualidade para essa disciplina?

Por isso esse trabalho visa identificar as transformações que a BNCC trouxe para o Ensino 
de Geografia no Ensino Fundamental I e II. Como objetivos específicos será apresentado o que é 
a BNCC, como se organizou esse documento na parte específica do Ensino de Geografia para as 
etapas do Ensino Fundamental I e II e finalizar com a identificação das mudanças que esse docu-
mento legal trouxe para a disciplina de Geografia referente às etapas dos Anos Iniciais e Finais da 
Educação brasileira.

O método utilizado foi a revisão bibliográfica no campo qualitativo e com abordagem descritiva. 
A fundamentação ocorreu com o uso de livros, monografias, revistas e artigos científicos. Os princi-
pais autores que basearam a pesquisa foram: Girotto (2017), Guimarães (2018), Azambuja (2019) 
e os documentos legais e norteadores essenciais para o trabalho foram: a LDB (1996), o PCN de 
Geografia (1998) e a BNCC (2018).

O ensino de Geografia passou por diversas mudanças ao longo do seu histórico, mas precisa 
ser e estar de fato presente na educação de forma efetiva e com qualidade. Isso mesmo nos Anos 
Iniciais cujo o foco consiste na alfabetização dos alunos, porém é preciso compreender essa recente 
legislação e identificar as mudanças que ocorreram e se as mesmas são significativas ao ponto de 
fazer essa disciplina passar por mais uma transformação e seguir na busca de chegar ao seu objetivo 
educacional que é o de oferecer a possibilidade para uma compreensão do mundo em que se vive 
e ainda colaborar com a formação do conceito de identidade no processo de formação cidadã que 
as instituições educacionais são responsáveis (BRASIL, 2018; MUSTAFÉ, 2019).

INTRODUÇÃO
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A BASE NACIONAL COMUM 
CURRICULAR – BNCC

A Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC, 2018), surge de um contexto reple-
to de debates e discussões a respeito dos 
problemas educacionais. E vem justamente 
como uma possibilidade para que diversas 
soluções sejam pensadas e executadas.

Na busca de trazer a clareza de saber 
o que os educandos brasileiros devem apren-
der, além de considerar também as altas ex-
pectativas de aprendizagem. Esse documen-
to inclusive pode auxiliar na diminuição das 
desigualdades educacionais e a melhorar a 
qualidade do ensino no país (MOVIMENTO 
PELA BASE NACIONAL COMUM, 2017).

A BNCC encontra-se presente na Cons-
tituição de 1988 em seu artigo 210, tendo 
como proposta a elaboração de um docu-
mento que seja a base para o Ensino Fun-
damental. Porém, isso precisa acontecer de 
forma democrática. Diferente dos Parâmetros 
Curriculares Nacionais (PCNs) a BNCC é um 
referencial obrigatório para toda a educação 
do país. Contudo, apesar de estar presente 
na Constituição de 1988 e reafirmado na Lei 
de Diretrizes e Bases de 1996 e ainda re-
forçado nas Diretrizes Curriculares de 2010, 
apenas em 2014 que a BNCC entra no Plano 
Nacional de Educação em sua meta 7 e ini-
cia-se de fato sua elaboração. Essa meta tem 
como proposta a busca de ampliar a qualida-
de da Educação no Brasil. Designadamente, 
a BNCC está prevista na estratégia 7.1:

Estabelecer e implantar, mediante pactua-
ção interfederativa, diretrizes pedagógicas 
para a educação básica e a base nacional 
comum dos currículos, com direitos e ob-
jetivos de aprendizagem e desenvolvimen-
to dos(as) alunos(as) para cada ano do 
ensino fundamental e médio, respeitada 
a diversidade regional, estadual e local 
(PNE, 2014) .

Para Girotto (2017, p. 431) é importan-
te evidenciar que a meta 7 é a mais extensa 
do PNE (2014-2024), “composto por 36 es-
tratégias, o que demonstra a complexidade 
das questões que envolvem o debate sobre 
ampliação da qualidade da educação pública 
no Brasil.”

Como forma de cumprir a construção 
da BNCC, de forma mais democrática, a sua 
primeira versão saiu para acesso de análise 
do público no ano de 2015. E em 2016 a 
sua segunda versão, após as reformulações 
necessárias. Quando finalizada foi levada 
pelo Conselho Nacional de Educação (Con-
sed) e pela União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação (Undime) para ser 
divulgada em todo o país. Após essa divul-
gação o documento é aprovado no ano de 
2017 (MOVIMENTO PELA BASE NACIONAL 
COMUM, 2017).

Portanto a BNCC, segundo Guimarães 
(2018, p. 1039), é uma política pública ampa-
rada em determinação legal e legítima.” Esse 
documento possui a proposta de constituir 
um conjunto de conhecimentos e aprendiza-
gens fundamentais para todos os discentes 
brasileiros, isso significa que o acesso a esse 
conjunto é para todos e em todo o proces-
so, ou seja, das etapas e modalidades da 
Educação Básica. E também a BNCC é uma 
referência para a construção dos currículos 
escolares nos respectivos sistemas educacio-
nais em atendimento ao que determina a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDBEN), (AZAMBUJA, 2019, p. 3644).

Conforme Azambuja (2019, p. 3644), 
compete aos sistemas, as redes de ensino e 
as escolas a “missão de implementar as de-
cisões e ações para que a gestão curricular 
se efetive nos processos de ensino-aprendi-
zagem.” A BNCC abrange desde a Educação 
Infantil constituindo nessa fase os direitos de 
aprendizagem, passa pelo Ensino Fundamen-
tal – Anos Iniciais e Finais propondo a ques-
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tão das competências específicas por área do 
conhecimento e chega ao Ensino Médio do 
mesmo modo que a etapa do ensino funda-
mental. Porém a modalidade do Ensino Fun-
damental também está contemplada pelas 
competências específicas dos componentes 
curriculares.

Para a Nova Escola e a Fundação Le-
mann (2020, p. 3) a BNCC é uma transfor-
mação importante para o processo de ensino 
aprendizado, pois é a primeira vez que “um 
documento orienta os conhecimentos e as ha-
bilidades essenciais que bebês, crianças e jo-
vens de todo o país têm o direito de aprender 
– ano a ano – durante toda a vida escolar.”

Girotto (2017, p. 431) relata que “a 
construção da BNCC representa, em nossa 
perspectiva, a continuidade” da lógica que 
foram construídos o PCNs que consistia em 
se contrapor aos processos de elaboração 
curricular que tiveram seu desenvolvimento 
na década de 80. Ao longo desse processo, 
alguns indivíduos se mantém enquanto ou-
tros aparecem, articulando novos interesses 
na educação pública do Brasil.

É preciso destacar que dentre as princi-
pais mudanças temos o avanço de uma “lógi-
ca do especialista competente que se torna a 
figura central na definição dos currículos”, (GI-
ROTTO, 2016, p. 430) interditando assim uma 
maior participação dos sujeitos da educação, 
sejam discentes, docentes e familiares. É rele-
vante evidenciar que essa lógica do especia-
lista competente não está restrita às políticas 
educacionais. Na verdade isso consiste em 
um dos princípios que conduzem a Reforma 
do Estado Brasileiro sob a égide neoliberal. 
“Nesta lógica, os espaços de debate e cons-
trução democrática vão sendo substituídos 
por uma concepção de gestão tecnocrática 
e gerencial que passa a permear os diferen-
tes serviços públicos no Brasil.” (GIROTTO, 
2016, p. 430).

A estrutura da BNCC é organizada em 
uma “perspectiva de construção progressiva 
do conhecimento, respeitando a evolução 
cognitiva dos alunos ao longo dos respec-
tivos anos do Ensino Fundamental.” (MUS-
TAFÉ, 2019, p. 39). No intuito de conquistar 
esse objetivo, o documento foi disposto em 
“determinadas unidades temáticas, objetos de 
conhecimento e habilidades para cada ano 
do Ensino Fundamental” (MUSTAFÉ, 2019, p. 
39). Portanto, a BNCC é um documento legal 
que oferece uma base para o ensino brasileiro 
e que a partir dele possam ser construídos 
os currículos de cada região considerando 
as especificidades de cada lugar (MUSTAFÉ, 
2019).

O ENSINO DE GEOGRAFIA NA BNCC 
NOS ANOS INICIAIS E FINAIS

De acordo com a BNCC (2018) o Ensi-
no Fundamental é a etapa que possui o maior 
tempo de duração, que atualmente é o ensino 
de nove anos. A faixa etária que essa mo-
dalidade do ensino atende vai dos 6 até os 
14 anos de idade, fase do desenvolvimento 
humano que passa por períodos de grandes 
transformações nos sujeitos (BRASIL, 2018).

As Diretrizes Curriculares Nacionais 
para o Ensino de Nove Anos, estabelecido 
pela Resolução CNE/CEB nº 7/2010, evi-
denciam que as mudanças desse período 
chegam com diversos desafios em relação 
a construção de currículos para esse nível 
da escolarização, pois possuiu a necessida-
de de “superar as rupturas que ocorrem na 
passagem não somente entre as etapas da 
Educação Básica, mas também entre as duas 
fases do Ensino Fundamental: Anos Iniciais e 
Anos Finais” (BRASIL, 2018, p. 57).

Nos Anos Iniciais, etapa que vai do 1º 
até o 5º ano do Ensino Fundamental, na BNCC 
(2018) nesse período se valoriza os momen-
tos lúdicos de aprendizagem e por isso surge 
a necessidade de uma articulação com as ex-
periências vivenciadas no ensino Infantil. Essa 
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articulação necessita prever tanto a progressi-
va sistematização dessas experiências quanto 
o desenvolvimento, pelos discentes, de novos 
modos de relação com o mundo, “novas pos-
sibilidades de ler e formular hipóteses sobre 
os fenômenos, de testá-las, de refutá-las, de 
elaborar conclusões, em uma atitude ativa 
na construção de conhecimentos” (BRASIL, 
2018, p. 57-58).

Quando se trata da etapa dos Anos Fi-
nais do Ensino Fundamental, os indivíduos se 
encontram com desafios complexos, princi-
palmente pela “necessidade de se apropria-
rem das diferenças lógicas de organização 
dos conhecimentos relacionados às áreas” 
(BRASIL, 2018, p. 60). E ainda,

Tendo em vista essa maior especializa-
ção, é importante, nos vários componen-
tes curriculares, retomar e ressignificar as 
aprendizagens do Ensino Fundamental – 
Anos Iniciais no contexto das diferentes 
áreas, visando ao aprofundamento e à 
ampliação de repertórios dos estudantes. 
Nesse sentido, também é importante for-
talecer a autonomia desses adolescentes, 
oferecendo-lhes condições e ferramentas 
para acessar e interagir criticamente com 
diferentes conhecimentos e fontes de in-
formação (BRASIL, 2018, p.60).

Para Pinheiro e Lopes (2017 p. 1-2) o 
ensino de Geografia encontra-se na BNCC 
dentro das disciplinas integradas pelas Ciên-
cias Humanas. Com base em alguns “prin-
cípios básicos, a ideia é que a partir dessas 
ciências o aluno possa criar um senso de 
criticidade, analisando os acontecimentos da 
sua realidade e do mundo e, assim, poder 
articular discussões pertinentes aos temas 
trabalhados na escola”.

A BNCC vem reforçar a importância do 
ensino de Geografia e que essa disciplina 
pode e deve estar presente desde os Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental. Nessa etapa 
da escolarização o documento aponta para 
um trabalho a partir de uma perspectiva que 
ressalta a relevância do pensamento espa-

cial para a formação do discente, ou seja, 
os sujeitos poderão compreender desde dos 
primeiros anos de escolarização uma ideia de 
ciências de forma menos fragmentada (MUS-
TAFÉ, 2019).

Para Azambuja (2019) se no Ensino 
Fundamental I as aprendizagem colocam-se 
no reconhecimento do tempo-espaço vivido 
ou vivência no Ensino Fundamental II dis-
põem-se os “desafios de leitura e interpreta-
ção de outras escalas e complexidades geo-
gráficas e históricas” (AZAMBUJA, 2019, p. 
3645),

Progressivamente, ao longo do Ensino 
Fundamental – Anos Finais, o ensino fa-
vorece uma ampliação das perspectivas 
e, portanto, de variáveis, tanto do ponto 
de vista espacial quanto temporal. Isso 
permite aos alunos identificar, comparar e 
conhecer o mundo, os espaços e as pai-
sagens com mais detalhes, complexidade 
e espírito crítico, criando condições ade-
quadas para o conhecimento de outros 
lugares, sociedades e temporalidades 
históricas (BRASIL, 2018, p. 356).

O atual contexto do Ensino de Geogra-
fia na educação precisa estar diretamente re-
lacionado as outras áreas. Afinal para realizar 
um leitura do mundo em que se vive tendo 
como fundamento as aprendizagens em Ge-
ografia, os discentes necessitam “ser estimu-
lados a pensar espacialmente desenvolven-
do o raciocínio geográfico.” (BNCC, 2018, 
p. 359). Porque esse pensamento espacial 
está associado ao desenvolvimento intelec-
tual que integra conhecimentos não somente 
da Geografia, mas também de outras áreas 
(como Matemática, Ciência, Arte e Literatura)” 
(BNCC, 2018, p. 359).

Como apresentado anteriormente a 
BNCC foi organizada em unidades temáti-
cas, objetos de conhecimentos e habilidades, 
quando se trata especificamente do ensino de 
Geografia, esse sentindo vêm na proposta de 
“atender as sete competências específicas do 



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 379

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

componente curricular que, por sua vez, en-
contram-se vinculados às sete competências 
específica da área de Ciências Humanas para 
o Ensino Fundamental” (MUSTAFÉ, 2019, p. 
39). A BNCC (2018) estabelece que:

Estudar Geografia é uma oportunidade 
para compreender o mundo em que se 
vive, na medida em que esse componen-
te curricular aborda as ações humanas 
construídas nas distintas sociedades exis-
tentes nas diversas regiões do planeta. 
Ao mesmo tempo, a educação geográfica 
contribui para a formação do conceito de 
identidade, expresso de diferentes formas: 
na compreensão perceptiva da paisagem, 
que ganha significado à medida que, ao 
observá-la, nota-se a vivência dos indiví-
duos e da coletividade; nas relações com 
os lugares vividos; nos costumes que res-
gatam a nossa memória social; na iden-
tidade cultural; e na consciência de que 
somos sujeitos da história, distintos uns 
dos outros e, por isso, convictos das nos-
sas diferenças (BRASIL, 2018, p. 359).

Segundo Mustafé (2019) o documento 
também aborda a ideia de diversidade entre 
as relações humanas constituídas nas dis-
tintas sociedades das diferentes regiões da 
terra. O objetivo intrínseco que subjaz toda a 
Geografia da Base na verdade é o desenvol-
vimento da “percepção dos alunos, através 
do conceito de identidade, levando-os, assim, 
ao conceito de cidadania” (MUSTAFÉ, 2019, 
p. 24).

Em relação a passagem das etapas do 
Ensino Fundamental I para o II permanece 
em uma “perspectiva de progressão na as-
similação dos conteúdos, tendo em vista as 
transformações psíquicas, emocionais e cog-
nitivas pelas quais passam os estudantes nes-
ta etapa da escolarização” (MUSTAFÉ, 2019, 
p. 25). Na BNCC, no que refere-se a moda-
lidade de formação do Ensino fundamental, 
encontramos a seguinte afirmação:

Espera-se, assim, que o estudo da Geo-
grafia no Ensino Fundamental – Anos Fi-
nais possa contribuir para o delineamento 
do projeto de vida dos jovens alunos, de 
modo que eles compreendam a produ-
ção social do espaço e a transformação 
do espaço em território usado. Anseia-se, 
também, que entendam o papel do Esta-
do-Nação em um período histórico cuja 
inovação tecnológica é responsável por 
grandes transformações socioespaciais, 
acentuando ainda mais a necessidade de 
que possam conjecturar as alternativas de 
uso do território e as possibilidades de 
seus próprios projetos para o futuro. Espe-
ra-se, também, que, nesses estudos, se-
jam utilizadas diferentes representações 
cartográficas e linguagens para que os 
estudantes possam, por meio delas, en-
tender o território, as territorialidades e o 
ordenamento territorial em diferentes es-
calas de análise (BRASIL, 2018, p. 383).

Segundo Pinheiro e Lopes (2017, p. 6) 
a parte da BNCC que refere-se especifica-
mente do componente curricular de geogra-
fia encontra-se dividido em cinco “unidades 
temáticas” comuns, isso ao longo de todos 
os anos do Ensino Fundamental, através de 
uma “progressão das habilidades” que são: 
“o sujeito e seu lugar no mundo”, “conexões 
e escalas”, “mundo do trabalho”, “formas de 
representação e pensamento espacial”, e “na-
tureza ambientes e qualidade de vida”. En-
quanto que “os objetos de conhecimento” e 
as “habilidades” são específicos para cada 
ano.

AS MUDANÇAS NO ENSINO DE 
GEOGRAFIA A PARTIR DA BNCC

De acordo com Girotto (2017) no Brasil 
ocorre um pensamento a respeito do currícu-
lo que acabou uma tradição que é confundir 
esse documento como algo formal e que por 
diversas vezes traz como características “uma 
lista de conteúdos e procedimentos a serem 
seguidos e executados em um determinado 
intervalo de tempo” (GIROTTO, 2017, p. 421).
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Para compreender o que mudou no en-
sino de Geografia a partir da BNCC (2018) 
é preciso compreender que antes desse do-
cumento legal surgir o ensino de Geografia 
nas escolas brasileiras possuíam o PCN de 
Geografia que servia como documento nor-
teador para os professores tanto no Ensino 
Fundamental I quanto II, pois vale ressaltar 
que na etapa do 1º ao 5º ano os profissionais 
não possuem a exigência de uma formação 
específica em Geografia e o profissional res-
ponsável por essa fase é o Pedagogo. Além 
disso, nesse período, principalmente nos dois 
primeiros anos, o foco principal do ensino é a 
alfabetização e o ensino de Geografia normal-
mente quase nem aparece, sendo colocado 
para segundo plano (GIROTTO, 2017; BRA-
SIL, 2018).

O ensino de Geografia vem de uma 
tradição enciclopedista que persiste em ser 
reforçado através de políticas curriculares 
de cunho neoliberal, essa política organiza 
a disciplina através de um definição rígida 
dos conteúdos que devem ser trabalhados 
por discentes e docentes, sem que haja lugar 
para criação e participação efetiva (GIROTTO, 
2017).

As finalidade das práticas pedagógicas 
de Geografia, segundo Guimarães (2018), 
são questionadas há muito tempo, práticas 
que encontram-se pautadas em metodologias 
de ensino que são conduzidas ao redor do 
uso exclusivo de apostila ou de livro didático. 
Além dessa questão, ainda se questiona a 
respeito das aulas de Geografia serem dire-
cionadas através da “exposição oral de con-
teúdos listados e subdivididos em unidades 
temáticas que pouco, ou nada, se relacionam 
umas com as outras” (GUIMARÃES, 2018, p. 
1043).

Essas práticas pedagógicas são o clás-
sico giz, lousa e o material impresso (apostila 
ou livro didático) que acaba imperando como 
únicos recursos didáticos, mesmo no contex-

to atual com toda tecnologia existente, esses 
recursos encontram-se sempre em posição 
de destaque. São “aulas que se pautam em 
conteúdos estipulados em currículos instru-
mentais, que desconsideram os alunos e os 
seus desejos, os seus contextos de vida, as 
suas realidades, os seus sonhos e as suas po-
tencialidades” (GUIMARÃES, 2018, p. 1043).

A BNCC apresenta como objetivos a se-
rem conquistados os conceitos de identidade 
e cidadania, isso através do desenvolvimento 
do raciocínio geográfico, para a construção 
de um modo de pensar que seja espacial. 
Para que se desenvolva essa forma de pen-
samento, a Base trabalha alguns conceitos 
essenciais com a proposta de fazer com que 
os discentes possam entender melhor o mun-
do e a sociedade (MUSTAFÉ, 2019).

Segundo Mustafé (2019, p. 25) o docu-
mento atua a partir do conceito de espaço, 
como o mais extenso e complexo, “e com os 
conceitos de território, lugar, região, natureza 
e paisagem, como conceitos mais operacio-
nais que expressam diferentes aspectos do 
espaço geográfico.” Conceitos esse que já 
eram vistos no PCN (1998), mas que a BNCC 
oferece continuidade.

No entanto, no que diz respeito às no-
ções de período histórico e de escala geográ-
fica, na BNCC do ensino de Geografia elas 
são trabalhadas juntas, tendo como foco as 
capacidades dos sujeitos ao longo dos anos 
do Ensino Fundamental e as oportunidades 
mais adequadas para a construção do co-
nhecimento em cada modalidade (MUSTAFÉ, 
2019).

O documento também traz a valoriza-
ção da contextualização dos indivíduos no 
mundo, através das noções de tempo, espaço 
e movimento, visando o desenvolvimento de 
um raciocínio espaço-temporal. (MUSTAFÉ, 
2019). Questões que seguem a continuidade 
do PCN (1998),
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Para Mustafé (2019, p. 25):

Outras categorias geográficas das quais 
encontram-se algumas leves reminiscên-
cias no documento são a de espaço vivi-
do, concebido e percebido. Os elabora-
dores da Base associam estas categorias 
de Lefebvre (2006) ao conceito de lugar, 
para desenvolver as noções de pertenci-
mento e responsabilidade do aluno em 
relação ao mundo que o cerca (MUSTA-
FÉ, 2019, p. 25)

Conceitos que também já eram estabe-
lecidos no documento norteador de Geografia 
o PCN (1998), porém na BNCC a organiza-
ção dessas categorias seguiu da seguinte 
forma: ao se tratar da análise geográfica, os 
espaços percebidos, concebidos e vividos 
não são lineares. Logo, é preciso romper com 
esse ponto de vista, para permitir uma leitura 
geo-histórica dos fatos e uma pesquisa com 
abordagens históricas, sociológicas e espa-
ciais (geográficas) concomitantes.

E ainda realizar a retomada do sentido 
dos espaços percebidos, concebidos e vivi-
dos para permitir o reconhecimento dos obje-
tos, dos fenômenos e dos lugares difundidos 
no território e entender os diferentes “olhares 
para os arranjos desses objetos nos planos 
espaciais” (BRASIL, 2018, p. 353).

A BNCC possibilita a disciplina de 
Geografia que seja uma matéria presente o 
quanto antes na vida dos sujeitos que estão 
passando pelo processo de escolarização e 
que junto com a alfabetização que ocorre nos 
primeiros anos no Ensino Fundamental I siga 
junto com a alfabetização geografia, pois é 
possível trazer a disciplina para esse univer-
so. Isso foi uma transformação estrutural rele-
vante. Ainda nessa nova forma de abordar a 
disciplina a BNCC traz a ênfase para o pensa-
mento espacial e para o raciocínio geográfico 
no intuito de se aproximar dos objetivos de 
aprendizagem, e para isso torna-se necessá-
rio a apropriação de conteúdos procedimen-
tais (NOVA ESCOLA; LEMANN, 2020).

Como explica a Professora Thiara Vi-
chiato Breda, doutora em Ciências pela Uni-
versidade Estadual de Campinas (Unicamp) 
e professora na Universidade Federal de Juiz 
de Fora (UFJF), o documento traz novas di-
mensões para a execução dessa leitura de 
mundo. Pois o estudo do componente antes 
encontrava-se mais pautado na leitura, na in-
terpretação da paisagem e em um aluno ma-
peador consciente. Agora, volta-se mais para 
estimular um pensamento espacial, atrelado 
ao raciocínio geográfico” (NOVA ESCOLA; 
LEMANN, 2020, p. 4),

Essa é a grande contribuição da Geo-
grafia aos alunos da Educação Básica: 
desenvolver o pensamento espacial, es-
timulando o raciocínio geográfico para 
representar e interpretar o mundo em 
permanente transformação e relacionan-
do componentes da sociedade e da natu-
reza. Para tanto, é necessário assegurar a 
apropriação de conceitos para o domínio 
do conhecimento fatual (com destaque 
para os acontecimentos que podem ser 
observados e localizados no tempo e no 
espaço) e para o exercício da cidadania 
(BRASIL, 2018, p. 360).

Segundo De acordo com a afirmação 
da professora Sônia Castellar, da Universi-
dade de São Paulo (USP), a BNCC reforça 
a ideia da Geografia como um componente 
relevante para compreender o mundo, a vida 
e o cotidiano. “Desenvolver nos estudantes o 
raciocínio geográfico, articulando alguns prin-
cípios, significa dotá-los de mais uma forma 
de perceber e analisar criticamente a realida-
de” (NOVA ESCOLA; LEMANN, 2020, p. 4).

Guimarães (2018) relata que a geogra-
fia possibilita através de seus estudos, co-
nhecer melhor e de forma mais significativa 
o mundo que vivemos. Conforme a observa-
ção, a descrição, a análise e a explicação são 
relevantes, porque a disciplina é responsá-
vel por estudar as formas de como os seres 
humanos constroem e produzem os distintos 
lugares, tanto aqueles que estão próximos de 
nós como os que estão distantes.
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A partir da análise de Pinheiros e Lopes 
(2017), de modo geral, foi possível verificar 
que os objetos de conhecimento trazem algu-
mas transformações nos conteúdos que pre-
cisam, a cada ano, ser ensinados. Mudanças 
essas que, a princípio, podem ser considera-
das como um problema no que diz respeito 
ao ponto de vista do ensino aprendizagem.

Problemas que podem ser notados logo 
no início do documento em relação “a falta de 
explicitação dos significados atribuídos pela 
BNCC às categorias de análise e dos concei-
tos fundamentais da ciência geográfica.” Sig-
nificado de grande importância para o Ensino 
Fundamental, porque quando se compreen-
de e se interpreta os fenômenos e processos 
socioespaciais que acontecem na sociedade 
se entende em consequência os conceitos e 
categorias de análise que a geografia possui 
(PINHEIRO; LOPES, 2017, p. 6).

É possível verificar outra questão na 
página 313 da BNCC que expõe que não 
se deve usar apenas o conceito de espaço 
geográfico e sim os outros conceitos também, 
pois de acordo com o documento, “são mais 
operacionais, como é o caso de território, 
lugar, região, natureza e paisagem” (PINHEI-
ROS; LOPES, 2017, p. 7).

Porém, “apesar dessa explanação co-
locada pela BNCC, o que pode ser notado 
é que ela não define claramente o objeto de 
estudo da geografia, ou seja, o espaço ge-
ográfico.” Na verdade, a BNCC referente a 
disciplina de Geografia não possui nenhuma 
“adesão explícita a uma determinada corrente 
do pensamento geográfico, ou mesmo peda-
gógica” (PINHEIROS; LOPES, 2017, p. 7).

Confere-se, assim, que o espaço geo-
gráfico, como conceito essencial, possui um 
destaque menor. E a expressão que possui a 
maior evidência nos objetos de conhecimento 
está no conceito de lugar e que até mesmo 
não se tem a preocupação quanto a sua de-
finição explícita. Assim é possível compreen-

der, “que ao priorizar o conceito de lugar, o 
documento acaba não enfatizando o espaço 
como estruturador das dimensões formativas 
dos alunos” (PINHEIROS; LOPES, 2017, p. 7).

Para Guimarães (2018, p. 1048):

O documento de Geografia não traz ne-
nhuma novidade ou avanço em relação 
à organização tradicionalmente usada na 
maioria das escolas públicas e privadas 
de ensino fundamental. Obedece a uma 
sequência em que dedica aos anos ini-
ciais (1º ao 5º) a relação do sujeito com 
o espaço. Já no 6º ano, focaliza os con-
teúdos básicos da Geografia, no 7º, con-
centra-se no estudo do Brasil, no 8º, no 
da América e da África e no 9º, no da 
Europa, da Ásia e da Oceania. Apesar 
de a sequência de conteúdos obedecer a 
uma ordem escalar, observamos o esfor-
ço para estruturar a análise multiescalar 
dentro de cada ano, na qual as relações 
entre os fatos das esferas local e global 
devem ser priorizadas (GUIMARÃES, 
2018, p. 1048).

E mesmo os conteúdos relacionados a 
América ao BNCC traz eles de forma “espa-
lhada” entre o sétimo e o nono ano. Além 
disso, ocorre uma falta de abordagem sobre 
os assuntos que poderiam levar os discentes 
para uma discussão sobre “a formação do 
Brasil, sobre como o país era antes da che-
gada dos europeus e também de que forma 
ocorreu a interferência desses europeus com 
os índios que já habitavam o território” (PI-
NHEIROS; LOPES, 2017, p. 7).

Afinal, um dos propósitos do documen-
to é justamente nortear a construção dos cur-
rículos no país, logo, é preciso que se faça 
mais presente os conteúdos básicos para 
explicar a formação do seu território desde 
o começo. E também, no que se refere aos 
conhecimentos dos sétimos anos, a temática 
das “culturas afrodescendentes e indígenas 
brasileiras não foram devidamente contempla-
das neste e nos outros anos do ensino fun-
damental” (PINHEIROS; LOPES, 2017, p. 7). 
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É isso mesmo já fazendo anos da existência 
das Lei que são a 10.639/03 e a 11.645/08 
que prevê que esse conteúdo deve obrigato-
riamente ser trabalhado na sala de aula, no 
âmbito de todo o currículo educacional.

Por essas questões torna-se possível 
identificar que as mudanças que a BNCC 
trouxe para o ensino de Geografia não são 
significativas e permite muitos questionamen-
tos principalmente dessa disciplina enquanto 
prática diária nas salas de aulas das escolas 
brasileiras sejam públicas ou privadas (GUI-
MARÃES, 2018).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Toda pesquisa científica necessita de 
um referencial teórico para chegar ao seu ob-
jetivo, por isso que a pesquisa bibliográfica é 
um dos procedimentos que acaba fazendo 
parte do processo da construção de um ar-
tigo científico (PRODANOV; FREITAS, 2013). 
Neste trabalho optou-se por esse método da 
revisão da literatura por se tratar da busca 
de verificar as mudanças que o mais recen-
te documento legal trouxe para o ensino de 
Geografia tanto para o Ensino Fundamental I 
quanto o II.

Por possuir aspectos que consideram 
a existência de uma relação que é dinâmica 
entre o mundo real e o sujeito, isso significa 
que um vínculo não faz a separação entre o 
mundo objetivo e a subjetividade do sujeito 
que não pode ser demonstrado através dos 
números, resolveu-se utilizar o campo quali-
tativo para o artigo (PRODANOV; FREITAS, 
2013).

Pois esse procedimento da pesquisa 
bibliográfica no campo qualitativo possibilita 
um alcance amplo de informações, além de 
permitir o uso de dados dispersos em inú-
meras publicações. (GIL, 2002). Por todas 
essas questões a abordagem foi a descritiva, 
porque segundo Gerhardt e Silveira (2009) 
ela “exige do investigador uma série de infor-

mações sobre o que deseja pesquisar''. Esse 
tipo de estudo pretende descrever os fatos e 
fenômenos de determinada realidade” (TRI-
VIÑOS, 1987 apud GERHARDT; SILVEIRA, 
2009, p. 35).

Assim, nessa pesquisa, foram anali-
sados alguns livros, artigos, teses e revistas 
científicas que discutiam e apresentavam re-
flexões, sugestões que colaborassem para 
uma maior compreensão da temática pro-
posta. Para isso, o trabalho fez uso da base 
de dados da Scielo e do Google Acadêmi-
co, sempre verificando sua confiabilidade. 
A seleção das literaturas que foram usadas 
para a fundamentação do trabalho resultou 
nos principais autores que contribuíram com 
essa elaboração que forma: Girotto (2017), 
Guimarães (2018), Mustafé (2019), Azambu-
ja (2019).

E os documentos utilizados foram: os 
Parâmetros Curriculares do Ensino de Geo-
grafia (1998) e a base Nacional Comum Cur-
ricular – BNCC (2018), na parte específica 
sobre o Ensino Fundamental I e II a respeito 
da disciplina de Geografia nessa etapa do 
ensino.

Na busca da literatura existente foi pos-
sível refletir sobre as questões aqui apresen-
tadas com a proposta de contribuir para que 
educadores do ensino fundamental I conhe-
çam e se preparem adequadamente para 
ofertar a disciplina de Geografia de forma efi-
ciente e com qualidade devido a sua impor-
tância para a formação dos discentes.
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A BNCC é um documento de grande repercussão e importância para a Educação 
brasileira, era uma proposta que estava presente e referenciada em outro documentos, no 
entanto apenas começou de fato a ser elaborada a partir de 2014 sendo concluída para ser 
implementada enquanto prática no ano de 2017.

O ensino no Brasil tem buscado, principalmente enquanto legislação, avançar de alguma 
forma e acompanhar as mudanças que ocorrem ao longo do histórico social, político e eco-
nômico do país e quando se trata especificamente do Ensino de Geografia é uma disciplina 
que passou por muitas mudanças, porém ainda persiste uma dificuldade em tornar-se um 
matéria que não fique apenas nos livros didático e passando para os discente um aprendiza-
do voltado a memorização de diversos conteúdos usando um método tradicional de ensino 
e que não possui contextualização com a realidade da vida dos alunos.

Assim a pesquisa possibilitou refletir sobre o recente documento legal do ensino que 
aborda a disciplina de Geografia desde o Ensino Fundamental I e que gradativamente vai 
avançando e aprofundando seus conteúdos chegando ao Ensino Fundamental II, que foram as 
etapas especificas que a pesquisa teve como foco, isso nos permitiu identificar que a BNCC 
trouxe poucas mudanças em relação ao ensino de Geografia. E que essas, foram basicamente 
a questão de um ensino espacial e que tenha seu início já a partir dos Anos Iniciais, porém 
o documento continua definindo conteúdos e não considera que nessa fase os profissionais 
responsáveis pelo processo não possuem e nem mesmo se exige a formação específica na 
disciplina de Geografia fazendo com que esse ensino fique em segundo plano até mesmo 
porque o foco, principalmente no primeiro e segundo do Ensino fundamental I, está na alfa-
betização da escrita e leitura dos discentes.

Vale ressaltar que é sim um valioso passo para a Educação Brasileira, mas quando 
desmembramos esse documento focando no ensino de Geografia ainda torna-se necessário 
mais discussões e reflexões a respeito da temática e principalmente enquanto prática dessa 
disciplina em salas de aulas do Ensino Fundamental tanto I quanto o II. Pois segundo o tra-
balho as mudanças foram poucos e quase nada significativas que ocorreram na disciplina de 
Geografia a partir da BNCC. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este artigo tem como finalidade apresentar as práticas pedagógicas que promovam 
a criação de vínculos na relação, professor e a criança. Como a família, a escola é uma 
instituição essencial na formação dos indivíduos. Tem como papel contribuir não só para a 
aquisição de conhecimentos do campo cognitivo, mas também na construção do caráter e 
da personalidade, além de proporcionar o vínculo afetivo entre todos. É preciso reconhecer, 
questionar e quebrar preconceitos, estimulando a generosidade, acolhimento e respeito. 
Diante dessa realidade que não permite mais nenhum recuo. Será concluído abordado as 
perspectivas inclusivas e sua aplicação de forma a alcançar a integração com inclusão 
beneficiando a todos, uma vez que sentimentos de respeito à diferença, de cooperação e 
de solidariedade podem ser desenvolvidos.

Palavras-chave: Inclusão Escolar;  Docência; Educação Infantil.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A AFETIVIDADE
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A ideia de pesquisar o tema “a afetividade na educação inclusiva”, busca transmitir 
a maneira que o professor e a criança relacionam e desenvolvem vínculos. O ato 
de ensinar envolve grande cumplicidade do professor, a partir do planejamento 

das decisões assumidas, mas tal cumplicidade também se constrói nas interações, do que é 
falado, entendido e transmitido.

A capacidade de interações se faz pelo olhar, pelo movimento do corpo que acolhe, 
escuta, observa e busca a compreensão do ponto de vista da criança. O desenvolvimento 
afetivo faz e a criança supere suas dificuldades e se torne autônoma. A construção dos vín-
culos acontece de forma saudável na mediação do professor. Vê-se que a função, portanto, 
da educação na Educação Infantil é promover a construção de afetividade e a organização 
dessas funções num complexo processo de aceitação e inclusão.

A dimensão afetiva pedagógica é fundamental porque se envolve com o sentimento da 
criança. Proporcionar confiança, segurança, ter um olhar diferenciado às necessidades, pro-
porcionar um apoio emocional e facilitar adaptação e o desenvolvimento na escola.

Portanto, é importante antes de tudo entender a importância da relação social como um 
todo, uma vez que a afetividade faz parte das relações sociais construídas ao longo de nossas 
vidas, influenciando no processo de construção da identidade e personalidade humana. Para 
o MEC (2006):

A educação inclusiva, é uma construção coletiva, requer mobilização, discussão e ação organi-
zacional de toda a comunidade escolar, contemplando em seu projeto político-pedagógico ações 
integradas intersetoriais de saúde e seguridade social que atendam às necessidades de desenvol-
vimento e aprendizagem de todos. A sala de aula inclusiva propõe um novo arranjo pedagógico 
composto de diferentes dinâmicas e estratégias de ensino para todos, e complementação, adapta-
ção e suplementação curricular quando necessários. A escola, a sala de aula e as estratégias de 
ensino devem ser modificadas para que o aluno possa se desenvolver e aprender (MEC, 2006).

Assim as ligações afetivas começam na família, mas são estabelecidas na escola, 
desenvolvendo o outro e em nós mesmos, aspectos como condutas e emoções únicas que 
dão forma e características específicas no processo de criação e formação de identidade do 
indivíduo.

O objetivo geral desta pesquisa é sensibilizar o professor para proporcionar autoconfian-
ça, confiança, segurança, para a criança contribuir de modo especial e ter um olhar diferen-
ciado para com suas necessidades especiais, um olhar de afeto de cuidado de ação, como 
uma escola adequada, e professores capacitados e preparados para o seu desenvolvimento 
mais que educar e valorizar a vida.

Pensa-se em sensibilizar o professor para conhecer e aprender os benefícios da inclu-
são. Que este seja mediador para uma educação inclusiva, promovendo recursos e desenvol-
vendo com a afetividade a construção de aprendizagens reais. A metodologia deste trabalho 
será qualitativa bibliográfica, investigando livros, sites, artigos, revistas que fundamentam a 
inclusão no ambiente escolar.

INTRODUÇÃO
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E A 
AFETIVIDADE

A educação inclusiva é um sistema de 
educação e ensino em que todas as crianças 
com necessidades especiais necessitam de 
um planejamento específico para as suas ne-
cessidades diárias.

A inclusão é um tema muito discutido 
em todas as unidades escolares. Alguns ain-
da acham difícil de ser realizada nas condi-
ções atuais das escolas. Porém existe uma 
legislação que garante a inclusão de crian-
ças especiais em todos os níveis de ensino. 
Quando se pensa no processo realizado com 
afetividade isso se torna mais difícil. Porém 
alguns educadores vêm se mostrando mais 
flexíveis e acolhedores para as crianças com 
necessidades especiais.

Ao trazer este tema debate tem-se como 
objetivo de desencadear reflexões sobre a in-
clusão real e como a aprendizagem ocorre 
para as crianças com Necessidades Educa-
cionais Especiais.

Trata-se também como o currículo pode 
ser adaptado para estas crianças, ao mostrar 
a importância da educação inclusiva para a 
formação e desenvolvimento de crianças por-
tadoras de necessidades especiais.

Cabe ao professor proporcionar um 
apoio emocional e integrando a criança no 
ambiente e adaptá-lo de acordo às suas ne-
cessidades.Percebe- se ainda muitas dificul-
dades para a inclusão efetiva, um espaço, 
que possa beneficiar a criança, uma formação 
específica para os professores e uma rede de 
apoio que viabilize um acompanhamento ade-
quado a todos.

A educação inclusiva é preciso afeto e 
mais compreensão para facilitar seu desen-
volvimento e a aprendizagem. No princípio 
chama-se a atenção às diferenças dentro da 
escola, a falta de estrutura, planejamento es-

colar específico para o seu grau de dificulda-
de, é preciso que cuidar, a educação inclusi-
va, é preciso afeto e mais compreensão para 
facilitar o seu desenvolvimento na escola com 
a aprendizagem.

São objetivos principais da educação 
especial, proporcionar ao portador de defi-
ciência a promoção de suas capacidades, 
envolvendo o desenvolvimento pleno de sua 
personalidade, a participação ativa na vida 
social e no mundo do trabalho, assim como o 
desenvolvimento biopsicossocial, proporcio-
nando maior autonomia às crianças de 0 a 5 
anos, portadora de necessidades especiais. 
De acordo com a lei n° 13.005/2009. A arti-
culação entre as áreas da educação infantil e 
da educação especial é condição indispensá-
vel para assegurar o atendimento das espe-
cificidades das crianças com deficiência nas 
escolas (BRASIL, 2009).

Porém novas conquistas também são 
vistas a mudança é lenta, mas significativa, 
existem leis que garantem disponibilizando re-
cursos através de verbas e equipamentos es-
pecíficos para as crianças com Necessidade 
Especial. Observa- se toda esta necessidade 
para com a inclusão dentro do ambiente es-
colar escolhe-se fazer a pesquisa na educa-
ção inclusiva afetividade e ter-se ideia do que 
isso poderia significar na teoria e na prática.

Portanto esta pesquisa poderá ajudar 
na qualidade de vida dessa comunidade por 
meio da produção científica. É importante re-
fletir toda a prática e ideia existente sobre a 
inclusão e sensibilização das crianças.

Na sala de aula, a afetividade deve ser 
vista como uma ligação que aproxima educa-
dor e educando e que contribui para o apren-
dizado e a inclusão. O afeto e as emoções 
são inatos e servem como mediadores da 
aprendizagem. A afetividade deve ser mais 
uma ferramenta a ser utilizada na prática pe-
dagógica, jamais deixando de lado a raciona-
lidade, caminhar juntas de forma coerente. A 
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afetividade deve estar presente em todos os 
momentos na sala de aula, não só as crianças 
com deficiências, mas para todos.

O professor deve ser um mediador, 
deve estabelecer um contato maior com os 
educandos entre eles, facilitando a interação 
e formação de vínculos. Promovendo o co-
nhecimento do outro e o respeito às suas di-
ficuldades, características e possibilidades.

A afetividade defendida por Wallon 
(1971) é um dos caminhos para a inclusão es-
colar, pois abrange as crianças com qualquer 
tipo de deficiência física, motora ou cognitiva 
dentro do ambiente escolar.

Para Gotti (1998), a inclusão escolar 
não tem somente problemas físicos, mentais 
ou com características de superdotação, mas 
precisa incluir também a criança dita normal 
no ambiente escolar, que não tem acesso às 
escolas por uma cadeia de questões sociais, 
econômicas e culturais. A afetividade por si 
só, não é a resposta, mas sim um dos ca-
minhos para uma educação mais inclusiva. 
Quando promovemos as interações sociais 
que (Gotti, 1998), citava em seus estudos, 
e a afetividade defendida por Wallon (1971), 
damos espaços para que as crianças e edu-
cadores compreendam o diferente.

A realidade social e cultural e que pos-
sam compartilhar conhecimentos e experiên-
cias. A escola deve ser um ambiente rico em 
desafios deve estimular o desenvolvimento da 
aprendizagem, a comunicação, a escuta, e o 
entusiasmo. O educando com ou sem defici-
ência quando motivado, tem maior interesse, 
e se engaja com maior propriedade das ativi-
dades escolares, pois quer tentar se superar. 
Por isso, é necessário que o educador favore-
ça um ambiente que não haja segregação e 
que não reforce as limitações da criança, mas 
suas potencialidades através da afetividade 
que sensibilizamos a aprendizagem.

Esses são aspectos que fazem parte 
das relações sociais. Portanto, é importan-
te antes de tudo entender a importância da 
relação social como um todo, uma vez que 
a afetividade faz parte das relações sociais 
construídas ao longo do convívio influencian-
do no processo de construção da identidade 
e personalidade.

As ligações afetivas estabelecidas na 
sociedade desenvolvem o outro e em nós 
mesmos, aspectos como condutas e emo-
ções únicas que dão formas e características 
específicas no processo de criação e forma-
ção de identidade. A forma que a criança se 
relaciona com o meio social, organiza as infor-
mações, fazem com que, por meio da relação 
e os afetos que as envolvem, desenvolvam 
certos comportamentos em relação ao meio 
em que vivem e às pessoas com quem se 
relaciona.

Assim as ligações afetivas estabele-
cidas na sociedade desenvolvem o outro e 
em nós mesmos, aspectos como condutas e 
emoções únicas que dão formas e caracte-
rísticas específicas no processo de criação e 
formação de identidade. A forma que perce-
be- se e se relaciona-se com o meio social, 
organiza-se as informações, fazem com que, 
por meio da relação e os afetos que as crian-
ças envolvem nas atividades que podem ser 
planejadas evitando a exclusão.

As crianças organizam as informações 
vividas ao longo das experiências que lhes são 
possibilitadas, conforme percebem o mundo 
e o meio social, apresentando constantes 
mudanças de atitudes, de comportamentos 
conforme vamos obtendo informações no-
vas e diversificadas, novos conhecimentos e 
aprendizados,

A depender da perspectiva, há diversos 
significados para o termo afetividade, 
como, por exemplo: atitudes e valores, 
comportamento moral e ético, desen-
volvimento pessoal e social, motivação, 
interesse e atribuição, ternura, inter-rela-
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ção, empatia, construção da subjetivida-
de, sentimentos e emoções. Neste arti-
go, baseado em pesquisa bibliográfica 
e exploratória, a afetividade é analisada 
no âmbito pedagógico, especificamente 
na relação educativa que se estabelece 
entre o professor e seus alunos na sala 
de aula, e é apresentado como sinônimo 
de dimensão afetiva e relação afetiva. Do 
nosso ponto de vista, a afetividade é im-
pulsionada pela expressão dos sentimen-
tos e das emoções e pode desenvolver-se 
por meio da formação (RIBEIRO, 2010, 
p. 404).

A afetividade facilita aprendizagem cog-
nitiva como um todo, uma vez que é através 
dela que a aprendizagem se realiza e aconte-
ce de fato a criança aprende melhor quando 
gosta do professor.

A construção dos saberes e conheci-
mentos são resultados das interações de na-
tureza históricas, sociais e biológicas que vão 
se estabelecendo no dia a dia. É importante 
e necessário que a criança saiba lidar com o 
lado afetivo assim como lida os aspectos de 
natureza cognitiva, como a escrita e as opera-
ções matemáticas.

Cabe ao educador trabalhar com a crian-
ça dando lhe afeto, carinho, cooperação, so-
lidariedade, tolerância, sempre demonstrando 
respeito na relação. A relação de troca e de 
interação do professor com a criança acon-
tece, transforma e se supera as dificuldades 
na aprendizagem que as crianças possam ter 
resultado positivos e em melhorias para as 
crianças e para o professor.

Além de uma presença afetiva, a relação 
do adulto oferece à criança modelos de refe-
rência e sentimentos de segurança. (VIEIRA, 
2010, p. 34). Assim percebe-se que as crian-
ças na escola, estão em busca de aprovação, 
de carinho e de atenção dos seus educadores. 
Eles anseiam por essa atenção sentem neces-
sidade disso e quando se sentem correspon-
didos com este afeto acabam a apreciar mais 
as experiências professores que agem afeti-
vamente com elas, se relacionam melhor na 

escola e com seus colegas. Assim, a conduta, 
a maneira de tratamento dos professores para 
com as crianças, atribuem a elas influências, 
motivando-os a participarem, a se dedicarem 
mais a escola bem como aos estudos.

Dessa forma, o respeito e a dedicação 
em estabelecer e manter uma relação de 
afetividade com as crianças é extremamente 
importante para o desenvolvimento e apren-
dizagem das crianças. Os professores devem 
proporcionar diferentes experiências às crian-
ças, para que possam desenvolver suas capa-
cidades bem como autoestima de forma que 
possam sentir confiança em si mesma para 
que possam construir conhecimentos diversos.

Faz-se importante ressaltar que o profes-
sor pode tratar todas as crianças como iguais, 
mas respeitando as diferenças. Uma boa re-
lação professor/crianças é importante para 
estabelecer posicionamento positivo frente às 
propostas, possibilitando um aprendizado me-
lhor e mais significativo. Essa relação produz 
resultados diversificados e inesperados tanto 
para nós professores quanto para as crianças.

O desenvolvimento afetivo diminui as difi-
culdades da criança NE, como foi dito, pois fa-
cilita a autonomia. É função, portanto, da edu-
cação promover a construção de afetividades e 
a organização dessas funções num complexo 
que chamamos sentimentos. A aprendizagem 
pode não acontecer sem a ação mediadora 
afetiva, com envolvimento do professor plane-
jar e organizar os sentimentos da criança.

Para possibilitar o desenvolvimento a 
afetividade da criança pode-se concentrar em 
alguns pontos , por exemplo, como a criança 
procura desenvolver seus problemas e difi-
culdades. Com planejamento inclusivo o nível 
de autonomia se amplia. Vale ressaltar que a 
afetividade no processo educacional é preciso 
considerar, compreender a perspectiva dos ou-
tros, propor atividades adaptáveis e realizáveis 
por todos.
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AFETIVIDADE CONCEITOS 
E SUA IMPORTÂNCIA 
PARA A APRENDIZAGEM E 
DESENVOLVIMENTO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A afetividade é algo que acompanha 
desde os primórdios da humanidade, em 
cada época se apresenta e desenvolve de 
acordo os costumes de um determinado 
povo. Há alguns anos este tema é bastante 
discutido no meio educacional. Professores 
buscam melhorar suas práticas e entender a 
temática, como se dá e quais seus benefícios 
para essas crianças.

Haja vista que, esse é um tema bastante 
problematizado, no meio social e educacio-
nal, faz-se entender o que é afetividade e sua 
importância entendê-la em meio à educação 
[...]. Do ponto de vista, a afetividade é impul-
sionada pela expressão dos sentimentos e 
das emoções e pode se desenvolver por meio 
da formação (RIBEIRO, 2010, p.404).

Muitos definem a afetividade como a 
expressão de sentimento de amor, carinho, 
amizade, paixão, admiração e outros senti-
mentos esses que faz parte e se faz nas nos-
sas relações sociais, desenvolvidas ao longo 
da vida, principalmente na infância.

Por isso é importante entendermos a 
relação social na infância como um todo, pois, 
essa se desenvolve desde cedo, a afetivida-
de é parte fundamental na relação social que 
construímos ao longo de nossas vidas, logo 
as relações sociais são fator primordial no 
processo de construção da identidade e per-
sonalidade humana [...] Laços de afeto são 
fatores decisivos no desenvolvimento do alu-
no (ARAÚJO. 2005, p.17).

A maioria dos problemas que enfrenta-
mos hoje nas escolas se destaca a exclusão 
de crianças com Necessidades Especiais, 
isto aparece como resultado de algumas 
situações sócio afetivas, que não foram re-

solvidas em momentos passados. É preci-
so reverter estas situações que debilitam as 
aprendizagens das crianças, lhes causando, 
consequências que na maioria das vezes são 
irreversíveis no futuro.

É comum vermos na sala de aula, crian-
ças excluídas, por serem autistas, cadeiran-
tes, com Síndrome de Down, todos esses 
trazem problemas emocionais. Esta exclusão 
também é vivenciada em casa, na rua é visto 
também em muitos espaços. Por isso a es-
cola deve ser um espaço acolhedor e afetivo. 
Quando as crianças são capazes de ser aco-
lhidas e ouvidas dentro do ambiente escolar 
assim construindo a aprendizagem.

Cabe aos educadores encontrar prática 
e experiências significativas de forma efetiva e 
produtiva, assim potencializar as experiências 
e para que as crianças possam aprender com 
atividades significativas. Compreende-se que 
os seres humanos são emotivos e carregados 
de marcas profundas desde a gestação que 
às vezes ignoram o que mais adiante são ig-
noradas.

Quando as crianças chegam à escola 
muitos professores também ignoram, por con-
ta de conteúdos e ações que devemos cum-
prir em um tempo determinado. Entende-se 
que oportunizar às crianças momentos que 
relatem as suas vidas, alegres ou tristes, são 
momentos ganhos em relação à aprendiza-
gem (ARAUJO: OLIVEIRA: CAMARGO, 2005, 
p.17).

Exercendo uma educação emocional 
junto com nossa prática em sala de aula, cria-
mos vínculos afetivos significativos e oportu-
nizamos o aprendizado e desenvolvimento à 
criança. Quando acontece um comprometi-
mento mútuo entre professor e criança, onde 
ambos respeitam a individualidade um do ou-
tro enquanto pessoa.
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As emoções, o afeto faz parte da vida, 
do cotidiano em todos os momentos, princi-
palmente no ambiente escolar. A cada mo-
mento vivenciam-se momentos, experiências 
emocionais que se manifestam de muitas 
maneiras e com características diversas. A 
Educação Infantil é o local mais potente para 
promover as experiências para a inclusão de 
todas as crianças com necessidades espe-
ciais ou não.

O PROFESSOR E A CRIAÇÃO DE 
VÍNCULOS AFETIVOS

O professor é um exímio criador de vín-
culos em sua prática, é aquele em que todos 
se espelham, admiram e almejam um dia ser 
igual. E é por meio de estímulos recebidos do 
meio em que estão inseridos, que a criança 
vai construindo laços com seu professor. Por 
isso cabe a nós educadores usar esse meio 
de aproximação para que o ensino/aprendi-
zagem seja de fato significativo e benéfico 
para a criança, Conhecer as próprias emo-
ções, tomar consciência delas em relação a 
si mesmo e as outras pessoas, seus motivos, 
são os primeiros passos para trabalhar a edu-
cação emocional com os alunos da escola 
(ARAÚJO, 2005, P.18).

A afetividade contribui muito e de ma-
neira especial para qualquer processo de 
ensino/aprendizagem, a criança estabelece 
relações com o meio cultural criando vínculos 
com o meio em que vive e a partir daí constrói 
conhecimentos. A relação professor e criança 
que possibilitam o desenvolvimento e favore-
ce a conquista da autonomia como já foi dito 
anteriormente, a importância de a escola res-
peitar e aproveitar essas relações de coope-
ração que muitas vezes acontecem de forma 
espontânea, estes vínculos precisam manter 
uma linguagem recíproca para que o apren-
dizado aconteça de fato e a criança aprenda.

A criança está bem sintonizada naquilo 
que gosta de fazer, isso ocorre seus senti-
mentos encontraram empatia pelo que está 
fazendo e logicamente por quem está con-
duzindo o que ela está fazendo.O professor 
como mediador estabelece a relação ensino/
aprendizagem, deverá estar sempre disposto 
a desenvolver a linguagem capaz de conduzir 
à criança a desenvolver suas capacidades. 
Isso deve ocorrer de maneira que a criança 
se sinta acolhida pelo professor,

O professor é o mediador desse processo 
de aprendizagem: as relações ensinar e 
aprender, aprender e ensinar entre profes-
sor e aluno acontecem constantemente. O 
professor não precisa exercer uma auto-
ridade explícita. Sua autoridade docente 
é conquistada pela sua cidadania, sua li-
derança e sensibilidade (ARAÚJO, 2005, 
p.18).

A dimensão efetiva pedagógica é fun-
damental porque se envolve com o sentimen-
to da criança, somente a educação efetiva 
consegue organizar seus sentimentos. Pro-
porcionar confiança, segurança, ter um olhar 
diferenciado para com suas necessidades, 
um olhar de afeto de cuidado de ação que 
possa proporcionar um apoio emocional e fa-
cilitar o seu desenvolvimento na escola com 
a aprendizagem. A maneira que o professor 
e a criança se relacionam cria afetividade que 
faz com que essa relação se fortaleça ainda 
mais. Agindo assim percebe-se como é im-
portante a mediação da professora.

De acordo com Vygotsky (1974/1997), 
as dificuldades reais das crianças com neces-
sidades especiais não estão diretamente re-
lacionadas a seus problemas orgânicos, mas 
se devem aos modos de interpretação social 
desses problemas. Deve-se, então, considerar 
as oportunidades reduzidas de contato com 
objetos da sua cultura e de estabelecimento 
de relações sociais com parceiros como fa-
tores que podem dificultar o desenvolvimento 
dessas crianças.
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O aprendizado dessas crianças se dá 
no cotidiano, porque são através da prática 
que o constrói conhecimentos. A interferên-
cia do professor deve ser sempre, o efeito é 
a confiança de verbalização, a certeza para 
a criança de estar sempre compreendida. 
Quando o professor não entende a linguagem 
e as dificuldades da criança e não responde 
aos anseios que traz com relação à escola, 
pode frustrá-lo. Ao docente implica fazer as 
interferências necessárias, ajudando, princi-
palmente valorizando, a relação de autoridade 
situa-se muito mais na afetividade do que na 
relação de poder, porque se inicia no vínculo 
com o docente.

O PAPEL DO PROFESSOR DIANTE DA 
INCLUSÃO ESCOLAR

Mesmo com as escolas abrindo as por-
tas para a inclusão nos dias de hoje, ainda há 
muito no que avançar é claro respeitando os 
limites e o seu modo de pensar e agir. O pla-
nejamento do professor que tem uma criança 
com necessidade especial pois, num sentido 
mais amplo, deve atendê-la nas suas especi-
ficidades. É importante que os professores e 
demais crianças e família se adaptem ao meio 
que a criança inclusa está inserida, dando a 
devida importância para tamanha contribui-
ção na vida escolar.

A maneira que o professor e a criança 
se relacionam cria afetividade que faz com 
que essa relação se fortaleça. O aprendizado 
dessa criança se dá no cotidiano, porque é 
através da prática que se constrói o conhe-
cimento,

Como a família, a escola é uma instituição 
essencial na formação dos indivíduos. 
Tem como papel contribuir não só para 
a aquisição de conhecimentos do cam-
po cognitivo, mas também na construção 
do caráter e da personalidade, além de 
proporcionar o vínculo afetivo entre todos 
(COSTA, 2011, p. 20).

A afetividade é algo que acompanha 
desde os primórdios da humanidade, em cada 
época se apresenta e desenvolve de acordo 
os costumes de um determinado povo. Já há 
alguns anos este tema vem sendo bastante 
discutido no meio educacional. Educadores 
a fim de melhorar suas práticas buscam en-
tender essa temática, como ela se dá e quais 
são seus benefícios para as crianças se de-
senvolvam através dos campos experienciais 
que lhe são apresentados. “Do nosso ponto 
de vista, a afetividade é impulsionada pela 
expressão dos sentimentos e das emoções e 
pode desenvolver-se por meio da formação ” 
(RIBEIRO, 2010, p. 404).

Por isso é importante entendermos a 
relação social na infância como um todo, pois, 
essa se desenvolve desde cedo, a afetivida-
de é parte fundamental na relação social que 
construímos ao longo da vida, logo as rela-
ções sociais são fator primordial no processo 
de construção da identidade e personalidade 
humana, [.]. “Laços de afeto são fatores deci-
sivos no desenvolvimento do aluno” (ARAU-
JO: OLIVEIRA: CAMARGO, p.17).

Cabe aos educadores inserirem prá-
ticas significativas e produtivas, assim não 
desperdiçar a chance de chegar até as crian-
ças potencializar suas aprendizagens. As 
relações entre professor e criança precisam 
manter uma linguagem recíproca para que o 
aprendizado aconteça. A criança está bem 
sintonizada naquilo que gosta de fazer, isso 
ocorre porque seus sentimentos encontraram 
empatia pelo que está fazendo e logicamen-
te por quem está conduzindo o que ela está 
fazendo,

O professor é o mediador desse processo 
de aprendizagem: as relações ensinar e 
aprender, aprender e ensinar entre profes-
sor e aluno acontecem constantemente. O 
professor não precisa exercer uma auto-
ridade explícita. Sua autoridade docente 
é conquistada pela sua cidadania, sua li-
derança e sensibilidade (ARAÚJO, 2005, 
p. 18).
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS QUE 
PROMOVAM A CRIAÇÃO DE VÍNCULOS 
NA RELAÇÃO PROFESSOR E CRIANÇA

A afetividade se contribui como um fa-
tor de grande importância na determinação 
da natureza das relações que se estabele-
cem entre os sujeitos (crianças) e os diversos 
objetivos de conhecimento (campos de ex-
periências), bem como nas disposições das 
crianças diante das atividades propostas e 
desenvolvidas.

Relação com os pais e com o mundo e 
com as pessoas que fazem parte do meio em 
que vivem, assim já começa-se a estabele-
cer vínculos com quem convive. Dessa forma 
vemos que é muito importante a criação de 
vínculos, estes possibilitam ter uma vida sau-
dável e bem equilibrada ou uma vida sensata 
e desequilibrada, isso vai variar de acordo a 
maneira em que lida-se com os vínculos que 
estão à volta,

A relação dialética, nada mais é do que 
um método de diálogo cujo foco é a con-
traposição e contradição de ideias, o que 
acaba por levar outras ideias, é um méto-
do de aproximação entre as ideias, é um 
método de aproximação entre as ideias 
particulares e as ideias universais, é a 
técnica de perguntar, responder e con-
tradizer. Poderíamos explicar a relação 
dialética do seguinte modo: tendo como 
elementos básicos do método dialético 
a tese (uma afirmação), a antese (uma 
oposição à tese) e a síntese (uma nova 
afirmação) percebendo que a primeira é 
uma situação inicialmente dada, é uma 
afirmação, a segunda por sua vez vai ser 
uma oposição a esta afirmação e entre a 
afirmação e a oposição vai surgir uma dis-
cussão que consequentemente vai levar 
a uma nova tese. Falando de uma forma 
mais simples, em uma relação dialética 
ocorre o seguinte, uma pessoa, afirma 
algo, algo que seja universal, a outra com 
pensamentos diferentes, vai ir contra, vai 
se opuser e vai iniciar um diálogo entre 
ambas, uma defendendo a afirmação 
dada e a outra defendendo seu ponto de 

vista, deste diálogo então vai surgir uma 
nova afirmação baseada no consenso em 
que se chegou entre as partes. Por isso, 
ao falar em vínculos, falamos também na 
relação dialéticas, entre o mundo exter-
no que seriam as concepções existentes 
e o mundo interno, que é o pensamento 
individual de cada um, pois é o diálogo 
entre estes que permite novas teses, no-
vas afirmações e novas possibilidades, de 
mudanças nas pessoas, e o vínculo tema 
central deste capítulo, é na verdade um 
grande método para provocar e auxiliar 
tais mudanças que podem vir a ocorrer 
na relação dialética entre os sujeitos, pois 
onde há vínculos há uma possibilidade 
maior de entendimento e de aceitação 
das ideias de ambas as partes, resultan-
do em uma bela nova tese sobre os mais 
diversos assuntos que rodeiam o ser hu-
mano, que rodeiam as crianças e seus 
limites-foco central deste trabalho (ZENI, 
2012, p. 11).

Pode-se que falar de vínculos torna-se 
imprescindível falarmos em interação, ou seja, 
da relação de articulação entre o interno e o 
externo e também entre o sujeito e o objeto, 
podendo estabelecer entre eles, um diálogo 
e uma constante modificação de um e de ou-
tro, por meio de processo de comunicação 
e aprendizagem. Assim, nessa concepção, 
podemos ver e entender o vínculo como um 
facilitador de transformações no e do sujeito, 
dando-lhes possibilidades que, se manifeste 
efetivamente, como um indivíduo que aconte-
ce a cada instante, tornando sua construção 
algo contínuo a partir do seu processo de 
aprendizagem.

A afetividade se contribui como um fator 
de grande importância na determinação da 
natureza das relações que se estabelecem 
entre os sujeitos (crianças) e os diversos ob-
jetivos de conhecimento (áreas e conteúdo 
escolares), bem como nas disposições das 
crianças diante das atividades propostas e 
desenvolvidas.
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Embora a escola seja um local onde o 
compromisso maior que se estabelece é com 
o processo de transmissão, produção de co-
nhecimento, pode-se afirmar que as relações 
afetivas se evidenciam. Pois a transmissão 
do conhecimento implica necessariamente, 
uma interação entre pessoas. Portanto, na re-
lação professor-aluno, uma relação de pessoa 
para pessoa, o afeto está presente (ALMEIDA, 
1999, p. 107).

Essas relações vivenciadas extrema-
mente repercutem internamente através de 
atos de pensamento, emoções, sentimento 
e estado motivacionais possibilitando, por 
exemplo, a contribuição de sujeitos motiva-
dos para enfrentar novas situações e mesmo, 
superar desafios e eventuais fracassos. Isso 
obviamente relaciona-se com a mediação pe-
dagógica desenvolvida pelo professor, envol-
vendo objetivos, conteúdos e práticas de sala 
de aula (ALMEIDA, 1999, p. 107).

O ato de ensinar envolve grande cumpli-
cidade do professor, a partir do planejamento 
das decisões de ensino assumida, mas tal 
cumplicidade também se constrói nas intera-
ções, através do que é falado, do que é en-
tendido, do que é transmitido, é captado pelo 
olhar, pelo movimento do corpo que acolhe, 
escuta, observa e busca a compreensão do 
ponto de vista da criança (ALMEIDA, 1999, 
p. 107).

A atuação pedagógica, necessariamen-
te, precisa ser planejada, organizada e trans-
formada em objeto de reflexão, no sentido de 
buscar não só o avanço cognitivo das crian-
ças, mas propiciar as condições afetivas que 
contribuem para o estabelecimento de víncu-
los positivos entre as crianças e conteúdos 
escolares. Portanto a qualidade das intera-
ções que ocorrem em sala de aula, incluindo 
todas as decisões de ensino assumidas, refe-
re-se às relações intensas entre professores e 
crianças proporcionando diversificadas expe-
riências de aprendizagem, a fim de promover 

o desenvolvimento das crianças (ALMEIDA, 
1999, p. 107).

As dimensões efetivas são, portanto, as-
pectos do processo de mediação pedagógica 
que não mais poderão ser ignoradas, devem 
ser incluídas na agenda de discussão dos 
professores comprometidos com o processo 
educacional e com o desenvolvimento das 
crianças. A criança ao se desenvolver psico-
logicamente, vai se nutrir principalmente das 
emoções e dos sentimentos disponíveis nos 
relacionamentos, que vão definir as possibi-
lidades de a criança busca no seu ambiente 
e nas alternativas que a cultura lhe-oferece, a 
concretização de suas potencialidades, isto é, 
a possibilidade de estar sempre se- projetan-
do na busca daquilo que ela pode vir a ser 
(ALMEIDA, 1999, p. 107).
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O afeto é um dos principais fatores que contribuem para ensino e aprendizagem. O 
professor desempenha o papel do mediador no processo educativo, acerca da importância 
da afetividade na educação inclusiva, com base nas teorias, leva algumas considerações.

Na escola infantil, um bom ajustamento afetivo se torna condição necessária ao pleno 
desenvolvimento da criança, ou seja, uma relação dialógica de respeito, amizade, valoriza-
ção, estímulo e participação para facilitar a aprendizagem. As pessoas precisam vivenciar 
suas afetividades, para isto, é preciso despertar em todas, as potencialidades que possuem. 
Faz-se necessário, proporcionar uma relação pedagógica interativa entre professor e criança, 
estabelecendo um clima de confiança e segurança entre sujeitos da educação.

Incluir a criança com Necessidades Especiais na escola é bem mais que promover sua 
inserção no convívio com outras crianças, a promoção de trocas interativas com plena acei-
tação das diferenças, para valorização de sua autoimagem e autoestima. Deve fazer parte do 
cotidiano com planejamentos adaptáveis que contemplem a todas as crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este artigo visa refletir sobre a música como estratégia para o desenvolvimento 
infantil. Apresenta a visão de teóricos sobre o assunto e algumas considerações sobre 
a relação do aprender e o brincar através da música. Considerando que a arte em suas 
diversas formas, entre elas a música, a dança, o teatro, as artes visuais e a poesia são 
elementos da cultura de uma sociedade presentes na vida das pessoas, e a escola deve 
atentar-se para a arte como meio de aprendizagem e como área de conhecimento, esta 
proposta de pesquisa apresenta a questão da contribuição da música para o ensino na 
educação infantil e nos anos iniciais do ensino fundamental. Neste caso podemos conciliar 
a arte e a música e suas diversas formas, para fortalecer ainda mais o entendimento da 
criança durante a infância, usando estas ferramentas para fixação e através das cantigas de 
roda e músicas infantis. Em síntese, conclui-se que a música é conhecimento e elemento 
de suma importância para o processo de educação de crianças na educação infantil e 
nos anos iniciais do ensino fundamental.

Palavras-chave: Arte; Música; Educação Infantil; Aprendizagem.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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A concepção do aluno de aprender passa pelo principal questionamento do por-
quê, na educação formal, as escolas de Educação Infantil devem trabalhar com 
a musicalização? Esta resposta pode ser melhor explicada quando observamos 

a questão que passe por entre as práticas musicais encontradas nas escolas e se difunda 
entre os educadores.

Música é só um conhecimento, mas um conhecimento que desenvolve, amplia os cam-
pos à frente de um aluno. Musicalização é um processo de desenvolvimento para um aluno 
na construção do conhecimento musical com o objetivo de despertar e desenvolver o gosto 
musical da criança, contribuindo para sua capacidade de criação e expressão artística.

A música pode ser utilizada em vários momentos do processo de ensino-aprendizagem, 
sendo de grande importância na busca do conhecimento, permitindo avanços no desen-
volvimento lúdico, criativo, emotivo e cognitivo. As entidades escolares devem incentivar a 
interdisciplinaridade e suas várias possibilidades, pois a música ajuda em todas as fases e 
etapas do ensino.

A utilização da música, bem como o uso de outros meios artísticos, pode incentivar a 
participação, a cooperação, a socialização, e assim destruir as barreiras que atrasam o de-
senvolvimento curricular do ensino. Para isso acontecer é necessário a revisão dos métodos, 
da fundamentação, das bases que orientam as várias atitudes didático-pedagógicas dos 
conteúdos disciplinares.

A interdisciplinaridade ainda não se apresenta com muita visibilidade em nossa educa-
ção, tanto nas áreas de pesquisa como no ensino, o que acontece são diferentes posições 
multidisciplinares. Nessa situação, é importante que os conhecimentos não se configurem em 
apenas um grande número de informações, transformados em receitas educacionais.

Se faz necessário a busca de novas formas metodológicas e didático-pedagógicas a 
serem desenvolvidas e introduzidas no meio educacional. Devendo se apresentar maneiras 
de transmitir e produzir o conhecimento, e também repensar a educação, se é que existe a 
tendência de superação da transmissão tediosa de conteúdo escolar.

A linguagem musical no processo de ensino apresenta-se como instrumental metodo-
lógico e pedagógico de significativa importância, pois além das vantagens já colocadas, traz 
a sua natureza e caráter, a interdisciplinaridade com a qual se dinamiza todo o processo de 
ensino-aprendizagem.

Sem levar em conta que ela não busca com insistência a aplicação de maneiras, pres-
critivas e pré-estruturadas, na disseminação dos conteúdos a serem trabalhados.

Quando a criança ouve uma música, ela aprende uma canção, brincar de roda, partici-
pa de brincadeiras rítmicas ou de jogos de mãos recebe estímulos que a despertam para o 
gosto musical, o despertar que floresce o gosto pelo som, ritmo, movimento, introduzindo em 
seu processo de formação um elemento fundamental do próprio ser humano, favorecendo 
o desenvolvimento do seu gosto estético e aumentando e melhorando sua visão de mundo.

INTRODUÇÃO
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Ao longo da história as pessoas do mundo todo têm cantado e se encantado com os 
elementos musicais, criando e tocando antigos e novos instrumentos, usando a música como 
uma forma de expressão que apresenta ideias, costumes, sentimentos e condutas sociais.

Para a criança a música representa mais que uma forma de expressão e integração 
com o meio; é um elemento que possibilita desenvolver habilidades, conceitos e hipóteses, 
contribuindo para a sua formação integral.

Quando a música é percebida pelos educadores como fonte de ensino-aprendizagem, 
as ações mais comuns realizadas no dia a dia transformam-se em vivências capazes de esti-
mular o desenvolvimento da criança, persistindo uma forma de preservação social e histórica.

Garantir a presença da música nos currículos dos cursos que formam professores e, por 
conseguinte, assegurar a formação musical para o docente, não é suficiente para introduzir 
a prática da musicalização no contexto escolar, mas é o começo para a reconstrução da sua 
identidade dentro das instituições de ensino. Uma linguagem tão importante quanto às demais 
áreas do conhecimento e, portanto, fundamental para o processo de ensino-aprendizagem. 
Som é tudo que soa!

Segundo Teca Brito (2003, p.17):

A música é uma linguagem universal. Tudo o que o ouvido percebe sob a forma de movimentos 
vibratórios. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da energia, do universo em movimen-
to e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras: a natureza, os animais, os seres humanos 
traduzem sua presença, integrando-se ao todo orgânico e vivo deste planeta (BRITO, 2003, p.17).

De fato, a música é um elemento sempre presente na cultura humana. Sendo imprescin-
dível na formação da criança para que ela, ao se tornar adulta, atinja a capacidade de pensar 
por conta própria e exerça sua criatividade de maneira crítica e livre, a música e também a 
dança são fundamentais na formação do corpo, da alma e do caráter das crianças e dos 
adolescentes.

A música ganha ainda mais importância por arrebatar não só as crianças, mas também 
os adolescentes e os adultos. Nesse sentido, este trabalho se justifica na medida em que 
procura demonstrar a importância da música para a formação da criança. Isso vale tanto para 
as atividades escolares quanto para todas as outras atividades desenvolvidas para e com a 
criança.

Além de contribuir para que os diversos conhecimentos sejam mais facilmente apreen-
didos pelo infante, a música faz com que ele desenvolva sua criatividade, sua subjetividade 
e exerça sua liberdade, tornando-o, no futuro, um ser autônomo e capaz de exercer com res-
ponsabilidade seu papel de ser autônomo e cidadão. Segundo Scagnolato, 2006:

A música não substitui o restante da educação, ela tem como função atingir o ser humano em 
sua totalidade. A educação tem como meta desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de 
que é capaz. Porém, sem a utilização da música não é possível atingir esta meta, pois nenhuma 
outra atividade consegue levar o indivíduo a agir. A música atinge a motricidade e a sensorialidade 
por meio do ritmo e do som, e por meio da melodia, atinge a afetividade (SCAGNOLATO, 2006).
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Para o autor a música é como um complemento na educação, pois o aprendizado leva a 
criança a pensar, já a música a leva a movimentar-se. Em parceria as duas formas de ensino 
colocam a criança em fases de desenvolvimento mais abrangente. Ela passa a entender os 
conhecimentos que recebe e como utilizá-los.

De encontro com mais essa parcela de conhecimento sobre a música torna-se mais 
forte o desejo de aprender que a música está presente de forma significativa no âmbito esco-
lar tornando-se um aliado na formação psicológica e cognitiva da criança. Na sua formação 
a criança recebe estímulos de todas as formas, mas os mais significativos são os conheci-
mentos adquiridos na escola e a forma com que ela expressa através de seu corpo, o seu 
entendimento, sua forma de comunicar-se com o mundo.

Sendo assim, torna-se justificado a pesquisa desse trabalho para buscar e colocar à tona 
a contribuição da música para educação infantil. Dentre os grandes desafios que precisam 
ser enfrentados para que possamos, de fato, ter propostas consistentes de ensino, a Lei Nº 
11.769 foi sancionada em 18 de agosto de 2008, que possibilitou termos o ensino de Música 
nos Projetos Pedagógicos das Escolas estabelecendo a obrigatoriedade do ensino de música 
nas escolas de educação básica.

A aprovação da Lei foi sem dúvida uma grande conquista para a área de educação mu-
sical no País, garantindo o direito do ensino da música. Com isto aumenta a importância de 
haver um entrelaçamento entre escola professor música e aluno. A música aguça o imaginário 
da criança, torna-os criativos.

A contribuição da música favorece o desenvolvimento cognitivo, linguístico, psicomotor 
e sócio afetivo do indivíduo. Para Piaget, a criança em fase escolar encontra-se num período 
de desenvolvimento do pensamento concreto, aprendizagens rápidas na maioria dos casos, 
parecem ser realizadas com entusiasmo, perseverança e curiosidade, encarando o pensa-
mento e a aprendizagem como um desafio intelectual,

• Abordagem da importância da música na educação infantil.

• Pesquisar a importância da música no desenvolvimento cognitivo da criança.

• Apresentar grandes pedagogos que influenciaram na educação infantil.

• Apresentar projetos de músicas de sucesso envolvendo a educação infantil.
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BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL NO SÉCULO XX

Dentre os principais pioneiros que cons-
truíram com a ideia de uma educação infantil, 
incluímos o nome de Maria Montessori (1870-
1952), que construiu o pensamento de edu-
cação infantil na perspectiva biológica do 
crescimento e desenvolvimento infantil, com 
propostas de material, equipamentos adequa-
dos às crianças. Segundo Montessori (1990), 
ela acreditava que as crianças sabiam mais 
que ninguém como deviam ser ensinadas.

Nos primeiros tempos do Movimento 
Montessori, poucas pessoas discutiam seus 
métodos porque os resultados eram visíveis 
nas Casas das Crianças, salas cheias em vi-
brante atividade, com crianças aprendendo 
em seu próprio ritmo, porém controladas de 
certa forma pelos materiais a ela oferecidos.

BREVE HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL NO SÉCULO XX

Dentre os principais pioneiros que cons-
truíram com a ideia de uma educação infantil, 
incluímos o nome de Maria Montessori (1870-
1952), que construiu o pensamento de edu-
cação infantil na perspectiva biológica do 
crescimento e desenvolvimento infantil, com 
propostas de material, equipamentos adequa-
dos às crianças. Segundo Montessori (1990), 
ela acreditava que as crianças sabiam mais 
que ninguém como deviam ser ensinadas.

Nos primeiros tempos do Movimento 
Montessori, poucas pessoas discutiam seus 
métodos porque os resultados eram visíveis 
nas Casas das Crianças, salas cheias em vi-
brante atividade, com crianças aprendendo 
em seu próprio ritmo, porém controladas de 
certa forma pelos materiais a ela oferecidos 
(MONTESSORI, 1990).

A EDUCAÇÃO MUSICAL INFANTIL E O 
OLHAR PARA O FUTURO

A análise de idéias a respeito do en-
sino de Música, assim como as suas finali-
dades, suas vantagens e sua relação com a 
escola moderna. A partir do século XX, estas 
discussões se tornaram ainda mais intensas 
e, consequentemente, o ensino de música 
conseguiu cada vez mais espaço dentro dos 
currículos escolares brasileiros. Promovem 
benefícios, que através da música podemos 
sensibilizar o educando, desenvolvendo a 
percepção de mundo, enfim, o fazer criativo 
(MONTESSORI, 1990).

A educação musical auxilia todo o pro-
cesso de formação do ser humano, e pes-
quisas científicas comprovam que crianças, 
jovens e adultos que estudam algum instru-
mento musical têm melhor desempenho na 
aprendizagem escolar.

A cultura é o fundamento, que alicerça 
e identifica um povo e aprendendo sobre nos-
sa cultura estamos valorizando nosso país. 
A música é um fenômeno global e não há 
cultura sem música, por isso seu papel é tão 
importante, quanto conhecer e preservar nos-
sas tradições musicais, é também conhecer 
a produção musical de outros povos e cultu-
ras e, de modo, explorar, criar e ampliar os 
caminhos e os recursos para o fazer musical 
(MONTESSORI, 1990).

Como umas das formas de representa-
ção simbólica do mundo, a música, em sua 
diversidade e riqueza, permite-nos conhecer 
melhor a nós mesmos e ao outro, próximo ou 
distante. Mais do que uma disciplina, o ensino 
musical é uma expressão de vida. A música 
é uma das competências a serem desenvol-
vidas na infância, e, como sabemos, outra 
importante trajetória se completa quando a 
criança adquire a habilidade de ler e escrever 
(MONTESSORI, 1990).
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A IMPORTÂNCIA DE PROJETOS 
MUSICAIS

Projetos e programas escolares que 
busquem integrar comunidade como agente 
e apreciadora da arte ali produzida ganham 
uma dimensão que ultrapassa os muros da 
escola.

A estrutura escolar e seus professores 
e alunos são os distribuidores de práticas e 
idéias. A escola é o marco da educação, nes-
se contexto quanto mais o intercâmbio com a 
comunidade acontecer, mais as famílias dos 
alunos estarão envolvidas na educação dos 
filhos, mais próximas as pessoas estarão.

Uma das formas mais comuns e efica-
zes de atingir a comunidade são os concer-
tos, não somente nas escolas, mas em entida-
des filantrópicas, como hospitais, teatros, etc. 
o importante é integrar a comunidade com a 
prática musical escolar, enfrentar os desafios 
de interagir em comunidades pobres que nun-
ca tiveram acesso a música em seu contexto 
pleno, ouvir uma música erudita, por exem-
plo, que estarão frente a uma orquestra com 
grandes músicos e um som que irá vibrar de 
forma diferente (TECA, 2014).

Para algumas pessoas será apenas uma 
música somente tocada, sem um intérprete, 
para outros será de despertar sentimentos de 
alegria, de motivação, produzindo efeitos ma-
ravilhosos em um indivíduo.

Pessoas mais empreendedoras, pode-
rá ser oferecido o canto de coral, seja en-
tre alunos de uma escola, ou de pessoas da 
comunidade, ambas se beneficiarão da con-
fraternização dos escolares, ou das pessoas 
na comunidade ali presente. Nota-se que as 
relações de sociabilidade auxiliaram a apren-
dizagem musical e vice-versa (TECA, 2014).

A música representa uma pessoa, uma 
história, até mesmo uma empresa. Algumas 
empresas que são lembradas por suas ações, 
se utilizam de uma qualidade sonora, para 
marcar sua presença, seu nome em um seg-

mento, com músicas que ao começarem a 
tocar, sabemos de quem estão falando.

Grandes empresas buscam projetos que 
combinem a diversidade de ritmos brasileiros 
com conceitos sonoros universais, empresa 
está como Natura que incentiva e valoriza a 
música com origem e essência da brasilidade 
que ao se espalhar entrará em contato com 
diferentes culturas e sons do mundo todo.

Projetos que contribuem para a preser-
vação, perpetuação e difusão da música bra-
sileira e que enriquecem nosso legado mu-
sical. Nesta categoria serão aceitos projetos 
que prevejam em seu escopo a realização 
de formação musical, a difusão de manifesta-
ções culturais artísticas tradicionais, o registro 
de artistas, gêneros ou movimentos culturais 
e a criação ou recuperação de acervos rele-
vantes para a música brasileira.

Atuando como educadora durante mui-
tos anos, Teca Alencar de Brito considera-se 
uma pesquisadora. Através de seus livros e 
artigos podemos perceber que a autora bus-
ca, constantemente, analisar e refletir sobre 
o modo como as crianças aprendem a fazer 
música, e qual é o significado que este fazer 
musical tem em suas vidas. Teca destaca que 
somos seres musicais, que a música é impor-
tante para nossa vida e por isso deve fazer 
parte do currículo das escolas. Nada mais 
simples! (TECA, 2014).

Segundo TECA (Ferramentas com Brin-
quedos - A Caixa de Música, 2014):

O fazer musical é um modo de resistên-
cia, de reinvenção (questões caras ao hu-
mano, mas ainda pouco valorizadas no 
espaço escolar) que, ao mesmo tempo, 
fortalece o estar juntos, o pertencimen-
to a um grupo, a uma cultura. O viver (e 
conviver) na escola - espaço de trocas, 
de vivências e construção de saberes, de 
ampliação da consciência - deve, obvia-
mente, abarcar todas as dimensões que 
nos constituem, incluindo a dimensão es-
tética (TECA, 2014).
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Podemos mencionar como uma impor-
tante proposta pedagógica, que visa a forma-
ção integral de seres humanos e não apenas, 
a formação musical especializada, pela pes-
soa de Koellreutter, uma das personalidades 
mais expressivas da música e cultura brasi-
leiras, atuando de modo dinâmico, ousado, 
polêmico e inovador.

Apesar de ser reconhecido como o 
“grande mestre” de muitas gerações de músi-
cos brasileiros, as reflexões. Para Koellreutter 
(2011):

[...] pesquisas e propostas de Koellreut-
ter para a realização de um projeto de 
educação musical dirigido a todos, e não 
apenas aos futuros músicos, priorizando 
a formação integral dos indivíduos, ainda 
são pouco conhecidas e entendidas.Este 
foi um dos principais motivos que me im-
pulsionaram a escrever o livro “Koellreut-
ter educador: o humano como objetivo 
da educação musical” (KOELLREUTTER 
(2011).

Se juntar a um grupo de pessoas que 
tenham experiência ou interesse na mesma 
área cultural – música, teatro, dança, artes 
visuais, literatura ou cultura popular, estará se 
elaborando um projeto. Baseado nesse inte-
resse comum a várias pessoas, a abrangên-
cia de estruturar movimentos que possam ser 
desenvolvidos passará a ser um projeto com 
possibilidades de oferecer a uma comunida-
de ótimas oportunidades de conhecimento, 
realização, a mesma busca pode partir de 
uma entidade escolar, motivando seus alu-
nos de interesses mútuos a desenvolverem 
atividades que vão gerar muitos frutos (KO-
ELLREUTTER (2011).

Educadores como Koellreutter, pro-
põem que seguindo determinados princípios, 
um educador terá uma postura realizável de 
aprender a apreender dos alunos o que en-
sinar; questionar tudo, sempre; por fim, não 
ensinar ao aluno o que ele pode encontrar 
nos livros. A atualização de conceitos musi-

cais, de modo a viabilizar a incorporação de 
elementos presentes na música contemporâ-
nea no trabalho de educação musical (KO-
ELLREUTTER (2011).

Ele sempre propôs a superação do cur-
rículo fechado, com conteúdos previamente 
determinados a serem transmitidos sem ava-
liar criteriosamente o que é realmente impor-
tante ensinar a cada aluno, grupo, em cada 
contexto. “Ensinar aquilo que o aluno quer 
saber”, cabe ao educador facilitar situações 
para uma aprendizagem autodirigida. Mais do 
que programas que visam resultados precisos 
e imediatos, é preciso contar com princípios 
metodológicos que favoreçam o relaciona-
mento entre o conhecimento, a sociedade, 
o indivíduo, estimulando, e não tolhendo, o 
ser criativo que habita em cada um de nós 
(KOELLREUTTER (2011).

O Projeto Guri mantido pela Secretaria 
da Cultura do Estado de São Paulo, é conside-
rado o maior programa sociocultural brasileiro 
e oferece, nos períodos de contra turno esco-
lar, cursos de iniciação musical, luteria, canto 
coral, tecnologia em música, instrumentos de 
cordas dedilhadas, cordas friccionadas, so-
pros, teclados e percussão, para crianças e 
adolescentes entre 6 e 18 anos.

Atualmente, mais de 50 mil alunos são 
atendidos por ano, em 410 polos de ensino 
distribuídos por todo o estado de São Paulo. 
Os cerca de 360 polos localizados no inte-
rior e litoral, incluindo os polos da Fundação 
CASA, são administrados pela Amigos do 
Guri, enquanto o controle dos polos da capi-
tal paulista e Grande São Paulo fica por conta 
de outra organização social.
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A gestão compartilhada do Projeto Guri 
atende a uma resolução da Secretaria que 
regulamenta parcerias entre o governo e pes-
soas jurídicas de direito privado para ações 
na área cultural. Desde seu início, em 1995, 
o Projeto já atendeu mais de 600 mil jovens 
na Grande São Paulo, interior e litoral (KOELL-
REUTTER (2011).

Ao ingressar no Projeto Guri, o aluno 
opta pelo aprendizado de um instrumento mu-
sical, de canto coral, ou de ambos os cursos, 
além da opção pelo curso de luteria. Nas au-
las são trabalhados os mais variados gêneros 
musicais, desde canções populares e músi-
cas folclóricas a composições eruditas. Além 
de apresentar aos alunos novos estilos de 
música e manifestações culturais, a variedade 
de repertório trabalhada nos polos mantém 
viva as raízes culturais da própria comunidade 
com atividades praticadas em grupo, o que 
estimula a participação dos alunos ,onde as 
apresentações realizadas ao público é, o re-
sultado da dedicação do grupo e, ao mesmo 
tempo, também de cada um.

Para os jovens, participar do Projeto 
Guri significa unir aprendizado e satisfação. 
Por tudo isso, o ensino musical é a ferramenta 
escolhida pelo Projeto Guripar. Oportunidade 
para alunos e ex-alunos do Guri, que estejam 
num estágio mais avançado de aprendiza-
gem, de aprimorar seu conhecimento musical, 
melhorar suas técnicas, refinar seu repertório 
e participar de diversas atividades e eventos 
que proporcionam a troca de experiência com 
estudantes de diferentes polos, músicos e re-
gentes de grande destaque nacional e inter-
nacional (KOELLREUTTER (2011).

Além disso, é o momento de deixar 
de seguir para serem seguidos, tornando-se 
exemplo para os guris em desenvolvimento: 
“Projeto Guri Inclusivo aborda a inclusão mu-
sical, onde alunos com deficiências aprendem 
a superar suas dificuldades através da músi-
ca” algumas características que nos tornam 
únicos e, ao mesmo tempo, mais capazes de 
compreender as diferenças entre uma pessoa 
e outra.

Os projetos possuem referência em con-
junto, a trabalhando e produzindo com satisfa-
ção o que vai ser mostrado a outras pessoas, 
sejam numa comunidade, em uma escola, ou 
de forma a buscar aprendizado, conhecendo 
suas diferenças e buscando desenvolvê-las 
para que no futuro, aquela primeira música 
ouvida, seja extremamente gratificante reco-
nhecer que foi a partir dali que uma nova 
história tenha começado, e desenvolvido por 
aprendizado e motivação (KOELLREUTTER 
(2011). 
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Neste trabalho observei a real importância da música na Educação Infantil, o contexto 
de assimilação passa pelos mesmos princípios de que a música é uma motivação de grande 
ajuda para alunos que precisam desenvolver-se em áreas como interação social, facilitando 
o raciocínio o ensino de música nas escolas públicas ou particulares, podem diferenciar no 
currículo escolar, abrindo portas e possibilitando o acesso às novas culturas, a circulação 
de informação e conhecimento, a interação na sociedade e a participação na produção da 
linguagem dessa sociedade.

A volta da música como parte do currículo das escolas, concretiza e forma esperanças 
de uma evolução do ensino brasileiro. Incentivar a arte como disciplina obrigatória é dar aos 
alunos oportunidades de crescimento, aprimoramento intelectual, de raciocínio, mas princi-
palmente formar seres humanizados e sensibilizados.

Relacionar a música com as demais disciplinas é de grande importância, pois poderá 
melhorar a qualidade de ensino, a motivação de um aluno pode ajudá-lo a aprender mais e 
melhor. O recurso na aprendizagem é, no entanto, a grande responsabilidade do profissional 
que trabalha com a música, pois como modelo de ensino, o professor pode muitas vezes, 
motivar um aluno, como também fazê-lo perder o interesse, a vontade de olhar para o futuro.

Buscar novas idéias é em grande parte responsabilidade das escolas, encontrar no pro-
fissional de ensino um incentivador de seus alunos. O valor da música na educação infantil 
pode ser visto sem sombra de dúvidas como uma parceria que dá certo. O trabalho realizado 
com a música em sala de aula pode deixar o ambiente leve, alegre, permitindo que a criança 
possa se expressar, brincar, entrar em contato com as vivências do dia a dia, com a família, 
e desenvolver seu vocabulário, ajudando o processo de aprendizagem da escrita e leitura.

O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998) menciona que a mú-
sica é fundamental para o desenvolvimento de uma identidade, pois auxilia na autonomia do 
indivíduo, trabalha imaginação, criatividade, capacidade de concentração, fixação de dados, 
experimentação de regras e papéis sociais, desenvolvem a expressão, o equilíbrio, a autoes-
tima, autoconhecimento e integração social (BRASIL, 1998).

Podemos observar a interação entre a música e o homem nas mais diversas funções: 
nas cerimônias religiosas, nos rituais profanos, no teatro, na televisão, em todo tipo de en-
tretenimento, nos sentimentos patrióticos e nos momentos fúnebres (ARTEN; ZANCHETA; 
LOURO, 2007, p. 18).

A música pode nos remeter a lembranças, sabores, olfatos e imagens; pois ela pertence, 
em grande parte, ao mundo dos sonhos (BEANIE apud ARTEN; ZANCHETA; LOURO, 2007). 
A Música é parte do cotidiano infantil, em todas as atividades ela se faz presente dando su-
porte para a aprendizagem, ensinando valores morais e éticos entre outras inúmeras funções 
relacionadas com a mesma, tendo em vista as rotinas desenvolvidas nas creches e outras 
instituições que atendam crianças.

O trabalho com a música deve considerar, portanto, que ela é um meio de expressão 
e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas que apresentam 
necessidades especiais. A linguagem musical é excelente meio para o desenvolvimento da 
expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de inte-
gração social (BRASIL, 1998, p.49).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Por meio da música é possível trabalhar todos os eixos da educação infantil, além de 
ser lúdico e prazeroso para as crianças se expressarem através das canções, das cantigas 
de roda, das danças, etc.

O educar e o cuidar que norteiam as relações diárias entre as crianças e os educadores 
nas instituições de educação infantil torna-se mais fácil por meio da musicalidade, pois sabe-
mos que, a música aproxima gerações, estreita as relações interpessoais e abre um leque de 
oportunidades para o desenvolvimento da cognição e ajuda na aquisição e aprimoramento 
do conhecimento.

Este trabalho está fundamentado na concepção histórico-cultural na qual se entende o 
homem como sujeito histórico e social que aprende com as relações interpessoais
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RESUMO: Quando discorremos a respeito do papel do educador nos abre um leque de 
atribuições que o mesmo tem dentro da realidade de um educando que dentro do seu 
processo de ensino/aprendizagem vai ter como guia da construção do seu conhecimento 
científico a mediação realizada por outro, para tal levantamento de dados esta pesquisa se 
encontra pautada em um método qualitativo buscando criar valor a partir de um referencial 
humano já previamente levantado e confirmado como válido publicados em português nas 
plataformas de pesquisa e bases de dados, podendo trazer como prováveis conclusões 
que a figura do educador dentro do processo geral de educação é de suma importância 
dentro de sala de aula.

Palavras-chave: Educação; Educando; Educador;  Ensino. 

ATUAÇÃO DO EDUCADOR NO APRENDIZADO DO EDUCANDO 
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Quando buscamos refletir a respeito do papel do educador frente aos seus edu-
candos estamos trazendo a tona uma questão de extrema importância, já que 
diz respeito a toda uma geração de pessoas que estão se formando a partir de 

uma visão de mundo que ali está colocada a sua frente, entender o papel e as atribuições de 
um educando frente a sua turma é passível de se compreender a pessoa que está por trás 
deste processo e como ela vai se construir socialmente para se posicionar frente ao mundo, 
onde de acordo com Freire (2007):

Se o meu compromisso é realmente com o homem concreto, com a causa de sua humanização, 
de sua libertação, não posso por isso mesmo prescindir da ciência, nem da tecnologia, com as 
quais me vou instrumentando para melhor lutar por esta causa ( FREIRE, 2007, p. 22).

Desta maneira falar de educação é falar de liberdade, falar de um processo que constrói 
uma sociedade se tornando importantíssimo seu debate e compreensão, levantando como 
principal questão como o educador atua frente ao processo de ensino aprendizagem do seu 
aluno? entender esses pormenores que permeiam a construção de um saber protagonizado 
pelo educando que nesta relação precisa absorver e compreender e assimilar os conteúdos 
para construir um saber.

Desta forma nos levando a validar esta pesquisa como um estudo importantíssimo para 
compreender, assimilar e aprimorar o processo de ensino braileiro, já que entendendo como 
se dá a atuação do educador dentro do processo de ensino aprendizado de seus educando, 
compreendemos seus métodos, suas perspectivas, nos auxiliando a pontuar as nuances dessa 
relação e onde podemos fazer inserções para que ela seja de todo uma relação de constru-
ção e aprendizado coletivo, pois como ainda Freire (2011) nos traz em sua obra Pedagogia 
do Oprimido “Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 
entre si, mediatizados pelo mundo”.

Desta forma entender como o professor atua dentro desta relação de troca de experi-
ências e conhecimentos dentro de um processo social tão importante quanto a educação. 

INTRODUÇÃO
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A FIGURA DO EDUCADOR

Devemos compreender a figura e a his-
tória do educador como aquele que professa 
algum saber, como já nos aponta a etimo-
logia da palavra, desta maneira o educador 
tem como papel não transmitir conhecimen-
to para outra para que esta o reproduza de 
maneira passiva, e sim auxiliar este para que 
juntos sobre as bases de um conhecimento 
já existente se produza um novo método de 
compreensão, de análise, partindo de ambos 
tornando um processo antes encarado como 
de apenas transmissão um processo de cria-
ção de significado.

Para que desta forma segundo Severino 
(2001) considerar a educação e suas minú-
cias é dar a ela o papel de instrumento único 
e apropriado para a construção de uma so-
ciedade de maneira que ela seja laica e justa, 
gerenciada por um aparelho estatal que se 
inaugura a partir de um projeto político ilumi-
nisticamente concebido sem amarras e den-
tro de normas jurídicas bem implementadas.

Podemos compreender que a partir Car-
valho e Pimenta (2003) nas quais discorrendo 
sobre o papel do professor elas nos dizem:

Evidentemente o professor também vive 
neste contexto e está sujeito a toda sorte 
de influências de seu meio e, mais ain-
da, de sua formação. Porém, os desafios 
impostos a este profissional são maiores 
considerando a complexidade de sua 
atividade, já que o mesmo é o respon-
sável pelo processo de interação com a 
realidade, através do conhecimento, para 
a formação do aluno na sua totalidade: 
consciência, caráter e cidadania. Para tan-
to, o professor precisa fazer a mediação 
dos conhecimentos historicamente elabo-
rados e relevantes (CARVALHO; PIMEN-
TA, 2003).

Assim para tal papel de educador se 
desenvolver Tardif (2002) nos diz que:

[...]um professor de profissão não é so-
mente alguém que aplica conhecimentos 
produzidos por outros, não é somente um 
agente determinado por mecanismos so-
ciais: é um ator no sentido forte do termo, 
isto é, um sujeito que assume sua prática 
a partir dos significados que ele mesmo 
lhe dá, um sujeito que possui conheci-
mentos e um saber-fazer provenientes de 
sua própria atividade e a partir dos quais 
ele a estrutura e a orienta[...] (TARDIF, 
2002).

Desta maneira podemos compreender 
o educador como aquele que se prepara cog-
nitivamente para transmitir desenvolver deter-
minado conteúdo para um público, como uma 
espécie de mediador entre a informação e o 
seu público alvo, intermediando as relações 
e aprendendo durante todo esse processo.

Ainda sobre esse papel Mendes (1988) 
nos diz:

O educador é um ser complexo que as-
sume dimensões diversas, especialmente a 
de professor. mas começa que o educador 
não tem uma tarefa profissional em sentido 
estrito: suas funções básicas se desenvolvem 
intrinsecamente entre o agir (grifo do autor) 
acionando fins, valores e objetos, e o fazer 
(grifo do autor) modificando o homem con-
creto (MENDES, 1988 a, p. 9).

O EDUCANDO

Podemos dar nota dentro desta relação 
que é desenvolvida dentro do processo de 
ensino/aprendizagem a figura do educando, 
aquele que de acordo com Luckesi E Passos 
(2000) se apropria por meio da instituição da 
escola, do conhecimento para que havendo 
sua assimilação e absorção ele possa formar 
uma visão nítida da sociedade e da realidade 
que o cerca, preparando este individuo para 
todas as provações que de sorte ele possa vir 
a encontrar sejam elas, naturais, filosóficas, 
sociais e etc.
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Desta maneira o educando é aquele que 
está ali para se apropriar deste conhecimento 
científico, que tem no papel do professor um 
facilitador da aquisição de conhecimento.

Devemos compreender que o período 
escolar dos educandos, se dá em uma fase 
de construção da personalidade, dos gostos, 
da formação humana de um ser que muitas 
vezes é jovem e ainda não definiu ao certo 
que caminho trilhar, como nos diz Calliga-
ris (2000), “Nossos adolescentes e jovens 
amam, estudam, brigam. Batalham com seus 
corpos, que se esticam e se transformam.” 
desta maneira cabendo a escola, ao educa-
dor desenvolver e despertar neste indivíduo 
que ainda está em fase de construção o in-
teresse e a capacidade de sonhar, de outra 
forma o espaço escolar será encarado como 
uma espécie de prisão temporária que o anu-
la de realizar outras atividades.

Dentro disto Libâneo (1994) nos diz 
que:

A aprendizagem escolar tem um vínculo 
direto com o meio social que circunscreve 
não só as condições de vida das crianças, 
mas também a sua relação com a escola 
e estudo, sua percepção e compreensão 
das matérias. A consolidação dos conhe-
cimentos depende do significado que eles 
carregam em relação à experiência social 
das crianças e jovens na família, no meio 
social, no trabalho (LIBÂNEO, 1994, p. 
87).

APRENDIZADO E A CRIAÇÃO DE UM 
SIGNIFICADO

Para Fernández (1998) quando conver-
samos a respeito de aprendizado e as minú-
cias do tema as reflexões sobre o estado atual 
do processo ensino/aprendizagem na socie-
dade contemporânea, nos permite identificar 
um movimento de idéias de diferentes corren-
tes teóricas sobre a importância do processo 
e das figuras que ele protagonizam.

Desta forma está instituída o papel do 
educador, que vai buscar em si, referencial 
para poder transmitir aos seus educandos, 
que de acordo com a ideia de Freire (2011) 
já entram em sala de aula com alguma baga-
gem pregressa, algum conhecimento, mesmo 
não sendo o mesmo muitas vezes científico, 
não podendo este ser descartado pelo do-
cente que vai trabalhar junto com esse pré-co-
nhecimento que este indivíduo tenha para que 
juntos possam fazer uma relação significante 
entre as partes, garantindo que o aluno apren-
da com o seu professor e o professor, sujeito 
às influências de seus alunos também venha 
a aprender com eles.

Saviani (2003) quando vai defender em 
sua obra, uma ideia de pedagogia critico-so-
cial na aplicação dos conteúdos há nesta re-
lação um laço específico que os une, que 
é a relação de ensino, há nesta um objetivo 
de estudar os conhecimentos acumulados ao 
longo da história, a fim de a partir da “deglu-
tição” destes, aprimorar ideias já desenvolvi-
das ou desenvolver novas a partir do embate 
científico/filosófico, entendendo que o ponto 
inicial desta relação não está na preparação 
de um aluno pelo professor ( como se o mes-
mo fosse uma massa de argila sem forma e 
sem estrutura a ser moldada) nem na vontade 
prévia de um aluno que não tendo conheci-
mento busca um mestre para lhe “abastecer”, 
mas a relação pedagógica de ensino/apren-
dizagem estaria pautada em uma prática so-
cial, que é comum ao professor e ao aluno 
respectivamente, onde todos participam e 
trocam “informações”, apenas considerando 
que do ponto de vista ideológico ambos estão 
apenas em níveis diferentes de compreensão 
(soma de conhecimento com as experiências) 
podendo assim dentro de uma relação de tro-
ca, desenvolver um significado.
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Como ainda Fontana (2000) completa 
afirmando que é preciso que dentro deste pro-
cesso o adulto assuma o papel de educador 
com um objetivo claro e bem definido, o seu 
papel de educador, responsável pelo ensino e 
pelo desenvolvimento daquele outro, levando 
em consideração a condição em que ambos 
estão dentro desta relação e que a mesmo 
é bilateral, onde a troca deve estar presente 
de ambos os lados dessa prática, não como 
uma relação passiva de falante/ouvinte mas 
como uma relação de parceiros intelectuais, 
desiguais em termos de desenvolvimento psi-
cológico e em experiências vivenciais sendo 
destacados um do outro pelos lugares sociais 
ocupados no processo histórico, mas por isso 
mesmo, parceiros na relação contraditória do 
conhecimento.

Freire (1996), quando observa que tan-
to professores como alunos em uma relação 
mútua de troca, assumindo-se como sujeitos 
ativos da produção do saber, desenvolvam 
a ideia de que definitivamente ensinar não é 
transferir conhecimento como uma espécie 
de copiar de um indivíduo e colar em outro, 
mas criar as possibilidades para a produção 
ou construção social do aluno como um ser 
crítico e social.

Podemos então entender a importân-
cia social que a relação educador/educando 
tem dentro de uma sociedade, pois é através 
da problematização de algum aspecto desse 
modo de viver que se começa a construir o 
conhecimento, que é individual mas é super-
visionado pela figura do professor.

Como ainda Libâneo (1994) nos apon-
ta:

A aprendizagem escolar tem um vínculo 
direto com o meio social que circunscreve 
não só as condições de vida das crianças, 
mas também a sua relação com a escola 
e estudo, sua percepção e compreensão 
das matérias. A consolidação dos conhe-
cimentos depende do significado que eles 
carregam em relação à experiência social 
das crianças e jovens na família, no meio 
social, no trabalho (LIBÂNEO, 1994, p. 
87).

Ao que Libâneo (1994) ainda completa 
refletindo que a educação, o professor como 
um educador tem como principal meta ga-
rantir o processo de transmissão e assimila-
ção das matérias que devem ser analisadas 
a partir da base curricular do saber escolar, e 
através disso verificar a evolução intelectual/
cognitiva dos seus educandos, de maneira 
que, o educador através de um planejamento 
e acompanhamento garanta que o aluno dê 
algum retorno buscando também o conheci-
mento como contrapartida se sentindo moti-
vado para tal.

Portanto, como afirmam Fontana e 
Cruz (1997) quando discorrem sobre tal as-
sunto, quando o professor, vai administrar o 
processo de aprendizagem dos seus alunos 
ele através de suas indagações e pontuação 
incisivas, ele não vem a negar nem excluir 
a importância do conceito inicial que aquela 
criança tem sobre determinado assunto, as 
mesmas são importantes no processo, já que 
ele vai ao contrário do que se pensa, proble-
matiza e as “empurra” para outro patamar de 
generalização, levando o indivíduo que tinha 
uma visão mais rasa daquele assunto a co-
meçar a considerar outras ponderações que 
não haviam sido incluídas em suas primeiras 
conclusões, provocando por consequência a 
reelaboração e reestruturação dos conceitos 
inciais.
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Pois sobre essas informações Carvalho 
e Kaniski (2000) evidenciaram que a infor-
mação científica passou na atualidade a ser 
considerada vista como um recurso impor-
tantíssimo e estratégico, que em um cenário 
mundial a informação científica de qualidade 
é a indicação de um país desenvolvimento 
em em plena corrida de desenvolvimento. Já 
que os mesmo também explicam que o co-
nhecimento altera a maneira de pensar de um 
indivíduo, tornando-o quando não há amarras 
ideológicas no contexto mais crítico e passa 
a não se permitir mais ao pensamento cole-
tivista, criando significado nas ações sociais.

Por isso como nos explana Moran 
(1997) que para um processo deste de en-
sino/aprendizagem se dar de maneira com-
pleta precisamos de mediadores, de pessoas 
que saibam escolher o que é mais importante 
para cada um de nós em todas as áreas da 
nossa vida, que possam compreender aquilo 
que o aluno traz de bagagem consigo, de cer-
ta forma façam um garimpo e saibam extrair 
o essencial, que nos orientem sobre alguns 
caminhos diferentes, que traduzam os dados 
técnicos e científicos em linguagem acessí-
vel e contextualizada, trocando informações 
importantes dando sentido assim a sua fun-
ção perante o seu papel de educador, para 
que dessa forma de acordo com Marcovit-
ch (2002) o professor seja responsável por 
arquitetar novas mentalidades ao seu redor, 
não de forma reprodutivista e mecânica como 
Freire (2011) crítica dizendo que a educação 
se torna bancária não sendo criadora de sig-
nificado quando tem apenas a função de de-
corar-se nomes e datas, sem a possibilidade 
de compreender os porquês?. Para tanto de-
vemos buscar, dentro e fora da escola e cabe 
ao professor essa iniciativa de cativar o estu-
dante, para que o mesmo se motive perante 
a perspectiva de gerar novos significados e 
ponderações.

RELAÇÃO ENTRE EDUCANDO E 
EDUCADOR

Ao discutirmos a presença do educador 
frente ao seu educando podemos dar nota ao 
que FREIRE (1999) nos diz em seu trabalho:

Todo ensino de conteúdos demanda de 
quem se acha na posição de aprendiz 
que, a partir de certo momento, vá as-
sumindo a autoria também do conheci-
mento do objeto. O professor autoritário, 
que recusa escutar os alunos, se fecha a 
esta aventura criadora. Nega a si mesmo 
a participação neste momento de bonite-
za singular: o da afirmação do educando 
como sujeito de conhecimento (FREIRE; 
1999, p. 140-141).

Como afirma Freire (1999, p. 103): “o 
clima de respeito que nasce de relações jus-
tas, sérias, humildes, generosas, em que a au-
toridade docente e as liberdades dos alunos 
se assumem eticamente, autentica o caráter 
formador do espaço pedagógico”

Para Alves (2006) A relação entre o 
educador e seus alunos deve ser de muito 
esmero para que os frutos provenientes desta 
relação interpessoal sejam bons e possam 
gerar resultados positivos, no qual ele nos diz:

O nascimento do pensamento é igual ao 
nascimento de uma criança: tudo começa 
com um ato de amor. Uma semente há 
de ser depositada no ventre vazio. E a se-
mente do pensamento é o sonho. Por isso 
os educadores, antes de serem especia-
listas em ferramentas do saber, deveriam 
ser especialistas em amor: intérpretes de 
sonhos (ALVES, 2006, p.69).

Desta forma podemos relacionar esta 
relação como uma relação de troca que é 
pautada em um certo sentimento ao qual Gol-
dani (2010) define: “A aprendizagem ocorre 
por meio das interações sociais e estas são 
originadas por meio dos vínculos que esta-
belecemos com os outros, pode-se dizer que 
toda aprendizagem está impregnada de afeti-
vidade” (GOLDANI, 2010, p.13).
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E ainda completa em sua obra nos 
dizendo que o aluno em si vê no papel do 
professor as chances de um caminho mais 
consistente na busca da realização cognitiva 
já que papel deste é fornecer o conhecimento 
e caso este em suas atribuições representar 
o afeto positivo, o apoio necessário, consti-
tuindo-se num fator de proteção no ambiente 
escolar que acolhe esse jovem tudo se torna 
mais fluido, destacando que aspectos afetivos 
e uma interação professor/aluno positiva tem 
papel preponderante nas afinidades que se 
desenvolvem.

OS MÉTODOS DE ENSINO: COMO 
TRANSMITIR?

Para Libâneo (1994) quando conversa-
mos a respeito de método de ensino temos 
uma percepção que o mesmo decorre de uma 
concepção de uma sociedade, da natureza 
humana que está presente, do processo de 
conhecimento científico, e fundamentalmente 
sobre como uma sociedade compreende e 
desenvolve no seu dia a dia a prática educa-
tiva.

Desta maneira o educador precisa com-
preender, assimilar e se munir de um método 
de ensino que possa vir a contribuir com a 
sua aula, para que a realidade possa vir a 
corroborar com o conteúdo científico auxi-
liando na criação de um significado para o 
estudante.

Dando assim base ao que Mizukami 
(2004) nos diz quando ela comenta que o 
professor deve dentro dos métodos de ensino 
encontrar formas de lidar com os conheci-
mentos, saber trabalhar os mesmo de forma 
que conhecendo sua ação, seus processos, 
sua área de atuação bem como estratégias 
para levar o educando ao aprendizado e a 
compreensão.

Dependendo da opção, os caminhos a 
serem seguidos no ensino e na aprendi-
zagem da ciência podem variar substan-
cialmente. Por exemplo, quando se volta 
o olhar para os problemas detectados no 
ensino das disciplinas científicas, pode-
mos verificar que muitas delas são moti-
vadas pelas dificuldades encontradas na 
hora de os alunos adotarem um referen-
cial interpretativo científico na análise da 
realidade (KODJAOGLANIAN, 2003).

Podendo denotar o que SILVA (2012) 
nos diz que uma cultura transmissão de in-
formações, ou seja o conhecimento a ser 
debatido e oferecido, perde terreno quando, 
culturalmente, emerge a valorização das in-
terações e da interatividade. Entretanto, a 
escola tradicional e a mídia clássica (rádio, 
cinema, imprensa e tv) ainda se sustentam na 
cultura da transmissão e da reprodução que 
separa emissão e recepção.

Dentro da peculiaridade destes proces-
sos Gasparin (2007) nos diz “Todavia, quan-
do se buscam mudanças efetivas na sala de 
aula e na sociedade, de imediato se pensa 
no mestre tanto do ponto de vista didático-pe-
dagógico quanto político.” dando nota que a 
partir de um método seja qual for o papel do 
educador é imprescindível para a formação 
de seus educando.

Assim ainda a autora nos remete que o 
enfoque dialético, a metodologia implica em 
algumas tarefas indissociáveis: partir da prá-
tica ou seja de uma forma ativa de busca de 
conhecimento, assumindo-a como um desafio 
a ser alcançado e superado refletir sobre o 
significado gerado dentro daquele processo, 
buscando conhecer seus determinantes e 
captar sua essência ou seja o que nos trouxe 
até esse ponto do caminho, projetando assim 
novas formas de buscar transmitir e

compreender o conhecimento; e trans-
formar a prática, atuando de forma organiza-
da na direção em que se deseja chegar:
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Essa metodologia dialética do conheci-
mento perpassa todo o trabalho docente-
-discente, estruturando e desenvolvendo o 
processo de construção do conhecimento 
escolar, tanto no que se refere à nova for-
ma de o professor estudar e preparar os 
conteúdos e elaborar e executar seu pro-
jeto de ensino, como às respectivas ações 
dos alunos. [...] expressa a totalidade do 
processo pedagógico, dando-lhe centro 
e direção na construção e reconstrução 
do conhecimento. Dá unidade a todos os 
elementos que compõem o processo edu-
cativo escolar (GASPARIN (2007, p.5).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para assim desenvolver essa pesquisa 
foram utilizados os métodos que caracterizam 
a abordagem como qualitativa, que “[...] parte 
do fundamento de que há uma relação dinâ-
mica entre o mundo real e o sujeito” (CHIZ-
ZOTTI, 1991, p. 79), permitindo, desta manei-
ra uma ampla e vasta compreensão de um 
assunto que não pode ser medido ou aferido 
em números e sim apenas pela criação de 
significado, para tal criação esta foi embasa-
da em um levantamento bibliográfico no qual 
Lakatos E Marconi (2017) nos expõe como 
toda bibliografia já tornada pública e valida-
da pelo meio científico em relação ao tema 
estudado, podendo incluir em sua estrutura 
desde publicações avulsas, boletins, jornais, 
revistas, livros, pesquisas, monografias, teses, 
artigos científicos impressos e eletrônicos, 
material cartográfico e até meios de comuni-
cação oral: programas de rádio, gravações, 
áudio visuais, filmes e programas de televisão 
no qual o assunto foi tema, permitindo assim 
uma vasta amálgama de referências de pes-
quisa.

Ainda podemos dar nota de por se tratar 
de uma pesquisa que lida com ideias cons-
truídas testadas e comprovadas pelo meio 
científico podemos ainda dar nota no uso de 
análise documental que nos é exposta como 
sendo:

[...] é um método de tratamento e análise 
de informações, colhidas por meio de téc-
nicas de coleta de dados, consubstancia-
dos em um documento [...] a decodifica-
ção de um documento pode utilizar-se de 
diferentes procedimentos para alcançar o 
significado profundo das comunicações 
nele cifradas (CHIZZOTTI, 1998, p.98).

Cujo tais métodos e práticas permiti-
ram e possibilitam de acordo com TRIVIÑOS 
(1987) “colocar em relevo a existência, de al-
guns traços específicos do fenômeno que se 
estuda buscando a verificação de hipóteses.   
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Desta forma a partir da análise dos materiais levantados podemos realizar algumas 
conclusões a respeito da atuação do educador frente ao seus educandos e como esta figura 
é importante para o processo de ensino aprendizagem, demonstrando que o mesmo tem 
grande influência sobre as conclusões que este estudante vai criar a partir do que precisa 
ser absorvido, e como o mesmo vai encarar esse processo é por grande parte influência do 
educador que o conduz.

Podemos compreender esta relação entre educando e educador como uma relação de 
troca, uma relação social entre duas pessoas que estão ali para trocar experiências sobre o 
dito assunto ou matéria a ser discutida.

O educador ou professor vai ser aquele que vai professar o seu conhecimento e a sua 
experiência no assunto podendo instigar o seu aluno a partir do que ele conhece a criar um 
novo conceito, ou compreender aquele que lhe está sendo passado, dando a esta relação 
uma característica de igual importância dos papéis, tendo apenas uma diferença no grau de 
familiaridade com o conteúdo e o conhecimento prévio do mesmo, com um objetivo de ao 
fim dessa troca, o material tenha sido assimilado, compreendido e permitido que o educando 
tenha gerado conclusões próprias a partir do que foi transmitido.

Desta forma é imprescindível pensar que o método de atuação frente a esse desafio 
de instigar de trazer a dúvida aquele educando é de grande importância para o sucesso do 
processo educacional, levar aquele indivíduo a não apenas reproduzir o conhecimento, mas 
também a criá-lo é uma das grandes metas do processo de ensino/aprendizagem, fazer com 
que o professor cative seu aluno é um desafio que precisa ser superado.

Concluindo que muito além de um repassador de informações e dados o professor ele 
é antes de tudo um facilitador do conhecimento, um canal por onde os conteúdos devem fluir 
de maneira clara para aquele que precisa ter plena compreensão do assunto, não o pren-
dendo em processos, nomes e datas e sim buscando gerar significado real para aquilo, uma 
conclusão não tangível para o seu trabalho, que busca levar o educando a um processo de 
análise crítica que gere significante e significado para aquelas informações.

Trazendo neste a grande contribuição do educador no processo de formação e apren-
dizado de um aluno, trazer este de uma maneira quase que socrática a se perguntar o por-
quê daquilo, não somente se prender ao fato em si dando importância aos assuntos que os 
circundam e os influenciam no dia a dia impedindo que os mesmos atuem como massa de 
manobra.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Neste artigo iremos abordar o tema da ludopedagogia que nos proporciona a 
magia de ensinar, aprender e de alfabetizar brincando, diferente das aulas desestimulantes 
que afastam o aluno do conhecimento. Por meio dela pode-se oferecer ao educando uma 
proximidade da realidade na qual está inserida, assim como demonstram o aumento na 
frequência escolar, a diminuição da violência dentro da escola, socialização e integração 
de todos os estudantes no grupo, a autoestima elevada e o respeito com as diferenças, 
transformando-o, não só a ele, mas o professor, a escola, a família e a sociedade. 
Oferecendo uma oportunidade de deixar de copiar ideias, mas, ser criador delas. Todos 
devem aprender de forma que seja prazerosa, que não sejam reprimidos, ou estancados 
no processo ensino-aprendizagem, não precisamos encarar a ludopedagogia como uma 
arte de brincar, limitados entre brincadeiras e brinquedos, mas, em uma arte de ensinar 
alfabetizando, diferenciando das aulas expositivas, monótonas e improdutivas.

Palavras-chave: Lúdico; Alfabetização; Criança; Ludopedagogia.

CONTRIBUIÇÕES DA LUDICIDADE PARA A ALFABETIZAÇÃO
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Para a realização deste estudo foi necessário caracterizar o problema, classificar 
e definir. Sendo assim, constitui-se em uma pesquisa científica, caracteriza-se em 
uma pesquisa bibliográfica, que recupera o conhecimento científico acumulado 

sobre o problema sendo de uma forma descritiva, as informações obtidas serão analisadas 
indutivamente.

Possui interpretação de fenômenos e atribuições de significados caracterizando uma 
pesquisa qualitativa. Nas sociedades de mudanças aceleradas em que vivemos, somos sem-
pre levados a adquirir competências novas, pois é o indivíduo a unidade básica de mudança.

A utilização de brincadeiras e jogos no processo pedagógico faz despertar o gosto pela 
vida e leva as crianças a enfrentarem os desafios que surgirem. Esta pesquisa irá mostrar o 
quanto o “lúdico” pode ser um instrumento indispensável na aprendizagem, no desenvolvi-
mento e na vida das crianças, tornar evidente que os professores e futuros professores devem 
e precisam tomar consciência disso, saber se os professores atuantes têm conhecimento 
de alguns conceitos, como o “lúdico” e a “brinquedoteca” e muitas outras questões sobre a 
relação do brincar com a aprendizagem e o desenvolvimento da criança.

O brincar e o jogar são atos indispensáveis à saúde física, emocional e intelectual e sem-
pre estiveram presentes em qualquer povo desde os mais remotos tempos. Por meio deles, 
a criança desenvolve a linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a autoestima, 
preparando-se para ser um cidadão capaz de enfrentar desafios e participar na construção 
de um mundo melhor.

O jogo, nas suas diversas formas, auxilia no processo ensino/aprendizagem, tanto no 
desenvolvimento psicomotor, isto é, no desenvolvimento da motricidade fina e ampla, bem 
como no desenvolvimento de habilidades do pensamento, como a imaginação, a interpretação, 
a tomada de decisão, a criatividade, o levantamento de hipóteses, a obtenção e organização 
de dados e a aplicação dos fatos e dos princípios a novas situações que, por sua vez, acon-
tecem quando jogamos, quando obedecemos a regras, quando vivenciamos conflitos numa 
competição, etc.

Portanto, surgem transformações internas no desenvolvimento da criança em conse-
quência do brinquedo, cujo fundamento é a criação de uma nova relação entre o campo do 
significado e o campo da percepção visual, ou seja, entre as situações do pensamento e as 
reais. Para resumir todas essas demandas práticas e expressá-las de uma forma unificada, 
pode-se dizer que o que se deve fazer é ensinar às crianças a linguagem escrita e não ape-
nas a escrita de letras.

INTRODUÇÃO
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PEDAGOGIA E ALFABETIZAÇÃO

A alfabetização se ocupa da aquisição 
da escrita, por um indivíduo ou grupo de in-
divíduos. É o processo pelo qual se adquire 
o domínio de um código e das habilidades 
de utilizá-los para ler e escrever, ou seja: o 
domínio da tecnologia, técnicas para exercer 
a arte e a ciência da escrita.

O termo alfabetização definia o ensino/
aprendizado do sistema alfabético de escri-
ta. Isso significava decodificar os sinais gráfi-
cos, transformando-os em sons, e na escrita, 
a capacidade de codificar os sons da língua, 
transformando-os em sinais gráficos.

Somente nos anos 80, o termo alfabe-
tização foi ampliado graças às contribuições 
dos estudos sobre a psicogênese da língua 
escrita. Alfabetizar letrando é desenvolver 
ações significativas de aprendizagem sobre a 
língua, de modo a proporcionar situações nas 
quais a criança possa interagir com a escrita 
a partir de usos reais expressos nas diferen-
tes situações comunicativas, sendo este algo 
possível desde a educação infantil.

Isto implica levar para a sala de aula 
uma diversidade textual que possibilita às 
crianças refletirem sobre a língua que se es-
creve na norma culta ou padrão. Assumir esta 
responsabilidade significa ensinar de fato, a 
língua escrita, e para isto é necessário que 
os educadores alfabetizem letrando desde as 
séries iniciais, começando o ensino da língua 
escrita em contextos de letramento.

O processo de alfabetização ocorre na 
perspectiva do letramento, sendo este usado 
para atender as demandas sociais em que 
não basta aprender ler e escrever, mas faz-se 
necessário utilizar, de maneira competente, 
compreendendo a função de ambas em con-
textos sociais.

É importante que as crianças interajam 
com os adultos alfabetizados, com a leitura e a 
produção de textos, mesmo antes de estarem 
alfabetizadas, convencionalmente. Crianças 

cujos pais leem regularmente e exploram com 
elas os textos narrativos, não só aprendem a 
ler com mais facilidade como se revelaram 
bons escritores no término de sua trajetória 
escolar, ler e escrever textos significativos, em 
que o educador possa criar um ambiente le-
trado, considerando o conhecimento prévio, 
embora pequenas, as crianças levam para a 
escola o conhecimento que advém da vida,

[...] essa introdução ao mundo da escri-
ta, na escola, não se caracteriza como 
um momento inaugural de entrada em 
um mundo desconhecido: embora ainda 
“analfabeta”, a criança já tem represen-
tações sobre o que é ler e escrever, já 
interage com textos escritos de diferentes 
gêneros e em diferentes portadores, con-
vive com pessoas que leem e escrevem, 
participa de situações sociais de leitura 
e de escrita [...] (SOARES, 1999, p. 69).

Sendo assim, cabe ao educador desen-
volver neste conceito práticas significativas 
de desenvolvimento para o aluno acerca do 
funcionamento e utilização desse ensino, seu 
papel é intervir de forma a tornar mais efeti-
va esta reflexão, por meio de uma profunda 
imersão das crianças nas práticas sociais de 
leitura e escrita, levando também em consi-
deração e como um auxílio na alfabetização 
o lúdico, tornando a aprendizagem mais sig-
nificativa e próxima à sua realidade.

DEFINIÇÃO DE LUDOPEDAGOGIA

Ludopedagogia, em que ludo vem de 
lúdico, que relaciona os jogos e as brincadei-
ras, pedagogia é a ciência da instrução e a 
educação. Técnica é o conjunto de métodos 
e processos de uma arte.

Partindo dessas definições, e interagin-
do-se, dar-se-á perceber a importância das 
técnicas na arte de ensinar para as crianças, 
usando-se de jogos e brincadeiras e tendo 
como retorno o desenvolvimento sensório mo-
tor e cognitivo.

Pode-se enfatizar a importância da lu-
dicidade enquanto técnica, já que as percep-
ções positivas pedagogicamente fazem com 
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que os educadores tenham em mente os ob-
jetivos e os fins da brincadeira desenvolvida, 
sua utilização lúdica, cognitiva, sociocultural, 
diagnosticar, avaliar e elaborar estratégias de 
trabalho, identificando, desta forma, as dificul-
dades e os avanços dos educandos, como 
Vygotsky e Piaget defendia em momentos 
raros.

A brincadeira não é uma atividade inata, 
mas sim uma atividade social e humana e que 
supõe contextos sociais, a partir dos quais as 
crianças recriam a realidade mediante da utili-
zação de sistemas simbólicos próprios com o 
auxílio das técnicas da Ludopedagogia utilizada 
no processo de aprendizagem.

É uma atividade social aprendida por in-
termédio das interações humanas. De acordo 
com Severo Filho (2006) Ludopedagogia tem 
algumas peculiaridades que desperta para algu-
mas competências, habilidades, estímulos neu-
ropsicológicos que agregam diferenciais que a 
valorizam como técnica de ensino. Isso se dá 
pelo fato de que o lúdico se torna uma estraté-
gia de ensino, ou seja, de uma forma prazerosa 
o aprendizado acontece, atingindo o sensório 
motor e o cognitivo da criança.

Segundo Kishimoto (2002), Fröebel 
(1826) foi o primeiro educador que justificou o 
uso do brincar no processo educativo. Ele via 
o brincar como um ato também pedagógico e 
não só de entretenimento.

Para que a brincadeira desenvolva os as-
pectos físico, moral e cognitivo, entre outros, há 
necessidade da orientação de um adulto para 
que esse desenvolvimento ocorra.

Pode-se dizer então, que o ato de brin-
car (o lúdico) é uma ação importante para o 
desenvolvimento humano, em que o imaginário 
e técnicas de aprendizagem, relacionam - se a 
partir do trabalho do educador, conforme espe-
cificidade de cada indivíduo.

Nesse processo, a criança começa a ser 
inserida no mundo social, cheio de regras, como 
os jogos e brincadeiras, daí tal importância é tal 
identificação do lúdico na aprendizagem.

Surgem dessa técnica de ensinar trans-
formações no desenvolvimento da criança em 
consequência do brinquedo, objetivando uma 
relação entre o significado e a percepção vi-
sual, ou seja, o que se pensa ou se cria com 
situações reais.

Dessa forma, podemos dizer que um 
professor bem preparado pode mudar a vida 
de um aluno. Neste caso específico com o 
auxílio importantíssimo da Ludopedagogia em 
prol de um desenvolvimento esplendoroso no 
que se diz respeito ao desenvolvimento cog-
nitivo e criativo do mesmo. De acordo com 
as experiências pessoais: [...] Pode-se estar 
falando de jogos políticos, de adultos, crian-
ças, animais ou amarelinha, xadrez, adivinhas, 
contar estórias, brincar de “mamãe e filhinha”, 
futebol, dominó, quebra-cabeça, construir bar-
quinho, brincar na areia e uma infinidade de 
outros (KISHIMOTO, 2011, p. 15).

Por vezes, na maioria, a ludicidade e 
suas vertentes, como o jogo, a brincadeira e 
o brinquedo são relacionados apenas à edu-
cação infantil e o desenvolvimento da criança. 
Mas, mostra-se que esse aspecto pode ser 
ligado também às séries iniciais e o processo 
de alfabetização dos educandos. Ainda citan-
do (KISHIMOTO 2011, p. 31):

[...] três concepções estabeleciam as re-
lações entre o jogo infantil e a educação: 
(1) recreação; (2) uso do jogo para favo-
recer o ensino de conteúdos escolares; e 
(3) diagnóstico da personalidade infantil e 
recurso para ajustar o ensino às necessi-
dades infantis (KISHIMOTO 2011, p. 31).

Isto é, não podemos enxergar o jogo 
infantil, assim como o brinquedo e a brinca-
deira apenas para momentos de recreação 
e o brincar por si só. Atualmente, pode-se 
ver que esses recursos são riquíssimos no 
auxílio da alfabetização significativa para as 
crianças das séries iniciais, notadamente, 
porque hoje, essas crianças vão mais “cedo” 
para os primeiros anos, sendo necessário que 
o professor tenha esse olhar mais lúdico, e 
aos poucos vá tornando essa fase na vida da 
criança mais tranquila e significativa.
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A concepção de jogo está integrada 
tanto ao objeto (brinquedo) quanto à brinca-
deira. É uma atividade mais estruturada e es-
tabelecida por um princípio de regras mais 
explícitas. Exemplos clássicos seriam: Jogo 
de Mímica, de Cartas, de Tabuleiro, de Cons-
trução, de Faz-de-Conta etc.

Uma particularidade importante do jogo 
é o seu emprego tanto por crianças quanto 
por adultos, ao passo que o brinquedo tem 
uma agregação mais exclusiva com o univer-
so infantil. Em síntese o universo lúdico abran-
ge, de maneira mais ampla, os termos brincar, 
brincadeira, jogo e brinquedo.

O brincar caracteriza tanto a brincadei-
ra como o jogo e o brinquedo como objeto 
suporte da brincadeira e/ou do jogo. É inte-
ressante pontuar que os brinquedos ganham 
características diferentes a cada faixa etária, 
seguindo a fase de seu desenvolvimento.

A ampliação do tempo de escolaridade 
de oito para nove anos impôs importantes 
questionamentos sobre a prática de alfabe-
tização. O que ensinar às crianças de seis 
anos? Que conhecimentos essas crianças 
precisam construir? Que habilidades preci-
sam desenvolver? Que atividades realizar na 
escola para que alcancem as habilidades de-
sejadas?

Aprender a ler e a escrever é aprender 
a ler o mundo, compreender o seu contexto 
numa relação dinâmica vinculando linguagem 
e realidade e ser alfabetizado é tornar-se ca-
paz de usar a leitura e a escrita como meio 
de tomar consciência da realidade e de trans-
formá-la.

Ao longo dos anos a alfabetização tem 
sido alvo de inúmeras controvérsias teóricas 
e metodológicas, exigindo que a escola e, 
os educadores se posicionem em relação às 
mesmas, construindo suas práticas a partir do 
que está sendo discutido no meio acadêmico 
e transposto para a sala de aula com base 
em suas interpretações e do que é possível 
e pertinente ser feito.

Essas mudanças nas práticas de ensi-
no podem ocorrer tanto nas definições dos 
conteúdos a serem desenvolvidos quanto na 
natureza da organização do trabalho peda-
gógico.

A ludicidade é assunto que tem conquis-
tado espaço no panorama nacional, sobretu-
do na educação infantil, por ser o brinquedo 
a essência da infância e seu uso permitir um 
trabalho pedagógico que possibilita a produ-
ção do conhecimento, da aprendizagem e do 
desenvolvimento.

Independentemente de época, cultura 
e classe social, os jogos e brinquedos fazem 
parte da vida da criança, já que elas vivem 
em um mundo de fantasia, de encantamento, 
de alegria, de sonhos em que a realidade e o 
faz de conta se confundem, apesar de a histó-
ria de antigas civilizações mostrar o contrário, 
fazendo o brincar se transformar em pecado.

Segundo Souza (2012) o jogo não é 
simplesmente um “passatempo” para distrair 
os alunos, ao contrário, corresponde a uma 
profunda exigência do organismo e ocupa 
lugar de extraordinária importância na edu-
cação escolar. Estimula o crescimento e o 
desenvolvimento, a coordenação muscular, 
as faculdades intelectuais, a iniciativa indivi-
dual, favorecendo o advento e o progresso 
da palavra. Estimula a observar e conhecer 
as pessoas e as coisas do ambiente em que 
se vive. Por meio do jogo o indivíduo pode 
brincar naturalmente, testar hipóteses, explo-
rar toda a sua espontaneidade criativa.

A função primordial da escola seria, para 
grande parte dos educadores, propiciar aos 
alunos caminhos para que eles aprendam, 
de forma consciente e consistente, os me-
canismos de apropriação de conhecimentos. 
Assim como a de possibilitar que os alunos 
atuem, criticamente, em seu espaço social.

Essa também é a perspectiva deste tra-
balho, já que, uma escola transformadora é a 
que está consciente de seu papel político na 
luta contra as desigualdades sociais e assu-
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me a responsabilidade de um ensino eficiente 
para capacitar seus alunos na conquista da 
participação cultural e na reivindicação social.

A linguagem tem como objetivo princi-
pal a comunicação sendo socialmente cons-
truída e transmitida culturalmente. Portanto, 
o sentido da palavra instaura-se no contexto, 
aparece no diálogo e altera-se historicamente 
produzindo formas linguísticas e atos sociais.

A partir do momento em que as ativida-
des começarem a ser oferecidas em sala de 
aula, notará um progresso que repercutirá em 
todo conjunto, apesar de não ser manifesta-
do imediatamente, mas, o avanço registrado 
numa situação, logo interfere em outras e, 
num espaço não muito longo de tempo, as 
diferenças de progresso (quando a criança é 
trabalhada de maneira lúdica) vão se soman-
do e darão lugar futuramente ao progresso 
total, global.

Isto justifica a importância de se tra-
balhar com uma série de atividades lúdicas, 
porque é o conjunto destas que vai influir nas 
transformações que ocorrem à medida que 
as crianças são conduzidas a tomar consci-
ência das ações exercidas sobre os objetos, 
no processo de leitura e escrita.

O LÚDICO E A CRIANÇA

As brincadeiras e jogos fazem a criança 
crescer, uma vez que proporciona na maioria 
das vezes, ou senão em todas as ocasiões, 
a procura de soluções e de alternativas para 
desenvolverem de forma prazerosa o que lhe 
é proposto.

Estudos psicológicos e educacionais re-
velam que brincar é fundamental para a cons-
trução do pensamento e para aquisição de 
conhecimento pela criança, visto que além de 
contribuir para que ela aprenda a se expres-
sar e a lidar com suas próprias emoções, a 
brincadeira contribui para o desenvolvimento 
da autoestima.

As relações cognitivas e afetivas a partir 
da ludicidade promovem o amadurecimento 
emocional, o desenvolvimento da inteligência 
e da sensibilidade da criança, garantindo as-
sim que suas potencialidades e afetividades 
se harmonizem. O lúdico é tão importante 
para o desenvolvimento da criança, que mere-
ce atenção por parte de todos os educadores. 
Cada criança é um ser único, com anseios, 
experiências e dificuldades diferentes.

Portanto, nem sempre um método de 
ensino atinge a todos com a mesma eficácia. 
Para poder garantir o sucesso do processo 
ensino-aprendizagem o professor deve utili-
zar-se dos mais variados mecanismos de en-
sino, entre eles as atividades lúdicas.

Tais atividades devem estimular o inte-
resse, a criatividade, a interação, a capacida-
de de observar, experimentar, inventar e re-
lacionar conteúdos e conceitos. O professor 
deve se limitar apenas a sugerir, estimular e 
explicar, sem impor, a sua forma de agir, para 
que a criança aprenda descobrindo e com-
preendendo e não por simples imitação.

O espaço para a realização das ativida-
des, deve ser um ambiente agradável, e que 
as crianças possam se sentirem descontraí-
das e confiantes. As crianças aprendem com 
maior eficácia a partir do momento que elas 
sentem prazer em aprender.

Nesse sentido, espera-se que os edu-
cadores reflitam e reconheçam a importância 
que as atividades lúdicas têm em assegurar a 
eficácia do processo ensino-aprendizagem.A 
introdução do lúdico na vida escolar do edu-
cando é uma maneira muito eficaz de per-
passar pelo universo infantil para imprimir-lhe 
o universo adulto, nossos conhecimentos e 
especialmente a forma de interagirmos.

A atividade lúdica é muito importante 
para o desenvolvimento sensório-motor e cog-
nitivo da criança, dessa forma, torna-se uma 
maneira inconsciente de aprender, de forma 
prazerosa e mais significativa. As brincadei-
ras podem ser consideradas como a princi-
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pal atividade da criança, independente de sua 
cultura, do momento histórico, e do meio ao 
qual está inserida.

Brincando ela se apropria de inúmeros 
conhecimentos, em que ocorrem importantes 
mudanças e transformações em seu desen-
volvimento psicossocial, emocional, intelec-
tual, cognitivo e motor. O brincar é para a 
criança uma fonte de descoberta de valor in-
calculável, pois, ao passo que brinca, vivencia 
o lúdico de forma significativa produzindo no 
cérebro uma atividade intensa marcada pelo 
prazer que, por sua vez, desenvolve o senso 
de companheirismo, afirma a personalidade, 
proporcionando à criança a descoberta do 
seu próprio “eu”.

Brincando ela aguça o imaginário, des-
perta ideias e contribui para o desenvolvi-
mento intelectual e criativo. Como a seguinte 
autora afirma “enquanto manifestação livre e 
espontânea da cultura popular, a brincadeira 
tradicional tem a função de perpetuar a cultu-
ra infantil, desenvolver formas de convivência 
social e permitir o prazer de brincar” (KISHI-
MOTO, 1997, p. 38).

Fröebel (1826) foi o primeiro educador 
que justificou o uso do brincar no processo 
educativo. Ele tinha uma visão pedagógica do 
ato de brincar. O brincar, pelo ato de brincar, 
desenvolve os aspectos físico, moral e cog-
nitivo, entre outros, mas o estudioso defen-
de, também, a necessidade da orientação do 
adulto para que esse desenvolvimento ocorra.

Como metodologia, primeiramente, bus-
camos suporte teórico para, em seguida, ob-
servar e aplicar algumas atividades lúdicas 
com a finalidade de analisar na prática o de-
sempenho dos educandos.

Ressaltamos, ainda, que na brincadei-
ra as crianças aprendem a refletir e experi-
mentam situações novas ou mesmo do seu 
cotidiano, e a ação de brincar está ligada ao 
preenchimento das necessidades da criança 
e nestas está incluso tudo aquilo que é motivo 
para ação.

É muito importante procurar entender 
as necessidades da criança, bem como os in-
centivos que a colocam em ação para, então, 
entendermos a lógica de seu desenvolvimento. 
Os benefícios e os estágios do lúdico para o 
desenvolvimento infantil, as brincadeiras, para 
a criança, constituem atividades primárias que 
trazem grandes benefícios do ponto de vista 
físico, intelectual e social.

Como benefício físico, o lúdico satisfaz 
as necessidades de crescimento e de compe-
titividade da criança. Os jogos lúdicos devem 
ser a base fundamental dos exercícios físicos 
impostos às crianças pelo menos durante o 
período escolar.

Como benefício intelectual, o brinquedo 
contribui para desinibir, produzindo uma exci-
tação mental e altamente fortificante. Os jogos 
podem ser a única maneira de penetrar os sis-
temas informais. Suas palavras confirmam o 
que muitas professoras de primeira série com-
provam diariamente, ou seja, a criança só se 
mostra por inteira por meio das brincadeiras.

Como benefício social, a criança, através 
do lúdico, representa situações que simboli-
zam uma realidade que ainda não pode alcan-
çar; por meio dos jogos simbólicos se explica 
o real e o eu.

A brincadeira não é uma atividade inata, 
mas sim uma atividade social e humana e que 
supõe contextos sociais, a partir dos quais as 
crianças recriam a realidade por meio da utili-
zação de sistemas simbólicos próprios. É uma 
atividade social aprendida através das intera-
ções humanas.

É o adulto ou as crianças mais velhas 
que ensinam o bebê a brincar, interagindo e 
atribuindo significado aos objetos e às ações, 
introduzindo a criança no mundo da brincadei-
ra, nessa perspectiva, os educadores e auxilia-
res cumprem um papel fundamental nas insti-
tuições quando interagem com as crianças por 
intermédio de ações lúdicas ou se comunicam 
mediante uma linguagem simbólica, estando 
disponíveis para brincar.
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A relação entre a imaginação e os pa-
péis assumidos são muito importantes para 
o ato de brincar, já que ao mesmo tempo em 
que a criança é livre na sua imaginação, ela 
tem que obedecer às regras sociais do papel 
assumido.

A brincadeira é, então, uma atividade 
sociocultural, porque ela se origina nos valo-
res e hábitos de um determinado grupo social, 
na qual as crianças têm a liberdade de esco-
lher com o quê e como elas querem brincar. 
Para brincar as crianças utilizam-se da imita-
ção de situações conhecidas, de processos 
imaginativos e da estruturação de regras. Por 
exemplo, brincar de boneca representa uma 
situação que ainda vai viver desenvolvendo 
um instinto natural (FORTUNA, 2001).

Como benefício didático, as brincadei-
ras transformam conteúdos maçantes em ati-
vidades interessantes, revelando certas facili-
dades por meio da aplicação do lúdico.

Outra questão importante é a discipli-
nar, quando há interesse pelo que está sen-
do apresentado se faz com que, automatica-
mente, a disciplina aconteça.O ser humano 
nasceu para aprender, para descobrir e apro-
priar-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.

Em todas as fases de sua vida, o ser 
humano descobre e aprende coisas novas 
pelo contato com seus semelhantes e pelo 
domínio sobre o meio em que vive. Indepen-
dente de cultura, raça, credo ou classe social, 
toda criança brinca. Todos os seus atos estão 
ligados à brincadeira. A infância é a idade 
das brincadeiras. Acreditamos que, por meio 
delas, a criança satisfaça seus interesses e 
necessidades particulares (FORTUNA, 2001).

Apresentamos o lúdico como uma das 
maneiras mais eficazes para envolver os alu-
nos nas atividades, uma vez que a brincadeira 
está intimamente ligada à criança. É muito 

importante aprender com alegria. A escola 
tradicional, centrada na transmissão de con-
teúdo, não comporta um modelo lúdico.

Por isso é tão frequente ouvirmos falas 
que apoiam e enaltecem a importância do 
lúdico estar presente na sala de aula e quei-
xas dos futuros educadores, como também 
daqueles que já se encontram exercendo o 
magistério, de que se fala da importância da 
ludicidade, se discutem conceitos de ludicida-
de, mas não se vivenciam de fato atividades 
lúdicas (FORTUNA, 2001).

Fala-se, mas não se faz. De fato, não é 
tão simples uma transformação mais radical 
pelas próprias experiências que o professor 
tem ao longo de sua formação acadêmica.
Como bem observa Fortuna (2001), em uma 
sala de aula ludicamente inspirada, convive-
-se com a aleatoriedade, com o imponderável; 
o professor renuncia à centralização, à onisci-
ência e ao controle onipotente e reconhece a 
importância de que o aluno tenha uma postu-
ra ativa nas situações de ensino, sendo sujeito 
de sua aprendizagem; a espontaneidade e a 
criatividade são constantemente estimuladas. 
A ludicidade é uma necessidade do ser hu-
mano em qualquer idade e não pode ser vista 
apenas como diversão. E, o desenvolvimento 
do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural; 
colabora para uma boa saúde mental, pre-
para para um estado interior fértil, facilita os 
processos de socialização, comunicação, ex-
pressão e construção do conhecimento.
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Esta proposta buscou oferecer uma síntese de concepções essenciais aos processos da 
ludopedagogia na alfabetização das séries iniciais e de capacidades que devem ser atingidas 
pelos professores das séries iniciais do ensino fundamental.

Deve-se ressaltar que cabe à escola e aos profissionais que alfabetizam, analisarem, 
para como fator particularmente relevante, as experiências prévias dos alunos com a escola-
rização e sua família com a cultura do brincar e aprender brincando.

Podemos dizer que o lúdico é um grande aliado que merece atenção dos pais e educa-
dores, é através dele que ocorrem experiências inteligentes, praticadas com emoção, prazer 
e seriedade.

Por meio das brincadeiras é que ocorre a descoberta de si mesmo e do outro. É no 
ato de brincar que a criança se apropria da realidade. O educador escolar deverá monitorar 
as brincadeiras adequadas para que a aprendizagem da criança ocorra de maneira segura, 
agradável e compreensível.

De todo modo, procurou-se chamar a atenção sobre a necessidade de os professores 
elaborarem o trabalho pedagógico nos anos iniciais do ensino fundamental, pautados numa 
proposta lúdica focada no processo de alfabetização e letramento que em seu percurso sejam 
desenvolvidas as múltiplas linguagens e a leitura e escrita como objeto de reflexão, atendendo 
assim, às necessidades sociais.

Portanto, opondo-se a essa forma de pensamento, acredita-se aqui numa forma de 
trabalho diferenciada estando ela voltada para uma construção do saber embasada numa 
perspectiva lúdica e, no momento em que o educador provocar e der oportunidades ao aluno 
para refletir sobre suas ações, ele mesmo vai buscar respostas às suas indagações.

Partindo da convicção de que a brincadeira ajuda na formação do indivíduo como ser 
social, acreditamos numa pedagogia do brincar, sendo a ludicidade uma ferramenta funda-
mental para desenvolver conhecimentos, atitudes, valores e melhorar relacionamentos, tanto 
entre crianças quanto entre adultos, já que no ato da brincadeira, a criança sai do seu mundo 
real, não se preocupando com suas condutas e atitudes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este artigo traz o tema Inclusão, Equidade e Integração Escolar: Conceitos e 
Contextos nas Práticas Escolares. Temos como objetivos para estudo analisar os conceitos 
de Inclusão e Integração Escolar que foram difundidos com o passar dos anos, elencar 
as características principais dos dois conceitos relacionados às práticas escolares e aos 
contextos de aprendizagem na perspectiva inclusiva e apresentar as principais definições 
para o termo equidade pensando nas aprendizagens e nas relações que se estabelecem no 
cotidiano da escola. Esta pesquisa se justifica em razão da relevância deste tema nos dias 
atuais e o fato de a educação escolar inclusiva estar pautada nas legislações de ensino e 
a escola deve se adequar as novas demandas e aos novos contextos que são construídos 
nos princípios de uma escola inclusiva. Na perspectiva de uma educação para a inclusão, a 
educação especial integra a proposta pedagógica das escolas regulares, com o intuito de 
promover o atendimento especializado aos sujeitos com deficiência, transtornos globais e 
altas habilidades/superdotação. A educação especial deve atuar de maneira articulada com 
a educação regular e orientar as formas de atendimento desta clientela, além de direcionar 
as ações necessárias para contemplar as especificidades que tais sujeitos apresentam ao 
longo do processo educativo.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Equidade; Aprendizagem; Práticas Escolares.

INCLUSÃO, EQUIDADE E INTEGRAÇÃO ESCOLAR: CONCEITOS 
E CONTEXTOS NAS PRÁTICAS ESCOLARES
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Esta pesquisa traz o tema Inclusão, Equidade e Integração Escolar e temos como 
objetivos para estudo analisar os conceitos de Inclusão e Integração Escolar que 
foram difundidos com o passar dos anos, elencar as características principais 

dos dois conceitos relacionados às práticas escolares e aos contextos de aprendizagem na 
perspectiva inclusiva e apresentar as principais definições para o termo equidade pensando 
nas aprendizagens e nas relações que se estabelecem no cotidiano da escola.

Esta pesquisa se justifica em razão da relevância deste tema nos dias atuais e o fato 
de a educação escolar inclusiva estar pautada nas legislações de ensino e a escola deve se 
adequar às novas demandas e aos novos contextos que são construídos nos princípios de 
uma escola inclusiva.

Os estudos recentes na área da educação especial e inclusiva destacam que o uso 
de algumas classificações precisam estar contextualizados, e não resumidos em uma mera 
especificação relacionada a deficiência ou transtorno apresentado pelo sujeito.

As pessoas estão em constante modificação e nisso transformam os contextos do qual 
fazem parte, essas modificações exigem uma atuação pedagógica que trabalhe no sentido 
de alterar as situações de exclusão, e reforçar a importância do convívio harmonioso e do 
respeito às especificidades, promovendo aprendizagens significativas que incluam todos os 
estudantes.

Oportunizar a igualdade de acesso na escola é fundamental para que se cumpram os 
princípios de equidade no ensino básico, quando pensamos no ensino superior essa igualda-
de para o acesso já não é tão frequente quando comparada na educação infantil e no ensino 
fundamental. Quando pensamos em equidade temos as questões voltadas ao acesso aos 
níveis escolares, a distribuição de recursos humanos e materiais, as condições de ensino e os 
resultados que indicam a evasão escolar, as notas e as competências que foram adquiridas 
pelos estudantes. 

INTRODUÇÃO
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O PROCESSO DE INTEGRAÇÃO E 
INCLUSÃO ESCOLAR

[...] a educação é uma questão de direitos 
humanos e os indivíduos com deficiên-
cias devem fazer parte das escolas, as 
quais devem modificar seu funcionamento 
para incluir todos os alunos (STAINBACK, 
1999, p. 21).

Januzzi (2004) em seus estudos, enfa-
tiza que até meados da era da industrializa-
ção, apenas a elite tinha acesso à educação 
escolar, nas cidades do campo nem toda a 
população frequentava a escola, pois a escola 
não transmitia os conhecimentos que esta po-
pulação precisava e utilizava em seu cotidiano. 
Com o processo de industrialização, iniciou-se 
o processo de educação da população, para 
que pudessem atuar neste sistema e produzir, 
expandindo assim a educação para as cama-
das mais populares da sociedade.

Ainda com base nos estudos da autora 
(JANUZZI, 2004) as formas de organização 
da escola foram alteradas para se adequar à 
nova clientela, os conteúdos anteriormente or-
ganizados eram voltados a elite. As crianças 
e os adolescentes que passaram a frequentar 
a escola apresentaram bastante dificuldade 
em adaptar-se e compreender aquela cultura 
que era transmitida pela escola, constituindo-
-se posteriormente no fenômeno do fracasso 
escolar e a responsabilidade era atribuída aos 
alunos e não ao sistema de ensino.

Mendes (2004) afirma que desde o sé-
culo XVI a história da educação no Brasil vinha 
sendo construída por pedagogos e profissio-
nais da saúde que já acreditavam na possi-
bilidade de ofertar educação aos indivíduos 
considerados incapazes ou ineducáveis. Nes-
te período os atendimentos tinham a função 
assistencial, desenvolvidos em asilos e mani-
cômios. Quando passaram a pensar em uma 
educação diferente para esta clientela, o aten-
dimento acontecia em clínicas psiquiátricas e 
alguns institutos isolavam surdos e cegos de 
convívio com as outras pessoas, uma maneira 
de exclusão social destas pessoas que não 

teriam motivo para permanecerem isoladas.

Em um segundo momento histórico os 
deficientes são reconhecidos como sujeitos 
que merecem educação de qualidade e respei-
to, rompendo aos poucos, a barreira da segre-
gação e da discriminação. Com a legislação 
específica sobre o tema a situação passa a 
melhorar de maneira significativa.

O conceito de necessidades educacio-
nais especiais passa a ser difundido com a 
Declaração de Salamanca e passam a se res-
saltar o respeito às características individuais 
dos sujeitos, tanto no contexto educacional 
como no contexto social. Os sistemas de en-
sino passam a implementar as políticas pú-
blicas mas, não atingem de maneira imediata 
os objetivos de garantir apoio e acesso com 
qualidade, além de estruturar o ambiente e as 
práticas pedagógicas neste sentido. Mendes 
(2004) sobre o sistema educacional norte 
americano no que concerne os sentidos da 
inclusão escolar:

O princípio da inclusão nasceu na pers-
pectiva do sistema educacional norte ame-
ricanco quando estes começam a sentir o 
fracasso da integração e o insucesso da 
escola pública. Na tentativa de melhorar 
a educação da população de risco elen-
caram algumas formas para a conhecida 
escola de qualidade, que acabou sendo o 
alicerce da proposta da inclusão escolar. 
Estas novas medidas contemplavam: me-
nor burocracia, gestão descentralizada, 
maior flexibilidade para as escolas, res-
peito à diversidade, o que contribuiu para 
que a escola respondesse melhor às ne-
cessidades de seus diferentes estudantes 
provendo recursos variados, centrados na 
própria escola (MENDES, 2004, p. 28).

O sistema de educação norte america-
no, na busca de soluções para o fracasso 
escolar e o insucesso de seus estudantes, 
nas escolas públicas, definiu medidas como 
a flexibilização escolar e o respeito às diferen-
ças, que hoje fazem parte dos princípios fun-
damentais que regem a política de inclusão 
escolar no mundo.
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As políticas educacionais relacionadas 
à inclusão devem estar fundamentadas nos 
princípios de igualdade de direito entre as 
pessoas e objetivar uma educação de qua-
lidade para todos, sem a promoção de atos 
discriminatórios e com o respeito às diferen-
ças individuais, garantindo não só o acesso 
à educação, mas também, a permanência 
desses sujeitos na escola para que possam 
concluir os seus estudos.

Na perspectiva de uma educação para 
a inclusão, a educação especial integra a pro-
posta pedagógica das escolas regulares, com 
o intuito de promover o atendimento especiali-
zado aos sujeitos com deficiência, transtornos 
globais e altas habilidades/superdotação.

A educação especial deve atuar de ma-
neira articulada com a educação regular e 
orientar as formas de atendimento desta clien-
tela, além de direcionar as ações necessárias 
para contemplar as especificidades que tais 
sujeitos apresentam ao longo do processo 
educativo, organizando a rede de apoio e os 
serviços de colaboração para que este aten-
dimento se efetive de maneira satisfatória.

Os estudos recentes na área da edu-
cação especial e inclusiva destacam que o 
uso de algumas classificações precisam estar 
contextualizados, e não resumidos em uma 
mera especificação relacionada a deficiência 
ou transtorno apresentado pelo sujeito.

As pessoas estão em constante modi-
ficação e nisso transformam os contextos do 
qual fazem parte, essas modificações exigem 
uma atuação pedagógica que trabalhe no 
sentido de alterar as situações de exclusão, 
e reforçar a importância do convívio harmo-
nioso e do respeito às especificidades, pro-
movendo aprendizagens significativas que 
incluam todos os estudantes:

As escolas devem acolher todas as crian-
ças, independentemente de suas condi-
ções físicas, intelectuais, sociais, emocio-
nais, linguísticas ou outras. Devem acolher 
crianças com deficiência e crianças bem 
dotadas; crianças que vivem nas ruas e 

que trabalham; crianças de populações 
distantes ou nômades; crianças de mi-
norias linguísticas, étnicas ou culturais e 
crianças de outros grupos ou zonas desfa-
vorecidas ou marginalizadas (DECLARA-
ÇÃO DE SALAMANCA, p. 17-18).

No sentido de conceituação temos que 
a pessoa com deficiência é aquela que tem 
impedimentos de longo prazo, de natureza fí-
sica, mental ou sensorial e que podem ter res-
tringida a sua participação efetiva nas práticas 
escolares e nas práticas sociais.

Os estudantes com transtornos globais 
do desenvolvimento (TGD) apresentam altera-
ções qualitativas das interações sociais e na 
comunicação, além de um repertório de inte-
resses restrito, repetitivo e estereotipado. Neste 
grupo estão os estudantes com síndromes do 
espectro do autismo e psicose infantil. Os es-
tudantes com altas habilidades/superdotação 
possuem um potencial elevado em diferentes 
áreas, estas habilidades podem se manifestar 
combinadas ou isoladas, além disso, apresen-
tam uma enorme criatividade e êxito na execu-
ção de tarefas em seus campos de interesse.

A Declaração de Salamanca é um marco 
no cenário da educação mundial, este docu-
mento foi criado para apontar aos países a ne-
cessidade de políticas públicas e educacionais 
que atendessem a todos de forma igualitária 
independente de suas condições pessoais, so-
ciais, econômicas e socioculturais. A declara-
ção destaca ainda a necessidade da inclusão 
educacional dos indivíduos que apresentam 
necessidades educacionais especiais.

Mantoan (2010) enfatiza que é preciso 
levantar a discussão para o caminho percorri-
do pela educação no Brasil para a concretiza-
ção do projeto de inclusão escolar, que esbar-
rou em equívocos conceituais e dificuldades 
na reorganização pedagógica, os avanços da 
escola brasileira aconteceu de forma lenta, 
pois ainda há muita resistência por parte das 
instituições à inclusão plena e incondicional, e 
isso ocorre por causa da inexperiência com a 
diferença,
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[...] inclusão estabelece que as diferenças 
humanas são normais, mas ao mesmo 
tempo reconhece que a escola atual tem 
provocado ou acentuado desigualdades 
associadas à existência de diferenças de 
origem pessoal, social, cultural e política, 
e é nesse sentido que ela prega a neces-
sidade de reestruturação do sistema edu-
cacional para prover uma educação de 
qualidade a todas as crianças (MENDES, 
2004, p. 64).

A escola é um espaço privilegiado de 
construção de conhecimento e para o traba-
lho com valores e atitudes, neste sentido, te-
mos alguns desafios para acolher a todos em 
suas especificidades e diferenças. Os profis-
sionais que atuam no âmbito escolar devem 
estar preparados para o trabalho com a diver-
sidade humana, é preciso desenvolver uma 
pedagogia centrada no sujeito, abarcando as 
suas diferenças e acolhendo-as no sentido de 
oferecer uma aprendizagem efetiva e signifi-
cativa (MENDES, 2004).

Mesmo com as mudanças consolida-
das no Brasil em relação às políticas públi-
cas, as intervenções e aos tratamentos ainda 
é possível enxergar muitos desafios a serem 
transpostos pelos profissionais da educação 
em relação ao atendimento da criança com 
deficiência e da família.

A família é um elemento importante na 
rede de apoio, mas precisa ser qualificada 
para apoiar e auxiliar no tratamento, cabe ao 
profissional estabelecer uma relação harmo-
niosa entre família e escola, numa relação de 
apoio constante diante dos obstáculos que 
venham surgir no processo educativo. É preci-
so unir esforços na busca para transformar as 
práticas e articular os diferentes campos do 
saber dialogando com as políticas públicas e 
reorganizando os processos de trabalho para 
atender a criança com deficiência de maneira 
eficiente,

A inclusão estabelece que as diferenças 
humanas são normais, mas, ao mesmo 
tempo, reconhece que a escola atual tem 
provocado ou acentuado desigualdades 

associadas à existência de origem pes-
soal, sociais, culturais e políticas e é por 
isso que ela prega a necessidade do sis-
tema educacional para prover uma educa-
ção de qualidade para todas as crianças 
(MENDES, 2004, p. 252).

De acordo com as Diretrizes para a Edu-
cação Especial (BRASIL, 2001) a educação 
especial adquire sua relevância pois possi-
bilita que a diversidade dos sujeitos que es-
tão na escola, sejam contempladas, com o 
oferecimento de materiais pedagógicos ade-
quados e recursos que contribuam para que 
eles tenham oportunidades iguais na escola 
regular, visando o aprendizado.

Seguindo esta perspectiva, a educação 
especial é uma modalidade de educação para 
aqueles estudantes que apresentam dificulda-
des de aprendizagem, definida no contexto de 
propostas pedagógicas efetivas, permitindo o 
acesso aos mais elevados níveis de desen-
volvimento e de aprendizagem, integrando es-
tes sujeitos socialmente e formando cidadãos 
para o exercício de uma vida produtiva.

Os princípios da proposta da integração 
escolar eram confundidos com os conceitos 
de inclusão escolar, ambos os conceitos de-
fendem a matrícula dos deficientes na escola 
comum, porém, o conceito de integração es-
colar considera que o sucesso dos sujeitos 
são frutos de uma responsabilidade individu-
al, em que o sujeito se adequa às caracterís-
ticas da escola.

Pensando no conceito de inclusão es-
colar temos que a escola é quem deve se re-
estruturar para atender os sujeitos de manei-
ra satisfatória e transfere a responsabilidade 
individual do sujeito para a responsabilidade 
coletiva, da escola.
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A GARANTIA DE DIREITOS 
EDUCACIONAIS E O CONCEITO DE 
EQUIDADE

O movimento mundial em prol da edu-
cação inclusiva pode ser considerado como 
um ato político e social, que foi desencadea-
do pela defesa do direito de todos os sujeitos 
aprenderem e participarem juntos das práti-
cas educativas e sociais.

A educação para a inclusão é um pa-
radigma educacional que tem fundamento 
na concepção dos direitos humanos, neste 
contexto a diferença e a igualdade são va-
lores indissociáveis que devem atuar para a 
contextualização da história de exclusão que 
por muitos anos permaneceram dentro e fora 
da escola.

É preciso confrontar as práticas de dis-
criminação que acontecem nos sistemas de 
ensino e buscar alternativas eficazes para su-
perá-las, o papel da educação inclusiva deve 
assumir um espaço central nos debates edu-
cacionais que contribuam para a superação 
da lógica de exclusão, que ainda assola os 
espaços escolares.

A partir dos referenciais que são utiliza-
dos para a construção de escolas efetivamen-
te inclusivas, a organização escolar deve ser 
repensada, incluindo mudanças estruturais e 
culturais que possam atender as especificida-
des dos estudantes.

A educação infantil é a porta de acesso 
para a aprendizagem e para o ensino formal, 
é nesta modalidade que se desenvolvem as 
bases para o desenvolvimento das crianças 
e para a construção do conhecimento. O lú-
dico, permite o acesso das crianças ao co-
nhecimento e constitui a mais rica e completa 
forma de aprendizagem na infância, a brinca-
deira estimula os mais variados aspectos do 
desenvolvimento infantil, favorecendo as rela-
ções interpessoais, a troca de experiências e 
a interação.

A interação entre as crianças na escola 
regular, independente de suas especificida-
des, deve ser promovida e valorizada, incluin-
do desde muito cedo, os conceitos de inclu-
são e respeito à diversidade.

Araújo (2002) afirma que em nome da 
construção de uma sociedade democrática, 
é exigida uma nova maneira de convivência 
social e de organização social, neste momen-
to, passa a se defender maneiras de governo 
que sejam justas e participativas e que contri-
bua para o bem estar das pessoas, elevando 
o conceito de democracia, com o direito à 
vida, a educação e a saúde, dentre outros.

Para que se alcance a democracia de-
sejada é preciso considerar que todos os su-
jeitos são iguais, diante da lei, independente 
de suas diferenças ou peculiaridades. É pre-
ciso reconhecer a diversidade cultural, social 
e biológica:

Começo lembrando outro princípio ineren-
te ao conceito de justiça e, consequente-
mente, de democracia: a equidade, que 
reconhece o princípio da diferença dentro 
da igualdade. Assim, uma lei é justa so-
mente se reconhece que todos são con-
siderados iguais perante ela, ao mesmo 
tempo em que considera as possíveis di-
ferenças relacionadas a seu cumprimento 
ou sua violação (ARAÚJO, 2002, p. 34).

O AEE (Atendimento Educacional Es-
pecializado) nas diversas modalidades de 
ensino deve estar organizado para apoiar o 
desenvolvimento dos alunos e ser ofertado de 
maneira gratuita nos sistemas de ensino. Este 
atendimento deve ser realizado em contratur-
no ao horário da classe comum e ocorre na 
própria escola ou em locais especializados.

Nos anos mais avançados de ensino, 
como a Educação de Jovens e Adultos e o 
Ensino Profissional, a educação especial atua 
para ampliar as oportunidades para o ingres-
so no mundo do trabalho e para promover a 
participação efetiva nas práticas sociais.
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Na educação do campo, indígena e qui-
lombola, a educação especial deve garantir 
os serviços e que o atendimento especializa-
do estejam presentes nos projetos educacio-
nais e sejam alicerçados nas diferenças e nas 
especificidades desta clientela.

No nível superior, a educação espe-
cial é efetivada com ações que promovam 
a permanência e o acesso dos estudantes. 
As ações devem ser planejadas para que 
possam promover a acessibilidade arquitetô-
nica, o acesso aos materiais pedagógicos e 
didáticos para que as atividades possam ser 
desenvolvidas oportunizando a pesquisa e o 
ensino,

Os sistemas de ensino assegurarão aos 
educandos com deficiência, transtornos 
globais do desenvolvimento e altas ha-
bilidades ou superdotação: I - currículos, 
métodos, técnicas, recursos educativos e 
organização específicos, para atender às 
suas necessidades; [...] III - professores 
com especialização adequada em nível 
médio ou superior, para atendimento es-
pecializado, bem como professores do 
ensino regular capacitados para a inte-
gração desses educandos nas classes 
comuns (BRASIL, 1996, p. 19).

Quando pensamos em diversidade na 
escola, temos a criação de grupos com carac-
terísticas iguais, utilizadas para reunir ou para 
separar as pessoas, quando pensamos em 
inclusão na escola, essa separação deve ser 
eliminada, nenhum grupo deve ser separado 
por suas características, neste caso, a defici-
ência do indivíduo. Em uma escola inclusiva 
não se deve valorizar uns em detrimento de 
outros, ao criar propostas ou programas, es-
tes devem ser direcionados a inclusão. Com 
a representação, a identidade e a deficiência 
passam a existir sendo abordadas nos pro-
jetos e nas propostas curriculares da escola 
inclusiva.

É preciso considerar a equidade como 
uma pauta central nas políticas públicas re-
lacionadas à educação, podendo ser consi-
derada como um instrumento de ação nas 

práticas. A equidade em educação tem um 
fim em si mesmo, em virtude do direito ao 
desenvolvimento das capacidades do sujeito 
e do direito à participação na sociedade,

Educação inclusiva é o modo mais efi-
caz para construção de solidariedade 
entre crianças com necessidades edu-
cacionais especiais e seus colegas. O 
encaminhamento de crianças a escolas 
especiais ou a classes especiais ou a 
sessões especiais dentro da escola em 
caráter permanente deveriam constituir 
exceções, a ser recomendado somente 
naqueles casos infrequentes onde fique 
claramente demonstrado que a educação 
na classe regular seja incapaz de atender 
às necessidades educacionais ou sociais 
da criança ou quando sejam requisitados 
em nome do bem-estar da criança ou de 
outras crianças (DECLARAÇÃO DE SALA-
MANCA, 1994, p.5).

O princípio da equidade traz o conceito 
de quem possui menos recebe mais, para 
que o seu desenvolvimento alcance o desen-
volvimento dos demais que já se encontram 
em melhores condições, sejam elas, sociais, 
educacionais ou econômicas.

A equidade no contexto educacional é 
uma condição essencial para que outros fins 
sejam atingidos, sejam relacionados a ques-
tões sociais ou econômicas. Em relação à 
equidade na educação é possível identificar 
três fases nas políticas públicas, a primeira é 
a igualdade de acesso (direito de frequentar 
a escola); igualdade de tratamento (prestar 
serviços igualmente a todos) e igualdade de 
resultados e competências.

A educação se constitui como uma 
condição fundamental para que a sociedade 
se desenvolva nos mais variados aspectos e 
todos os sujeitos tem direito ao pleno desen-
volvimento. A educação deve ser equitativa e 
a escola deve garantir o acesso aos mais va-
riados recursos educacionais, independente 
dos fatores externos que possam dificultar o 
acesso à educação e independente de suas 
condições econômicas e sociais,
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O direito de todas as crianças à educa-
ção está proclamado na Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos e foi reafir-
mado com veemência pela Declaração 
sobre Educação para Todos. Pensando 
desta maneira é que este documento co-
meça a nortear Todas as pessoas com 
deficiência têm o direito de expressar os 
seus desejos em relação à sua educação. 
Os pais têm o direito inerente de ser con-
sultados sobre a forma de educação que 
melhor se adapte às necessidades, cir-
cunstâncias e aspirações dos seus filhos 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, p. 5-6).

Não podemos atribuir o mesmo signifi-
cado para igualdade e equidade, apesar de 
estarem relacionados, não possuem o mes-
mo sentido e nem a mesma definição. Ló-
pez (2005) afirma que não há equidade sem 
igualdade, buscar a igualdade nas palavras 
do autor, significa reconhecer que os indiví-
duos são diferentes e precisam de atenção 
diferenciada, uns mais que os outros, neces-
sitando de ações equitativas.

Pensando em equidade educacional, 
o autor enfatiza que existem quatro princí-
pios básicos que podem direcionar as ações 
educacionais e as políticas públicas na área 
educacional, os princípios são: igualdade no 
acesso, nas condições, os resultados e igual-
dade na realização social.

Para Bolívar (2005) os quatro princípios 
são igualdade de oportunidades, igualdade 
de ensino, igualdade de conhecimento e êxito 
escolar e igualdade de resultados, e tais prin-
cípios são correspondentes ao apresentado 
por López (2005) e os autores utilizam os 
mesmos princípios com terminologias diver-
sas.

O primeiro critério é relacionado ao 
acesso à escola, igualdade no acesso ou 
igualdade de oportunidades, diz respeito ao 
acesso ao sistema educacional em que todas 
as pessoas possam acessar este sistema, 
este princípio não considera as diferenças 
que existem entre os indivíduos o que acar-
reta em resultados e trajetórias diferenciadas,

A inclusão não diz respeito a colocar 
as crianças nas escolas regulares, mas 
a mudar as escolas para torná-las mais 
responsivas às necessidades de todas as 
crianças; diz respeito a ajudar todos os 
professores a aceitarem a responsabilida-
de quanto à aprendizagem de todas as 
crianças nas suas escolas e prepará-los 
para ensinarem aquelas crianças que es-
tão atual e correntemente excluídas das 
escolas por qualquer razão (MITTLER, 
2003, p.16).

Em um esquema meritocrático as dife-
rentes trajetórias e os diferentes resultados 
são tidos como consequências do esforço de 
cada indivíduo, considerando que o sucesso 
de cada um é diretamente vinculado ao seu 
esforço.

Bolívar (2005) enfatiza que este princí-
pio se torna insuficiente, o mérito não pode 
estar desvinculado das condições sociais do 
sujeito. López (2005) afirma que esta pers-
pectiva meritocrática acaba por legitimar o 
fracasso dos estudantes que são menos fa-
vorecidos. “Una escuela meritocrática es una 
escuela que selecciona a los más capaces y 
a los más productivos, quitando oportunida-
des al resto” (LÓPEZ, 2005, p. 72).

A igualdade nas condições de aprendi-
zagem ou igualdade de ensino, prevê a oferta 
de uma educação de qualidade para todos os 
indivíduos. Bolívar (2005) enfatiza que este 
princípio tem o objetivo de garantir que todos 
os estudantes recebam uma educação de 
qualidade, sem qualquer forma de exclusão 
e esta qualidade seria alcançada com um cur-
rículo comum, com professores competentes 
e com instituições adequadas com recursos, 
estrutura de ensino e estrutura física também 
adequadas,

Estrategias de enseñanza, contenidos del 
currículum y el desarrollo de las necesi-
dades de aprendizaje de los alumnos; en 
uno segundo con buenas escuelas con un 
conjunto de procesos y, en último, con un 
marco de política educativa que lo poten-
cie (BOLÍVAR, 2005, p. 47).
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López (2005) traz uma abordagem so-
bre o princípio de equidade em que a diversi-
dade dos estudantes não seriam considera-
das o que ocasiona a diferença de resultados 
entre elas, tal princípio afirma que as estra-
tégias pedagógicas direcionam os mesmos 
recursos educativos para todos os estudan-
tes, desconsiderando desta maneira o fato de 
que os indivíduos nem sempre possuem a 
mesma oportunidade de acesso à escola e 
consequentemente as mesmas chances de 
aprendizagem.

Em relação a igualdade de resultados 
e êxito escolar, López (2005) afirma que é 
necessário que o acesso ao conhecimento 
deve ser igual para todos os sujeitos, inde-
pendente das origens culturais ou sociais dos 
sujeitos, no final do percurso escolar, devem 
ser capazes de alcançar a mesma formação:

Optar por esta dimensión implica partir del 
reconocimiento de las diferencias, tanto al 
definir criterios de acceso como en la ela-
boración de las propuestas pedagógicas 
e institucionales que definen las prácticas 
educativas (LÓPEZ, 2005, p. 71).

Bolívar (2005) afirma quando a escola 
se mantem indiferente em relação as diferen-
ças que existem entre os indivíduos, acaba 
por reforçar as desigualdades e favorecer a 
discriminação, para que isto não ocorra se faz 
necessário implementar uma justiça que leve 
em consideração o fato de os sujeitos serem 
diferentes.

A equidade educacional pode ser al-
cançada quando a educação traz um impacto 
para os diferentes contextos e cenários so-
ciais em que os indivíduos estão inseridos, o 
que contribui para o desenvolvimento social. 
Os estudantes que apresentem resultados es-
colares iguais devem ser oportunizados so-
cialmente de maneira igualitária, as oportuni-
dades de ascensão social e no mercado de 
trabalho seriam o resultado destes processos 
de escolarização.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa trata de uma revisão bi-
bliográfica de proposta reflexiva voltada ao 
tema Inclusão Escolar, Integração Escolar 
e Equidade. A pesquisa bibliográfica busca 
descobrir aquilo que já foi escrito e produzi-
do de maneira científica por outros autores, 
tornando o aprendizado mais conciso com 
novas descobertas nas mais diversas áreas 
do conhecimento. Com o avanço das tecno-
logias de informação, a pesquisa na Internet 
e em bases de dados que possuem credibili-
dade científica, é muito utilizada como meca-
nismo de busca para localização do material 
bibliográfico. Para atingir os objetivos deste 
estudo utilizamos as contribuições de Mendes 
(2004), Jannuzzi (2004), Mantoan (2006), 
dentre outros.

Nesta pesquisa foram analisados al-
guns artigos e outros trabalhos científicos que 
discutem e apresentam reflexões e sugestões 
que podem contribuir para uma maior com-
preensão da temática apresentada neste ar-
tigo e foi possível constatar que a escola co-
mum pode ser considerada inclusiva quando 
reconhece as diferenças dos sujeitos diante 
dos processos educativos e busca a partici-
pação e o sucesso de todos, com a adoção 
de novas práticas pedagógicas que venham 
colaborar com o processo de inclusão.

As mudanças que devem ocorrer para 
se garantir novas práticas e novas posturas 
vai além da escola e do espaço da sala de 
aula, é preciso muito estudo e o desenvolvi-
mento de novos conceitos para que as prá-
ticas tenham êxito, considerando o processo 
de inclusão escolar. 
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Mesmo com as mudanças consolidadas no Brasil em relação às políticas públicas, as 
intervenções e aos tratamentos ainda é possível enxergar muitos desafios a serem transpos-
tos pelos profissionais da educação em relação ao atendimento da criança com deficiência 
e da família.

A família é um elemento importante na rede de apoio, mas precisa ser qualificada para 
apoiar e auxiliar no tratamento, cabe ao profissional estabelecer uma relação harmoniosa 
entre família e escola, numa relação de apoio constante diante dos obstáculos que venham 
surgir no processo educativo.

É preciso unir esforços na busca para transformar as práticas e articular os diferentes 
campos do saber dialogando com as políticas públicas e reorganizando os processos de 
trabalho para atender a criança com deficiência de maneira eficiente. A equidade no contexto 
educacional é uma condição essencial para que outros fins sejam atingidos, sejam relaciona-
dos a questões sociais ou econômicas.

Em relação à equidade na educação é possível identificar três fases nas políticas pú-
blicas, a primeira é a igualdade de acesso (direito de frequentar a escola); igualdade de 
tratamento (prestar serviços igualmente a todos) e igualdade de resultados e competências.

O que muitas vezes pode tornar mais difícil a implementação de políticas públicas é o 
fato de ser possível conjugar todas estas variáveis referente a equidade, que integre o acesso, 
aos recursos e os resultados. O sentido de equidade traz uma perspectiva de que aqueles que 
menos têm devem receber uma maior quantidade de recursos, desta maneira, a igualdade é 
alcançada. Não se trata de as pessoas que estão em melhores condições não devam receber 
atenção, e sim devem receber a quantidade suficiente.

Ao pensar no sentido da palavra inclusão, temos em mente a ideia de que todos os 
sujeitos tenham as mesmas oportunidades de participar das práticas sociais, de maneira 
igualitária e efetiva, em que as relações individuais sejam permeadas por uma igualdade de 
valores. Partindo deste princípio é inconcebível que as pessoas devam se adequar ou se 
adaptar a sociedade e aos contextos escolares, são estes espaços que devem ser preparados 
para receber este sujeito, suprindo as suas necessidades e as reconhecendo como cidadãos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: A Música é uma linguagem tão rica em todos os aspectos, que desperta libertação 
na vida do ser humano, na liberdade de expressão, comunicação e socialização. Na 
Educação Infantil a música tem o papel de favorecer descobertas e possibilitar vivências na 
aprendizagem, proporcionando facilidade no desenvolvimento e no processo de educação. 
Este artigo tem como objetivo refletir sobre o papel da Música na Educação Infantil, de 
como a música vem sendo trabalhada dentro da escola, a sua importância no dia a dia da 
criança para um melhor desenvolvimento em diversas áreas, a facilidade que proporciona 
para um melhor ensino e aprendizagem e a análise de como o educador vem trabalhando 
a música dentro da sala de aula.

Palavras-chave: Criança; Educação Infantil; Música.

MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Esse artigo aborda a importância de um trabalho significativo na Educação Infantil 
com Música, com objetivos de incentivar o uso da música como instrumento faci-
litador do processo de ensino e aprendizagem, verificar a metodologia usada pelo 

professor no trabalho musical realizado com as crianças, observar a dificuldade encontrada 
na realização de atividades aplicadas pelo professor em sala de aula e analisar junto com o 
professor, quais instrumentos musicais, são mais comuns e preferidos pelas crianças.

O silêncio, os vários sons, ruídos e suas combinações, já despertam sentidos e signifi-
cados no início da vida quando o bebê está assimilando tudo ao seu redor, quando começa 
a aprender a falar, ordenando-se no tempo e espaço. O tema música para a formação da 
criança é fundamental, pois a música está em praticamente tudo na vida e, estimulando o ato, 
o conhecimento da música desde o início de maneira correta, irá contribuir para a formação 
de seres humanos sensíveis, criativos e reflexivos.

Na primeira seção deste trabalho será apresentado, “A iniciação da música no desen-
volvimento humano”, para uma melhor compreensão, explicando sobre o som e o silêncio 
como elementos fundamentais da música, a influência da música na expressividade humana, 
exemplificando todo o contexto social que os variados tipos e gêneros musicais influenciam 
nas pessoas, o primeiro contato com o universo sonoro, que mostra a importância dos pri-
meiros estímulos do bebê e a variedade sonora do mundo que é muito importante em vários 
aspectos.

Quanto à segunda seção, será apresentado: “O Processo do trabalho Musical com as 
crianças”, relata a música no ambiente escolar, de como vem sendo trabalhada em sala de 
aula, a importância no desenvolvimento infantil, focando a postura do professor como media-
dor, com atividades lúdicas, que despertem o interesse e o desenvolvimento com alegria e 
prazer.

Já na terceira, a “A Música no Cotidiano da Educação Infantil”, dividida em subtítulos 
destacando cada área, a importância da confecção de instrumentos musicais, proporcionan-
do à criança atos de criação e descobertas, brinquedos e brincadeiras, explorando a grande 
variedade de atividades infantis que podem ser trabalhadas, a produção musical, que é o ato 
de incentivar a criança a criar, refletir e apreciar algo construído por ela mesma, o registro e 
a avaliação musical. O registro é a notação que a criança realiza, passando para o papel ou 
até para movimentos, registrando o que ouviu e sentiu, e, por fim, a avaliação do professor, 
destacando a maneira e a intervenção que o professor deve ter ao avaliar o desenvolvimento 
da criança. 

INTRODUÇÃO



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 448

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

A INICIAÇÃO DA MÚSICA NO 
DESENVOLVIMENTO HUMANO

Todos os sentidos humanos são muito 
importantes para conhecer e explorar o mun-
do, mas o que muitas pessoas não sabem é 
sobre o fato de que a audição é um dos mais 
importantes para a exploração mais precisa 
e rica de vivências e descobertas. No ouvir 
se pode no tempo e espaço diferenciar sons, 
localizar-se no ambiente entre tantas outras 
situações, desde nossa existência: “Contra-
riamente ao que muitos pensam, a audição 
permite explorar e conhecer o mundo circun-
dante de modo mais profundo e rico do que 
os outros sentidos” (MÁRSICO,1982, p.42)

O processo de iniciação musical tem 
como base fundamental o som e o silêncio. 
Observar e sentir gestos e movimentos com 
vibrações sonoras são atos de primeiro con-
tato com o mundo, no ouvir sons ambientes 
como o vento soprando, o canto dos pássa-
ros e todo o processo de ouvir o mundo que 
vai se ampliando e se diversificando, como 
toques de telefone e o apito da panela de 
pressão.

O silêncio por si só também faz parte 
desta construção, significa ausência de som, 
em algumas situações pode haver sons, mo-
vimentos ou vibrações tão fracas, que nossos 
ouvidos não são aptos a perceber, mas já fa-
zem parte dessa situação chamada ausência 
de som. Perceber gestos e movimentos sob a 
forma de vibrações sonoras é parte de nossa 
integração com o mundo em que vivemos: 
ouvimos o barulho do mar, o vento soprando, 
as folhas balançando do coqueiro [...]:

[...] Entendemos por silêncio a ausência 
de som, mas, na verdade, a ele corres-
pondem os sons que já não podemos 
ouvir, ou seja, as vibrações que o nosso 
ouvido não percebe como uma onda, seja 
porque têm um movimento muito lento, 
seja porque são muito rápidas (BRITO, 
2003, p.17).

O próprio som é criado de gesto e mo-
vimento vibratório, assim, automaticamente, o 
gesto e o movimento corporal estão ligados no 
trabalho musical, no ato de balanceio, a vonta-
de de pular com relação aos diferentes sons, 
e essa interação de música e movimento que 
desperta essas emoções são vistas na maioria 
das vezes nas expressões das crianças que são 
alegres e transmitem isso sem preocupação ou 
timidez,

A realização musical implica tanto em gesto 
como em movimento os diferentes sons que 
percebe. Os movimentos de flexão, balan-
ceio, torção, estiramento etc. Estabelecem 
relações diretas com os diferentes gestos 
sonoros (BRASIL,1998,p.61).

Interessante observar a natureza, tudo 
que está em volta, a variedade de sons existen-
tes no mundo as suas qualidades classificadas 
como: altura, duração, intensidade, timbre e a 
densidade, as variações que o som proporcio-
na: sons graves, agudos, curto ou longo, forte 
e fraco, sons específicos que cada objeto ou 
determinada voz que uma pessoa tem, tornan-
do-se algo único e diferenciado, agrupamentos 
de sons do menor para o maior, tudo propor-
cionado por frequências, vibrações de variados 
tempos e força.

Tem-se exemplos de sons naturais, am-
bientes, como o som dos animais, de um grilo 
ou de uma cigarra na comparação com o ru-
gido de um leão, a tonalidade da voz de um 
homem e de uma mulher. Vários sons às vezes 
passam despercebidos, como o som do vento, 
e outros que com o som tão grave, assusta-nos, 
como o do trovão, são variações e diferenças 
que dividimos por sequência, atribuindo sentido 
para cada uma, formando a base musical.

Brito (2003, p. 9) diz que “O Universo vi-
bra em diferentes frequências, amplitudes, dura-
ções, timbres e densidades, que o ser humano 
percebe e identifica, conferindo-lhes sentidos e 
significados”. O silêncio é um elemento comple-
mentar ao som, muito importante para a organi-
zação musical das crianças, afirma Maffioletti:
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As crianças também precisam de silêncio 
para povoá-lo com seus próprios sons. Além 
dos sons da natureza, existe um enorme re-
pertório de sons aprendidos através da te-
levisão, que estão incorporados nas ações 
e nos brinquedos infantis. Desde pequenas 
as crianças começam a assimilar e a de-
codificar até sons que demonstrem expres-
sões de raiva, alívio, dor, ao ouvirem "aí", 
“há” e “hum” (apud CRAIDY, 2001, p.127).

Elas são muito atentas e estão no proces-
so de desenvolvimento e aprendizagem, bus-
cando o novo, captando tudo ao redor, cons-
truindo conhecimentos, juntando descobertas 
por associações, desde o primeiro contato com 
o mundo, quando nascem, começam a ouvir 
a voz da mãe, as canções de ninar, acalantos, 
sons de brinquedos iniciais, como chocalhos, 
pianos, mordedores, que vão acompanhando 
o desenvolvimento da criança.

Conforme vão crescendo, já podem brin-
car com pequenos instrumentos musicais, ex-
plorando os sons, o movimento e outros brin-
quedos modernos, como carrinhos de sirene e 
joguinhos.

No brincar associam o barulho do carri-
nho e imitam o som com o barulho da boca, 
diferenciado para cada brinquedo e brincadeira. 
Começam a assistir na televisão vídeos musi-
cais, comerciais de brinquedos, jingles de co-
merciais de doces, que chamam muito a aten-
ção e cantam para pedir determinado produto.

Quando chega o momento importantíssi-
mo da iniciação da fala, descobre que não se 
usa apenas o choro e o grito para pedir as coi-
sas e que existem as variações de expressões, 
como a compreensão do tom da voz para se 
expressar quando está brincando, se está séria, 
mentindo, chorando, destacando seus novos 
sons e significados.

No momento em que a criança começa a 
conversar e se expressar melhor ela inicia o do-
mínio em alterar a voz, falando baixo no ouvido 
de alguém quando não quer que outra pessoa 
ouça, e fala bem alto, quando quer chamar a 
atenção, querendo que todos que estão ao re-

dor ouçam.

Inicia, então, o momento de maior intera-
ção com outras crianças e até com os adultos, 
com os conhecimentos adquiridos e os signifi-
cados que concluíram para cada ato, usando o 
que aprendeu na sua cultura, pois cada família 
e determinada pessoa forma a sua cultura, as 
variações de viver e se expressar.

As crianças aprendem a utilizar os recur-
sos expressivos de sua cultura. Falam alto quan-
do querem chamar atenção, falam baixo para 
contar um segredo e usam adequadamente o 
tom de voz para mostrar seriedade ou brinca-
deira:

Elas logo aprendem o significado de “ps-
ssiu”..e “hum”!!! Também reconhecem 
quando o "ai" é uma reclamação ou uma 
expressão de alívio. As crianças são mui-
to receptivas a esses sons, decifrando e 
criando significados (MAFFIOLETTI apud, 
CRAIDY, 2001, p.127).

A Música está presente em tudo e em 
todos, em diferentes povos desta Terra, ou até 
mesmo no céu, como relatam as escrituras da 
Bíblia no livro de Apocalipse e em várias pará-
bolas dizendo sobre sons de trombetas, coral 
de anjos, canto de querubins e serafins e outras 
citações.

Então, pode-se dizer que a música é até 
algo divino, que traz várias sensações boas 
como tranquilidade, reflexão, paz, mas também 
sensações ruins de tristeza, saudade, solidão, 
raiva, lembrança de algo acontecido, uma mis-
tura de sensações, sentimentos e pensamentos,

A música é a linguagem que se traduz em 
formas sonoras capazes de expressar e 
comunicar sensações, sentimentos e pen-
samentos, por meio da organização e re-
lacionamento expressivo entre o som e o 
silêncio (BRASIL,1998,p.45).

A variação entre o som e o silêncio e ou-
tros elementos da música é o que define os 
variados tipos e gêneros de estilos musicais, 
que geram essas variações de expressões hu-
manas.
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A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NA 
EXPRESSIVIDADE HUMANA

A música sempre esteve e continua pre-
sente na vida das pessoas. Porém, poucas 
delas param para analisar qual sua origem 
(de como ela surgiu no Brasil, por exemplo).

Pode-se observar anteriormente, que 
um dos lugares de maior atenção a esta arte 
foi na Grécia, onde a música era estudada 
seriamente, dotada de valores e de conheci-
mentos também científicos.

Como por exemplo, no marco histórico 
do período da Idade Média, houve uma forte 
participação nas mudanças desta área. De-
corre então a sua influência e quem sabe até 
a chegada registrada no Brasil.

Segundo fontes históricas, os jesuítas 
foram um dos primeiros educadores que o 
Brasil teve ao catequizar os índios. Os mes-
mos seguiam seus rituais culturais, indepen-
dentes da chegada dos colonizadores ao 
País. Uma das manifestações culturais deles 
era a dança, onde expressavam seus senti-
mentos seja na forma de comemorações ou 
lamentações.

E o que mais surpreende é que nesta 
época, não existiam instrumentos prontos e 
acabados, todos eram produzidos a partir de 
materiais retirados da natureza, onde viviam.

Devido às exaltações que os índios fa-
ziam a seus deuses, para cada uma dessas, 
existia um tipo de dança e de música, como 
é o caso da dança da chuva e outras contem-
plações à natureza.

Essa era uma cultura passada de gera-
ção em geração, por isso, as tarefas também 
eram atribuídas de modo diferente, pois os 
mais velhos por serem mais experientes, e 
terem conhecimento dos fatos mais antigos, e 
conhecerem a tradição, era quem repassava 
para os demais.

Atualmente o Brasil é conhecido por ser 
um país diversificado tanto na cultura, como 
na etnia. Devido a isso, a invasão dos diferen-
tes tipos de povos neste lugar, é que fez com 
que gerasse essa mistificação. A respeito dis-
so, é que se pode observar os diferentes esta-
dos do território brasileiro, quanto às danças, 
músicas e ritmos que variam de acordo com 
cada região.

Em meio a essa mistificação, e com o 
passar do tempo, estudiosos e pessoas in-
teressadas nesta arte (música), buscaram 
compreender e conhecer os motivos de ser 
uma linguagem que interessava a muitos, e o 
porquê dela permanecer até os dias atuais.

Mediante a isso, a música foi fixando-se 
no meio social, e com ela a indagação de vá-
rios autores para entender o sentido da mes-
ma na vida das pessoas. Com isso, surgiram 
os interesses em se aprofundar no estudo da 
música, como: notas, sons, instrumentos e 
etc. bem como de sua influência para os se-
res humanos.

Durante o período de musicalização no 
Brasil, quando a música demonstrou ser re-
percutida na sociedade sob diversas formas, 
foram criados centros educacionais com es-
pecialidades nesta área tais como: cursos de 
especialização em mestrados, doutorados e 
pós-graduação, ambas realizados pelo Con-
servatório Brasileiro de Música, bem como 
em Universidades Federais das capitais mais 
desenvolvidas no país (região Sul e Sudeste). 
A respeito do Conservatório de Música, LOU-
REIRO, afirma o seguinte:

[...] O Conservatório Brasileiro de Música 
foi pioneiro no país ao incluir a educação 
musical como área de concentração. O 
curso surgiu da necessidade de buscar 
a integração e a continuidade entre os 
cursos de graduação, abrindo caminhos 
para a produção do conhecimento na 
área da música e, assim, possibilitando o 
avanço da pesquisa como prática científi-
ca (LOUREIRO 2003,p. 80).
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Pode-se analisar com isto, o estudo de 
conceptualização da música, bem como, a 
preocupação em formar pessoas especiali-
zadas nessa área. Em decorrência disso, é 
que foram surgindo vários cursos diferentes 
para esta arte, desta maneira percebeu-se 
que era necessário integrá-la no meio educa-
cional, para ser analisada de forma científica. 
Por isso, a música foi avançando cada vez 
mais no Brasil, e diante de tal avanço, é que 
se percebe o interesse de pessoas para do-
miná-la cada vez mais.

Por isso, é difícil encontrar alguém for-
mado na área de música, apesar de existir 
muitos músicos talentosos nos mais diversos 
lugares do Brasil. Tudo se deu por meio de 
pesquisas realizadas. Como retrata, LOUREI-
RO: “[...] a pesquisa em música vem avançan-
do e ampliando espaços para a investigação 
da área de educação musical [...] (2003, p. 
85)”. Diante disso, percebe-se um pequeno 
problema a ser enfrentado. Pois existem es-
tudiosos e especialistas nessa área aptos a 
essa prática nas salas de aulas, mas é rara a 
presença destes nas escolas:

A educação musical vem apresentando 
[...], dissertações, teses, artigos publica-
dos [...] que a pesquisa em educação 
musical vem se preocupando em desen-
volver uma prática científica voltada para 
a compreensão do fenômeno musical, ou 
melhor, buscando o entendimento das re-
lações entre o ser humano e a música, a 
partir dos modos de apropriação e trans-
missão (LOUREIRO, 2003, p. 93).

Diante disso, pode-se observar o quan-
to a educação musical vem se desenvolven-
do no Brasil. A partir da mesma é que vem 
surgindo novas descobertas que tornaram-na 
um fenômeno surpreendente, por ter sempre 
uma novidade a ser registrada com relação 
à mesma. Em meio a isso, pode-se concluir 
que devido a sua cientificidade, é que surge 
a necessidade de estudá-la, pois está inserida 
no contexto da vida social do ser humano.

A música faz parte da vida do homem, 
porque a mesma é inserida em diferentes ti-
pos de linguagem, seja esta, escrita, falada 
ou expressada, e em diferentes situações do 
dia-a-dia. Através dessa relação de conheci-
mentos, é que se chega aos conceitos de 
aprendizagens formal e cultural, cujo gira em 
torno da sociedade atual em que vivemos. 
Com isso, cabe ressaltar a importância e 
compreensão desta arte para todos,

Pelo fato da Educação Musical tratar da 
relação entre os indivíduos e música, ela 
divide necessariamente o seu objeto de 
estudo e em outras áreas chamadas “hu-
manas” ou “sociais”, entre elas a Filosofia, 
a Antropologia, a Pedagogia, Psicologia 
e Sociologia, Ciências Políticas e Histó-
ria. Por tratar, também, dos processos de 
apropriação e transmissão de música, ela 
requer um empreendimento reflexivo em 
relação às implicações músico-históricas, 
estético-musicais, músico-psicológica, só-
cio musicais, etnomusicológicas, teórico-
-musicais e acústicas (LOUREIRO, 2003, 
p. 93).

Dessa forma, pode-se analisar a ex-
tensão que a música abrange. E se tratando 
das relações humanas, esta é vislumbrada 
em forma de educação, cujo é o processo 
de aprendizagem por onde passam todos os 
sujeitos, seja na forma de educação formal 
ou informal. Afinal, o que seria do mundo, se 
não fosse a descoberta e estudo dos fatos, 
das relações e do meio? É por isso, que foram 
surgindo ao longo dos anos curiosidades a 
respeito destes estudos. De acordo com as 
indagações em vista dos fatos sociais, e para 
a compreensão destes diante da humanidade 
é que foram criadas ciências, na forma das 
constatações visualizadas.

Em suma, a música contribuiu no estu-
do das áreas das ciências humanas e sociais, 
partindo do conceito de análise da mesma, 
é que se podia perceber os fatos históricos e 
a relação humana. Pois, a música era (e con-
tinua sendo) um meio de expressão social. 
Através dela, pode-se fazer críticas manifesta-
ções de alegrias, tristezas e demais sentimen-
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tos que demonstram os homens, quando se 
encontram em determinado estado emocio-
nal, para as demais sociedades envolvidas.

Por isso, pode-se perceber que há pro-
babilidade de a música ser estudada de diver-
sas formas, contextualizadas com as demais 
dimensões da educação, sejam na forma de 
ciência ou sociedade. Portanto, para o estudo 
profundo da música, requer que o envolvido 
se aproprie das manifestações que a mesma 
é capaz de envolver. Seja no contexto históri-
co, estético, psicológico, teórico ou social. E 
isso pode ser observado no Brasil, de acordo 
com o tipo de música criada nas mais varia-
das regiões deste País.

Quando a educação musical é inseri-
da no contexto escolar, esta é portadora de 
uma capacidade imensa de desenvolver nas 
pessoas (mais diretamente nas crianças), 
desempenhos necessários à aprendizagem 
humana, como é o caso do desenvolvimento 
da linguagem escrita e oral. Por isso, a mú-
sica deve estar presente nas escolas, para 
que possa ser resgatado o ensino da mesma, 
desde as séries iniciais, e que seja ensinada 
de forma séria, como uma disciplina dotada 
de aprendizagem e valores, como antes na 
antiga Grécia,

O modo de ser da linguagem musical tem 
como matérias-primas sons de silêncio ar-
ticulados em pensamentos musicais. As-
sim, compor implica imaginar, relacionar e 
organizar sons, ouvindo-os internamente. 
Beethoven, por exemplo, continua com-
pondo, mesmo após a perda da audição, 
pois operava com seu pensamento musi-
cal, transcendendo a realidade física do 
som (MARTINS, 2009, p. 121).

A partir daí, pode-se perceber a estru-
tura da linguagem musical, na forma de con-
ceitos teóricos e do seu empenho na mente 
humana. Analisa-se o quanto a música abran-
ge várias categorias, é com ela que o ser 
humano pode se “sustentar” de acordo com 
cada situação diária, pois a música é uma 
forte aliada, que está presente na vida dos 
seres humanos sob todas as formas e em 

várias situações que podem ser percebidas 
na forma de alegria, tristeza, frustrações e etc.

Do ponto de vista analítico, a música 
serve para distrair as pessoas, resgatar a au-
toestima ou até mesmo resgatar a lembran-
ça de um fato passado ou reviver momentos 
inesquecíveis, que são relembrados por meio 
das canções. É por isso que ela possui uma 
linguagem própria e única. Pode haver modifi-
cações, no ritmo, na harmonia ou até mesmo 
na letra, porém será descartada da vida das 
pessoas, pois, esta conquistou um espaço 
significativo, porque não existe ninguém que 
não goste de música.

De acordo com o contexto social, a mú-
sica chegou ao Brasil, por meio dos primeiros 
habitantes, como é o caso dos índios, dos es-
cravos, dos portugueses e dos africanos. As 
primeiras canções a fazerem parte da música 
brasileira foram classificadas como erudita e 
a popular. Aos poucos foi formando a identi-
dade da música neste país.

Pode-se observar que a contribuição 
dos escravos aconteceu por meio das dan-
ças e instrumentos, os índios por meio das 
danças conhecidas hoje como folclóricas e os 
colonizadores com as danças e músicas clás-
sicas, típicas dessa época, como é o caso da 
valsa e dos boleros.

Essa mistura de dados e informações, 
que o Brasil passou durante sua “descoberta 
e invasão”, é que se deram os vários ritmos e 
danças existentes hoje, tudo em decorrência 
da pluralidade de fatos e pessoas de diferen-
tes culturas, por isso, que se deu o processo 
de mistificação em todos os sentidos.

As músicas populares foram sendo re-
criadas de acordo com cada sociedade na 
medida em que aconteciam os processos de 
mudanças de lugares e pessoas. Vista como 
clássica e de qualidade, contribuiu muito, ten-
do como um dos artistas em destaque Villa 
Lobos.
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Daqui decorre-se a grande expansão da 
música brasileira, e com ela os ritmos mar-
cantes desta arte nas mais diversas épocas. 
Eis que surgem então os primeiros ritmos a 
chegar aos ouvidos de todos. São eles: a 
MPB (Música Popular Brasileira), chorinho, 
valsa, samba, entre outras.

Com estes ritmos, o Brasil passava por 
grandes mudanças no seu contexto social, 
através dos fatos históricos que os pais viviam 
nesta época, como era o caso da ditadura mi-
litar, onde muitos músicos foram presos e exi-
lados por fazerem críticas aos governos por 
meio das canções, que por sua vez chegavam 
ao acesso de todos. E isso era uma grande 
ameaça aos políticos corruptos da época.

Mediante isso, conclui-se que a música 
possui grande marca e importância na histó-
ria da sociedade brasileira dos tempos remo-
tos até hoje. Pois a mesma serve como forma 
de manifestação, de crítica, entretenimento e 
no lazer ou até mesmo para expressar o que 
cada pessoa quer demonstrar em determina-
do momento e ocasião, por que a referida é 
capaz de mostrar o que as pessoas estão 
querendo demonstrar de acordo com o gêne-
ro que curtem. Por tanto, o papel da música 
é representativo em todos os ambientes das 
mais diversas sociedades.

A MÚSICA NO AMBIENTE ESCOLAR

No ambiente escolar, a música vem 
sendo tratada como algo pronto, que tem 
que ser criado e mantido, tanto em ensaios 
de comemorações festivas, para cantar cor-
retamente, como nas expressões e na dança, 
com movimentos criados pelos professores e 
as crianças tendo que imitar do mesmo jeito, 
isso se torna algo chato e irritante para elas, 
que ficam desanimadas, sem interação e par-
ticipação.

Nesse contexto da educação infantil, a 
música é fortemente usada nas questões de 
formação de hábitos, atitudes e comporta-
mentos. Isso percorre uma longa história, nos 
dias atuais vem sendo realizadas pesquisas e 

propostas para mudanças, mas ainda tem a 
permanência de cantar as mesmas músicas 
para a hora do lanche, de escovar os dentes 
e de vários momentos e comemorações de 
eventos.

O foco é a mudança de um trabalho de 
reprodução, para um trabalho que se cons-
trói, de uma maneira agradável, despertan-
do o interesse das crianças, na participação, 
construção, reflexão e apreciação, propondo 
que elas criem novas músicas, danças, mo-
vimentos, ritmos e que cada um tenha sua 
contribuição, expondo ideias, sentindo-se li-
vres e tendo prazer de apresentar algo que 
foi criado por eles mesmos: “[...] a música é 
tratada como se fosse um produto pronto, que 
se aprende a reproduzir, e não uma lingua-
gem cujo conhecimento se constrói” (BRA-
SIL,1998, p.47).

A Música é muito importante em vários 
aspectos, principalmente na formação da 
criança, na facilidade que proporciona para 
o desenvolvimento e no processo de educa-
ção. Importante destacar que a música não 
tem só uma função, ela abrange várias áreas, 
podendo ser trabalhada também como meio 
facilitador para formar hábitos e comporta-
mentos, criando atividades importantes na 
formação do ser humano, ao ensinar valores 
para ter higiene, respeito, agradecimento a 
Deus e outros.

Destacando que não se deve manter 
o mesmo costume de repetição e imitação, 
como vem sendo feito por anos, pode tra-
balhar para esses propósitos e ideias, mas 
como vem sendo destacado, com renovação, 
criatividade e propondo que as crianças par-
ticipem e trabalhem na criação e construção.

Na memorização das letras, a música é 
muito utilizada também, há diversas canções 
que associam a palavra que tem como ini-
cial determinada letra do alfabeto, as crianças 
adoram esse tipo de atividade, principalmente 
se puderem participar e cada uma expor sua 
ideia, falar uma palavra que corresponde à 
letra e criar uma canção juntas,
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Pode-se incorporar a educação musical 
como parte integrante da formação do 
indivíduo desde a infância, atendendo a 
vários propósitos, como a formação de 
hábitos atitudes e comportamentos: ao 
lavar as mãos antes do lanche, ao agra-
decer a “papai do céu” por mais um dia 
de estudo, ao escovar os dentes, na me-
morização de conteúdos, de números, de 
letras e etc.” (BUENO, 2012, p.55).

A música é uma linguagem tão rica em 
todos os aspectos, que desperta libertação 
na vida do ser humano, na liberdade de ex-
pressão, comunicação, socialização, na cria-
ção de algo novo, tornando-se um recurso 
forte na área educativa, no processo de de-
senvolvimento desde a sua existência, que é 
a infância, na sua primeira etapa de ensino e 
social: a Pré-Escola. “Por seu poder criador 
e libertador, a música torna-se um poderoso 
recurso educativo a ser utilizado na Pré-Esco-
la” ( WEIGEL,1988, p.12).

É preciso respeitar a maneira de ser de 
cada pessoa, mas para se trabalhar a Mú-
sica na Educação Infantil, deve-se renovar 
e buscar o melhor, principalmente ter muita 
imaginação para diversificar e não criar roti-
nas, não faltam atividades diferenciadas, pois 
o repertório de brincadeiras é muito grande:

Há várias formas de se trabalhar a música 
na escola, por exemplo, de forma lúdica e 
coletiva, utilizando jogos, brincadeiras de 
roda e confecção de instrumentos. A ima-
ginação é uma grande aliada nesse que-
sito, lembrando que a musicalidade está 
dentro de cada pessoa (BUENO,2011, 
p.231).

A postura do professor é muito impor-
tante para incluir a música na educação in-
fantil, apesar da maioria dos professores não 
terem uma formação específica em música, 
se o professor buscar conhecimentos e al-
ternativas, tendo a postura de criar um am-
biente agradável, ter a compreensão de que 
a música é importante para a formação da 
criança, bem como a linguagem musical deve 
ser trabalhada livremente para as crianças se 
expressarem conforme cada fase, fornecendo 
objetos e materiais diversos para as criações 
e desenvolvimento, estarão fazendo um belo 
trabalho buscando o novo e o melhor, tanto 
para os alunos, como para ele, professor. In-
tegrar a música à educação infantil implica 
que o professor deva assumir uma postura de 
disponibilidade em relação a essa linguagem:

Considerando-se que a maioria dos pro-
fessores de educação infantil não tem 
uma formação específica em música, 
sugere-se que cada profissional faça um 
contínuo trabalho pessoal consigo mes-
mo (BRASIL, 1998, p.67).

Os primeiros contatos que a criança 
tem com a música são importantíssimos para 
a sua aprendizagem em todos os aspectos e, 
conforme seu desenvolvimento, sempre man-
tendo esse vínculo, pois futuramente, quando 
se inicia na educação infantil o espaço dis-
posto para a criança, fundamente-se no que 
ela já conheça e se familiarize, sentindo-se 
em um ambiente agradável:

O professor deve estar atento a esse pon-
to dos vínculos que a criança tem e pro-
curar mantê-los em seu planejamento de 
trabalho. “A música pode se tornar um 
espaço a partir do qual os primeiros vín-
culos são criados e mantidos.” (MAFFIO-
LETTI apud CRAIDY, 2001, p.130).



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 455

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

O trabalho conjunto da música e disci-
plinas específicas facilitam a aprendizagem 
da criança, pois a música combina os concei-
tos mais rígidos das matérias com sua forma 
lúdica de expressão que faz parte do mundo 
das crianças, despertando mais interesse e 
aprendizagem, com um meio facilitador:

A música, é uma grande ferramenta muito 
importante para a assimilação dos diver-
sos conteúdos na rotina dos alunos, pois 
transporta para o universo dos mesmos, 
de forma lúdica, os conceitos científicos 
de diversas matérias. (BUENO, 2012, 
p.49).

Existem várias áreas do desenvolvimen-
to como a cognitiva, afetiva/social, linguística 
e psicomotora; a música estimula o desen-
volvimento de todas essas áreas, pois não 
tem como desenvolver somente uma, porque 
todas estão ligadas e influenciadas pela lin-
guagem da música, que provoca expressão 
sentimental, pensamento, movimento, intera-
ção social e outros,

Todos os aspectos do desenvolvimento 
estão intimamente relacionados e exer-
cem influência uns sobre os outros, a 
ponto de não ser possível estimular o de-
senvolvimento de um deles sem que, ao 
mesmo tempo, os outros sejam igualmen-
te afetados (WEIGEL,1988, p.13).

A integração do trabalho musical às ou-
tras áreas é muito importante e totalmente 
ligada e fundamental, pois a música tem uma 
abordagem e ligação enorme com tudo, em 
especial um contato direto com outras lingua-
gens expressivas, como o movimento, expres-
são e outras áreas que se completam e são 
interligadas.

Criam-se movimentos e expressões ao 
ouvir uma música espontaneamente, no bater 
os pés, as mãos, ao querer batucar algo, ou 
no balançar do corpo conforme o ritmo. Nas 
crianças, essa naturalidade ainda é mais forte, 
ela movimenta o corpo, cria sua dança e, ao 
cantar, cria expressões faciais encantadoras, 
mostrando realmente o sentimento de alegria.

Englobando todo esse contexto, a músi-
ca torna-se meio para serem trabalhadas áre-
as diferenciadas de disciplinas no ambiente 
da educação infantil, como forma facilitadora 
para a aprendizagem de matemática, educa-
ção física e outras, pois essa interação de 
áreas é indiscutível na educação infantil, faz 
parte do meio lúdico, da integração para o en-
sino e aprendizagem da criança nesta etapa.

Mas, os RCNEI (BRASIL, 1998, p.49), 
afirmam “que é preciso cuidar, no entanto, 
para que não se deixe de lado o exercício das 
questões especificamente musicais”. Então, é 
necessário um equilíbrio e ter os momentos 
só de música por si só, pois ela já é completa, 
com suas diversas formas de ensino aprendi-
zagem do mundo,

Deve ser considerado o aspecto da in-
tegração do trabalho musical às outras 
áreas, já que, por um lado, a música man-
tém contato estreito e direto com as de-
mais linguagens expressivas (movimento, 
expressão cênica, artes visuais etc.), e, 
por outro, torna possível a realização de 
projetos integrados (BRASIL,1998, p.49).  
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Em meio a tantas contribuições no ramo educacional, analisa-se o uso da mesma como 
ferramenta para o desenvolvimento de aprendizagens no campo da educação infantil. E com 
base nisso, é que se busca incluí-la no currículo escolar atual como uma disciplina pedagó-
gica, sendo assim, exigida sua prática, bem como o seu reconhecimento diante da LDB. E 
isso se justifica pelo fato dela ser uma ferramenta capaz de desenvolver várias habilidades 
nas crianças.

Em meio a tantos benefícios que a música traz a todos, especialmente no âmbito edu-
cacional, é possível comprovar que esta é capaz de ensinar e transformar a partir de sua 
utilização. Porém, o que se sabe é que muitas dificuldades para exercer esse ensino, são 
encontradas, a começar pela falta de profissionais “capacitados”, de formação na área ou de 
instrumentos pedagógicos necessários para serem abordados neste caso.

Assim, é possível fomentar que existem as dificuldades, mas que isso não sirva de 
empecilho para que este ensino seja levado adiante, principalmente no meio educacional. Ao 
propor a inclusão desta disciplina nas salas de aula, é garantia de uma aprendizagem mais 
dinâmica e descontraída, que agrada a muitas crianças. Mostra-se dessa forma, que a música 
possui um potencial importante que contribui no processo de ensino aprendizagem infantil.

Ao avaliar os tipos de músicas existentes no mundo musical, analisa-se que há uma 
demanda maior de escuta pelas músicas de cultura de massa pelas crianças. Estas, já des-
conhecem muitos ritmos do universo musical infantil que fizeram sucesso em outras épocas. 
Tais músicas levam em suas letras, poesias e melodias, que soam bem aos nossos ouvidos, 
diferentemente do que se ouve atualmente.

Devido à influência da mídia, muitas músicas “insignificantes”, têm feito parte do re-
pertório infantil, de acordo com o grande poder de manipulação que esta exerce sobre as 
pessoas que se deixam levar por elas. Diante disso, analisa-se que o poder midiático deveria 
utilizar de sua força para contribuir de uma forma construtiva, já que é um veículo que chega 
ao alcance de todos, e leva músicas de qualidade para que sejam apreciadas pelas crianças.

Com isso, conclui-se que a música contribui para aprendizagem da criança desde a 
educação infantil, pois, esta se faz um instrumento rico que auxilia no desenvolvimento de 
habilidades que são necessárias ao crescimento/conhecimento da mesma, tais como: a 
coordenação motora, a atenção, a percepção, a sensibilização, entre outras, seja na forma 
física ou psicológica. Portanto, é necessário que os educadores incluam o ensino da música 
nas escolas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: A  Educação nas escolas deve ter  objetivos claros  a serem alcançados em 
seu Projeto Político Pedagógico , dentre eles, promover ações educativas inseridas em 
programas e projetos que sejam norteados por uma educação que promova o respeito 
às diferenças, denominada diversidade de modos de ser e estar no mundo abarca todos 
aqueles que são diferentes ,mas  iguais pois são sujeitos de deveres e direitos estabelecidos 
em diversas leis, normas e regulamentos que determinam a promoção da igualdade  e 
o combate à ações discriminatórias e exclusivas de pessoas seja em virtude de gênero 
, cor, raça, religião, deficiência  e etnia. Dessa forma, uma educação para todos deve 
ser planejada a fim   de construir identidades autônomas e reflexivas que respeitem as 
diferenças e que livres do preconceito, da discriminação e da violência contra grupos ou 
indivíduos. em virtude de suas características individuais.

Palavras-chave: Diversidade; Inclusão Escolar; Educação.

DIVERSIDADE E APRENDIZAGEM NA ESCOLA
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O mundo atual vive a Quarta Revolução Industrial, que impactou de maneira diferen-
te toda a humanidade, a sociedade jamais experimentou tantas transformações 
nos modos de se comunicar e informar, interagir no mundo.

A chamada globalização fez com que o mundo real e o mundo digital se fundissem em 
um só refletindo diretamente na cultura da sociedade. Os computadores e celulares tiveram 
aperfeiçoamento tecnológico tão rápido quanto sua aceitação no mundo, seu uso contribuiu 
para o avanço de pesquisas na área da saúde, por exemplo, encurtou distâncias e trouxe 
progressos e avanços em vários setores.

Porém, nem todos têm acesso às novas tecnologias da informação e comunicação e 
isto trouxe uma desigualdade social ainda maior criando um abismo entre aqueles que têm 
acesso à informação e aqueles que não têm.

No âmbito escolar as novas tecnologias da informação e da comunicação demoraram a 
ser implementadas, algumas até hoje ainda não chegaram, mas a escola é a grande media-
dora e produtora de saberes incluindo-se os saberes tecnológicos ao oferecer e oportunizar 
a todos o acesso às novas tecnologias da informação e da comunicação. O Brasil tem como 
grande característica a sua miscigenação, a mistura de povos, culturas, saberes e nuances 
diversas.

A escola tem o dever de apresentar estas diferenças e promover a compreensão sobre 
a diversidade que é característica do país que recebeu diversos imigrantes ao longo da his-
tória e continua recebendo ampliando ainda mais sua cultura e mistura de povos, ademais, é 
importante salientar que os primeiros habitantes foram os indígenas e que até hoje lutam por 
suas terras e reconhecimento de direitos.

Quando se fala em diferenças e sobre diversidade não podemos esquecer das crianças 
com deficiência que possuem suas especificidades e necessidades especiais e que são iguais 
perante a lei porém diferentes em seus modos de ser e atuar na sociedade necessitando , 
portanto, do apoio e acolhimento da escola e da comunidade.

INTRODUÇÃO
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O RESPEITO À DIVERSIDADE

A escola tem a oportunidade de receber 
e apresentar em sua comunidade as diver-
sas formas da diversidade compartilhando ao 
mesmo tempo os mesmos objetivos: apren-
der, desenvolver-se, conviver e interagir.

Porém, nem sempre essa convivência é 
harmônica, e muitos desafios são encontra-
dos pela escola ao se deparar com atitudes 
discriminatórias, o bullying, e outras formas de 
preconceito. É necessário estabelecer ações 
educativas que promovam o debate e o diá-
logo, com todos os envolvidos no processo 
educativo na escola.

Tratar o assunto de maneira aberta, cla-
ra e objetiva é a melhor maneira de lidar com 
eventuais conflitos e adversidades, ignorar ou 
não tocar no assunto, punir e ou recriminar 
pode piorar a situação ,portanto, a promoção 
de debates, discussões palestras é primordial 
para melhoria do ambiente ,a mediação de 
conflitos deve estar prevista e laços de soli-
dariedade humana e respeito mútuo devem 
ser construídos.

O tema da diversidade deve estar pre-
visto no Projeto Político Pedagógico da unida-
de escolar todos os anos a fim de internalizar 
a prática como um fim social e ético perpas-
sando por todas as disciplinas em atividades 
pensadas e planejadas ao longo do ano que 
acolham, apoiem, orientem estimulem toda a 
comunidade escolar a compreender e discutir 
o tema.

A SUBMISSÃO IMPOSTA AOS 
INDÍGENAS

A partir da chegada dos portugueses 
ao Brasil, os indígenas foram submetidos à 
socialização e os jesuítas impuseram a re-
ligião católica por meio da catequização e 
deram início à sua escolarização.

Posteriormente, os índios foram obriga-
dos a aprender a língua portuguesa e proibi-
dos de utilizar sua língua nativa sob pena de 
castigos físicos, a situação piorou quando o 
crescimento econômico demandou mão de 
obra braçal para o trabalho doméstico, nas 
lavouras e atividades extrativistas tornando 
o indígena também escravo assim como os 
negros.

Os indígenas estavam sob o comando 
dos jesuítas entre idas e vindas e a consoli-
dação do regime republicano foi criada uma 
política indigenista que tinha como pano de 
fundo unicamente mudar a imagem do Brasil 
dentro e fora do país com relação ao trata-
mento até então, dado aos indígenas.

Desse modo, é possível perceber que 
ao longo da história o indígena foi submetido 
a um tratamento desumano e que houve uma 
tentativa de destruição de identidades, o índio 
foi obrigado por diversas vezes a deixar seus 
costumes, religião, língua, enfim, sua cultura 
pelo colonizador dominador.

Nas escolas, não existe a previsão e ou 
determinação por parte do MEC- Ministério da 
Educação Cultura e Desportos da presença 
das questões indígenas, sua história e cultura, 
sua importância na diversidade e na miscige-
nação do povo brasileiro, tão pouco há forma-
ção de professores suficiente para disseminar 
a história indígena e sua importância, apesar 
de a legislação vigente garantir direitos e re-
conhecimento do direito do indígena de ter 
tradições e modos de vida peculiares a sua 
cultura.
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A DESIGUALDADE SOCIAL SOFRIDA 
PELA POPULAÇÃO NEGRA

As leis no Brasil são explícitas quan-
to aos direitos e deveres de todos, porém, 
quando o assunto é racismo, ainda existe a 
afirmação de que este não existe e que a so-
ciedade brasileira é justa e livre de preconcei-
tos, mas estas afirmações e crenças não cor-
respondem à realidade da população negra 
que sofre preconceitos e discriminações em 
vários setores da sociedade enfraquecendo 
sua identidade e desvalorizando suas contri-
buições na formação da cultura brasileira.

A chegada dos escravos negros trazidos 
da África ao Brasil é marcada pelo tratamen-
to desumano imposto desde o embarque em 
grandes navios em que as condições eram 
precárias e ocasionaram a morte de muitos 
durante a viagem.

Os africanos eram comercializados em 
praças e consequentemente tratados como 
propriedade eram escravizados e colocados 
nas lavouras e ou faziam os mais diversos 
serviços braçais, eram vendidos, trocados e 
até emprestados entre os grandes senhorios 
donos de fazendas. As senzalas eram lotadas 
e o alimento oferecido eram restos ou aquilo 
que era rejeitado chegar às mesas dos fazen-
deiros.

Os escravos tornaram-se a mão de obra 
fundamental nas lavouras das fazendas e nos 
serviços domésticos, mas isto não os torna-
va especiais ou com tratamento diferenciado, 
pelo contrário, não raro as punições e casti-
gos eram tão duros que ocasionavam a morte 
de parte deles, não havia direitos, apenas de-
veres e o que mais tarde vislumbrou-se como 
uma possibilidade de liberdade e mudança na 
qualidade de vida dos negros com a lei Áurea 
e a abolição dos escravos pela princesa Isa-
bel, na verdade foi apenas o primeiro passo 
para a conquista de um pouco de dignidade 
pois o sofrimento, a exclusão e desigualdade 

social ainda perduraram e perduram até os 
dias de hoje.

Embora a escravidão tenha sido abolida 
há 132 anos, 1888, suas marcas e conse-
quências foram deixadas. Os acontecimen-
tos que se seguiram não foram previstos tais 
como a crise econômica que se propagou 
pelo país devido à falta de confiança externa 
de investidores e sem a mão de obra escrava.

Há um legado na história, por meio dela 
é possível compreender o presente, pois, com 
a abolição dos escravos, os negros foram 
abandonados à própria sorte, não foi feito um 
planejamento para acolhê-los, não havia uma 
política pública de proteção e ou acolhimento 
para reintegrá-los no trabalho ou à vida em 
sociedade, seus direitos foram negados como 
cidadãos, possuíam a liberdade.

Entretanto, o descaso era evidente e a 
injustiça e dor continuaram com a desagre-
gação dos negros por completo o que obri-
gou-os a juntarem-se em quilombos, construir 
moradias precárias de madeira nos morros 
das cidades e buscar seu sustento nos mas-
cates e trabalhos domésticos com pouca re-
muneração, provando assim que a injustiça e 
desigualdades sociais só mudaram de lugar; 
das fazendas , lavouras de café, algodão, ca-
na-de-açúcar para os morros e favelas que 
se formaram com a exclusão do negro da 
sociedade brasileira.

É possível afirmar que a escravidão foi 
abolida e o negro também foi abolido e colo-
cado à margem da sociedade formando uma 
grande bola de neve até os dias de hoje visto 
que continuam em desvantagem em várias 
áreas em que não têm o mesmo acesso e 
oportunidades para melhorar e desenvolver 
sua vida.
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A cultura africana é uma das mais in-
fluentes no povo brasileiro em suas diversas 
formas de manifestação, e diante disso, a lei 
10.639/03 tornou obrigatório o ensino da cul-
tura africana dando lugar e espaço maior para 
a abordagem do tema da diversidade.

Os estigmas, preconceitos e a discri-
minação que a população negra ainda sofre 
podem ser vivenciados na escola, então os 
professores e toda a comunidade escolar de-
vem mobilizar-se para o aprofundamento da 
história tão rica da África e sua cultura, em de-
trimento de outras culturas que normalmente 
são mais exaltadas afinal a predominância de 
nossa cultura é africana e indígena seguida 
por outras culturas como a europeia.

Não é raro que alunos negros cheguem 
às escolas carregados de estigmas, que já 
foram vítimas de racismo, preconceito e ou 
discriminação, dessa forma, o primeiro passo 
é o conhecimento e valorização por parte dos 
alunos de sua própria identidade, reconhecer-
-se como descendente de um povo que foi 
injustiçado pode trazer aos educandos o sen-
timento de pertencimento e a vontade de lutar 
e disseminar, mais fortalecido e conhecedor 
de seus direitos, atitudes positivas de justiça, 
empatia, solidariedade humana tão necessá-
rios para a igualdade social, reconhecer-se 
no outro é essencial para então perceber toda 
a desigualdade social que não se separa da 
desigualdade racial ao analisarmos que a ca-
mada da população negra no Brasil são em 
sua grande maioria pobres e vivem à margem 
da sociedade o que lhes tira direitos funda-
mentais como saúde, educação, segurança , 
saneamento básico e assistencial social.

A DIVERSIDADE DE GÊNERO

O direito de ser diferente é um tema atu-
al na realidade brasileira. Esta visibilidade foi 
se ampliando ao longo dos últimos anos des-
de que a violência contra mulheres, gays, lés-
bicas, bissexuais, transexuais, transgêneros 
deram início a movimentos sociais em busca 

do respeito ao seu direito de ser diferentes 
aliados aos inúmeros casos de violência, 
preconceito e discriminação que se tornaram 
maios conhecidos com o advento das novas 
tecnologias da informação e da comunicação.

A Constituição Federal de 1988, os Pa-
râmetros Curriculares Nacionais e o Plano 
Nacional de Educação determinam que os 
temas gênero e sexualidade devem ser pro-
movidos segundo os princípios da dignidade 
humana e o respeito à diversidade. As cama-
das da sociedade que se encontram em situa-
ção de vulnerabilidade como as pessoas com 
identidade de gêneros diferentes são afetadas 
pelos mais diversos desafios e preconceitos, 
a garantia de condições de acesso à políticas 
públicas e ações afirmativas está prevista em 
diversos ordenamentos jurídicos, mas a rea-
lidade do cotidiano destas pessoas é outra. 
São inúmeros os casos de assassinato e de 
violência nas ruas e até mesmo no seio fami-
liar em virtude da condição de gênero destas 
pessoas.

O papel da escola é justamente esse : 
trazer à reflexão a compreensão sobre o di-
reito das pessoas de ser diferente, de serem 
tratados como cidadãos de direitos e deveres 
como qualquer outro com debates, reflexões 
e discussões sobre o que pode ser feito para 
combater, prevenir e erradicar tais atitudes e 
acontecimentos.

INCLUSÃO ESCOLAR

Incluir não é apenas agregar, incluir é 
aceitar e acolher e, especialmente nas esco-
las públicas, a inclusão de pessoas com de-
ficiência requer estas duas ações, mas muito 
mais que isso. Na inclusão de pessoas com 
deficiência a escola precisa se reorganizar, 
se planejar desde a chegada de alunos com 
necessidades especiais e durante o seu per-
curso escolar.
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As mudanças na legislação brasileira 
determinaram que as crianças com necessi-
dades especiais devem ser matriculadas na 
escola como qualquer outro aluno, preferen-
cialmente no ensino regular, isto quer dizer 
que o processo de ensino e aprendizagem é 
um direito conquistado por estas crianças em 
sua plenitude com direito ao ensino de qua-
lidade percorrendo outros caminhos para al-
cançar seu desenvolvimento com a mediação 
do professor, colaboração da comunidade 
respeitando-se seus limites, mas enxergando 
suas potencialidades com diagnóstico claro 
e objetivos claros e definidos.

Embora haja a garantia de direitos e a 
proteção do Estado e da família segundo as 
leis, as pessoas com deficiência são exclu-
ídas do meio social em diversas situações, 
seja por barreiras arquitetônicas ou barreiras 
atitudinais ou por estarem fora dos “padrões” 
que a sociedade impôs.

Quando o tema da deficiência é aborda-
do, muitas vezes, fica à margem dessa abor-
dagem a sondagem sobre a percepção de si 
mesmo da própria pessoa com deficiência, 
suas sensações em relação às suas limita-
ções e diferenças em relação aos demais, sua 
aceitação, a relação com a família e demais 
atores de sua convivência. Esta sondagem é 
importante e deve ser o primeiro passo para 
a construção de uma identidade fortalecida 
e convencida de que ser diferente não signi-
fica estar em posição inferior na medida em 
que seus direitos podem ser exercidos como 
qualquer outro.

No âmbito escolar as ações devem pre-
ver o desenvolvimento destas pessoas para 
que se tornem independentes ao máximo 
quando tornarem-se adultos, tomar decisões 
e fazer escolhas, terem liberdade e receber 
apoio para realizar aquilo que não são capa-
zes de fazer sozinhos, receberem proteção 
contra qualquer forma de discriminação e ou 
maus tratos ,e viverem da forma mais plena 

possível exercendo sua cidadania. O acolhi-
mento e inclusão de crianças com deficiência 
é responsabilidade da escola, da família e do 
Estado para que a inclusão seja consolidada 
de forma efetiva e alcance resultados.

AS BARREIRAS DO RACISMO, DO 
PRECONCEITO E DA DISCRIMNAÇÃO

O racismo está presente de diferentes 
formas na sociedade brasileira; o racismo in-
dividual, o racismo institucional e o racismo 
institucional. Antes de tentar compreender 
cada um deles é preciso revisitar o passado 
e perceber que a história da população negra 
no país começa com o estigma de inferiori-
zação do negro, escravizados, castigados e 
desumanizados na época colonial e poste-
riormente com a assinatura da Lei Áurea e a 
abolição da escravatura foram abandonados 
à própria sorte. As práticas de exclusão que 
se sucederam agravaram a situação socio-
econômica do negro tirando oportunidades, 
negando direitos e sistematizando a desigual-
dade social.

O racismo individual é definido como 
aquele em que as pessoas, por meio de ati-
tudes e comportamentos definem o negro 
como inferior em relação às pessoas brancas, 
incluem-se nesta definição as pessoas negras 
que desvalorizam além de seus traços físicos 
mantêm uma postura negativa em relação a si 
mesmo. O racismo institucional é evidencia-
do em ambientes corporativos e instituições 
em que estão enraizadas práticas de racismo 
como costumes e cultura do próprio ambien-
te, ainda que de modo velado em setores da 
sociedade como na educação, na justiça e na 
área econômica.

Não há um racismo mais grave que o 
outro, mas o terceiro tipo de racismo não en-
contra explicações quando compreendemos 
claramente a formação do povo brasileiro; o 
racismo cultural junta os dois tipos de racis-
mo e diz respeito às manifestações culturais, 
à religião, língua, valores, modos de ser e se 
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comportar. Dentre vários fatores analisados 
é possível compreender o porquê das dificul-
dades enfrentadas pela população negra em 
construir uma identidade positiva e fortalecida 
quando cotidianamente são negados os seus 
direitos fundamentais dominados por um pen-
samento coletivo mais forte e que realmente 
internalizaram a superioridade e ou suprema-
cia de ser brancos e privilegiados.

A estética branca e europeia não cor-
responde à única formação do povo brasileiro 
composto em sua grande maioria pela mis-
tura de índios, negros e portugueses, pos-
teriormente a imigração aumentou, mas não 
significa que houve uma mudança para uma 
hegemonia ou superioridade branca a partir 
destes acontecimentos.

De acordo com dados da Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 
2019, 42% dos brasileiros se declararam bran-
cos, 46,8% como pardos, 9,4% como pretos e 
1,1% como amarelos e indígenas. A composi-
ção desta população reflete a miscigenação 
do povo brasileiro, é a confluência de várias 
etnias, nacionalidades e povos.

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA 
A DIVERSIDADE

Para desempenhar bem suas funções, 
qualquer profissional e de qualquer área pre-
cisa ser capacitado. O desafio maior é a ca-
pacitação de professores que têm em sua 
missão produzir conteúdos com objetivos 
específicos e que tenham como resultado a 
formação de cidadãos plenos e capazes de 
exercer seus direitos e deveres de forma au-
tônoma e reflexiva (BRASIL, 2003).

Portanto, além das competências técni-
cas, são exigidas outras competências e habi-
lidades por parte dos profissionais de educa-
ção e toda a equipe escolar; o professor deve 
ser capaz de criar situações de aprendiza-
gem, deve ser mediador de conflitos, buscar 
soluções para as demandas do cotidiano, re-

fletir, e direcionar seu trabalho para um olhar 
apurado sobre a diversidade encontrada nas 
escolas (BRASIL, 2003).

A inclusão do tema diversidade A pro-
dução de atividades que abordem a cultura 
e formação do povo brasileiro desperta a 
curiosidade dos alunos e amplia a percepção 
destes sobre sua própria identidade, para isto 
é preciso que o Projeto Político Pedagógico 
seja planejado a partir das necessidades da 
comunidade escolar elaborando um currículo 
voltado para a disseminação da cultura do 
país, suas lutas e conquistas , resistências de 
grupos e o processo de formação dos povos 
legitimando a construção do conhecimento e 
o desenvolvimento de laços de solidariedade 
humana necessários para a convivência har-
mônica e ética e consequentemente a aceita-
ção da diversidade dentro e fora das escolas 
(BRASIL, 2003).

As escolas desempenham um papel 
muito maior do que meras transmissoras de 
conhecimentos, elas são capazes de levar 
educandos a ressignificar conceitos, precon-
ceitos e discriminações quando ensina a re-
fletir, ensina a enxergar a história com várias 
visões e posições, ensina a pensar sobre 
os problemas e buscar soluções (BRASIL, 
2003).

Ao analisar a relação entre a importân-
cia da formação de professores e o combate 
ao racismo é possível compreender que o as-
sunto é infinitamente permeado por complexi-
dades que o professor precisa compreender 
para ensinar.

O professor precisa conhecer a história, 
apropriar-se das implicações que trouxeram 
a escravidão para os negros, seu processo 
de liberdade com a abolição da escravatu-
ra e o abandono por parte da sociedade , a 
presença de sua cultura em vários aspectos, 
inclusive na alimentação dos brasileiros, a re-
ligião e todo o seu misticismo , a infinidade 
de etnias presentes na África, a vida que os 
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escravos levavam nas senzalas, os quilom-
bos, suas músicas e demais particularidades. 
Em um mundo infinito de possibilidades para 
se trabalhar a diversidade, o professor deve 
compreender cada especificidade da diver-
sidade que chega à escola, incluindo-se a 
diversidade de gênero e as pessoas com de-
ficiência (BRASIL, 2003).

Silenciar ou omitir-se em relação à di-
versidade é aceitar a homogeneidade sem a 
tomada de consciência de que os problemas 
e conflitos existem em virtude da negação 
histórica que aprisiona e exclui as camadas 
da população há muitos anos.

A democratização do ensino trouxe para 
a escola alunos de várias etnias, gêneros, co-
res e origens com direito à educação previs-
to em diversos dispositivos da lei, tornando 
obrigatória a matrícula de alunos e aumen-
tando o número de alunos na escola e em 
sala de aula. Se todos têm direito à educação, 
não é diferente para os alunos que carregam 
consigo a diversidade presente na socieda-
de brasileira que é pluriétnica e pluricultural 
presente nas crianças, nos jovens, adolescen-
tes e nos adultos quando chegam com suas 
vivências, experiências, saberes, histórias, 
identidades, costumes e culturas diferentes 
(BRASIL, 2003).

Construir conceitos acerca dos termos 
e atitudes usados pela sociedade para excluir 
e discriminar camadas da população pode 
ser um bom começo. A compreensão da pa-
lavra preconceito define o conjunto de cren-
ças e valores de um grupo ou indivíduo que 
internalizou conceitos anteriormente e formou 
uma opinião contra uma questão ou situação 
antes de conhecê-la a fundo. Quando alguém 
ou um grupo em particular expressa seu pre-
conceito, expressa suas representações inter-
nas pré concebidas, já atribuiu inferioridade 
e hostilidade à questão aumentando a desi-
gualdade social e a discriminação seja ela de 
qualquer origem (BRASIL, 2003).

O acolhimento nas escolas contribui e 
auxilia os alunos na construção de habilida-
des e competências socioemocionais além de 
fortalecer os sentimentos de pertencimento 
principalmente para crianças, jovens, adoles-
centes e adultos que convivem em ambientes 
hostis, sofrem discriminação, preconceitos e 
exclusão social em virtude de sua diversida-
de. A escola deve realizar o planejamento de 
suas atividades norteada pela necessidade 
de diagnosticar os sentimentos de baixa au-
toestima, inferiorização, enfraquecimento de 
sua identidade e rejeição por parte dos edu-
candos para mobilizar a comunidade em prol 
da mudança desses paradigmas internaliza-
dos (BRASIL, 2003).

A compreensão de que estes sentimen-
tos podem comprometer diversos aspectos 
no desenvolvimento dos educandos visto que 
compromete a própria razão de existir do ser 
humano é essencial, identidades são cons-
truídas socialmente e definem o modo de ser 
e estar no mundo e conhecer seu papel en-
quanto cidadão, exercê-lo com segurança e 
assertividade, autonomia e responsabilidade. 
Uma identidade enfraquecida não é capaz de 
tomar decisões tão pouco mudar sua reali-
dade, não acreditando em si mesmo o ser 
humano não é capaz de avançar em seus 
projetos, fazer planos, traçar metas , cumprir 
com seus próprios desafios e tão pouco atuar 
na sociedade por si e pelo outro pois sua ra-
zão de existir não é bem definida e fortalecida 
(BRASIL, 2003).

O Ministério da Educação lançou o Pac-
to Universitário pela Promoção do Respeito à 
Diversidade, da Cultura da Paz e dos Direitos 
Humanos em parceria com o Ministério dos 
Direitos Humanos, com esta ação visa o fo-
mento de ações que promovam a boa convi-
vência escolar e o estímulo para que outras 
instituições tratam o assunto e promovam de-
bates para a promoção dos Direitos Humanos 
, essenciais em todo ambiente escolar.
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Tendo em vista que a primeira convivên-
cia social em que o aluno se insere desde o 
nascimento é a família, é importante estabe-
lecer a parceria entre a escola e esta, porém, 
nem sempre está disponível ou por vezes é 
falha, cabendo à escola fornecer meios para 
o desenvolvimento de alunos que carregam 
em suas identidades a diversidade e frequen-
temente a discriminação e exclusão ao lon-
go de sua vida. É preciso ter sensibilidade e 
acolher com atenção particular estes alunos 
mobilizando recursos e materiais com plane-
jamento adequado para envolver a comunida-
de escolar a fim de construir a compreensão 
e o respeito pela diversidade e então propiciar 
um ambiente escolar ético, responsável e har-
mônico (BRASIL, 2003).

Segundo o dicionário Houaiss, a pala-
vra “diversidade” é a qualidade daquilo que 
é diverso, variado, variedade, multiplicidade e 
não há ambiente que mais receba a multiplici-
dade e a diversidade em tão grande volume 
como a escola. Mas nem sempre a diversi-
dade foi compreendida e ou discutida nos 
espaços públicos e tão pouco políticas públi-
cas foram voltadas para as minorias contem-
plando a diversidade no mundo e no Brasil a 
mesma situação se perpetuou no Brasil até 
recentemente.

Existem dois aspectos importantes na 
formação continuada dos professores para 
trabalhar e fomentar o respeito à diversidade; 
o professor deve ter como objetivo tornar-se 
um multiplicador reafirmando que a multipli-
cidade existe entre nós e necessita de equi-
dade de gênero, raça, sexualidade por meio 
de debates, para a construção de conceitos, 
expressão de opiniões, esclarecer dúvidas, 
iniciar pesquisas e estudos individuais e em 
grupo, conhecer as diferentes manifestações 
culturais presentes na dança, na música e 
no folclore e tentar reproduzi-los, conhecer e 
valorizar.

Os projetos com temas gerais e sub 
temas são relevantes nas escolas e podem 
trazer para a comunidade escolar a percep-
ção de que algo está sendo feito em prol de 
todos, em prol da mudança de paradigmas, 
e assim a esperança de que uma sociedade 
mais justa e consciente de seus direitos, for-
talecidos e autônomos vai se formando como 
o entroncamento de uma árvore que produz 
suas sementes , raízes folhas e troncos espa-
lhando-se ao redor (BRASIL, 2003).

CONSTRUINDO IDENTIDADES NA 
ESCOLA

Existe um provérbio africano da civili-
zação banto que diz “Muita gente pequena, 
em muitos lugares pequenos, fazendo coisas 
pequenas, mudarão a face da terra”. É nes-
te contexto e de um trabalho de pequenas 
formigas que a escola pode compreender 
a diversidade de gênero, raça, sexualidade, 
origem etc. e pode disseminar uma cultura 
de harmonia e solidariedade e cooperação 
mútua (BRASIL, 2001).

Ao levarmos em consideração as mi-
lhares de escolas e centros voltados à edu-
cação é possível perceber que em cada uma 
delas é possível plantar esta semente e então 
fazê-la germinar e se propagar na socieda-
de fora dos muros da escola. Os educandos 
carregam em si a diversidade e por vezes 
chegam à escola silenciados pela exclusão e 
discriminação, o papel da escola de acolher 
inicia-se quando diagnosticado por meio da 
observação por parte dos gestores e docen-
tes indícios de intolerância, bullying ou rejei-
ção dos diferentes. A construção de identida-
des começa pela percepção por parte dos 
educandos de si mesmos, de conhecer sua 
própria história, lutas e conquistas de grupos 
que se assemelham a eles ou representam 
sua diversidade (BRASIL, 2001).

O ambiente escolar emana uma atmos-
fera de aprendizagem coletiva quando os pro-
jetos voltados às suas demandas são coloca-
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dos em prática, mas os projetos devem ser 
norteados por um projeto maior em que sua 
construção é norteada pelo contexto sócio 
histórico da comunidade escolar

A existência de práticas pedagógicas 
que estimulem a construção da harmonia e 
respeito mútuo não é fácil e muito menos é 
simples, às vezes o percurso é longo e as 
demandas são em grande número, especial-
mente em escolas situadas em bairros com 
maior vulnerabilidade e carência de serviços 
básicos como saneamento, nestas comuni-
dades a aprendizagem acontece em meio à 
falta de recursos e materiais que dificultam 
sua efetividade, mas não impede que os pro-
fessores despertem o interesse dos alunos 
para que lutem por estes direitos renegados 
(BRASIL, 2001).

É importante destacar que, quando a 
escola fecha os olhos para a diversidade 
ocorre a exclusão escolar pelo abandono e 
pelos baixos índices e resultados insatisfató-
rios do aproveitamento escolar dos educan-
dos. O aluno que se sente rejeitado por seu 
grupo, frequentemente, terá sofrido ações de 
bullying e outros tipos de preconceito e discri-
minação, tais atitudes podem acarretar sérios 
danos emocionais e psicológicos em quem 
sofre caso a escola não dê ouvidos e ou não 
note que algo foge de seu controle no que diz 
respeito à harmonização do ambiente escolar, 
portanto, professores e equipe escolar devem 
estar atentos e dispostos a enfrentar e trazer 
para o debate e reflexão as causas e conse-
quências de atitudes e afirmações negativas 
que comprometam a vida social e escolar de 
educandos que sejam vítimas do bullying ou 
de qualquer forma de exclusão e discrimina-
ção que afetam educandos devido à sua se-
xualidade, gênero, raça etc. (BRASIL, 2001).

A Secretaria de Educação Especial do 
Ministério da Educação oferece o projeto de 
Formação Docente Educar na Diversidade 
com objetivos a serem alcançados para a 
promoção do respeito à diversidade. Entre os 
objetivos está o respeito aos ritmos de apren-

dizagem, práticas, culturas e políticas que de-
vem ser desenvolvidas para combater a ex-
clusão educacional, ou seja, é indispensável 
que os docentes possuam uma formação em 
que os subsídios teóricos sejam suficientes 
e adequados às necessidades do contexto 
educacional, da comunidade, de suas espe-
cificidades e características (BRASIL, 2001).

A consolidação de um Projeto Político 
Pedagógico deve estar norteado pelas legisla-
ções vigentes e a contribuição e participação 
de todos é fundamental para que ao longo do 
percurso escolar a comunidade possa partici-
par e debater, refletir e buscar soluções cole-
tivamente para o combate ao bullying e suas 
implicações, à discriminação e invisibilidade 
das pessoas com deficiência

Um ambiente inclusivo e uma escola de-
mocrática devem ter em suas premissas e ob-
jetivos alcançar o mais alto nível de equidade 
em seu contexto, isto implica prover recursos 
e materiais adequados e prever situações de 
aprendizagens cheias de intencionalidades e 
previamente pensadas e planejadas, o registro 
e observação também são muito importantes, 
pois, embora o currículo do Projeto Político 
Pedagógico seja para ser colocado em práti-
ca a longo prazo ele deve ser flexível e deve 
se readequar às demandas que surgirem ao 
longo do processo bem como deve ser re-
planejado e repensado sempre que assim se 
fizer necessário como documento norteador 
das práticas pedagógicas (BRASIL, 2001).

As práticas pedagógicas a serem imple-
mentadas com o objetivo de serem práticas 
de ensino inclusivas na sala de aula por ocor-
rer por meio de oficinas com temas variados 
e materiais de apoio , sensibilização com lei-
turas, rodas de conversa, vídeos e documen-
tários, visitas a museus, teatros e espaços 
públicos que contemplem o contexto no qual 
a escola quer aprofundar os conhecimentos 
dos alunos (BRASIL, 2001).
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A DIVERSIDADE CULTURAL NA 
EDUCAÇÃO

A escola possui em seu contexto social 
temas relevantes que geram tensões e devem 
ser analisadas e resolvidas diante do multicul-
turalismo existente. Os documentos formais 
estabelecidos em convenções e tratados por 
organizações e instituições tais como a ONU 
e Unesco estabelecem garantias e direitos e 
a igualdade de oportunidades para uma vida 
digna, ressalte-se que ao reconhecer os di-
reitos, consequentemente, são reafirmados 
também o reconhecimento legal de diferentes 
grupos sociais e culturais.

Após os tratados e convenções ante-
riormente mencionados, a escola tem em seu 
papel, atualmente, novas demandas como o 
desenvolvimento de habilidades e competên-
cias e a formação dos indivíduos de forma 
integral. Nos anos 80 muito se discutiu sobre 
a interdisciplinaridade e sua capacidade de 
disseminar o conhecimento por meio de pro-
jetos e temáticas que perpassam por todas 
as disciplinas ampliando o olhar do educando 
para as várias formas de analisar um tema ou 
questão (BRASIL, 2020).

Do ponto de vista econômico, a escola 
tornou-se responsável por formar o cidadão 
para o mundo do trabalho, porém, a expecta-
tiva de que as transformações da sociedade 
que já ocorreram e continuam ocorrendo em 
velocidade exponencial muda a perspectiva 
de educar quando percebemos que o mundo 
está em constante movimento e transforma-
ção e o grande dilema da educação é acom-
panhar e diagnosticar as grandes tendências 
para então organizar-se para estas novas de-
mandas da sociedade sem perder de vista 
formação cultural como forma de empodera-
mento do indivíduo ao se reconhecer como 
sujeito de direitos e deveres (BRASIL, 2020).

As questões pertinentes ao reconheci-
mento da própria identidade e suas origens 
devem promover a valorização das relações 
raciais bem como seu reconhecimento ao ex-

por as implicações e a história da escravidão 
no Brasil e suas influências históricas e cul-
turais. A temática étnico-racial é o primeiro 
passo para que o aluno se reconheça e se 
fortaleça enquanto sujeito histórico e cultural 
(BRASIL, 2020).

Acolher a diversidade no espaço esco-
lar, presente em toda a sociedade brasileira 
não é uma missão tão simples, e cabe aos 
gestores e educadores cuidar para que as 
diferenças não se tornem desigualdades la-
tentes dentro e fora da escola, buscar a equi-
dade requer um olhar atento ao que se passa 
nos espaços escolares, as formas de exclu-
são e discriminação nem sempre são visíveis, 
elas se perpetuam de forma sutil e discreta 
e podem trazer consequências e danos emo-
cionais sérios às crianças e jovens (BRASIL, 
2020).

Os comportamentos relacionados à se-
xualidade são inevitáveis na escola e a di-
versidade de gêneros é uma realidade que 
não pode ser negada na escola e os tabus e 
negacionismos devem ser combatidos como 
forma de diminuir ou extinguir a violência de 
gênero, a discriminação sexual no trabalho, 
o assédio sexual e as políticas públicas que 
podem ser implementadas (BRASIL, 2020).

Os projetos voltados à diversidade de 
gênero devem propiciar a reflexão sobre a 
necessidade de se desenvolver a cultura do 
respeito à diversidade sexual para promoção 
da equidade de gênero e diversidade sexual 
dentro da escola para um ambiente harmôni-
co e de respeito. As mulheres conquistaram 
muito recentemente seu direito ao voto, o di-
vórcio era considerado uma forma de rebeldia 
por parte das mulheres e muitas vezes as di-
vorciadas eram excluídas da sociedade e ou 
mal vistas. No ambiente de trabalho até hoje 
a discriminação é presente e ela se manifes-
ta de várias formas, desde a diferença entre 
salários e oportunidades até o abuso e assé-
dio de mulheres que são ameaçadas e até 
dispensadas por não cederem a abusadores 
(BRASIL, 2020).
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São enormes as carências e desi-
gualdades sociais existentes entre homens 
e mulheres, mas com o advento das novas 
tecnologias a discussão ficou mais eviden-
te, as denúncias são maiores e a sociedade 
tomou consciência de que o preconceito e 
a exclusão social em virtude de gênero seja 
em virtude ser mulher, gays, LGBTs, transe-
xuais, transgêneros e outras formas de ser e 
estar no mundo. Ainda é difícil reconhecer a 
competência e habilidade de indivíduos colo-
cando em primeiro lugar estas qualidades na 
sociedade atual, infelizmente, até nas grandes 
empresas são considerados aspectos como 
características pessoais e ou aparência, se-
xualidade, cor, e demais diferenças (BRASIL, 
2020).

Transpor as barreiras da discriminação 
e preconceito requer mudanças estruturais e 
estas mudanças são profundas, não ocorrem 
do dia para a noite pois mudar a forma como 
as empresas, escolas, instituições pensam 
trata-se de mudar sua própria essência mui-
tas vezes consolidada por séculos. Os casos 
de violência em virtude da orientação sexual 
ocorrem nos mais variados contextos sociais 
e passou a ser mais debatido e enfrentado, 
embora ainda existam e ocorram tais violên-
cias que atingem pessoas em virtude de sua 
identidade, orientação e sexo. Muitos movi-
mentos e organizações ainda lutam para que 
os direitos de gays, lésbicas e LGBts e outros 
sejam respeitados e quanto maior o apoio da 
sociedade maior será a inibição contra atos 
de segregação, violência e discriminação 
(BRASIL, 2020).

Nos espaços escolares as diferenças 
se apresentam de diversas formas, seja na 
linguagem, nas tradições, nos costumes e 
na organização familiar. O modelo de orga-
nização familiar também mudou, hoje, não é 
composto apenas por pais e mães, mães sol-
teiras, avós, casais homossexuais são respon-
sáveis pela educação e cuidados de alunos 
e a escola precisa reconhecer estas formas 
que a família atual se apresenta e se compõe 
(BRASIL, 2020).

Quando analisamos os dados e demais 
informações é possível perceber o quanto as 
desigualdades sociais são latentes em nosso 
país, as informações divulgadas em 2017 do 
Atlas da violência confirmam isso : os negros 
possuem maus chances de serem assassi-
nados do que outras raças, apenas 2% dos 
funcionários de empresas de grande porte 
são pessoas com deficiência, o salário das 
mulheres nas grandes empresas , mesmo 
ocupando cargos iguais, é de 70% do salário 
dos homens (BRASIL, 2020).

O Brasil carrega em sua história dívi-
das com indígenas e negros, a pretexto de 
“civilizar” o índio tomou conta de suas terras, 
impôs sua língua e religião e subordinou-o a 
trabalhos braçais e domésticos muitas vezes 
separando-os de suas tribos e familiares. Os 
negros começaram seus sofrimentos ainda 
nos navios negreiros e, ao chegar ao Brasil, 
foram submetidos a tratamentos desumanos 
e eram comercializados em praças públicas, 
o açoite negros escravizados já foi retratado 
em filmes e novelas e dá uma ideia do que 
sofreram (BRASIL, 2020).

Mais tarde, com a abolição dos escra-
vos , mais uma vez foram segregados e aban-
donados nas ruas sem alimentos e apoio do 
governo sendo obrigados a se abrigarem em 
morros dando origem às grandes comunida-
des de favelas pelo país afora, repetindo até 
hoje a história de preconceito e discriminação 
quando percebemos as grandes diferenças 
na colocações profissionais, na escolarização 
e outras oportunidades e políticas que são 
negadas e reafirma a invisibilidade de negros 
e índios aos olhos da sociedade (BRASIL, 
2020).
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Ao tratar a diversidade na escola, mais do que ensinar conteúdos, seu papel deve ser o 
de promover o diálogo, o entendimento e apoiar, orientar e valorizar o protagonismo do edu-
cando. A história mostra que as injustiças sociais aumentaram a desigualdade social e suas 
marcas estão na escravidão, na violência contra as mulheres, crianças, gays, heterossexuais, 
homossexuais, transgêneros, na colonização dos índios.

Existe um resgate e uma obrigação de reparação por parte da sociedade brasileira a 
fazer em diversas camadas da sociedade que foram negligenciadas e colocadas à margem da 
sociedade em virtude dos preconceitos, discriminações, racismo e outras formas de violência 
repudiados pelos Direitos Humanos.

A porta que se abre para a diversidade é a escola, nela é possível realizar a reparação 
e o resgate a partir do fortalecimento e da construção de identidades estruturadas e fortale-
cidas ao conceber a ideia de que são cidadãos de direitos e deveres em busca daquilo que 
lhes foi negado, mas previsto em convenções, leis , estatutos e normas. Ao ter contato com 
a história o educando pode construir conceitos e obter respostas, nela é possível aprender 
sobre a cultura, as conquistas, lutas, resistências e obter respostas sobre diversos temas.

Muitas normas e regulamentos, leis garantem os direitos fundamentais aos indivíduos, 
neles o princípio da dignidade humana é premissa fundamental e a escola precisa apropriar-
-se destas para ampliar seu leque de conhecimentos sobre a legislação e disseminá-las para 
que todos compreendam que, embora boa parte de seus direitos não sejam cumpridos, a 
sociedade deve juntar-se e lutar para que saiam do papel e assim construam coletivamente 
uma sociedade mais justa e solidária.

As mudanças são necessárias e os papéis mais importantes para promovê-las estão 
concentrados nos mediadores de uma educação para a diversidade desde que planejadas 
com objetivos claros em comum, com metas a serem alcançadas, diagnósticos das necessi-
dades educacionais, diálogo e debates para a promoção de uma cultura participativa e autô-
noma, dando voz aos que emudeceram ao longo da história e que podem fazer a diferença 
na construção de um mundo melhor e inclusivo.

A escola tem o poder de formar cidadãos para transformar a sociedade em uma co-
munidade global mais humana norteada pelos princípios da democracia quando promove o 
diálogo e discussão sobre valores éticos, sociais e afetivos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Neste artigo, busca-se compreender como a educação superior é sempre 
desempenhada por um agente e este poderá, na maioria das vezes, ciente disso ou não, 
imprimir naqueles que educa suas ideologias, o que pode, em alguns casos, provocar 
situações de isolamento e intolerância, algo que, diante do papel de educar, de preparar 
o indivíduo para as escolhas da vida e resoluções de problemas de uma sociedade, não 
deveria acontecer.  Assim, aquele que se propõe a educar precisa estar consciente de 
seu papel e de sua responsabilidade, seja essa educação no ambiente escolar ou não. 
Contudo, ressalta-se que aqueles que se envolvem com a educação escolar têm o grau 
de responsabilidade ainda maior nesse processo e devem sempre priorizar uma educação 
que vise ao desenvolvimento do indivíduo, no sentido de que esse seja capaz de analisar 
criticamente as variadas situações com as quais se deparar.

Palavras-chave: Educação; Ensino Superior; Docência.

DIDÁTICA E DOCÊNCIA PARA O ENSINO SUPERIOR
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Inicia-se a discussão proposta no presente artigo com a reflexão de que é para uma 
proposição e discussão acerca da metodologia do ensino seja uma breve análise 
de uma possível resposta a uma questão bastante inquietante desde muito tempo: o 

que é educação?

É bem verdade que ainda se procuram incansavelmente respostas a essa indagação, 
por esse motivo, no parágrafo acima, menciona- se uma possível resposta a tal inquietação 
daqueles que se propõem a tal ação.Algo fundamental nesse assunto é compreender que a 
educação acontece em todos os lugares e o professor não figura como o único responsável 
por isso.

A educação pode ser encontrada em lugares variados, assim como também o ensino 
de todos os saberes. Diante disso, é interessante dizer que os conhecimentos podem ser 
classificados em tipos específicos, conforme um conjunto de características.

Assim, é possível mencionar o conhecimento filosófico proveniente da filosofia. Essa, de 
acordo com Laville e Dionne (1999), não é exatamente uma ciência, uma vez que não costu-
ma delimitar com exatidão seu objeto de estudo, diferentemente do conhecimento científico.

O conhecimento filosófico também pode apresentar uma certa carga de subjetividade, 
ao propor que o indivíduo desenvolva raciocínio lógico e reflexão crítica. Ainda é possível 
destacar o conhecimento do senso comum, esse, como a própria classificação apresenta, 
pode ser considerado o mais prosaico.

Ao ingressar na escola, o sujeito já apresenta seus conhecimentos adquiridos por meio 
do convívio com seus familiares, suas experiências e contato com outras pessoas. Esse tipo 
de conhecimento é obtido por meio da vivência do sujeito, de seus erros e acertos.

Outro conhecimento a ser citado, é bastante comum, é o conhecimento apreendido por 
meio da fé, das crenças do sujeito, o que pode ser classificado como conhecimento religioso.

Por fim, salienta-se, então, o conhecimento científico, que se caracteriza pela presença 
de um objeto de estudo e de métodos para tal. Esse conhecimento é originário da necessi-
dade de o ser humano encontrar explicações lógicas para questões do dia a dia de forma 
sistematizada e comprovada por meio de experimentos e pesquisas.

O que se pode perceber é que cada um desses tipos de conhecimento atende a uma 
parcela da sociedade e isso ocorre em diferentes épocas. É inegável que a educação e o 
conhecimento, seja ele filosófico, do senso comum, religioso ou científico estejam, de certa 
maneira, relacionados entre si.

Também diante disso, não se pode deixar de relacionar o elo existente entre sociedade, 
conhecimento e educação. Esses são termos que se envolvem em um ciclo que explica a 
história dos sujeitos. Existem incontáveis educações e cada uma delas atende à sociedade 
em que está submetida, uma vez que a educação visa responder às necessidades e anseios 
dessa mesma sociedade, assim, refletindo sua cultura, seus costumes e formas de pensar 
as coisas do mundo.

INTRODUÇÃO
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A partir da ideia de ciclo, que explica a história do sujeito, anteriormente citada, é bom 
dizer ainda que a sociedade também espera uma resposta dos indivíduos bem educados, ou 
seja, preparados para enfrentar as questões do mundo.

Nesse momento, o papel da educação escolar é fundamental, pois é nesse ambiente 
que os saberes de senso comum devem ser analisados, discutidos, lapidados de maneira 
a se transformarem em conhecimentos científicos que possam agir em prol da sociedade, 
transformando-a de forma mais justa e que vise ao bem-estar dos indivíduos que a compõem.

O surgimento das escolas que possuíam a finalidade de formar professores tem relação 
direta com o liberalismo do mundo moderno. A Reforma e a Contra Reforma foram movimen-
tos que significaram os passos iniciais para o que viria a ser a escola pública. Contudo, foi a 
partir da Revolução Francesa que foi possível dar forma à ideia de uma escola que tivesse o 
propósito de formar professores.

A preocupação em relação à seleção de professores adequados para as escolas pri-
márias já existia antes mesmo da fundação de instituições de formação docente. Assim, esta 
pesquisa apresenta a proposta de aprofundar conhecimentos sobre o caminho trilhado pelos 
cursos de formação de professores, para que seja possível compreender a construção dos 
modelos profissionais hoje existentes na área.
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CARACTERIZANDO O PROFESSOR 
UNIVERSITÁRIO

Ao se analisar a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Brasileira (LDB) 9.394/96, 
no que se refere especificamente ao ensino 
superior, observa-se que essa classifica tal 
nível de ensino como um período de forma-
ção profissional, mas, antes disso, um perío-
do de formação de um cidadão apto a pensar 
de forma crítica e reflexiva, apto a solucionar 
problemas e, consequentemente, apto para a 
pesquisa que se estabelece como uma das 
características do ensino superior (BRASIL, 
1996).

Ocorre que a identidade do ensino su-
perior, muitas vezes, é compreendida e dis-
cutida principalmente pelos educadores com 
formação na epistemologia da educação, que 
acaba sendo um contingente pequeno diante 
da amplitude desse nível de ensino que en-
volve todas as áreas do conhecimento. Isso 
significa que, muitas vezes, profissionais de 
outras áreas propõem-se a compartilhar seus 
conhecimentos com seus alunos, mas sem 
conhecimentos específicos acerca do proces-
so de ensino e aprendizagem e, mais ainda, 
sem conhecimento de suas responsabilida-
des com a formação do sujeito, o que ocasio-
na equívocos e falhas dificilmente reparáveis 
(BRASIL, 1996).

Conforme se verificará no decorrer des-
te livro, a universidade é caracterizada pelo 
ensino, pesquisa e extensão e isso, visando 
a uma formação ampla, deve ser aplicado ao 
ensino superior de forma geral. Assim, é no 
exercício do item extensão que os saberes 
difundidos no ensino superior chegam à so-
ciedade que aguarda sempre uma resposta 
positiva da educação.

Pode-se entender como resposta posi-
tiva a transformação do sujeito em um profis-
sional capaz de contribuir para o desenvol-
vimento de seu país e, consequentemente, 
de sua nação. Diante disso, o professor do 
ensino superior precisa compreender que ter 

conhecimento em uma área específica não é 
o suficiente para educar.

É preciso compreender a importância 
que sua prática terá na formação do sujeito 
por ele educado e, consequentemente, como 
isso se refletirá na sociedade e que ainda 
mais importante é compreender e responsa-
bilizar- se, quase que diretamente, pela forma-
ção social de uma nação.

Para confirmar essa proposição, apre-
sentam-se as palavras de Jafelicci Júnior 
(2008):

O professor universitário é o autor intelec-
tual e ao mesmo tempo o ator das ações 
que fundamentam o papel da universi-
dade para a nação. Professa o conheci-
mento difundindo à sociedade a ciência, 
o saber, estimulando outros pensadores 
a atuarem pelo desenvolvimento social. 
Como autor do processo do saber ideali-
za-se pela pesquisa dos diferentes temas, 
das diferentes áreas de atuação e de inte-
resse da universidade com a criatividade 
para construir o conhecimento de cada 
área de atuação. O professor é também 
o ator na medida que além do pensar, do 
idealizar, atua na transmissão do conhe-
cimento para difundir ideias, formar novos 
pensadores capazes de dar nova continui-
dade à arte da criação e assim dinamizar 
o processo educacional, o processo de 
transformação social com vistas ao pro-
gresso e ao desenvolvimento da nação 
(JÚNIOR, 2008).

A partir disso, compreende-se que a 
ação dos professores desse nível de ensino 
não deve ser displicente, alheia. Ela deve ser, 
primeiramente, pautada no reconhecimento 
de sua importância para que, a partir disso, 
esse professor procure então o conhecimen-
to científico do processo ensino e aprendiza-
gem, para fundamentar sua prática na ciência 
da educação e cumprir, de forma adequada, 
o seu papel para com o aluno e, consequen-
temente, com a sociedade.
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Desse modo, após conhecer e com-
preender a importância da ação do profes-
sor universitário para a formação do cidadão 
brasileiro, é importante que se compreenda 
ainda alguns aspectos básicos que envolvem 
tal modalidade de ensino em nosso país.

Ocorre que, de forma geral, todo o pro-
cesso que envolve a educação brasileira foi 
bastante conturbado desde suas raízes e ob-
viamente o ensino superior se insere em tal 
processo.

EDUCAÇÃO SUPERIOR NO CONTEXTO 
DO BRASIL

No Brasil, o processo de criação das 
Universidades foi tardio, como normalmente 
acontece em função do nosso país ter sido 
colônia de exploração de Portugal. Assim, 
para esse país, não era importante que suas 
colônias tivessem acesso ao conhecimento, 
muito menos, que sua população pensasse 
criticamente.

Fazendo menção ao que foi dito ante-
riormente, vale ressaltar que o Brasil não teve 
a mesma sorte que as colônias espanholas e 
inglesas tiveram, pois já no século XVI e XVII, 
respectivamente, surgiram cursos universitá-
rios.

No início da colonização, somente as 
ordens religiosas se preocuparam com a edu-
cação no Brasil, porém, essa tal preocupação 
não se dava pelo fato de a educação ser um 
direito humano, mas sim para garantir a cate-
quese contrarreformista. Brandão (1997, p.5) 
afirma que:

Os estabelecimentos de ensino dos jesu-
ítas seguiam normas padronizadas, sis-
tematizadas no tratado Studiorum, que 
previa um currículo único para estudos 
escolares dividido em dois graus: os Stu-
dia Inferiora e os Studia Superiora. A gros-
so modo, elas correspondiam aos atuais 
ensino secundário e universitário respec-
tivamente. Os primeiros desenvolviam-se 
em até sete séries anuais, enquanto os 
últimos compreendiam os cursos de Filo-
sofia e Teologia. Os de filosofia levavam 

três anos, onde eram estudadas obras de 
Aristóteles, e os de Teologia tinham dura-
ção de quatro anos, nos quais se estuda-
vam as escrituras, o hebraico, a teologia 
especulativa segundo Tomás de Aquino 
e, no último ano Teologia Prática (BRAN-
DÃO, 1997, p.5).

Normalmente, esses cursos funciona-
vam em colégios dos próprios Jesuítas e eles 
estudavam os jovens destinados à prepara-
ção do sacerdócio e, também, estudantes 
externos.

No Brasil, os ensinamentos transmitidos 
por esses religiosos sofreram algumas altera-
ções pedagógicas para se adaptar à realidade 
local, dessa forma, o currículo anteriormente 
descrito se apresentava um pouco distinto, 
porém, a base eclesiástica era a mesma.

Nos colégios Jesuítas do Brasil, havia 
quatro graus de ensino, sucessivos e prope-
dêuticos: o curso Elementar, o de Humanida-
des, o de Artes e o de Teologia (BRANDÃO, 
1997).

Da totalidade de 17 colégios aqui esta-
belecidos, somente oito ofereciam o curso de 
artes, reafirmando, então, o ensino de cunho 
religioso. O primeiro colégio Jesuíta no Brasil 
foi fundado na Bahia, em 1550, e serviu de 
modelo para os demais colégios instituídos 
em outras localidades do país.

Em 1638, no Rio de Janeiro foi fundado 
mais um colégio Jesuíta e iniciou suas ativi-
dades oferecendo o curso de filosofia. Nesse 
período, o número de estudantes em todos 
os colégios dessa ordem religiosa somava 
trezentos. No ano de 1759, os Jesuítas foram 
expulsos de Portugal e as propriedades onde 
se estabeleciam tais instituições foram a leilão 
e terceiros as adquiriram, passando a explo-
rá-las com outros fins, que não fossem o de 
abrigar os colégios, desintegrando, então, a 
estrutura formada.

Com a precariedade da Educação Su-
perior no Brasil e o avanço dela na Europa, 
onde a presença das instituições universitá-
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rias se destacava desde a idade média, os 
altos funcionários da Igreja, da coroa e os 
filhos de fidalgos coloniais se deslocavam até 
lá para aquisição de seu diploma. Nota-se aí 
que desde muito cedo a educação superior 
foi e ainda é privilégio das elites de nossa 
sociedade.

Apesar do pouco empenho em instituir 
uma Educação Superior de qualidade, na tran-
sição dos séculos XVII para XVIII, foi criado 
no Rio de Janeiro, por interesse meramente 
de ordens práticas, o curso superior de Enge-
nharia Militar, pois tinha como objetivo formar 
uma extensão do exército português.

Também, em meio às turbulências do 
século XVIII, os inconfidentes mineiros até ten-
taram a fundação de uma instituição de ensi-
no superior, porém, não tiveram êxito. Com a 
vinda da família real portuguesa para o Brasil, 
criou-se, em 1808, no Rio de Janeiro a es-
cola médico-cirúrgica com caráter de ensino 
superior.

Somente a partir de 1889, com a pro-
clamação da república, é que se constata o 
aumento das instituições de ensino superior 
no Brasil. Essas atendiam a um modelo de 
unidades desconexas entre si e eram voltadas 
para formação profissional.

Mesmo com a necessidade urgente da 
socialização do Ensino Superior, pois os eu-
ropeus e muitos outros países da América La-
tina estavam extremamente evoluídos nesse 
sentido em relação ao nosso país, somente 
em 1920 surgiu, no governo de Epitácio Pes-
soa, a Universidade do Rio de Janeiro, que, 
mais tarde, foi intitulada Universidade Federal 
do Rio de Janeiro. Nela, foi criada a reitoria e 
o conselho universitário, caracterizando, as-
sim, um modelo sistemático e característico 
desse tipo de instituição,

Em 07 de setembro de 1920, O decreto no 
13.343, do Ministro do Interior Alfredo Pinto, 
promulgado pelo presidente Epitácio Pes-
soa, determinou a criação da Universidade 
do Rio de Janeiro, a primeira instituição de 
ensino superior no Brasil que vingou com o 

nome Universidade. Sua estrutura consistiu 
numa aglutinação de diversas faculdades 
(BRANDÃO, 1997, p. 20).

Em 1934, foi criada a Universidade de 
São Paulo, nascida após a derrota na Revo-
lução Constitucionalista de 1932, tinha como 
objetivo a fundação de uma instituição de al-
tos estudos sociais e políticos para a forma-
ção de uma elite moderna e culta.

Dessa forma, foi no governo de Getúlio 
Vargas que as universidades foram realmen-
te se caracterizando como tal. Foi também 
durante seu governo que se estabeleceu a 
política educacional liberal, essa, por sua vez, 
trazia seus conceitos pautados nas ideias do 
Liberalismo, que, de acordo com pensadores 
ingleses e franceses, tinha como princípios o 
individualismo, a liberdade, a propriedade, a 
igualdade e a democracia.

Todavia, dentro desses princípios, a 
educação que se estabelecia no Brasil com a 
criação da universidade de São Paulo dividia-
-se em duas vertentes: a elitista e a igualitária.

A primeira vertente foi defendida por Fer-
nando Azevedo em que as escolas superiores 
deveriam, acima de tudo, formar professores 
para a escola secundária e essa formação 
seria satisfatória, pois os saberes intelectuais 
por seus professores aprendidos seriam nela 
disseminados a todo povo.

Em contrapartida, temos Anísio Teixei-
ra defendendo a educação igualitária. Suas 
ideias foram decisivas para a criação de polí-
ticas educacionais que contribuíssem para o 
acesso da classe trabalhadora e das cama-
das médias às universidades.

Essas ideias, diante o regime político da 
era Vargas, foram, muitas vezes, sufocadas 
e, dentre seus intentos, em 1935, em meio a 
toda essa repressão, ele idealizou a Univer-
sidade do Distrito Federal, está enfrentou a 
resistência do próprio governo federal sob a 
alegação de que a instituição idealizada por 
Teixeira não se adequava ao estatuto das Uni-
versidades vigentes.
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Isso acontecia em função da previsão 
por parte do governo da participação demo-
crática dos estudantes no conselho universi-
tário e da autonomia que tal instituição teria. 
Tais previsões se confirmaram, pois os es-
tudantes realmente se constituíram em uma 
força política ativa, não se deixando manipular 
por outras forças. Nesse cenário, cria-se, en-
tão, a UNE – União Nacional dos Estudantes.

Em 11 de agosto de 1937, iniciou-se no 
Rio de Janeiro o Conselho Nacional dos 
Estudantes, promovido pela Casa do Es-
tudante do Brasil. Em 5 de dezembro de 
1938, o Conselho reuniu-se em um con-
gresso denominado 2º Congresso Nacio-
nal dos Estudantes, com a participação 
de representante do Ministério da Educa-
ção. A tese mais importante discutida foi 
a criação da União Nacional dos Estudan-
tes. Em 22 de dezembro, foi aprovada a 
proposta relativa aos estatutos da UNE. 
Na realidade, a sua criação caracterizou-
-se como resultado da tentativa de coo-
peração dos estudantes, opositores do 
autoritarismo, pelo Estado, interessado 
no seu controle por mecanismos corpo-
rativos (BRANDÃO, 1997, p. 20).

Na década de 50, ocorreu a criação 
das universidades federais, estaduais e mu-
nicipais, fato esse reforçado pela criação da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Bra-
sileira - LDB 4.024/61 que suscitou muitas 
discussões desde 1948.

Mas as instituições de ensino não são 
alheias ao que acontece na sociedade, du-
rante o regime militar (1964/85), a universida-
de, principalmente seus integrantes, alunos, 
professores e administradores foram perse-
guidos, pois eram considerados pelo regime 
focos subversivos.

Vale lembrar que também as agremia-
ções estudantis, como a UNE, foram destitu-
ídas e muitos de seus integrantes foram pre-
sos ou obrigados a se refugiarem.

Diante disso, a proposta do regime mi-
litar era modernizar as instituições de ensi-
no superior em nosso país, contudo, por trás 

dessa proposta o que se pretendia era trans-
formar a universidade em centro de capital 
humano, única e exclusivamente para atender 
a interesses econômicos.

Dessa forma, percebe-se a influência 
de instituições internacionais, principalmente 
norte-americanas.Posteriormente a isso, já na 
década de 70, presencia-se uma expansão 
sem limites do Ensino Superior no Brasil, pas-
sando de 300.000 alunos para um milhão e 
meio em 1980.

Muitos fatores contribuíram para esse 
contexto: a concentração urbana da popula-
ção, exigência de melhor formação para mão 
de obra industrial e de serviços e a facilidade 
para a abertura de escolas privadas.

Na década de 80, uma grave crise eco-
nômica assola o Brasil e, como não podia 
deixar de ser, também o Ensino Superior foi 
afetado por ela. Toda a expansão que acon-
teceu na década anterior foi retardada pela 
crise.

O percentual de alunos ingressantes 
no ensino superior era bem abaixo de outros 
países em igual situação de crescimento e 
desenvolvimento. Então, no governo Sarney, 
foi instaurada uma comissão para analisar a 
situação do Ensino Superior brasileiro da épo-
ca e apresentar proposta para uma reforma.

De acordo com o relatório apresenta-
do pela então Comissão Nacional para Re-
formulação da Educação Superior, os princi-
pais problemas a serem solucionados eram: 
professores mal remunerados, carência de 
equipamentos, laboratórios e bibliotecas, 
descontinuidade de pesquisas, discriminação 
social no acesso às universidades, sistemas 
antidemocráticos de administração e esco-
lha dos quadros dirigentes, crise financeira 
e pedagógica do ensino privado, excesso de 
controles burocráticos nas universidades pú-
blicas, pouca clareza na prevalência do sis-
tema de mérito na seleção e promoção de 
professores.
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Ainda, segundo Brandão (1997), o re-
latório também destacou que as nossas uni-
versidades não estavam preparadas para 
enfrentar as próximas décadas, assim como 
os novos desafios da educação, no que dizia 
respeito também às concepções de ensino 
e, principalmente, um fator preponderante 
conferido ao ensino superior: o incentivo à 
pesquisa.

É ainda diante dessas circunstâncias 
que, em 1996, promulgou-se a última versão 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Bra-
sileira – LDB 9.394/96, também conhecida 
como lei Darcy Ribeiro, por ser o senador em 
questão o relator da referida lei. Desde então, 
essa é a lei que rege a educação Brasileira 
como um todo e os artigos 43 a 57 são es-
pecificamente destinados ao ensino superior.

UM OLHAR SOBRE A FORMAÇÃO DO 
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL

Os professores de Educação infantil 
recebem atenção e prioridade em relação a 
sua formação com a Lei de Diretrizes e Bases 
9.394/96, a partir da qual, entende-se que, 
para garantir um atendimento adequado às 
crianças, é necessário investir na qualificação 
dos profissionais. De acordo com as orienta-
ções legais contidas na Lei 9.394/96, artigo 
13:

Os docentes incubir-se-ão de:

Participar da elaboração da proposta pedagó-
gica do estabelecimento de ensino;
Elaborar e cumprir plano de trabalho, segundo 
a proposta pedagógica do estabelecimento de 
ensino;
Zelar pela aprendizagem dos alunos;
Estabelecer estratégias de recuperação para 
alunos de menor rendimento;
I- Ministrar os dias letivos e horas-aula 
estabelecidos, além de participar integralmen-
te dos períodos dedicados ao planejamento, à 
avaliação e ao desenvolvimento profissional;
II- Colaborar com as atividades de articu-
lação da escola com as famílias e a comuni-
dade (BRASIL, 1996).

No que se refere à relação existente 
entre a formação destes profissionais e sua 
prática, é possível notar que esta articulação 
ainda é um ponto no qual se encontram di-
ficuldades. Assim, os professores terminam 
por desempenhar uma atuação deficiente, 
como esclarece Rau (2012):

estudos revelam que, desde há muito, 
ocorrem problemas na formação desses 
professores, no sentido de identificar a re-
lação dialética existente entre os aspectos 
acadêmicos que possibilitam uma relação 
de interação entre a prática que cada pro-
fessor irá desenvolver baseando-se na 
realidade educacional em que for atuar 
e a teoria, que se funda na concepção 
de educação, de criança e de sociedade 
da própria instituição educacional (RAU, 
2012, p. 26).

Este é um ponto que necessita de aten-
ção e cuidado, uma vez que, ao chegar ao 
espaço da sala de aula, o professor precisa 
portar os conhecimentos teóricos necessá-
rios para a reflexão e a compreensão sobre 
o trabalho docente, contudo, para que os re-
sultados deste processo, (que serão refleti-
dos diretamente no trabalho com os alunos), 
é indispensável que este profissional esteja 
apto a realizar a devida articulação entre es-
tes saberes com a realidade encontrada no 
ambiente educacional, bem como com a re-
alidade na qual cada aluno, como sujeito só-
cio-histórico, está inserido.

Somente a partir da compreensão deste 
cenário de forma abrangente e profunda, o 
educador poderá exercer seu papel com efi-
ciência, de forma significativa e plena na vida 
de seus educandos.

Segundo o Referencial Nacional para 
a Educação infantil (1998), os profissionais 
são entendidos como organismos vivos e di-
nâmicos, que precisam compartilhar conhe-
cimentos para que possam construir juntos e 
colocar em prática o projeto educacional da 
instituição.
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O comprometimento de todos é impres-
cindível para que o coletivo produza, verda-
deiramente, uma unidade.Ainda no RCNEI 
(BRASIL, 1988), a formação continuada dos 
professores também recebe destaque, para 
que práticas como organização e planeja-
mento da rotina, do tempo e das atividades 
sejam sempre alvos de reflexão e estudos, de 
maneira que a prática diária seja aprimorada 
constantemente, facilitando e potencializando 
o desenvolvimento das rotinas na educação 
infantil.

De acordo com Almeida (2011), na for-
mação do profissional responsável por atuar 
na Educação Infantil,

Precisamos levar em consideração quais 
conhecimentos são fundamentais para o 
trabalho pedagógico que será realizado 
com estes alunos. Dessa forma, questões 
como as características de faixa etária 
dos alunos atendidos, envolvendo aspec-
tos relacionados com o desenvolvimento 
motor, biológico, psicológico, intelectual, 
cognitivo etc., devem ser levados em con-
ta (ALMEIDA, 2011, p. 43).

A função do educador é mediar o co-
nhecimento, já que na atualidade se fala em 
construção de significados por meio da me-
diação de parceiros mais experientes. Para 
isso, Rau (2012) infere que o professor deve 
sempre considerar o “repertório cultural em 
que historicamente seu grupo de crianças 
está inserido, buscando atividades que en-
volvam o folclore, a música, as cantigas de 
roda e as parlendas” (p. 153).

Foi a lei 5.692/71 que trouxe uma sig-
nificativa mudança na educação, tornando o 
ensino básico obrigatório e gratuito, sendo 
realizado em oito anos, sob a responsabilida-
de do município.

Tendo em vista essa enorme conquis-
ta, passou-se a considerar os problemas de 
evasão escolar como urgentes, assim como 
a repetência dos alunos mais pobres. Surge 
então a educação compensatória, que atual-
mente chamamos de educação pré-escolar, 

destinada a crianças entre quatro e seis anos 
de idade, em uma tentativa de preencher la-
cunas educacionais existentes especialmente 
nas classes de menor renda.

Na década de 1980, Kramer (2003) ob-
serva que grandes problemas na Educação 
surgem a partir da falta de políticas públicas 
para a integração de programas educacionais 
e programas de saúde, de um corpo docente 
com falhas em sua formação e qualificação, 
além da ineficiência no relacionamento entre 
família e escola.

A Educação Infantil passa por sua prin-
cipal transformação quando recebe seu re-
conhecimento por meio da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, 
e da elaboração dos Referenciais Curriculares 
para a Educação Infantil de 1998.

Estes são momentos decisivos na His-
tória da Educação Infantil, uma vez que no 
artigo 21º da LDB, a Educação Infantil passa 
a integrar a educação básica e se torna um 
direito de todos os cidadãos.

Fica estabelecido que a educação es-
colar seria composta por: “I - educação bá-
sica, formada pela educação infantil, ensino 
fundamental e ensino médio; II – educação 
superior” (BRASIL, 1996). O período que pre-
cede o ensino fundamental passou a integrar 
a Educação Básica, mostrando-se importante 
no desenvolvimento educacional da criança.
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Verifica-se, por meio dessas breves considerações, que o processo de criação das uni-
versidades brasileiras se deu tardiamente, é interessante mencionar que tivemos antes das 
universidades propriamente ditas várias faculdades.

Essa situação nos leva ao entendimento de alguns fatores que ainda dificultam o acesso 
de muitas pessoas ao ensino superior, assim como afetam a qualidade desse nível de ensino.

Além disso, foi possível também conhecer a Lei de Diretrizes e Bases que rege a educa-
ção brasileira. O objetivo foi apresentá-la ao futuro docente e debater principalmente o artigo 
43, que trata das finalidades do ensino superior, para que, por meio desse conhecimento, ele 
possa direcionar suas práticas, de forma que essas contribuam no cumprimento dessa lei e 
que melhorem as condições de formação dos acadêmicos.

Também por meio das determinações desse artigo, procuramos demonstrar a indissocia-
bilidade da tríade ensino, pesquisa e extensão e sua importância para um ensino de qualidade, 
pois essa tríade viabiliza o aprendizado de forma concreta, uma vez que através da pesquisa 
o aluno pode construir seu próprio conhecimento e com a extensão dela pode fazer com que 
a comunidade que circunda a universidade também usufrua dos conhecimentos lá gerados, 
exercendo, assim, mais um papel da educação superior: a melhoria e desenvolvimento da 
nação.

Esta pesquisa proporcionou o contato com elementos fundamentais para a construção 
de noções históricas em relação à trajetória da formação de professores no Brasil. Assim, 
foi possível perceber que a formação de nível superior teve suas diretrizes estabelecidas de 
forma clara e incisiva apenas em 1996, o que significa que durante muito tempo a formação 
dos professores não seguia um currículo consistente e coerente.

Também lançou-se um olhar, neste artigo, sobre as características específicas dos 
professores de Educação Infantil, que necessitam de uma formação adequada às questões 
relativas à faixa etária que atendem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 484

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Cláudia Mara de. Professor de educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental: aspectos histó-

ricos e legais da formação. Curitiba: Ibpex, 2011.

BRANDÃO, J. E. de A. A evolução do ensino superior brasileiro: uma abordagem histórica abreviada. In: MOREIRA, 

Daniel A. Didática do ensino superior: técnicas e tendências. São Paulo: Pioneira, 1997.

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LEI 5.692/71. Agosto de 1971. Disponível em: <http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5692impressao.htm>. Acesso em: 28 out. 2020.

______. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. LEI 9.394/96. Dezembro de 1996. Disponível em: <http://

portal.mec.gov.br/arquivos/pdf/ldb.pdf>. Acesso em: 28 out. 2020.

______. Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria da Educação Fundamental. Características do Referen-

cial Nacional para a Educação Infantil. Brasília: MEC/SEF, 1998.

JAFELICCI, Miguel Júnior. O papel social dos professores universitários. Informativo Proex. Edição 22/12/2008. 

Disponível em: <http://www.unesp.br/proex/informativo/edicao22dez2002/materias/professorsocial.htm>. Acesso 

em: 28 out. 2020.

LAVILLE, Christian; DIONNE, Jean. A construção do Saber: Manual de metodologia da pesquisa em ciências hu-

manas. Porto Alegre: Artmed, 1999.

RAU, Maria Cristina Trois Dorneles. A ludicidade na educação: uma atitude pedagógica. 2. ed. rev., atual. e ampl. 

Curitiba: Ibpex, 2012.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 485

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

Graduada em Pedagogia, Pontifícia Universidade 
Católica (2002); Graduação em História, Centro 
Universitário de Araras (2008). Pós-graduação 
Com Ênfase em Educação a Distância (2019). 
Professora de  Ensino Fundamental e Educação 
Infantil trabalha no CEMEI Jardim Iporanga.

MARIA DAS GRAÇAS 
REIS BOMFIM

Avenida Copacabana, 325 
22º andar - Alphaville - Barueri- SP

11 4200-7070 | www.fce.edu.br



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 486

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

RESUMO: O presente trabalho busca, como objetivo geral, destacar a psicomotricidade como 
grande ferramenta de aprendizagem na Educação Infantil. Tem como objetivo geral estudar 
a utilização da psicomotricidade como uma ferramenta na promoção do desenvolvimento 
global da criança da Educação Infantil, voltados a promover uma reflexão sobre o conceito 
de psicomotricidade e sua relação com o desenvolvimento infantil; apresentar procedimentos 
para trabalhar as atividades psicomotoras; e, por fim, entender o papel dos educadores 
no planejamento e uso da psicomotricidade com as crianças da Educação Infantil. Esta 
pesquisa está baseada na bibliografia e traz a psicomotricidade juntamente com seus 
aspectos no desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos. Destaca - se a psicomotricidade 
interligadas e sua relação com a aprendizagem significativa da criança, fundamentada nas 
teorias, mostra-se o papel do educador mediante tamanha importância de seu trabalho feito 
e ambientes e propostas facilitadoras para o desenvolvimento global da criança. Far-se á 
uma revisão bibliográfica tendo como apoio de autores Mello (1989), Craidy e Kaercher 
(2001), Maluf (2008), Sandri (2010), Borges e Rubio (2013), entre outros que contribuíram 
para a compreensão da psicomotricidade na perspectiva do desenvolvimento da criança.

Palavras-chave: Psicomotricidade;  Educação Infantil;  Aprendizagem.

A PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL E O 
PROCESSO APRENDIZAGEM
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O desenvolvimento motor humano é uma contínua mudança, desde o nascimento 
até o fim da vida, o comportamento motor se dá por mudanças decorrentes 
da combinação, aquisições e de capacidades movimentos, necessidades em 

realizar certas tarefas.

A maturação dos sistemas de aprendizagem e desenvolvimento cognitivo, a fatores bio-
lógicos, assim como experiências e ambientes onde estão inseridos também influencia para 
o processo do desenvolvimento. Uma criança estimulada consegue andar mais rápido que 
uma criança que fica somente no berço, isto é uma realidade.

Cada criança deve ser respeitada nas suas capacidades e limites, tem ritmo próprio de 
desenvolvimento, interesse e necessidades peculiares e vive em um contexto sociocultural 
que precisa ser considerado. Salienta-se nesta pesquisa a importância de se apropriar da 
construção da imaginação e fantasia assim como desenvolver a psicomotricidade em todas 
suas formas através do brincar.

Para que isto ocorra os professores devem estar atentos às estratégias de ensino e que 
elas sejam adequadas e contribuam para trocas simbólicas que permitam a consciência das 
ações realizadas, assegurando–lhe um saber com significado real.

As brincadeiras e interações são os elos para o desenvolvimento da psicomotricidade. 
Durante as brincadeiras as crianças podem observar e explorar todas as formas de jogos. 
Problematizar as escolhas feitas e desenvolver a motricidade e as emoções.

INTRODUÇÃO
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PSICOMOTRICIDADE 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL E O 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM

A educação é um processo social. As pes-
soas se educam e são educadas cotidia-
namente nas suas relações interpessoais, 
nas ações de convivência, no trabalho, no 
lazer, nos diálogos produzidos nos espa-
ços públicos e privados e também nas 
interações com as informações a partir 
de diferentes tecnologias. A educação é 
um bem público e um valor comum a ser 
compartilhado por todos. Ela possibilita 
constituir uma vida comum nos territórios. 
É um direito de todos, tendo importante 
papel na constituição subjetiva de cada 
sujeito e possibilitando a participação nos 
grupos sociais. É pela educação que uma 
sociedade assegura a coesão e a equida-
de social, a solidariedade e, num movi-
mento complementar, o desenvolvimento 
pessoal de todos e de cada um. Currículo 
da cidade: Educação Infantil (SÃO PAU-
LO: SME / COPED, 2019, p. 27).

O desenvolvimento do corpo possui 
papel fundamental no processo de aprendi-
zagem e contempla as diferentes áreas da 
Educação Infantil. A infância é algo que está 
em permanente construção, aprende-se dia-
riamente e tempo todo dentro das unidades 
escolares.

O RCNEI (1998), em seu Volume I, des-
creve a rotina da Educação Infantil:

[...] como um instrumento de dinamização 
da aprendizagem, facilitador das percep-
ções infantis sobre o tempo e o espaço, 
uma rotina clara e compreensível para as 
crianças é fator de segurança. A rotina 
pode orientar as ações das crianças, as-
sim como dos professores, possibilitan-
do a antecipação das situações que irão 
acontecer (RCNEI, 1998, p. 73).

Mas nem sempre foi assim, a concep-
ção da infância sofreu alterações ao longo 
da história, isto é, o tempo e o local faz com 
que a compreensão de infância seja diferente. 
Primeiramente as creches eram lugares espe-
cialmente ligados ao cuidar, onde as mães 

deixavam seus filhos porque precisavam tra-
balhar. Mas antes deste movimento de cuidar 
das creches que eram ligadas às assistências 
sociais a criança não era vista pela socie-
dade. O RCNEI (1988) trouxe as primeiras 
orientações de como poderia ser a mudança 
entre o cuidar e educar.

Sobre isso, Rizzo, menciona que:

[...] foram, talvez, bem mais longos os 
períodos em que a infância foi não so-
mente ignorada, mas também rejeitada 
e absolutamente, desprezada por toda a 
sociedade, no que diz respeito às suas 
crenças, seus valores e seus costumes, e 
isso inclui a Igreja e o Estado que por ex-
tensos períodos da história entrelaçaram 
seus poderes, como uma só figura, sem 
maiores ou mais explícitas definições de 
limites de função e poder social (RIZZO, 
2003, p. 19).

Na a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDBEN), Lei nº 9394/96, no 
artigo 29, a Educação Infantil como sendo 
a primeira etapa da educação básica, tendo 
como objetivo o desenvolvimento integral da 
criança de até cinco anos de idade, em seus 
aspectos psicológico, social, físico e intelec-
tual.

Começa então um movimento dentro 
das instituições para que a Educação Infantil 
passe a ser um espaço não somente do cui-
dar, mas também só educar. Compreende-se 
que a fase inicial da vida da criança é de gran-
de importância para a sua evolução por meio 
das descobertas de si e do mundo.

[...] desconstruir concepções de infância 
cristalizadas em imagens que retratam 
as crianças como se elas fossem todas 
iguais, como se todas tivessem a mesma 
história, o que justifica tratá-las de forma 
massificada, uniforme e anônima. Estas 
concepções contribuem para a invisibilida-
de das crianças e das infâncias reais, pois 
não revelam suas identidades, singulari-
dades, histórias, culturas, pertencimentos, 
diversidades e contextos de vida. Assim, a 
ideia presente no imaginário social de que 
“criança é criança, só muda de endereço” 
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é equivocada e precisa ser questionada, 
pois o endereço e o cenário sócio-histó-
rico-cultural das crianças influenciam de 
forma direta e permanente as formas de 
viver as infâncias e produzir sua identidade 
(SÃO PAULO, 2015a, p. 9).

A construção de pedagogia que aponta 
para a necessidade de premente de subverter 
a lógica adultocêntrica, muito falado por Gob-
bi (1997), presente nas ciências construídas 
a partir do ponto de vista do adulto. Mudar 
essa relação possibilita desconstruir as con-
cepções de infâncias cristalizadas dentro das 
unidades escolares infantis.

As crianças são seres singulares e não 
devem ser cuidadas e educadas de forma 
massificada e uniforme. Estas concepções 
vistas somente pelo olhar do adulto não pro-
duz o protagonismo dos bebês e crianças, 
impede que a criança desenvolva na sua to-
talidade.

Isso vem apresentado também na Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC, 2018, p. 
25), referindo-se aos direitos da aprendiza-
gem, traz que, ao longo da educação básica, 
a criança deve desenvolver as competências 
que “[...] pretendem assegurar, como resulta-
do do seu processo de aprendizagem e de-
senvolvimento, uma formação humana inte-
gral que vise à construção de uma sociedade 
justa, democrática e inclusiva”. Na BNCC um 
dos itens (03 CG02) demonstra controle e 
adequação do uso de seu corpo em brinca-
deiras e jogos, escuta e reconto de histórias, 
atividades artísticas, entre outras possibilida-
des.

Mostra-se então que a ampliação dos 
conhecimentos e o fortalecimento da autoes-
tima e das percepções propiciados pela Edu-
cação Infantil, além das interações com outras 
crianças e adultos que serão construídos na 
criança uma visão de mundo, saberes e pos-
sibilidades que lhe assegurará as habilidades 
necessárias para cada faixa etária e assim 
desenvolverá suas habilidades corporais con-
sequentemente.

Há alguns professores que descrevem 
de que o corpo e o movimento interfiram em 
processos de aprendizagem, outros dizem ser 
fundamental este desenvolvimento paralelo. 
Mas, mesmo possuindo opiniões tão diferen-
tes, percebemos que as escolas ainda prio-
rizam as “posturas estáticas” (HAETINGER, 
2005, p.108). Percebemos isso com a dispo-
sição do espaço na sala de aula e o método 
como as atividades são desenvolvidas.

O corpo e o movimento possuem um 
papel fundamental no desenvolvimento inte-
gral do sujeito, mas, como refere- se Hae-
tinger (2005), as visões educacionais cami-
nham em outra direção,

Sabemos que o desenvolvimento corpo-
ral e motor são muito importantes para 
a aprendizagem. No entanto, as ações 
educativas geralmente apontam em ou-
tra direção. A escola tem tratado o corpo 
como uma mala que carrega o cérebro 
(algo fundamental a educação racional), e 
o movimento como um simples acessório 
(HAETINGER, 2005, p.108).

Quando as crianças estão na Educação 
Infantil, o movimento corporal está sempre 
presente em todas as experiências que lhe 
são possibilitadas. As crianças se movimen-
tam desde que nascem adquirindo cada vez 
maior controle sobre seu próprio corpo e se 
apropriando cada vez mais das possibilida-
des de interação com o mundo.

O movimento é uma dimensão do de-
senvolvimento e da cultura humana, ao mo-
vimentarem-se as crianças expressam senti-
mentos, emoções, pensamentos, ampliando 
as possibilidades do uso significativo de ges-
tos e posturas corporais. Portanto um bebe 
que fica diariamente no berço não se desen-
volverá como um que tem a liberdade de ex-
plorar os ambientes. Uma criança de 4 anos 
que só realiza atividades em classe, e não 
explora o ambiente exterior não terá formado 
noções de espaço e interações, por exemplo.
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O movimento humano, portanto, é mais 
do que simples deslocamento do corpo no 
espaço: constitui-se em uma linguagem que 
permite às crianças agirem sobre o meio fí-
sico e atuarem sobre o ambiente humano.
As linhas norteadoras com crianças nos CEIs 
e EMEIs acontecem de atividades motoras, 
de exploração de objetos e de conhecimento 
do corpo, com a introdução de atividades de 
jogo simbólico (faz de conta, jogo dramático) 
priorizando o desenvolvem rodas de conver-
sas e de todas as formas de expressão (mí-
mica, plástica, musical).

Assim, a Educação Infantil deve confi-
gurar-se no lugar para ser criança em sua 
integralidade, considerando:

Na Educação Infantil as crianças têm do 
direito ao lúdico, à imaginação, à criação, 
ao acolhimento, à curiosidade, à brinca-
deira, à democracia, à proteção, à saúde, 
à liberdade, à confiança, ao respeito, à 
dignidade, à convivência, e a interação 
com seus pares para a produção de cul-
turas infantis e com os adultos, quando 
o cuidar e o educar são dimensões pre-
sentes e indissociáveis em todos os mo-
mentos do cotidiano das unidades edu-
cacionais (ORIENTAÇÃO NORMATIVA n° 
01/13 p. 12).

As atividades coletivas são apropriada-
mente cooperativas como o início das nego-
ciações para a convivência em grupo a partir 
de muitas conversas com as crianças e do 
estabelecimento de regras através dos com-
binados.

PSICOMOTRICIDADE E O PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM

Sabe-se que as crianças na Educação 
Infantil, o corpo é o principal instrumento de 
exploração do meio em que se encontra e, 
consequentemente, de aprendizagem e de-
senvolvimento. Ao experimentarem situações, 
sensações e emoções vão aprendendo.

O papel do professor diante do desen-
volvimento infantil é o de proporcionar diver-
sas experiências enriquecedoras, no sentido 

de que, cada ser em construção, possa esta-
belecer sua autoestima, bem como o aprimo-
ramento de suas capacidades. Desse modo, 
frisa-se que é fundamental oportunizar a cons-
ciência corporal das crianças da Educação 
Infantil.

O professor deve entender que os pla-
nejamentos das experiências a serem propor-
cionadas devem passar pelo corpo: correr, 
pular, abaixar-se, rolar, entrar e sair, subir e 
descer, equilibrar-se é fundamental para que 
as crianças da Educação Infantil possam 
ter suas potencialidades exploradas. Sandri 
(2010) salienta que,

Nesse ambiente educativo, o professor 
deve organizar as atividades a partir das 
produções das crianças, de seus interes-
ses, das atividades e jogos pelos quais 
demonstram interesse e curiosidade, 
considerando sempre seu nível de matu-
ridade afetiva e cognitiva, e seus limites. 
O educador será o mediador, o acompa-
nhante que ajudará a criança, na evolução 
e desenvolvimento de suas necessidades 
individuais. O adulto deve passar à crian-
ça uma relação de apoio, segurança e 
atenção, para que a mesma possa reco-
nhecê-lo como o portador do saber e que 
pode ajudá-la quando precisar (SANDRI, 
2010, p. 9).

Mostra-se então a importância do pro-
fessor planejar. Este planejamento tem que 
vir de encontro com a escuta realizada e da 
observação. A relação acolhedora e atenta 
possibilita a constituição de planejamentos 
mediadores de aprendizagem.

Maluf (2008) elucida que através da 
educação psicomotora, é possível desenvol-
ver uma boa aprendizagem que é uma educa-
ção global associada aos aspectos afetivos, 
sociais, intelectuais e motoras da criança. 
Dessa forma, ocorrerá uma ampliação das 
habilidades e capacidades, resultando no 
desenvolvimento da motricidade. O papel do 
professor é ser mediador frente a este pro-
cesso.
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Tudo isso é essencial para a construção 
da percepção do mundo à sua volta. Mello 
(1989) menciona que é preciso propor expe-
riências na promoção e estimulação do viver 
corporal, pois isso resultará na ampliação das 
percepções e experimentações do meio.

Além disso, esse desenvolvimento mo-
tor é fundamental para que as crianças se 
tornem aptas às futuras aprendizagens que 
a elas serão exigidas nas fases posteriores. 
Sandri (2010), por sua vez, salienta que a 
educação psicomotora contribui, significativa-
mente, para promover uma base indispensá-
vel para o desenvolvimento afetivo, motor e 
psicológico.

Recentes estudos mostram que bebês 
e crianças que habitam espaços coletivos 
constroem conhecimentos e começam a se 
apropriar do mundo. Ao estudo sobre o mo-
vimento e aprendizagem dá-se o nome de 
psicomotricidade, considerada como o estu-
do do corpo em movimento que, aliado às ca-
pacidades afetivas e cognitivas, torna-se um 
caminho para o processo de desenvolvimento 
global da criança.

A Associação Brasileira de Psicomotri-
cidade (ABP 1980, n. p.) define a psicomotri-
cidade como:

A ciência que tem como objeto de estudo 
o homem através do seu corpo em movi-
mento e em relação ao seu mundo interno 
e externo. Está relacionada ao processo 
de maturação, onde o corpo é a origem 
das aquisições cognitivas, afetivas e orgâ-
nicas. É sustentada por três conhecimen-
tos básicos: o movimento, o intelecto e o 
afeto (ABP 1980, n/ p).

Trata-se, então, da relação do indivíduo 
com o mundo por intermédio do corpo, o que 
proporciona a ampliação das capacidades 
cognitivas e afetivas a partir de uma cone-
xão entre a mente, o corpo e o ambiente, as 
aprendizagens então ocorrerão através das 
interações.

As interações ocorrem quando as crian-
ças são vistas como participantes e protago-
nistas do seu desenvolvimento motor, emocio-
nal e intelectual, passam a interrogar o mundo 
e contribuem para a consolidação de uma 
imagem competente, ativa, e crítica. Repleta 
de potencialidades desde o CEI.

Nesta perspectiva, o desafio então é 
superar velhas práticas e promover no dia a 
dia da Educação Infantil experiências que be-
bês e crianças possam ser seres brincantes 
que descubram de forma ativa suas aprendi-
zagens.

BRINCAR É COISA SÉRIA NA 
PSICOMOTRICIDADE

Acaba-se de observar que o brincar 
dentro da Educação Infantil produz potenciali-
dades, legitima e fortalece o desenvolvimento 
da psicomotricidade. Segundo Petrica (2007), 
trabalhar a psicomotricidade significa,

[. . .] aprender a utilizar as atividades físi-
cas, de uma forma organizada, sequen-
cial, com uma única direção, uma estraté-
gia bem clara para um fim bem precioso 
que é a educação motora multifacetada 
da criança, o que implica conhecer e do-
minar os conceitos atuais, teóricos e prá-
ticos da pedagogia das atividades físicas 
(Petrica, 2007, p. 30).

Dessa forma, com atividades simples, é 
possível trabalhar lateralidade, equilíbrio, cons-
ciência corporal, entre outros. Ao interagir nas 
brincadeiras, explorações e investigações, os 
bebês e crianças vivenciam experiências e 
aprendem as estratégias de convivência que 
foram constituídas historicamente nas dife-
rentes culturas, interagindo com os distintos 
saberes e os conhecimentos.

O brincar e  o jogo está ligado direta-
mente ao desenvolvimento psicomotor. No-
vamente é importante que educadoras da 
Educação Infantil se questionem sobre as 
concepções de infância presentes dentro das 
unidades.
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A infância dentro da unidade escolar deve 
ser viva, resistente, provocativa e precisa ser 
considerada em suas diversidades e potencia-
lidades para a construção de experiências que 
irão desenvolver e promover os processos de 
aprendizagem dos bebês e crianças que estão.

As crianças ao brincar ampliam as opor-
tunidades de troca de experiências e conheci-
mentos com outras crianças com seu professor 
e com os demais adultos da unidade escolar, 
com quem passarão a maior parte do tempo e 
que lhes propiciarão a realização das atividades 
em que elas se organizam o que existe e criam 
novos significados. Sem a necessidade de res-
postas únicas e definidas.

Ao utilizarem-se brincadeiras como possi-
bilidade de trabalho psicomotor leva-se à refle-
xão, problematização e transformação de con-
cepções e práticas, explicitamos nossa crença 
na formação e de constituição do currículo vivido.

A importância de aspectos físicos do am-
biente para as interações infantis vem sendo 
estudada e dentro deste contexto estão como 
vimos os jogos e as brincadeiras,

[...] A brincadeira é uma palavra estreita-
mente associada à infância e às crianças. 
Porém, ao menos nas sociedades ociden-
tais, ainda é considerada irrelevante ou de 
pouco valor do ponto de vista da educação 
formal, assumindo frequentemente a sig-
nificação de oposição ao trabalho, tanto 
no contexto da escola quanto no contexto 
familiar [...] (BORBA, 2006).

Piaget (1960) afirma que:

O jogo é, portanto, sob as suas duas for-
mas essenciais de exercício sensório-mo-
tor e de simbolismo, uma assimilação do 
real à atividade própria, fornecendo a esta 
seu alimento necessário e transformando 
o real em função das necessidades múlti-
plas do eu. Por isso, os métodos ativos de 
educação das crianças exigem todos que 
se forneça às crianças um material con-
veniente, a fim de que, jogando, elas che-
guem a assimilar as realidades intelectuais 
que, sem isso, permanecem exteriores à 
inteligência infantil (PIAGET, 1976, p.160).

Ressaltamos também que jogando se 
aprende durante o jogo, a criança descobre 
as regras e a disciplina de forma diferente da 
imposta pelos adultos. Ela tem oportunidade 
de argumentar, modificar a regra, aderir ou 
não e viver uma situação lúdica entre os ami-
gos da mesma idade.

Os jogos ensinam às crianças a impor-
tância de regras e desenvolvem o raciocínio 
lógico e o relacionamento interpessoal desen-
volvendo tanto estes relacionamento quanto a 
parte motora a psicomotricidade em si.

Os professores necessitam pensar 
como organizar e reorganizar os espaços es-
truturando – os para acolher experiências de 
aprendizagens psicomotoras, que promove-
rão o desenvolvimento da criança. O RCNEI 
(1998, p. 54) menciona que “a rotina repre-
senta, também, a estrutura sobre a qual será 
organizado o tempo didático, ou seja, o tempo 
de trabalho educativo realizado com as crian-
ças”. Assim, compreende-se que uma rotina 
bem estruturada no cotidiano educacional é 
de suma importância para o aproveitamento 
do cotidiano escolar e suas práticas pedagó-
gicas.

Estes espaços devem ser aconchegan-
tes e acolhedores, acessíveis às crianças, 
devem apresentar novidades como circuitos 
que facilitarão a brincadeira e jogo entre as 
crianças.

Recomendam-se aos professores que a 
organização dos espaços privilegie todas as 
crianças nas interações nas áreas externas, 
como parques e pátios, cantos de experiên-
cias onde possam correr, saltar, rolar, locais 
onde participem livremente.

Então pensando nesta descrição o pro-
fessor deve planejar atividades com jogos e 
brincadeiras que desenvolvam a colaboração, 
motricidade, movimento, rolar, correr são ati-
vidades que podem fazer parte das experiên-
cias vivenciadas na Educação Infantil.
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A Sociologia da infância, nos trás como 
preposto o uso das brincadeiras e jogos per-
mitem aos alunos a aprendizagem da socia-
bilidade e a construção de sua ordem social 
é repetição desses jogos e brincar. Dessa 
forma, num contexto mais estável, como por 
exemplo, o propiciado por uma instituição es-
colar ou mesmo uma classe, onde as mes-
mas crianças costumam estar juntos, as brin-
cadeiras e jogos tendem a se repetir e novas 
regras podem surgir.

Reconhecer o brincar como traço fun-
damental da cultura da infância faz com o 
professor planeje estratégias didáticas para 
promover a aprendizagem. Aprender passa a 
ser sinônimo de vivenciar e atribuir um sen-
tido ao vivido. Sendo assim , aprender não 
ocorre de forma única, igual para todos ao 
mesmo tempo.

Como foi dito tratar as crianças como 
sujeito envolve planejamento e formação do-
cente, ensinar as crianças lateralidade ou con-
tralateralidade, que são atividade que desen-
volvem movimentos que atravessam a linha 
sagital mediana ou uma linha imaginária que 
é um referencial intrínseco que divide o corpo 
em lado esquerdo e direito.

Lateralidade não só dizer o que direita 
e esquerda envolve mais que isto. Envolve 
levar a criança a entender e desenvolver as 
importantes atividades que cada vez vão fi-
cando mais complexas e desafiadoras. Con-
siderar que as crianças são sujeitos de suas 
aprendizagens já é um passo para um bom 
planejamento das atividades.

A escuta ativa a observação de como 
as crianças interagem nas brincadeiras, a ob-
servação é o primeiro momento do planeja-
mento. Nesse contexto, Maluf (2008, p. 25) 
afirma que:

Os elementos básicos, condições míni-
mas indispensáveis para uma boa apren-
dizagem, constituem-se na estruturação 
da educação psicomotora. Trata-se de 
uma educação global que, associada aos 
potenciais afetivos, sociais, intelectuais e 

motores da criança, amplia as possibilida-
des do uso significativo de seus gestos e 
posturas corporais, desenvolvendo assim 
a sua motricidade (MALUF, 2008, p. 25).

Pensando a psicomotricidade como 
aprendizagem global que traz experiências 
significativas para as crianças, as brincadei-
ras podem significar o aprender prazeroso 
sobre o mundo que as cercam.

Com o desenvolvimento da psicomo-
tricidade a criança conquista autonomia na 
realização dos cuidados diários. Acessam 
espaços e materiais que propiciem desafios 
corporais e a livre escolha de brinquedos e 
brincadeiras que respeitem seus ritmos e in-
teresses. Cuidam de si mesmos e do próprio 
corpo, de forma a valorizar as diferenças e 
conquistas do processo. Vivenciam brincadei-
ras gestuais, cantigas e acalantos, e exploram 
movimentos, expressões, canções, balbucios 
e conexões com seus pares e com seus pro-
fessores.

Enfim, reconhecer a importância dos 
jogos e brincadeiras dentro dos anos iniciais 
é favorecer uma aprendizagem rica no coti-
diano possibilitando que aos alunos se apro-
priem de saberes e conhecimentos ligados 
ao brincar e a cultura da infância. 
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Este artigo tem a pretensão de levar superação de atividades repetitivas na Educação 
Infantil, pois nenhum conhecimento é único e verdadeiro. Nesse sentido, tudo depende do 
contexto histórico e social. E como será a escuta e o planejamento do professor.

Desse modo, esta pesquisa, que teve por objeto pensar a utilização da educação psi-
comotora na promoção do desenvolvimento global da criança na fase da Educação Infantil. 
Como resultado desta pesquisa, verificou-se, na literatura produzida pelos diversos teóricos 
estudados, que a educação psicomotora é fundamental para desenvolver diversas habilidades 
infantis, por exemplo, aprendizagens no que se refere aos aspectos motores, sociais, intelec-
tuais e cognitivos.

Vê-se que é fundamental que o professor da Educação Infantil esteja preparado para 
planejar esses processos de desenvolvimento e aprendizagem e possa escutar ativamente 
as crianças no que diz respeito às habilidades que podem ser desenvolvidas para isso, os 
conteúdos trabalhados devem ser atrelados às necessidades de cada agrupamento.

Faz-se preciso salientar que, colocar em prática a psicomotricidade, no espaço da Edu-
cação Infantil muitas atividades são realizadas de forma onde a brincadeira é o elo entre o 
conhecer e desenvolver, por exemplo: jogo de imitação usa de massa de modelar, circuitos 
diversos, recortes, jogos de memória, entre outros.

Nesse caso, pode-se pensar que o uso da psicomotricidade ou outros caminhos que 
ampliem o desenvolvimento e a aprendizagem das crianças na Educação Infantil não sejam 
precisamente o processo formativo inicial e continuado dos professores, por exemplo. Inclusive 
isso poderia ser objeto de nova investigação no espaço escolar estudado.

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB) (1996, n. p.), em seu artigo 61, discorre sobre a for-
mação dos profissionais da educação. Esse documento traz como necessária: “a presença de 
sólida formação básica, que propicie o conhecimento dos fundamentos científicos e sociais 
de suas competências de trabalho”. Com efeito, um profissional com formação e treinamento 
adequados é capaz de realizar um trabalho mais efetivo no que tange ao processo educativo 
das crianças.

Esta pesquisa é uma reflexão da singularidade de uma realidade em meio a tantas outras 
existentes. Assim sendo, é válido dizer que há sempre mais quando se quer mais. Portanto, 
que este seja apenas o início de outros processos investigativos futuros. E que a escuta e 
o protagonismo das crianças e o planejamento dos professores com certeza traz melhores 
atividades psicomotoras.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: A educação infantil vem ampliando seu olhar quanto à importância da leitura e 
suas contribuições na construção da aprendizagem, logo nos primeiros anos de vida. 
A fim de apresentar tais fatos, iniciamos esse Trabalho de Conclusão de Curso, citando 
a História da educação e seu desenvolvimento no decorrer dos séculos. No segundo 
capítulo abordamos a importância da leitura e sua iniciação ao letramento, onde o papel 
do educador é primordial neste processo de aprendizagem. Contudo a partir do terceiro 
capítulo a abordagem será sobre a importância da leitura na construção da linguagem 
verbal, explorando a linguagem formal e informal tão rica na infância. No quarto capítulo, 
inicia-se a discussão de estimular comportamentos leitores, despertar a leitura como fonte 
de prazer e encerrando com algumas orientações didáticas e sugestões de exploração da 
linguagem verbal na Educação Infantil sugeridas pela Prefeitura Municipal da Cidade de 
São Paulo e um repertório de livros apreciados por crianças pequenas.

Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Leitura; Educação Infantil.
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No Brasil, pesquisas realizadas em 2013 pelo IBGE em quatro estados: Pará, São 
Paulo, Rio Grande do Sul e Pernambuco, mostram que pessoas entre dez anos 
ou mais dedicam em média 6 minutos por dia à prática da leitura.

Diante disto, de acordo com Dantas (1990), se faz necessário o resgate da leitura como 
prioridade nas políticas públicas e no imaginário social, afinal, a leitura é mais que um instru-
mento escolar, é um passaporte para a entrada na escrita e na cultura. O papel da instituição 
escolar é ensinar a criança a folhear instrumentos de leitura para inserir-se de modo pensante 
nessa sociedade letrada (letras- símbolos- números).

Pesquisas apontam que entre a população brasileira, 40% fazem curso ou já terminaram 
com o objetivo de terem melhores salários e se desenvolverem profissionalmente. Somente 
com discussão a respeito da leitura podemos promover uma transformação social e positiva 
que todos merecemos.

No nosso contexto atual, as pessoas envolvidas com a educação devem sensibilizar-se 
em torno dos livros e da leitura, pois são instrumentos de atuação importantes na sociedade. 
Uma nação sem leitura não conceberá sua cidadania plena. Na escola a leitura é a passagem 
ao mundo das letras que se encontra com o caminho dos números e dos símbolos.

Mediante a essas informações, como chegar a este caminho letrado? O domínio da 
leitura e do letramento, não é algo simples, envolve práticas a serem desenvolvidas gradati-
vamente, algumas crianças desenvolvem estas aptidões no seu cotidiano, porém a maioria 
carece da ajuda da escola para esta tarefa.

No mundo em que vivemos, desde o trabalho formal até a nossa rotina diária, exigem 
o envolvimento complexo de situações práticas de leitura, desde leitura de situações sociais 
a compreensão de textos.

Para que um cidadão se realize profissionalmente, ele precisa saber ler, pois será a 
partir desse conhecimento que ele terá estímulo para estender esse objetivo aos seus filhos, 
e consequentemente, terem um futuro melhor financeiramente.

Ler para a criança é um ato de responsabilidade do professor que, ao emprestar a voz 
para que o autor fale às crianças, também assegura a elas o direito de ingressarem nesse 
universo letrado, antes mesmo de saber os nomes das letras.

INTRODUÇÃO
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LEITURA E LETRAMENTO NA 
INFÂNCIA

Para Coelho (2000), o letramento é 
acontecimento, é o pensamento que surge, 
inexplicável, para viver e pensar o letramen-
to. O conhecimento das letras é apenas um 
meio para o letramento, que é o uso social da 
leitura e da escrita. Letrar é inserir a criança 
no mundo letrado e seus diferentes usos na 
sociedade.

O letramento vem da cultura e muitas 
crianças já chegam à escola com conheci-
mento informal absorvido no seu dia-a-dia. 
Cabe à escola despertar na criança o gosto 
de ler e emocionar-se com as histórias lidas e 
fazer dos personagens seus parceiros, aproxi-
mando a criança da escrita e os encantamen-
tos que ela proporciona.

Evidentemente que para se consolidar a 
leitura de forma significativa é necessária uma 
aliança com as outras áreas de formação do 
sujeito, uma delas é investir na formação do 
professor para aprimoramento na sua área de 
conhecimento, com o reforço da leitura tor-
nando-os leitores fluentes e críticos para que 
gerem outros leitores atuantes, este é um dos 
grandes desafios a serem superados.

Paulo Freire (1979) já possuía esta vi-
são quando dizia: “Ninguém educa ninguém, 
assim como ninguém se educa sozinho. Al-
guém só aprende se existir um alguém que 
lhe deseja ensinar, da mesma forma, alguém 
só ensinará se tiver alguém ardentemente pre-
disposto a aprender”.

A instituição escolar é o local que deve 
propor e possibilitar a aquisição de novos sa-
beres, garantir um processo de aprendizagem 
significativo em todas as disciplinas, visando 
despertar o desejo de aprender, intimamente 
ligado com a capacidade de leitura (FREIRE, 
1979).

De acordo com Carvalho (1984), a so-
ciedade passa por evoluções tecnológicas 
de informação, mas o instrumento necessário 
para acompanhar estas mudanças sociais é 
a leitura em seu amplo sentido, já que a parti-
cipação nesta realidade acontece quando so-
mos sujeitos históricos capazes de registrar o 
passado, projetar o futuro e realizar conquis-
tas no presente para um mundo melhor.

A leitura deve ser um convite ao mun-
do da fantasia, pois é uma aprendizagem ad-
quirida para a vida inteira, transcendendo as 
letras. A observação diária do professor em 
sala de aula, adequando o desenvolvimento 
cognitivo de cada aluno que irá estimular este 
aluno para o mundo da leitura.

Para o Brasil (1995), a literatura é um 
dos caminhos para o mundo da imaginação, 
algo além da vida real, possibilita o mergulhar 
em diversos mundos através das histórias. É 
preciso o interesse pelas palavras, isso pode 
ser desde muito cedo, através das músicas e 
conversas ouvidas dentro do ventre materno, 
quando embalada com canções de ninar, ou 
nas conversas com a família ao compartilhar 
histórias e experiências, não podemos esque-
cer de que somos narrativos.

O ser humano é fonte inesgotável de 
história e por isso de leitura. O processo de 
leitura faz parte das competências cognitivas, 
sociais e culturais e para se ler bem é neces-
sário o interesse para as narrativas em geral. 
A escola e a família possuem o papel de es-
timular este fascínio.

Nas reformas educacionais o professor 
se depara com várias concepções educacio-
nais. Uma delas é bastante conhecida como o 
professor transmissor de um saber produzido 
no exterior da profissão, ou seja, o professor 
como técnico.

De acordo com Vygotsky (1989), em 
oposição a esta visão, novas tendências vêm 
apostando no professor reflexivo capaz de 
criar seu próprio caminho profissional, que 
é coletivo, construído no caminhar pedagó-
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gico. Precisamos de um professor reflexivo 
que saiba lidar com as múltiplas dificuldades 
encontradas em sua profissão. Investir na for-
mação docente é o primeiro passo para que 
o professor seja capaz de elaborar suas prá-
ticas, transformando-as quando necessário 
para alcançar o aluno.

Assumir que o processo de mudança 
educacional se faz com participação do pro-
fessor, e para tal se faz necessário o inves-
timento em formação contínua. Temos que 
reforçar a necessidade de se tratar o ensino 
como uma profissão dinâmica, em desenvol-
vimento, onde o professor toma para si a res-
ponsabilidade que lhe compete ao definir os 
rumos da mudança educacional, um sujeito 
capaz de produzir mudanças sociais, políticas 
e culturais (FREIRE, 1979).

Outro item que não pode faltar em um 
professor reflexivo é a preocupação com o 
planejamento e avaliação de suas aulas, isso 
só ocorre se o professor registrar suas ações, 
os avanços e dificuldades dos alunos. O re-
gistro representa muito mais que um roteiro 
de aula ou uma enumeração de atividades 
desenvolvidas com seus alunos. Escrever so-
bre a prática faz pensar e refletir sobre cada 
decisão que foi ou será tomada, permitindo 
aprimorar o trabalho diário e adequá-lo com 
frequência às necessidades dos alunos.

O que não falta no dia a dia do profes-
sor são oportunidades para colocar ideias e 
reflexões no papel. Ao fazer o planejamento, 
por exemplo, ele pode antecipar o que preten-
de alcançar em sala de aula. Sem essa refle-
xão, o docente corre o risco de estar sempre 
improvisando.

Em cada uma das escritas reflexivas 
feitas pelo professor, há elementos para que 
ele cresça como profissional e melhore seu 
desempenho, desde que elas sejam compar-
tilhadas com um formador que o oriente, uma 
parceria do corpo escolar como um todo, 
onde o professor não está sozinho.

Entretanto para a Unesco (2004), busca 
despertar na criança o fascínio pela fantasia 
do mundo de ficção é um desafio para todo 
educador. Particularmente quando se trabalha 
com crianças pequenas, cujas competências 
para agir, interagir e modificar seu ambiente 
têm sido cada vez mais estudadas.

O que as pesquisas que vêm sendo 
realizadas sobre o desenvolvimento humano 
têm apontado é que a criança é um sujeito 
competente, ativo e agente de seu desenvol-
vimento. Nas interações com outros em seu 
meio, em atividades socioculturais concretas, 
as crianças mobilizam saberes e ao mesmo 
tempo os modificam.

Daí a importância de as crianças terem 
amplas oportunidades de exploração e co-
nhecimento da leitura, como fonte de prazer e 
cabe ao professor proporcionar este momen-
to de amor pela leitura.

Aprender pode ser entendido como o 
processo de modificação do modo de agir, 
sentir e pensar de cada pessoa que não pode 
ser atribuído à maturação orgânica, mas a sua 
experiência positiva e prazerosa. A prática da 
leitura como algo diário torna-se hábito, prati-
cando assim o escutar, imaginar e o recontar.

Quando a criança leva para casa o re-
lato de um conto de forma espontânea, di-
vertida, inteligente, representa um passaporte 
para a família assegurar-se de que o cotidiano 
da criança é mágico, cheio de descobertas e 
de demonstrações de prazer.

A leitura e a análise de histórias propor-
cionam para criança a oportunidade de fazer 
sentido do texto e de experimentar a cons-
trução conjunta, vivenciando processos onde 
aspectos linguísticos e afetivos da maior im-
portância são acionados em decorrência do 
próprio ato de contar história, onde as pesso-
as ficam em geral próximas umas das outras, 
trabalhando temas como: perdas, frustrações, 
medos, etc.
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A REAL FUNÇÃO DA LEITURA NA 
APRENDIZAGEM

Atualmente a leitura nos dias de hoje é 
centro de grande preocupação para toda so-
ciedade, pois se queremos pessoas críticas 
e informadas a leitura é primordial para esta 
conquista.

De acordo com Rios (1990), no Brasil 
a grande maioria da população está alfabe-
tizada. Mas nem todos, ou melhor, apenas 
uma minoria sabe ler bem, isto é, são poucos 
os que entendem o que dizem os livros. Em 
geral, todos os que sabem ler bem estão alfa-
betizados, mas nem todos estão alfabetizados 
sabem ler bem. Por isso não devemos con-
fundir alfabetização e leitura, que são coisas 
completamente diferentes.

A sociedade deu à escola a responsa-
bilidade de alfabetizar seus alunos e há anos 
ela tem cumprido essa missão, contribuindo 
significativamente para a alfabetização de 
uma grande parte da população. A escola 
alfabetizou, mas muitas crianças chegam à 
segunda etapa, à universidade, sem compre-
ender ou tendo muitas dificuldades para com-
preender o que lê.

Um dos motivos é a modernização com 
a utilização de códigos e placas que acaba-
ram por simplificar textos, criando uma gera-
ção que não tem interesse pela leitura e suas 
possibilidades.

Não podemos negar que a escola é in-
fluenciada por vontades políticas e escolhas 
sociais, que acabam dando o acesso para 
as pessoas conseguirem melhores oportuni-
dades de trabalho e nível social, repetindo 
o modelo de vencer ou fracassar através do 
instrumento avaliativo.

Hoje temos alfabetizado e leitores e esta 
separação é evidente, obrigando todos os sis-
temas educacionais de todos os países a re-
considerar o ensino da leitura ou, mais preci-

samente, levá-lo a considerações, levantando 
metas para acabar com esta divisão. Na fase 
do aprendizado, o meio deve proporcionar à 
criança toda ajuda para utilizar textos e não os 
simplificar para adaptá-los às possibilidades 
atuais do leitor. Não se aprende primeiro a 
ler palavras, depois frases, mais adiante tex-
tos e, finalmente, textos dos quais se precisa. 
Para aprender a ler , faz-se necessário estar 
envolvido pelos textos, encontrá-los, ser tes-
temunha e associar-se à utilização.

De acordo com Freitas (2006), a es-
cola deve ser uma instituição que segundo 
César Coll(1993)- “encaixe os saberes cien-
tificamente construídos com os conhecimen-
tos elaborados pelas crianças”. Essa missão 
implica na adequação dos saberes, possibi-
lidades cognitivas e conhecimentos prévios 
das crianças.

A fala ao contrário do que se pensa não 
é algo pronto, é uma aquisição que depende 
das interações sociais e nas possibilidades 
de observação e participação nas situações 
comunicativas.

Desde o nascimento, a criança interage 
com outras pessoas e desta relação dão sig-
nificado ao mundo e a si mesmo tornam-se 
um ser histórico e singular. As crianças meno-
res se comunicam entre si e com os adultos 
com diferentes propósitos: para pedir algo, 
relacionar-se ou para contar algo com suas 
próprias palavras, brincando com elas.

Na organização da fala as crianças pre-
cisam: identificar-se, descrever, narrar, expli-
car, transmitir informação, informar, concordar 
ou discordar, expressar sentimentos, manifes-
tar dúvidas, etc.

Estas aprendizagens vão se desenvol-
vendo e aprimorando ao longo do tempo, com 
as interações e vivências de variadas oportu-
nidades. Um parceiro muito importante é o 
professor, que na educação infantil responde 
às especificidades das crianças tão pequenas 
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e busca recursos para ensinar respeitando a 
fase que cada um se encontra.

As instituições de educação infantil de-
vem ter um olhar diferenciado para a lingua-
gem oral, pois é na comunicação cotidiana 
que o professor observa os avanços nas ten-
tativas de comunicação. Conversas em gru-
pos é uma situação em que as crianças de-
senvolvem muitas competências linguísticas. 
Aprender a se colocar diante de um público 
pressupõe viver situações coletivas provoca-
tivas importantes.

Na apreciação pela leitura o professor 
deve buscar ações que as crianças encon-
trem significado e compreensão no mundo da 
imaginação. O professor atua de modo direto, 
ele é o modelo; o despertar e o gostar de 
leitura dependerá inicialmente deste modelo 
positivo.

Para Freire (1979), as mudanças so-
ciais e políticas são responsáveis por produ-
zirem as heranças culturais de uma socieda-
de, que só existe devido à linguagem verbal 
que é responsável por organizar o modo de 
pensar e agir das pessoas. A linguagem ver-
bal se expressa no oral e no escrito, criadas 
nas práticas sociais de comunicação entre 
os homens, nos sentimentos, imaginação e 
expressão de suas ideias.

Em estudos, notamos a educação infan-
til assumindo seu papel educativo no domí-
nio da oralidade: reconhecem seu papel na 
constituição de sujeitos falantes, pois as ins-
tituições de Educação Infantil são ambientes 
sociais, lugar onde muitas vezes as crianças 
começam a falar e aprendem diversas formas 
sociais de comunicação. É na Educação In-
fantil que se estimula e se aprende as canti-
gas de roda, jogos cantados e o gosto pela 
leitura.

Durante muitos anos ocorreram críticas 
ao trabalho com a leitura e a escrita, pois as 
instituições educacionais centralizava-se nas 

práticas de decodificação do escrito, deixan-
do de lado o reconhecimento, compreensão 
e fruição da linguagem, Vygotsky já afirmava:

” Até agora, a escrita ocupou um lugar 
muito estreito na prática escolar, em relação 
ao papel fundamental que ela desempenha 
no desenvolvimento cultural da criança” (VY-
GOTSKY, 1989).

Mas hoje o pensamento mudou, com 
vários estudos e pesquisas no campo da psi-
cologia, linguística e da pedagogia, sabe-se 
que as crianças vivem em sociedades letra-
das, ricas em fontes de comunicação entre 
as pessoas e assim começam a interessar-se 
pela escrita, eles procuram compreender o 
mundo dos adultos e suas representações.

Emília Ferreiro enfatiza:” A tão famosa 
“maturidade para a leitura e escrita” depen-
de muito mais das ocasiões sociais de estar 
em contato com a linguagem escrita do que 
de qualquer outro fator que se invoque. Não 
tem sentido deixar a criança à margem da lin-
guagem escrita ‘esperando que amadureça’” 
(FERREIRO, 1985).

A escola por muitos anos negou o aces-
so da criança à escrita equivocadamente já 
que a linguagem ocorre no contato com o 
convívio social. Ana Teberosky e Emília Ferrei-
ro trouxeram uma nova visão sobre a alfabeti-
zação com o livro: “A psicogênese da língua 
escrita”; destacam que para aprender a ler e 
escrever dependerá da relação que a criança 
terá desde pequena com a cultura escrita. 
A leitura e a escrita são processos que se 
revelam na interação com o mundo, o conta-
to com a linguagem escrita ocorre quando o 
professor empresta sua voz aos textos e se 
torna escriba de suas criações na produção 
de textos. Assim as crianças podem contar 
com o olhar atento e curioso do professor.

A leitura desempenha papel de desta-
que no percurso da escrita. Quando traba-
lhamos com a linguagem verbal, seja oral 
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ou escrita, estamos abordando várias apren-
dizagens como: brincar com as palavras, 
conhecer narrativas literárias e desenvolver 
comportamentos leitores e desenvolver a co-
municação.

Para desenvolver comportamentos lei-
tores necessitamos da construção de experi-
ências, a partir do contato com a escrita e as 
produções narrativas.

Nós adultos, nem sempre temos cons-
ciência dos comportamentos leitores que de-
senvolvemos ao longo de nossa formação, 
quando lemos e damos sentido e entusiasmo; 
o comportamento leitor salta aos olhos das 
crianças em especial nas rodas de leitura.

“Ler para uma criança é antes de tudo 
um ato de generosidade e de responsabili-
dade do professor que, ao emprestar a voz 
para que o autor fale às crianças, também as-
segura a elas o direito de ingressarem nesse 
universo letrado, antes mesmo de saber os 
nomes das letras, È na roda de leitura que 
as crianças ampliam o repertório de histórias 
desde os contos tradicionais de fadas, até 
os populares brasileiros e de outras culturas 
etc.” (ORIENTAÇÕES CURRICULARES SME, 
2007).

A roda de leitura deve sempre estar 
presente no ambiente escolar aumentando o 
repertório de histórias, com a frequência diá-
ria e bem planejada, este será um momento 
de grande aprendizagem. A criança também 
deve ter momentos de contato com os livros, 
para folheá-los e explorá-los com o cantinho 
da leitura, possibilitando a construção de pro-
cedimentos de manuseio desses materiais e 
de possibilidades de leituras através de ima-
gens ou imaginação.

FORMANDO LEITORES CRÍTICOS

Querem-se uma comunidade justa, en-
tão se devem formar leitores competentes, 
críticos e sensíveis, pois esta é a porta de 
entrada para tantas mudanças necessárias. A 
escrita deve ter sentido para quem lê. O saber 
ler deve ultrapassar o decodificar palavras, e 
muito mais que isso é o movimento de intera-
ção com o mundo, com poder transformador.

Quando o indivíduo aprende a ler, o 
mundo é descoberto e passa a ganhar ou-
tro sentido, passa a comunicar, interpretar e 
analisar desenvolvendo assim as condições 
básicas para o crescimento humano.

O que é ler? O que é leitura? São per-
guntas complexas que demandam algumas 
reflexões, já que a leitura se relaciona com 
fatores biológicos, psíquicos, filosóficos, his-
tóricos, culturais e sociais.

Ler é um ato de estar conectado com 
o mundo do outro, e poder receber e enviar 
mensagens, compreender e adentrar em 
mundos imaginários. Leitura esta palavra de-
riva do latim “lectura”, originariamente com o 
significado de “eleição, escolha”, e a forma 
como se interpreta um conjunto de informa-
ções.

O processo de leitura faz parte das com-
petências cognitiva, social e cultural e para se 
ler bem é necessária a passagem pela educa-
ção formal e pelo processo de alfabetização. 
A leitura é muito mais do que um instrumento 
escolar, é um passaporte para a entrada na 
cultura escrita, envolve o domínio de práticas 
culturais que levam a compreensão do mun-
do, criando novas identidades, novas formas 
de inserção social, nova maneira de pensar 
e agir.

De acordo com Coelho (2000), no Bra-
sil o governo incentiva: editoras, livrarias e 
empresas privadas a distribuição de livros e 
campanhas publicitárias. Mas ainda falta mui-
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to para que os brasileiros adquiram compor-
tamentos leitores

O ato de ler não pode ser uma atividade 
passiva. Pois o leitor é um elemento ativo no 
processo. O desenvolvimento da linguagem 
não é algo natural, pois é fruto de experiên-
cias sociais construídas com o contato de es-
cutas e produções narrativas.

Podemos reconhecer leitores por seus 
comportamentos, há leitores que gostam de 
comentar ou recomendar algo que já leram. 
Nas crianças pequenas o ato de querer ouvir 
várias vezes a mesma história vem da vonta-
de de antecipar os acontecimentos futuros e 
sentimentos a cada leitura.

Os adultos nem sempre têm consciên-
cia dos comportamentos que adquiriram ao 
longo da vida. A leitura é um exercício de 
cidadania que exige do leitor criatividade, mo-
bilizando seus conhecimentos prévios, intera-
gindo com os textos, construindo significados, 
incorporando reflexivamente no seu universo 
de conhecimento de forma a levá-los a com-
preender melhor seu mundo e seu semelhan-
te. Cabe à escola o desafio de ensinar o leitor.

A questão é: Como despertar o gos-
to pela leitura nas crianças? Já conhecemos 
os benefícios que a leitura traz na vida das 
pessoas. Leitores tendem a possuir um bom 
vocabulário, oral e escrito e articulam melhor 
as ideias com maior facilidade de coerência, 
tornam-se mais criativos.

Mas isto só ocorrerá se a criança tiver 
estímulos literários desde pequena, teremos 
leitores se as crianças tiverem pais leitores, já 
que tendem a copiar os comportamentos dos 
adultos que os cercam. Quando um adulto lê 
ao lado de uma criança, incitam a curiosida-
de, ressaltando que interesses pessoais de 
cada faixa etária é outro ponto de estímulo, ler 
temas que prendam a atenção e o imaginário 
da criança.

Alguns artigos para bebê recomendam 
iniciar com contação de histórias aos seis me-
ses de idade, cativando a atenção e o gosto 
pela leitura, o ouvir e imaginar. A escolha dos 
livros é de suma importância para adequar 
a fase imaginativa da criança. Na educação 
infantil a leitura deve ser entendida e sentida 
pela criança como forma de prazer, dando 
asas à imaginação, para que sempre queiram 
outra vez.

A escola de educação infantil, por se 
tratar de um ambiente alfabetizador, tem a 
possibilidade de despertar o gosto pela lei-
tura nas crianças e posteriormente nos pais, 
este trabalho além de estimular o imaginário, 
aproxima as crianças do mundo letrado. Se 
queremos pessoas leitoras temos que ofere-
cer atividades diárias em que os pequenos 
tenham a oportunidade de ler, trocar ideias, 
ouvir e comentar.

O livro é um mundo a ser descoberto 
a cada página, é um contador de história. A 
leitura foi criada para o prazer e não ser um 
dever. Quando o livro se torna uma porta para 
o imaginário, ocorre a interação entre o leitor 
e os personagens tornando-se cúmplices no 
texto.

A ampliação da leitura se torna inspira-
dora quando colocada como fonte de inspira-
ção, a aproximação e o prazer ao ato de ler 
e de ouvir histórias. Na escola os momentos 
de leitura de diferentes textos, desenvolvem 
na criança o prazer pela leitura, trazendo con-
fiança, criatividade e alegria.

Quando falamos em criança pequena, 
a releitura de contos é muito comum, pois os 
pequenos vão adquirindo intimidade com os 
personagens e a cada nova leitura, trechos e 
falas são acrescentados ao repertório linguís-
tico e a sua imaginação.

Alguns cuidados devem ser tomados 
para não frustrar ou matar o sentimento de 
prazer ao ler para a criança. Alguns cuida-
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dos e ações devem ser respeitados quando 
falamos em despertar o gosto pela leitura em 
crianças pequenas: elas possuem o direito 
de apenas explorar o livro e suas imagens; 
direito de pular páginas, criando uma nova 
história com figuras que lhe chamou atenção; 
o direito de pedir para reler, já que ao reler a 
criança imagina, acrescenta e recria os perso-
nagens; o direito de ler a qualquer momento.

Na sala de educação infantil o aces-
so aos livros é muito importante para que as 
crianças possam explorá-los quando desejar 
e o direito de ler em voz alta, ou calar, pois 
a leitura é companhia. Com as novas tecno-
logias, surgem novos símbolos e siglas, mas 
com a internet a leitura também é estimulada 
pelas razões da comunicação, abrindo assim, 
novos recursos para o acesso a materiais im-
pressos que hoje podem ser encontrados di-
gitalizados.

Sem dúvida, a tecnologia abriu portas 
de acesso rápido e abrangente de novas pos-
sibilidades. Porém o papel do professor não 
é dispensado, pelo contrário, cabe à escola 
ensinar e mostrar os caminhos corretos para 
uma leitura produtiva e com conteúdos críti-
cos. A leitura é uma atividade dinâmica de 
recriação, intertextualidade que enriquece e 
amplia o sentido imediato daquilo que é lido.

As razões pelas quais levam o homem 
a ler são próprias e ninguém pode se sentir 
no direito de pedir um prestar contas dessa 
intimidade estabelecida. A leitura deve ser vis-
ta como um brincar com as palavras, pois é 
uma função prioritariamente exercida pelo fa-
lante. Nas brincadeiras, cantigas, quadrinhas 
e demais textos do repertório de tradição oral 
brasileira, encontramos um vasto repertório, 
que são fontes inesgotáveis de prazer para 
as crianças e por isso deve ser enfocado no 
trabalho das instituições educativas.

No trabalho com crianças de zero a 
dois anos o professor pode levar as crianças 
a distinguir a entonação quando conta his-

tórias e quando se comunica em situações 
cotidianas, podem acompanhar verbalmente 
contos de repetição a partir das narrações do 
professor e narrar trechos de histórias utilizan-
do recursos expressivos próprios.

Nas crianças de dois a quatro anos o 
imitar é muito utilizado, a gestualidade e a 
postura adotada pelo professor quando lê, 
tais como ler a partir da capa, virar as páginas 
do livro sucessivamente, etc., reconhecer no 
livro as histórias que lhe são lidas, procurar ou 
pedir diferentes livros ou de sua preferência, 
reconhecer passagens de histórias a partir 
das imagens e ilustrações de um livro, reco-
nhecer repertório de contos de fadas, contos 
de repetição além de acompanhar com apoio 
das ilustrações, bem como conhecer os dife-
rentes usos dos livros. Já com os maiores, es-
ses podem ser incentivados a utilizar elemen-
tos da linguagem que se escreve no reconto 
de narrativas, recontar histórias de repetições 
ou acumulativas com apoio nos livros.

É importante que o professor se preo-
cupe com a qualidade dos livros e escolha 
bons livros e conheça o texto e prepare a 
leitura com antecedência, evitando gagueiras 
e improvisações.

Durante a leitura ele deve demonstrar 
atitude cuidadosa de quem lê para o outro e 
é referência de leitor: preocupando-se com 
a entonação, mostrando-se interessado, sur-
preso, emocionado. Também deve manter-se 
fiel ao texto, explicitando a diferença entre ler 
e contar histórias. Após a leitura, o professor 
pode colocar-se para o grupo opinando sobre 
o que leu, colocando seu ponto de vista. Pode 
em seguida ajudar as crianças a comentar a 
leitura, colaborando assim com a construção 
coletiva de sentidos para o texto.

Existem muitas ações que valorizam as 
práticas de leitura como, por exemplo:

-Organizar um mural para troca de lei-
tura;
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-Promover indicações de leituras;

-Organizar mostra de livros de um mes-
mo autor ou preferências do grupo;

-Incentivar troca de livros;

-Incentivar o empréstimo de livros para 
casa.

Alguns objetivos devem ser alcançados 
pela criança como:

-Familiarizar-se com a escrita por meio 
do manuseio de livros, revistas e outros porta-
dores de texto e da vivência de diversas situ-
ações nas quais seu uso se faça necessário;

-Escutar textos lidos, apreciando a leitu-
ra feita pelo professor;

-Interessar-se por escrever palavras e 
textos ainda que não de forma convencional;

-Escolher os livros para ler e apreciar.

- Conteúdos relacionados ao falar e es-
cutar

-Uso da linguagem oral para conver-
sar, brincar, comunicar e expressar desejos, 
necessidades, opiniões, ideias, preferências, 
sentimentos e relatar suas vivências nas di-
versas situações de interação presentes no 
cotidiano;

-Elaboração de perguntas e respostas 
de acordo com os diversos contextos de que 
participa;

-Participação em situações que envol-
vem a necessidade de explicar e argumentar 
suas opiniões e pontos de vista;

-Relato de experiências vividas e narra-
ção de fatos em sequência temporal e causal;

-Reconto de histórias conhecidas com 
aproximação às características da história 
original no que se refere à descrição de per-
sonagens, cenários e objetos, com ou sem a 
ajuda do professor;

-Conhecimento e reprodução oral de 
jogos verbais como trava-línguas, parlendas, 
adivinhas, poemas e canções.

Algumas práticas de leituras que não 
devem faltar na Educação infantil:

-Participação nas situações em que os 
adultos leem textos de diferentes gêneros, 
como contos, poemas, parlendas, etc.;

-Participação em situações que as crian-
ças leiam, ainda que não o façam de maneira 
convencional;

-Observação e manuseio de materiais 
impressos, como livros, revistas, jornais, etc., 
previamente apresentados ao grupo;

-Valorização da leitura como fonte de 
prazer e entretenimento.
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No decorrer deste trabalho, observa-se que não podemos abrir mão da Literatura infantil, 
pois é através dela que o conhecimento chega às crianças desde pequenas. Com a literatura 
infantil, desenvolvemos a imaginação, a criatividade e o cognitivo mesmo quando as crianças 
não são alfabetizadas.

Não podemos esgotar um assunto tão vasto e rico como a leitura na educação infantil, 
mas levantar reflexões e apontar alguns caminhos para este resgate como tema principal nas 
escolas, que ficou em segundo plano, momento de distração no cotidiano de milhares de 
crianças.

Nós educadores devemos repensar nossas práticas e promover no cotidiano escolar, a 
discussão sobre a pluralidade cultural do povo brasileiro, por meio das atividades de leitura, 
com objetivo de ampliar a formação do profissional da educação, no que se refere à indicação 
e leitura de livros adequados para cada uma das diferentes faixas etárias.

Acreditamos, que podemos realmente levar muitas crianças a ampliar e educar seus 
olhares para a leitura e para a arte (literatura), a se transformar em leitores plurais, em ci-
dadãos mais preparados para a vida em sociedade que acima de tudo, estejam de mente 
aberta e disponível para aprender com as possibilidades de leitura de mundo e de vida que 
uma criança pode ensinar, construindo esse conhecimento por meio da leitura de bons livros 
e com professores bem preparados para atividades diárias no espaço escolar.

A escola deve ser o local do saber e do bem; a construção da cidadania crítica e ativa 
demanda conhecimento, reflexão, análise, discussão, prática de intervenção na realidade.

O professor deve ter uma boa dose de ousadia, devendo construir o conhecimento es-
colar a partir da realidade, estabelecendo relações entre textos e contextos, exercitar a escrita 
e o diálogo, provocar reflexões e questionamentos, motivar a criatividade dos educandos, 
tendo consciência de que compreender o mundo exige compreender o lugar e a sociedade 
que se vive.

A educação em parceria com a leitura abrange os processos formativos que se desen-
volvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O objeto do estudo consiste em evidenciar a relevância da pesquisa que teve 
como objetivo investigar o financiamento da educação pública  no Brasil, na esfera da 
educação básica,analisar a eficácia,  eficiência, efetividade, seu impacto e relevância no 
desenvolvimento socioeconômico futuro do país.  A pesquisa se concretizou na análise 
de dados fornecidos por entidades de referências como o PISA (Programa internacional 
de avaliação de alunos), IDEB, FUNDEB, CAQ entre outros como a legislação vigente, 
CF 88 e a LDB, e autores que estudam a temática. Como resultado fica evidenciado que 
os recursos que financiam a educação pública no Brasil na esfera da educação básica 
são insuficientes comparado a outros países, dentro do critério adotado investimento e 
qualidade, os recursos orçamentários destinados às políticas educacionais precisam ser 
amplamente discutidos e ampliados, de forma efetiva, de comprometimento político, que 
resulte na melhoria da qualidade da educação básica gratuita, garantida na letra da lei, a 
CF/88, a educação deve ser blindada das mudanças de governos para assim realmente 
ser um projeto de nação que impacte os avanços socioeconômicos. 

Palavras-chave: Financiamento; Educação Pública; Qualidade; Desenvolvimento.

O FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA NO BRASIL, NA 
ESFERA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, DA QUALIDADE AO IMPACTO 
SOCIOECONÔMICO NO FUTURO DO PAÍS
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Neste trabalho será explicitado o tema sobre a “educação no Brasil Colônia e no 
Brasil Império”. Para isto iremos dissertar sobre como surgiu a educação neste 
contexto pautada na esfera educacional com base em seus colonizadores e a 

influência europeia.

Para isto, é importante relembrar que foram os jesuítas, os primeiros a implantar em 
sistema educacional no território da colônia portuguesa na América. Eles foram estruturando 
as suas ideias educacionais tanto em torno dos ensinos religiosos quanto de princípios atre-
lados aos interesses econômicos portugueses. Cabe ressaltar que o interesse europeu que 
se desenvolve a educação brasileira é pautado pelos interesses dos portugueses nas terras 
recém descobertas e não era muito de ordem educacional e sim estritamente econômica.

Tanto que não era a grande preocupação por parte dos portugueses a implantação de 
um regime educacional que desse conta dos nativos aqui encontrados. Educação jesuítica, 
a prioridade lusitana era explorar economicamente o território e salvar as almas dos nativos 
educando-os na cristandade.

Com tudo a empreitada jesuíta foi financiada inicialmente pela coroa portuguesa, em 
um segundo momento passaria a contar com recursos advindos de rendimentos extraídos 
da produção gerada sobre sua administração. O “sistema de autofinanciamento” inaugurado 
com a Companhia de Jesus,

Segundo Monlevade (1997, p. 52) eram previstas duas fontes de recursos. Para a ins-
talação do Colégio, o Rei dava à Companhia um dote inicial suficiente para sua construção 
e equipamento e, como reforço de custeio e possibilidade de expansão, lhe doava terras e a 
faculdade de nelas investir e delas tirar proveito.

A gestão desses recursos foi tão eficiente que logo tornou-se protagonista estratégico 
da economia colonial.

O empreendedorismo foi interessante no primeiro momento, pois livrou a coroa do ônus 
do financiamento da educação, mas com o tempo passou a incomodar os interesses de Por-
tugal. O poder econômico conquistado pelos jesuítas estaria na origem da sua defesa.

INTRODUÇÃO
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A EDUCAÇÃO LAICA E AS REFORMAS 
POMBALINAS

Os alinhamentos de Portugal com o 
liberalismo os fazem buscar serem mais li-
berais, mais laicizados, por isso os jesuítas 
seriam expulsos de suas colônias. O século 
XVIII foi marcado por inúmeras transforma-
ções de ordem ideológica.

Em Portugal, o ministro de D. José I, co-
nhecido como Marquês de Pombal, conduziu 
uma série de reformas ilustradas, muitas das 
quais buscavam suprir o poder dos jesuítas.

Os colégios jesuíticos foram substituí-
dos pelas aulas régias. O pensamento ilustra-
do defendia o ensino laico e público respon-
sabilidade do reino, e não da igreja.

Esta é a primeira aparição de um ensi-
no laico, ensino de responsabilidade estatal, 
esse estado ainda era monarquia, mas tarde 
o império. Um ensino mais alinhado ao capita-
lismo emergente, aos interesses econômicos 
de Portugal, se dá essa reestruturação edu-
cacional no espaço das colônias.

Com a finalidade de obter impostos es-
pecíficos para o financiamento das aulas ré-
gias cria se um imposto, o subsídio literário, 
foi instituído para suprir o reino com materiais 
e professores, as aulas régias não foram im-
plementadas na escala desejada a princípio.

As dificuldades seriam sanadas com a 
vinda da família real, onde muitas transfor-
mações e reformas promovidas pelo império. 
Ainda assim, o império tinha outras priorida-
des e a educação não estava entre elas.

EDUCAÇÃO NO IMPÉRIO

Segundo fatos históricos, a vinda da 
família real para o Brasil seria responsável 
por transformar as relações de sociabilidade 
e cultura principalmente no território brasileiro, 
isso faria também a educação ganha novos 
ares, o recém-independente império do Brasil 

priorizou outras questões, falhando em con-
solidar um projeto educacional efetivo para o 
país. Favoreceu-se, neste período, o método 
Lancaster, que buscava ensinar o maior nú-
mero possível de jovens com o mínimo inves-
timento em professores (VIEIRA, 2008).

A primeira constituição 1824, sendo 
omissa em relação ao financiamento da edu-
cação, A reforma Januário da Cunha Barbosa 
1827 inexistem dispositivos sobre financia-
mento da educação que é mantida nos de-
mais documentos, as leis são omissas sobre 
a matéria financeira do período, advento da 
república em 1889 nova constituição conce-
bidas inúmeras medidas visando ao aprimo-
ramento do aparato educacional. Reforma 
Benjamin Constant 1890-1891 a matéria fi-
nanceira é tema marginal ou inexistente.

O período representa “um divisor de 
águas para a constituição do campo edu-
cacional”, importante contribuição para as 
mudanças na terceira década do século 20 
(VIEIRA,2008, p.360). Configurando-se como 
momento “fértil em matéria de reflexão e 
ação” (VIEIRA, 2012, p. 286).

O Manifesto dos Pioneiros da Educa-
ção Nova (1932), elaborado por educadores 
vinculados à defesa da escola pública, re-
gistra preocupação com o financiamento da 
educação, sugerindo a criação de um fundo 
especial ou escolar, que constituído de pa-
trimônios, impostos e rendas próprias seja 
administrado e aplicado exclusivamente no 
desenvolvimento da obra educacional, pelos 
próprios órgãos do ensino, incumbidos da 
sua direção (MANIFESTO, 1984, p. 415).

No seio do confronto entre defensores 
do ensino público e do ensino privado são 
forjadas algumas ideias e princípios afirma-
dos na Constituição de 1934, a primeira Car-
ta Magna a estabelecer orientações para o 
financiamento da educação. Nela são defini-
das vinculações de receitas para a educação, 
cabendo à União e aos Municípios aplicar 
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“nunca menos de dez por cento, e os Esta-
dos e o Distrito Federal nunca menos de vinte 
por cento, da renda resultante dos impostos 
na manutenção e no desenvolvimento do sis-
tema educativo” (art. 156).

Nos mesmos termos, é estabelecida a 
reserva de parte dos patrimônios da União, 
Estados e Distrito Federal para a formação 
de fundos de educação (art. 157). São ainda 
atribuídas responsabilidades relativas às em-
presas. A ideia de um fundo de financiamento 
aparecida no Manifesto é aqui reiterada, evi-
denciando que o Fundef viria materializar algo 
cogitado pelos pioneiros.

O principal defensor dessa medida, em 
verdade, foi Anísio Teixeira, cujo artigo “Sobre 
o problema de como financiar a educação 
do povo brasileiro: bases para discussão do 
financiamento dos sistemas públicos de edu-
cação” é pleno de atualidade e, tendo sido 
publicado originalmente na Revista Brasileira 
de Estudos Pedagógicos, em 1953, A rede-
mocratização iniciada com o fim do Estado 
Novo se traduz, entre outras iniciativas, na ela-
boração de uma nova Constituição em 1946.

Dentre as orientações a destacar no 
seu texto, cabe lembrar a retomada da ideia 
de vinculação de recursos para a educação, 
estabelecendo a aplicação de nunca menos 
de 10% por parte da União e nunca menos de 
20% das receitas resultantes de impostos dos 
estados, municípios e Distrito Federal na “ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino” (art. 
169). Ainda em matéria financeira, define-se a 
colaboração da União com o desenvolvimen-
to dos sistemas de ensino, prestando “auxílio 
pecuniário”, que no caso do ensino primário 
“provirá do respectivo Fundo Nacional” (art. 
171, parágrafo único).

Os dispositivos sobre recursos para 
a educação seriam detalhados pela Lei nº 
4.024, de 20 de dezembro de 1961, a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB). Seus 120 artigos apresentam dispositi-

vos sobre assuntos diversos, cinco dos quais 
focalizam o financiamento da educação (art. 
92 a 96). A vinculação de recursos prevista 
pelas constituições de 1934 e de 1946 é de-
talhada nos seguintes termos: Art. 92.

A União aplicará anualmente, na ma-
nutenção e desenvolvimento do ensino, 12% 
(doze por cento), no mínimo, de sua receita 
de impostos e os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios, 20% (vinte por cento), no 
mínimo.§ 1º Com nove décimos dos recur-
sos federais destinados à educação, serão 
constituídos, em parcelas iguais, o Fundo 
Nacional do Ensino Primário, o Fundo Nacio-
nal do Ensino Médio e o Fundo Nacional do 
Ensino Superior.§ 2º O Conselho Federal de 
Educação elaborará, para execução em prazo 
determinado, o Plano de Educação referente 
a cada Fundo. § 3º Os Estados, o Distrito Fe-
deral e os municípios, se deixarem de aplicar 
a percentagem prevista na Constituição Fede-
ral para a manutenção e desenvolvimento do 
ensino, não poderão solicitar auxílio da União 
para esse fim (BRASIL, Lei nº 4.024, 1961).

Em Aberto, Brasília, v. 28, n. 93, p. 17 - 
43, jan./jun. 2015. Conforme já referido, tais 
recursos deveriam ser “aplicados preferencial-
mente na manutenção e desenvolvimento do 
sistema público de ensino de acordo com os 
planos estabelecidos pelo Conselho Federal 
e pelos conselhos estaduais de educação”, 
de modo a assegurar “o acesso à escola 
do maior número possível de educandos; a 
melhoria progressiva do ensino e o aperfei-
çoamento dos serviços de educação; o de-
senvolvimento do ensino técnico-científico; o 
desenvolvimento das ciências, letras e artes” 
(BRASIL, Lei nº 4.024, 1961, art. 93, incisos 
1-4).

É importante notar que nesse mesmo 
artigo é definido pela primeira vez o conceito 
associado às despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino (MDE), referidas, 
então, como “manutenção e expansão do en-
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sino”. Essas poderiam ser as mudanças políti-
cas inauguradas com o regime militar iniciado 
em 31 de março de 1964 que trariam novos 
dispositivos legais, mais especificamente: a 
Constituição de 1967 e as leis de reforma 
universitária e do ensino primário e secundá-
rio (BRASIL, Lei nº 5.540, 1968; Brasil. Lei nº 
5.692, 1971).

Importante registro referente ao financia-
mento da educação no período, É a instituição 
do salário-educação, criado por lei em 1964, 
inicialmente destinado a “suplementar as des-
pesas públicas com a educação elementar” 
mediante contribuição de empresas vincula-
das à Previdência Social e “correspondente ao 
custo do ensino primário dos filhos dos seus 
empregados em idade de escolarização obri-
gatória” (BRASIL, Lei nº 4.440, 1964, art.1º).

Ao longo do tempo, o salário-educação 
foi conquistando maior relevância, passando 
a se configurar como importante fonte de re-
ceita adicional para a educação, como se verá 
adiante, na análise da terceira geração de po-
líticas, sob a vigência das políticas de fundos. 
No que se refere à concepção e ao financia-
mento da educação, a Constituição de 1967 
guarda fortes semelhanças com o texto de 
1937, afastando-se do teor democrático das 
constituições de 1934 e de 1946.

É flagrante o apoio ao setor privado, 
como se pode verificar na orientação de que, 
“respeitadas as disposições legais, o ensino é 
livre à iniciativa particular, a qual merecerá o 
amparo técnico e financeiro dos Poderes Pú-
blicos, inclusive bolsas de estudo” (BRASIL, 
Constituição, 1967, art. 168, § 2º), ou seja, 
mantém-se o espírito da LDB de 1961. Por 
outro lado, em lugar da vinculação de recursos 
para as diferentes esferas do poder público, 
o que se vê é uma passagem que retrata o 
descompromisso destas para com a educa-
ção pública. Veja-se, a propósito, o artigo que 
define a organização dos sistemas de ensino:

Art. 169 – Os Estados e o Distrito Federal 
organizarão os seus sistemas de ensino, 
e, a União, os dos Territórios, assim como 
o sistema federal, o qual terá caráter su-
pletivo e se estenderá a todo o País, nos 
estritos limites das deficiências locais.

§ 1º – A União prestará assistência téc-
nica e financeira para o desenvolvimento 
dos sistemas estaduais e do Distrito Fe-
deral.

§ 2º – Cada sistema de ensino terá, obri-
gatoriamente, serviços de assistência 
educacional que assegurem aos alunos 
necessitados condições de eficiência es-
colar (BRASIL. Constituição, 1967).

Criado como contribuição social das 
empresas para custeio do ensino fundamen-
tal de seus funcionários ou dos filhos destes, 
o salário-educação foi gradativamente incor-
porado como fonte adicional de receitas da 
educação básica administrada pelo governo 
federal.

Assim, o portal do Ministério da Edu-
cação (MEC) o define como: “contribuição 
social destinada ao financiamento de progra-
mas, projetos e ações voltados para o finan-
ciamento da educação básica pública e que 
também pode ser aplicada na educação es-
pecial, desde que vinculada à educação bá-
sica”. Além de estar previsto na Constituição 
Federal, o salário-educação foi regulamenta-
do pela Lei n° 9.424/96, Lei n° 9.766/98, 
Decreto nº 6.003/2006 e Lei nº 11.457/2007.

A contribuição é calculada. Os anos 
1980 se apresentam como palco de mudan-
ças políticas significativas para o Brasil. Na 
esteira dos movimentos de retomada da de-
mocracia, amplia-se a expectativa de maiores 
compromissos do poder público para com a 
educação.

Assim, a vinculação de recursos para 
a educação, inscrita nas constituições demo-
cráticas de 1934 e de 1946, é reeditada por 
força da chamada Emenda Calmon – Emen-
da Constitucional nº 24, de 1º de dezembro 
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de 1983. A partir de então, a União passaria 
a ser responsável pela aplicação de “nunca 
menos de treze por cento, e os Estados, o 
Distrito Federal e os municípios, vinte e cinco 
por cento, no mínimo, da receita resultante de 
impostos na manutenção e desenvolvimento 
do ensino” (BRASIL, EC nº 24, art. único).

Tal situação somente seria revista na 
Constituição de 1988, a mais extensa em 
toda matéria de educação, que foi detalhada 
em dez artigos específicos (art. 205 a 214) e 
figurou em quatro outros dispositivos (art. 22, 
inc. XXIV; art. 23, inc. V; art. 30, inc. VI e art. 
60 e 61 do Ato das Disposições Constitucio-
nais Transitórias – ADCT).

A Carta trata da educação em seus di-
ferentes níveis e modalidades, abordando os 
mais diversos conteúdos, inclusive a maté-
ria financeira. A vinculação de recursos para 
a educação recebeu tratamento prioritário, 
sendo estabelecido que a União aplicará, 
“anualmente, nunca menos de dezoito, e os 
Estados, o Distrito Federal e os municípios 
vinte e cinco por cento, no mínimo, da recei-
ta resultante de impostos, mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a pro-
veniente de transferências, na manutenção e 
desenvolvimento do ensino” (art. 212).

O mesmo artigo assegura como prio-
ritário na distribuição de recursos públicos 
o atendimento das necessidades do ensino 
obrigatório, nos termos do plano nacional de 
educação” (art. 212, § 3º). Mantém-se como 
fonte adicional de financiamento desse nível 
de ensino público “a contribuição social do 
salário-educação, recolhida, na forma da lei, 
pelas empresas, que dela poderão deduzir a 
aplicação realizada no ensino fundamental de 
seus empregados e dependentes” (art. 212, 
§ 5º).

Ainda sobre a matéria, cabe assinalar 
que o financiamento dos “programas suple-
mentares de alimentação e assistência à saú-
de” seria advindo de “recursos provenientes 

de contribuições sociais e outros recursos 
orçamentários” (art. 212, § 4º) Seria de se 
esperar que uma nova lei de diretrizes e ba-
ses da educação nacional daria sequência 
imediata à Constituição de 1988, o que, con-
tudo, ocorreu. Inúmeros percalços marcaram 
a trajetória da legislação educacional.

Depois de muitas contramarchas, em 
1996, o Congresso aprovou a primeira lei ge-
ral da educação promulgada desde 1961 – a 
Lei n° 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
que estabelece as diretrizes e bases da edu-
cação nacional. Consequência da Consti-
tuição de 1988, essa lei demorou oito anos 
para chegar ao formato final, que foi aprovado 
pelo Congresso Nacional em um período de 
grandes embates entre os diversos setores 
sociais.

À luz de ideologias e concepções edu-
cacionais diferentes, a LDB defendia a in-
clusão de interesses contraditórios. Ao final, 
consolidou-se num texto de 92 artigos, que 
apresenta princípios, fins, direitos e deveres 
(art. 1º ao 7º); dispositivos sobre a organiza-
ção da educação nacional, incluindo as in-
cumbências das diferentes esferas do poder 
público (art. 8º ao 20); níveis e modalidades 
de ensino – educação básica (educação in-
fantil, ensino fundamental e ensino médio) 
e educação superior, educação especial, 
educação de jovens e adultos e educação 
profissional (art. 21 a 60); profissionais da 
educação (art. 61 a 67); recursos financeiros 
(art. 68 a 77); disposições gerais (art. 78 a 
86); e disposições transitórias (art. 87 a 92). 
3 Repetindo e detalhando inúmeros artigos 
do capítulo da educação na Constituição de 
1988, a segunda LDB mantém muitas orien-
tações advindas de leis anteriores e traz al-
gumas novidades.

Dando sequência aos dispositivos da 
Emenda Constitucional n° 14/96, a LDB de-
fine o “regime de colaboração” (art. 8) e ex-
plicita as incumbências relativas à oferta da 
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educação escolar (art. 9 a 11). Enquanto aos 
municípios cabe oferecer a educação infantil 
em creches e pré-escolas, e, com prioridade, 
o ensino fundamental” (art. 11, inc. V), aos 
Estados compete assegurar o ensino funda-
mental e oferecer, com prioridade, o ensino 
médio” (art. 10, inc. VI).

A União tem a incumbência de organi-
zar, manter e desenvolver os órgãos e insti-
tuições oficiais do sistema federal de ensino 
e o dos Territórios” (art. 9º, inc. II), isto é, as 
escolas técnicas e as universidades federais. 
Também é responsável pela assistência téc-
nica e financeira e exerce função supletiva e 
redistributiva perante as demais esferas go-
vernamentais (art. 9º, inc. III).

Uma novidade do texto é a definição 
das responsabilidades da escola (art. 12) e 
dos docentes (art. 13).Para fazer jus às suas 
responsabilidades, a União deve aplicar no 
mínimo 18% e os Estados e municípios 25% 
da “receita resultante de impostos” na manu-
tenção e desenvolvimento do ensino público 
(art. 69). A legislação de reforma do período 
militar, como já se viu, havia suprimido a vin-
culação orçamentária para a educação.

Da política de fundos A terceira geração 
de políticas de financiamento inicia-se em me-
ados da década de 90 do século 20 quan-
do se cria o primeiro fundo específico para 
o financiamento do ensino fundamental – o 
Fundef – e tem continuidade nos anos 2000 
com a proposição de um segundo instrumen-
to de natureza similar, que amplia a esfera 
de abrangência dos recursos vinculados – o 
Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Pro-
fissionais da Educação (Fundeb).

Característica marcante dessa nova 
realidade é o mecanismo da subvinculação 
de recursos, que vai dar destaque especial à 
remuneração dos profissionais de educação. 
Outro mecanismo legal que atinge a política 
de fundos é a denominada.

Desvinculação de Recursos da União 
(DRU), artifício criado pelo governo federal 
em 1994 para dar mais liberdade à distribui-
ção do dinheiro arrecadado com impostos. 
Em 1° de março de 1994, foi aprovada a 
Emenda Constitucional de Revisão n° 1 que 
autoriza a desvinculação de 20% de todos 
os impostos e contribuições federais para for-
mar uma fonte de recursos livre de carimbos. 
Denominado inicialmente de Fundo Social de 
Emergência, passou a se chamar Fundo de 
Estabilização Fiscal, nome que vigorou até 31 
de dezembro de 1999.

A partir do ano 2000, foi reformulado 
e passou a se chamar DRU, tendo sua pror-
rogação aprovada pelo Congresso Nacional 
até 2007 e, depois, até 2015. A DRU dava 
maior flexibilidade à alocação dos recursos 
públicos – sem que significasse elevação das 
receitas disponíveis para o governo federal 
–, não afetando as transferências constitucio-
nais para Estados e municípios, cuja principal 
fonte de receita é o Imposto sobre Produtos 
Industrializados (IPI) e o Imposto de Renda, 
uma vez que a desvinculação é feita após os 
cálculos das transferências.

No caso da política educacional, como 
a LDB estabelece que o Estado deve des-
tinar, no mínimo, 18% do orçamento anual 
para a área, a DRU criava uma brecha legal, 
permitindo a retirada de até 20% desse va-
lor, para que o governo gastasse com outras 
despesas, como o pagamento de dívidas. O 
período de vigência do Fundef se deu sob os 
auspícios da DRU, que foi amplamente utili-
zada pelo governo federal, fato que provocou 
grande insatisfação nos governos estaduais 
e municipais, como também nos educadores.

A Emenda Constitucional nº 68/2011 
prorrogou a vigência da DRU até o exercí-
cio de 2015, no entanto, a Emenda Consti-
tucional nº 59/2009 acrescentou o fato que 
provocava grande insatisfação nos governos 
estaduais e municipais, como também nos 
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educadores Ou seja, só a partir de 2011, a 
política de fundos deixa de conviver com as 
limitações impostas pela DRU e passa a ter 
direito aos percentuais estabelecidos constitu-
cionalmente, o que representa grande vitória 
para a política educacional, significativo apor-
te de recursos financeiros, antes apropriados 
pelo governo federal para outras finalidades.

Este tópico apresenta considerações 
sobre esses dois fundos que assinalam a con-
figuração de um novo momento da política de 
financiamento brasileira.

O Fundef foi instituído pela Lei n° 9.424, 
de 24 de dezembro de 1996, e, diferentemen-
te do que ocorreu com a LDB (tema de lon-
gos debates e calorosos embates políticos), 
foi pouco discutido e aprovado sem grande 
alarde. Seus efeitos, porém, tiveram impacto 
decisivo sobre a configuração do sistema es-
colar na segunda metade da década de 90.

A Lei n° 9.424/96, um texto de apenas 
17 artigos, detalha tecnicamente os objetivos 
e a composição do Fundef. Trata-se de um 
fundo de natureza contábil com vigência de 
dez anos, instituído a partir de 1998 em cada 
unidade da Federação. Sua criação teve por 
objetivo assegurar a vinculação de 60% dos 
recursos de despesas com manutenção e 
desenvolvimento do ensino (MDE) exclusiva-
mente para o ensino fundamental e o paga-
mento de seus professores.

Congrega 15% de quatro impostos: o 
Imposto sobre Operações Relativas à Circu-
lação de Mercadorias e sobre Prestação de 
Serviços de Transporte Interestadual, Intermu-
nicipal e de Comunicação (ICMS), Fundo de 
Participação dos Estados (FPE), Fundo de 
Participação dos Municípios (FPM) e Imposto 
sobre Produtos Industrializados – Exportação 
(IPI exp.) do Estado e de seus municípios (art. 
1°). 4 Com a implantação do Fundef, esses 
recursos exclusivos do ensino fundamental 
e seu magistério passaram a ser aplicados 
mediante “a proporção do número de alunos 

matriculados anualmente nas escolas cadas-
tradas das respectivas redes de ensino” (art. 
2°, § 1º), a partir de dados obtidos pelo Cen-
so Escolar, aplicado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 
Teixeira (Inep).

Os recursos arrecadados e recolhidos 
à conta do Banco do Brasil automaticamente 
passaram a ser depositados nas contas das 
respectivas unidades da Federação respon-
sáveis pela oferta do ensino escolar desse 
nível. Como afirmamos noutra oportunidade, 
“a legislação de 1996 tem ampla repercussão 
sobre o sistema escolar”.

A ideia da criação de um novo fundo 
visando ao financiamento de toda a educação 
básica, defendida por educadores desde o 
debate sobre o Plano Nacional de Educação 
sancionado em 2001, passou a ser persegui-
da de forma mais intensa, sobretudo por diri-
gentes educacionais responsáveis pela oferta 
da educação escolar.

Depois de considerável tempo de matu-
ração, finalmente, já no governo de Luiz Inácio 
Lula da Silva, o Fundeb foi aprovado. Instituído 
pela Emenda Constitucional nº 53, de 19 de 
dezembro de 2006, que dá nova redação aos 
artigos 7, 23, 30, 206, 208, 211 e 212 da 
Constituição Federal e ao artigo 60 do ADCT, 
o Fundeb foi regulamentado pela Medida Pro-
visória nº 339, de 28 de dezembro do mesmo 
ano, implementado a partir de 1º de janeiro 
de 2007 e convertido na Lei nº 11.494, de 20 
de junho de 2007.5

Com o Fundeb, a subvinculação das 
receitas dos impostos e transferências dos 
estados, Distrito Federal e municípios passa-
ram gradativamente para 20%, sendo amplia-
da para toda a educação básica. Tal como 
o Fundef, é orientado pelo princípio da dis-
tribuição de recursos com base no número 
de alunos, considerando a educação pública 
em suas diferentes etapas e modalidades: 
educação infantil, ensino fundamental, ensi-
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no médio, educação especial e educação de 
jovens e adultos.

O procedimento adotado tem por base 
de cálculo dados do Censo Escolar do ano 
anterior, sendo computados os alunos ma-
triculados nos respectivos âmbitos de atua-
ção prioritária (Brasil. Constituição, 1988, art. 
211).

Isso quer dizer que, da mesma forma 
que no Fundef, os recursos do Fundeb são 
distribuídos aos municípios e estados com 
base na quantidade de matrículas nas res-
pectivas redes. Este fundo, com 14 anos de 
vigência (até dezembro de 2020), foi de im-
plantação gradual e em 2009 passou a bene-
ficiar todos os estudantes da educação bási-
ca pública presencial, representando um novo 
e significativo momento de seu financiamento.

Em 2009, a Emenda Constitucional nº 
59: dá nova redação aos incisos I e VII do art. 
208, de forma a prever a obrigatoriedade do 
ensino de quatro a dezessete anos e ampliar 
a abrangência dos programas suplementares 
para todas as etapas da educação básica, e 
dá nova redação ao § 4º do art. 211 e ao § 
3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com a 
inserção neste dispositivo de inciso VI.

A Emenda Constitucional nº 53/2006, 
artigo 60, inciso VII, prevê que no primeiro ano 
de vigência do Fundeb a União a portaria R$ 
2 bilhões de reais; no segundo ano, R$ 3 bi-
lhões de reais; no terceiro ano, R$ 4,5 bilhões 
de reais; e, a partir de 2010, caberia à União 
complementar o fundo com, no mínimo, 10% 
do total de recursos a que se refere o inciso 
II do caput do mesmo artigo. Importante des-
tacar que a complementação da União se dá 
para aqueles estados que não conseguem, 
com seu próprio fundo, chegar ao custo-aluno 
médio estabelecido para o ano, divulgado por 
meio de portaria interministerial, publicada até 
o dia 31 de julho de cada exercício, para vi-
gência no exercício seguinte (art. 12, § 2º).

Essa medida é de grande importância 
para os estados das regiões Nordeste e Nor-
te, que apresentam menos arrecadação de 
impostos e, na época do Fundef, tinham um 
valor aluno/ano muito inferior ao desejado. A 
criação do Fundeb ampliou, de fato, a parti-
cipação da União no financiamento da edu-
cação, embora a continuidade da existência 
de 27 fundos continue criando e mantendo 
situações de desigualdades no valor aluno/
ano bastante significativas.

No período 2007-2013, observa-se um 
crescimento de 134,8% no valor mínimo de 
referência. Se, por um lado, tal crescimento 
pode ser visto como alvissareiro para a me-
lhoria da educação, por outro, traz em si a 
marca das desigualdades regionais, uma vez 
que, enquanto os estados que precisam de 
complementação da União têm no valor míni-
mo seu parâmetro, os mais ricos e com mais 
arrecadação de impostos apresentam um 
valor aluno/ano muito superior ao estipulado 
pelo governo federal.

Tal desigualdade vem se efetivando no 
tempo, como mostram dados de 2013, em 
que Roraima e Espírito Santo apresentam, 
respectivamente, valores superiores em 64% 
e 44% aos de estados que necessitam de 
complementação.

Tudo isso depende, por certo, de fato-
res diversos, muitos dos quais extrapolam o 
âmbito educacional e dizem respeito ao im-
pacto de variáveis econômicas sobre as po-
líticas sociais, em particular, a educação. O 
panorama econômico recente do Brasil não 
autoriza prognósticos excessivamente otimis-
tas. O acompanhamento do uso dos recursos 
públicos nesse contexto e a ampliação dos 
mecanismos de controle social sobre eles 
são, portanto, uma exigência que se impõe. 
Em Aberto, Brasília, v. 28, n. 93, p. 17-42, 
jan./jun. 2015.
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A EDUCAÇÃO NO BRASIL NUNCA FOI 
PRIORIDADE

Tema recorrente em discursos de cam-
panhas políticas, a educação como priorida-
de, no entanto as verbas para ela são real-
mente uma problemática com as quais os 
profissionais da educação se deparam todos 
os dias, na tentativa de garantir a qualidade 
contida na letra da lei vigente.

Usando como referência o pisa (PRO-
GRAMA INTERNACIONAL DE AVALIAÇÃO DE 
ESTUDANTES) O Estudo irá se debruçar sobre 
o orçamento destinados a educação pública 
brasileira, na esfera da educação básica, que 
ocupa o 65º lugar em ciências, 74º em ma-
temática, 60° em leitura, na edição de 2018, 
resultado isolado das escolas públicas, entre 
os 79 países avaliados, buscando entender 
as diferenças existentes entre o Brasil e os 
países que ocupam as primeiras colocações, 
apontando os indicadores de qualidade.

A fim de oferecer uma contribuição ao 
conhecimento da relação entre presente e fu-
turo, investimento e qualidade que influenciam 
diretamente no desenvolvimento socioeconô-
mico de um país.

Analisando um breve histórico da edu-
cação no Brasil antes da CF/88, no século 
XIX e XX, trata-se de um período de intensa 
experimentação científica, o conhecimento se 
torna progressivamente acessível a grupos 
antes vetados. O desejo de construir nações 
fortes, economicamente desenvolvidas e mo-
dernas move essa conjuntura, desse modo a 
educação é vista como instrumento relevante 
de agregação como fatores de transformação, 
tudo isso constrói a base para a instituciona-
lização da educação.

O caráter assumido pela educação no 
período é ressaltado por Cambi (1999, p 398 
grifos do original): A escola tornou-se obriga-
tória ( pelo menos em certas ordens e graus), 
gratuita ou quase , estatal (com algumas ex-

ceções, mas que não chegaram a anular o 
papel de controle por parte do Estado sobre 
todos os tipos de escolas): são três aspectos 
que colocam na sociedade atribuindo-lhe um 
papel essencial.

Existe ainda o outro aspecto da diferen-
ciação interna, dos muitos tipos de escola, 
que vem cobrir outra exigência de reprodução 
da divisão de trabalho e de reconstrução de 
classes e grupos sociais.

O estado cada vez mais se responsabili-
za pela função educacional de sua sociedade 
lembrando que inicialmente a educação era 
de responsabilidade das autoridades eclesi-
ásticas. Ela passou aos poucos a ser cada vez 
mais laicizada, cada vez mais uma atribuição 
estatal, a medida que o estado tomou as ré-
deas do processo educacional, fazendo com 
que a escola fosse vista como instrumento da 
reprodução da organização social, reprodu-
ção de critérios de disciplinas especialmente 
aos trabalhadores.educação como recurso 
valioso para fomentar o desenvolvimento eco-
nômico (REVOLUÇÃO INDUSTRIAL).

A CF/1988 ART. 208. O DEVER DO ES-
TADO COM A educação será efetivado me-
diante a garantia de:

I - ensino fundamental obrigatório e gra-
tuito, assegurada, inclusive, sua oferta gratuita 
para todos os que a ele não tiverem acesso 
na idade própria.

LDB 9394/96 Art. 4º O dever do Estado 
com educação escolar pública será efetivado 
mediante a garantia de:

IX - padrões mínimos de qualidade de 
ensino, definidos como a variedade e quan-
tidade mínimas, por aluno, de insumos indis-
pensáveis ao desenvolvimento do processo 
de ensino-aprendizagem.

É a CF/1988 que busca essa transfor-
mação, alinhada a outros dois documentos: 
a LDB e o ECA, a educação pública, gratuita 
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para todos os indivíduos em idade escolar 
dos 4 aos 17 anos.

No artigo 206, da CF/1988 determina 
como princípio do ensino a igualdade de con-
dições para acesso e permanência na escola; 
a garantia de padrão de qualidade; a gratui-
dade no ensino público em estabelecimento 
oficiais e a valorização dos profissionais da 
educação escolar por meio do estabeleci-
mento do piso salarial profissional nacional, 
planos de carreiras e ingresso na profissão 
via concurso público.

A qualidade aqui mencionada são ques-
tionáveis e mesmo garantidas na letra da lei, 
ainda está bem longe do ideal explorando a 
documentação dos relatórios do PISA 2018 
que comparou o total acumulado de investi-
mentos por aluno dos 6 aos 15.

No relatório do PISA 2018 que compa-
rou o total acumulado de investimentos por 
aluno, o Brasil está bem abaixo dos países 
que ocupam o topo das edições da prova, a 
começar pelo valor investido por aluno, en-
quanto os gastos desses países giram em 
torno de 64,315 a 149,234 o Brasil destina 
37,954, mas o que isso significa?

Enquanto os líderes de melhores resul-
tados investem pesado na educação do seu 
país, o Brasil não consegue destinar mensal-
mente, o valor das mensalidades das piores 
escolas privadas do País.

Outra problemática é a desigualdade 
na variação das notas dos alunos, onde os 
grupos mais pobres têm desempenhos mais 
baixos em relação aos alunos mais ricos, por 
exemplo:

A OCDE afirma que apenas 10% dos 
estudantes de baixo nível socioeconômico fo-
ram capazes de tirar notas equivalentes aos 
25% melhores desempenhos em leitura.

Outra variável gritante são os salários 
dos professores, embora garantida em lei, no 
Brasil é sempre pautadas greve do magisté-
rio, segundo o sindicato categoria da dentre 
os motivos pela greve estão reposição sala-
rial, cumprimento da Lei do Piso e melhores 
condições de trabalho.

“Nossos professores estão doentes”. 
Essa é a realidade de quem leciona na rede 
estadual de Educação, na opinião da coorde-
nadora regional da Apeoesp, na subsede da 
Baixada Santista, Célia Amado. Para ela, os 
números apresentados nesta terça-feira pela 
entidade corroboram sua afirmação. De acor-
do com o estudo "A Saúde do Professor da 
Rede Estadual de Ensino", do total de entre-
vistados, 27% afirmaram que tiveram de se 
afastar das salas de aula. O principal motivo, 
relatado por 57%, foi a depressão.

Ainda segundo a APEOESP, que ou-
viu 936 professores de todo o Estado, em 
2010, transtornos de ansiedade são a segun-
da maior causa de afastamentos, apontada 
por 49%. Outros 41% citaram a rouquidão e 
37%, a hipertensão. “Tudo isso acontece por 
esgotamento físico e mental”, define Célia. 
Classes lotadas e a violência dentro da esco-
la são fatores que, segundo ela, derrubam a 
autoestima e a motivação do educador. “E o 
resultado são esses números”, diz.

 Segundo ela, os casos são muitos. Vá-
rios que tiveram de se afastar. Alguns se re-
cuperam, mas vão para serviços burocráticos, 
ficam fora das salas de aula. E isso represen-
ta uma perda muito grande porque são bons 
profissionais”. Um ponto em comum entre 
os países com melhor desempenho no PISA 
além da equidade entre alunos socioeconomi-
camente diferentes a valorização da carreira 
docente também é levada a sério. Segundo 
Camila de Moraes da OCDE. 
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Pode-se concluir que o Brasil ostenta inúmeros problemas em seu sistema educacional 
público, isto fica evidente, pois a educação é órfã em todas as esferas do poder, quando 
pensamos na situação contemporânea da educação pública no Brasil com certeza nos pre-
ocupamos, por mais que o acesso esteja garantido por meio da CF/88.

Nos questionamos sobre a infraestrutura que ainda deixa a desejar,com condições 
precárias de existência, os constantes cortes afetam diretamente na qualidade do serviço 
prestado, não existe educação barata e de qualidade, é preciso compromisso dos líderes. As 
notas do Brasil estão entre as mais baixas, do mundo, esses resultados são extremamente 
preocupantes a qualidade do ensino público depende de investimento e pessoas comprome-
tidas, e preciso garantir a proteção da escola pública, sua eficácia para um desenvolvimento 
socioeconômico do país.

CONSIDERAÇÕES FINAIS



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 523

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

REFERÊNCIAS

BRASIL .Constituição (1988) Constituição da República 

Federativa do Brasil promulgada em 05 de Outubro de 

1988.

______. Lei nº 9.394, Lei de Diretrizes e Bases da Edu-

cação Nacional, de 20 de dezembro de 1996. Brasília/

DF: MEC,1996.

______. Lei nº 9.424,de 24 de Dezembro de 1996. Dis-

põe sobre o Fundo de Manutenção e de valorização do 

Magistério. 1996.

______. Lei nº 11.494 ,de 20 Junho de 2007. Regu-

lamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e Valorização dos Profissionais da 

Educação.FUNDEB. 2007.

______. Constituição (1824). Constituição Política do 

Império do Brasil de 25 de março de 1824. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constituição/

constituicao24.htm>. BRASIL. Constituição (1891).

______. Constituição da República dos Estados Unidos 

do Brasil de 24 de fevereiro de 1891. Diário do Con-

gresso Nacional, Rio de Janeiro, p. 523, 24 fev. 1891. 

BRASIL. Constituição (1934).

______. Constituição da República dos Estados Uni-

dos do Brasil de 16 de julho de 1934. Diário Oficial 

da União, Rio de Janeiro, 16 jul. 1934. Seção 1, p. 1. 

Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ 

constituição/constituicao34.htm>. BRASIL. Constituição 

(1937). 2014.

______. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 

10 de novembro de 1937. Diário Oficial da União, Rio 

de Janeiro, 10 nov. 1937. Seção 1, p. 22359. Disponí-

vel em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constitui-

cao/ constituicao37.htm>. BRASIL. Constituição (1946). 

2014.

_______. Constituição dos Estados Unidos do Brasil de 

18 de setembro de 1946. Diário Oficial da União, Rio 

de Janeiro, 19 set.1946. Seção 1, p. 13059. Disponível 

em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/ 

constituicao46.htm>.BRASIL.

______. Constituição (1967). Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1967. Diário Oficial da União, 

Brasília, DF, 24 jan. 1967. Disponível em: < http:// www.

planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao67.

htm>. 2014.

______. Constituição (1988). Constituição da República 

Federativa do Brasil de 1988. Brasília, DF: Senado Fede-

ral, 1988. 292 p. Disponível em: < http://www. planalto.

gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm>. 34. Em 

Aberto, Brasília, v. 28, n. 93, p. 17-42, jan./jun. 2015.

______. Aprova o Regulamento da Instrução Primária e 

Secundária do Distrito Federal. Disponível em: Acesso 

em: 2 dez. 2014. BRASIL. Decreto nº 982, de 8 de no-

vembro de 1890. Altera o regulamento da Escola Nor-

mal da Capital Federal. BRASIL. Decreto nº 1.075, de 

22 de novembro de 1890. 2014.

______. Decreto nº 11.530, de 18 de março de 1915. 

Reorganiza o ensino secundário e o superior na Repú-

blica. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 19 mar. 

1915. Seção 1, p. 2977.

______. Decreto nº 16.782 de 13 de janeiro de 1925. 

Estabelece o concurso da União para a difusão do ensi-

no primário, organiza o Departamento Nacional do Ensi-

no, reforma o ensino secundário e superior e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Rio de Janeiro, 7 

abr. 1925. Seção 1, p. 8541.

______. Decreto nº 19.850, de 11 de abril de 1931. Crêa 

o Conselho Nacional de Educação. Diário Oficial, Rio de 

Janeiro, 15 abr. 1931. BRASIL. 2014.

______. Decreto nº 19.890, de 18 de abril de 1931. Dis-

põe sobre a organização do ensino secundário. Diário 

Oficial, Rio de Janeiro, 1 maio 1931. 2014.

______. Decreto nº 20.158, de 30 de junho de 1931. 

Organiza o ensino comercial, regulamenta a profissão 

de contador e dá outras providências. Diário Oficial, 36 

Em Aberto, Brasília, v. 28, n. 93, p. 17-42, jan./jun. 2015 

Rio de Janeiro, 9 jun. 1931.

______. Decreto nº 21.241, de 4 de abril de 1932. Con-

solida as disposições sobre a organização do ensino 

secundário e dá outras providências. Diário Oficial, Rio 



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 524

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

de Janeiro, 9 abr. 1932. Disponível em: http://www2.

camara.gov.br/ legin/fed/decret/1930-1939/decreto-

21241-4-abril-1932-503517-norma-pe.html.

______. Decreto nº 6.003, de 28 de dezembro de 2006. 

Regulamenta a arrecadação, a fiscalização e a cobran-

ça da contribuição social do salário- educação, a que 

se referem o art. 212, § 5o , da Constituição, e as Leis 

nos 9.424, de 24 de dezembro de 1996, e 9.766, de 

18 de dezembro de 1998, e dá outras providências.

______. Decreto-lei nº 4.244, de 9 de abril de 1942. 

Lei orgânica do ensino secundário. Diário Oficial 

da União, Rio de Janeiro, 10 abr. 1942. Seção 1, p. 

5798. Disponível em: http://www2.camara.gov.br/

legin/fed/declei/1940-1949/ decreto-lei-4244-9-abril-

-1942-414155-publicacaooriginal-1-pe.html>

______. Decreto-lei nº 4.245, de 9 de abril de 1942. 

Disposições transitórias para execução da lei orgânica 

do ensino secundário. Diário Oficial da União, Rio de 

Janeiro, 10 abr. 1942. Seção 1, p. 5803. Disponível em: 

http://www2.camara.

______.leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-

-4245-9-abril-1942-414157-publicacaooriginal-1-pe.

html>.

______. Decreto-lei nº 6.141, de 28 de dezembro de 

1943. Lei Orgânica do Ensino Comercial. Diário Ofi-

cial da União, Rio de Janeiro, 31 dez. 1943. Seção 

1, p. 19217. http://www2.camara.gov.br/legin/fed/

declei/1940-1949/decreto-lei- 6141-28-dezembro-

-1943-416183-publicacaorioginal-1-pe.html>.

______. Decreto-lei nº 6.142, de 28 de dezembro de 

1943. Disposições transitórias para execução da Lei 

Orgânica do ensino comercial. Diário Oficial da União, 

Rio de Janeiro, 31 dez. 1943. Seção 1, p. 19221. Dis-

ponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/de-

clei/1940-1949/ 37 Em Aberto, Brasília, v. 28, n. 93, 

p. 17-42, jan./jun. 2015 decreto-lei-6142-28-dezembro-

-1943-416186-publicação original-1-pe.html>.

______. Decreto-lei nº 8.529, de 2 de janeiro de 

1946. Lei Orgânica do Ensino Primário. Diário Ofi-

cial da União, Rio de Janeiro, 4 jan. 1946. Seção 1, 

p. 113. Disponível em: http://www2.camara.gov.br/le-

gin/fed/declei/1940-1949/decreto- lei-8529-2-janeiro-

-1946-458442-publicacaooriginal-1-pe.html>.

______. Decreto-lei nº 8.530, de 2 de janeiro de 1946. 

Lei Orgânica do Ensino Normal. Diário Oficial da União, 

Rio de Janeiro, 4 jan. 1946. Seção 1, p. 116. 2014.

______. Decreto-lei nº 8.621, de 10 de janeiro de 1946. 

Dispõe sobre a criação do Serviço Nacional de Apren-

dizagem Comercial e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Rio de Janeiro, 12 jan. 1946. Seção 

1, p. 541. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/ 

legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8621-10-janei-

ro-1946-416555-norma-pe.html>.

______. Decreto-lei nº 8.622, de 10 de janeiro de 1946. 

Dispõe sobre a aprendizagem dos comerciários, esta-

belece deveres dos empregadores e dos trabalhadores 

menores relativamente a essa aprendizagem e dá ou-

tras providências. Diário Oficial da União, Rio de Janei-

ro, 12 jan. 1946. Disponível em: http://www2.camara.

leg.br/legin/fed/declei/1940-1949/decreto-lei-8622-10- 

janeiro-1946-416558-norma-pe.html>. 2014.

______. Decreto-lei nº 9.613, de 20 de agosto de 1946. 

Lei Orgânica do Ensino Agrícola. Diário Oficial da União, 

Rio de Janeiro, 22 ago. 1946. Disponível em: http://

www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1937-1946/

Del9613.htm>.

______. Emenda Constitucional de Revisão n. 1, de 1 

de março de 1994. Acrescenta os arts. 71, 72 e 73 ao 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 2 mar. 1994.

______. Emenda Constitucional n° 24, de 1º de dezem-

bro de 1983. Estabelece a obrigatoriedade de aplica-

ção anual, pela União, de nunca menos de treze por 

cento, e pelos Estados, Distrito Federal e Municípios, de, 

no mínimo, vinte e cinco por cento da renda resultante 

dos impostos, na manutenção e desenvolvimento do 

ensino. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 5 dez. 1983. 

Seção 1, p. 20465.

______. Emenda Constitucional nº 14, de 12 de setem-

bro de 1996. Modifica os arts. 34, 208, 211 e 212 da 

Constituição Federal e dá nova redação ao art. 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diário 

Oficial da União, 38 Em Aberto, Brasília, v. 28, n. 93, p. 

17-42, jan./jun. 2015 Brasília, DF, 13 nov.1996.

______.http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ constitui-

cao/ Emendas/Emc/emc14.htm> 2014.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 525

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

______. Emenda Constitucional nº 53, de 19 de dezem-

bro de 2006. Dá nova redação aos arts. 7º, 23, 30, 206, 

208, 211 e 212 da Constituição Federal e ao art. 60 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 20 dez. 2006.

______. Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novem-

bro de 2009. Acrescenta § 3º ao art. 76 do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias para reduzir, 

anualmente, a partir do exercício de 2009, o percentu-

al da Desvinculação das Receitas da União incidente 

sobre os recursos destinados à manutenção e desen-

volvimento do ensino de que trata o art. 212 da Cons-

tituição Federal, dá nova redação aos incisos I e VII do 

art. 208, de forma a prever a obrigatoriedade do ensino 

de quatro a dezessete anos e ampliar a abrangência 

dos programas suplementares para todas as etapas 

da educação básica, e dá nova redação ao § 4º do art. 

211 e ao § 3º do art. 212 e ao caput do art. 214, com 

a inserção neste dispositivo de inciso VI. Diário Oficial 

da União, Brasília, DF, 12 nov.2009.

______. Emenda Constitucional nº 68, de 21 de dezem-

bro de 2011. Altera o art. 76 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias. Diário Oficial da União, Bra-

sília, DF, 22 dez. 2011.

______. Fundo Nacional de Desenvolvimento da Edu-

cação (FNDE). Entendendo o salário educação. 2014.

______. Lei de 11 de agosto de 1827. Crêa dois Cursos 

de Ciências Jurídicas e Sociais, um na cidade de S. 

Paulo e outro na de Olinda. 2014.

______. Lei de 15 de outubro de 1827. Manda criar 

escolas de primeiras letras em todas as cidades, vilas 

e lugares mais populosos do Império. 2014.

______. Lei nº 16 de agosto de 1834. Faz algumas al-

terações e adições à Constituição Politica do Imperio, 

nos termos da Lei de 12 de outubro de 1832.

______. Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961. 

Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 27 dez. 1961.

______. Lei nº 4.440, de 27 de outubro de 1964. Institui 

o Salário-Educação e dá 39 em aberto, Brasília, v. 28, n. 

93, p. 17-42, jan./jun. 2015 outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 29 out. 1964.

______. Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971. Fixa 

Diretrizes e Bases para o ensino de 1° e 2º graus, e 

dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, 12 ago. 1971.

______. Lei nº 7.348, de 24 de julho de 985. Dispõe 

sobre a execução do § 4º do art. 176 da Constitui-

ção Federal, e dá outras providências. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 25 jul. 1985.

______. Lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006. Altera 

a redação dos art. 29, 30, 32 e 87 da Lei no 9.394, de 

20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes 

e bases da educação nacional, dispondo sobre a dura-

ção de 9 (nove) anos para o ensino fundamental, com 

matrícula obrigatória a partir dos 6 (seis) anos de idade. 

Diário Oficial da União, Brasília, DF, 7 fev. 2006.

______. 40 Em Aberto, Brasília, v. 28, n. 93, p. 17-42, 

jan./jun. 2015 BRASIL. Lei nº 11.457, de 16 de março 

de 2007. Dispõe sobre a Administração Tributária Fe-

deral; altera as Leis nos 10.593, de 6 de dezembro de 

2002, 10.683, de 28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de 

julho de 1991, 10.910, de 15 de julho de 2004, o De-

creto-Lei no 5.452, de 1o de maio de 1943, e Decreto 

no 70.235,de 6 de março de 1972; revoga dispositivos 

das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.593, 

de 6 de dezembro de 2002, 10.910, de 15 de julho de 

2004,11.098, de 13 de janeiro de 2005, e 9.317, de 5 

de dezembro de 1996; e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 19 mar. 2007.

______. Lei nº 11.494, de 20 de junho de 2007. Regu-

lamenta o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento 

da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação – FUNDEB, de que trata o art. 60 do Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias; altera a 

Lei no 10.195, de 14 de fevereiro de 2001; revoga dis-

positivos das Leis nos 9.424, de 24 de dezembro de 

1996, 10.880, de 9 de junho de 2004, e 10.845, de 

5 de março de 2004; e dá outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 21 jun. 2007.

______. Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. Apro-

va o Plano Nacional de Educação (PNE) e dá outras 

providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16 

jun. 2014. Disponível em: . Acesso em: 12 ago. 2014. 

BRASIL. Ministério da Educação (MEC). Relatório Edu-

cação para Todos no Brasil: 2000-2015. Brasília, DF: 

MEC, 2014.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 526

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

______. Secretaria do Tesouro Nacional (STN). Estados 

e Municípios: transferências constitucionais. 2014.

______. BRAUDEL, Fernand. A longa duração. In: BRAU-

DEL, F. Escritos sobre a história. Lisboa: Perspectiva, 

1992. CURY, Carlos Roberto Jamil. Ideologia e educa-

ção brasileira: católicos e liberais. São Paulo, Cortez & 

Moraes, 1978. CURY, Carlos Roberto Jamil. LDB: Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação: lei nº 9394/95. Rio de 

Janeiro: DP & A, 1997. CURY, Carlos Roberto Jamil. Lei 

de Diretrizes e Bases e perspectivas da educação na-

cional. Revista Brasileira de Educação, Rio de Janeiro, 

n. 8, p. 72-85, maio/ago. 1998. FRANCO, Augusto de. 

Três gerações de políticas sociais. 2003.

CARREIRA, Denise; PINTO, José Marcelino Rezende. 

Custo Aluno – Qualidade Inicial: rumo à educação públi-

ca de qualidade no Brasil. São Paulo: Global.Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação, 2007, p.127.

CUNHA. Desejos de reforma: legislação educacional 

no Brasil Império e República. Brasília, DF: Liber Livro, 

2008. VIEIRA, Sofia Lerche. Pós-graduação e forma-

ção de professores em educação básica: políticas em 

construção. In: CUNHA, Célio da; SOUSA, José Vieira; 

SILVA, Maria Abádia (Org.). Universidade e educação 

básica: políticas e articulações possíveis. Brasília, DF: 

Liber Livro, 2012. p. 283-297.

GOMES, Cândido Alberto. A nova LDB: uma lei de es-

perança. Brasília, DF: Ed. Universa, 1998. LUZURIAGA, 

Lorenzo. Historia de la educación pública. Buenos Aires: 

Editorial Losada, 1950. MANIFESTO dos Pioneiros da 

Educação Nova. Revista Brasileira de Estudos Peda-

gógicos. Brasília, DF, v. 65, n. 159, p. 407-425, maio/

ago. 1984.

MARTINS, Paulo de Senna. Financiamento da educa-

ção no município. In: BRASIL. Ministério da Educação 

(MEC). Programa de Apoio aos Secretários Municipais 

de Educação: Prasem. Brasília, DF: MEC, 1999. MON-

LEVADE, João. Educação pública no Brasil: contos e 

descontos. [Brasília, DF]: Idea, 1997.

MONLEVADE, João; FERREIRA, Eduardo Beurmann. O 

Fundef e seus pecados capitais: análise do fundo, suas im-

plicações positivas e negativas e estratégias de superação 

de seus limites. Brasília, DF: Idéa, 1997. Plano Nacional de 

Educação ver BRASIL. Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 

2001. RUA, Maria das Graças. Políticas públicas. Florianó-

polis: UFSC; Brasília, DF: Capes, UAB, 2009.

SAVIANI, Dermeval. A nova Lei da Educação (LDB): 

trajetória, limites e perspectivas. 12. ed. Campinas: Au-

tores Associados, 2011. SCHWARTZMAN, Simon. As 

causas da pobreza. Rio de Janeiro: Fundação Getúlio 

Vargas, 2004.

TEIXEIRA, Anísio. Sobre o problema de como financiar 

a educação do povo brasileiro: bases para discussão 

do financiamento dos sistemas públicos de educação. 

Revista Brasileira de Estudos Pedagógicos, Rio de Ja-

neiro, v. 20, n. 52, p. 27-42, out./dez. 1953. VIEIRA, 

Sofia Lerche.

VIEIRA, Sofia Lerche; FARIAS, Isabel Maria Sabino de. 

Política educacional no Brasil: introdução histórica. 3. 

ed. Brasília, DF: Liber Livro, 2011. 42 Em Aberto, Bra-

sília, v. 28, n. 93, p. 17-42, jan./jun. 2015 UNESCO. 

Educação para Todos: relatório de monitoramento glo-

bal. Paris, França: Unesco, 2014. Disponível em: Sofia 

Lerche Vieira. 2011.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 527

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

Graduada em Pedagogia pela Faculdade UNG, 
(2004), Especialista em Educação Infantil pela 
Faculdade (2015); Especialista em Práticas em 
Alfabetização e Letramento pela Faculdade Campos 
Elíseos (2019). Professora de Educação Infantil no 
CEI Parque Edu Chaves.

MARILEIDE 
NOBRE DOS SANTOS

Avenida Copacabana, 325 
22º andar - Alphaville - Barueri- SP

11 4200-7070 | www.fce.edu.br



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 528

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo, compreender por meio da teoria existente, 
alguns conceitos sobre o Autismo, suas causas, características, principais sintomas, forma 
de tratamento e como conduzir o aluno autista na escola, favorecendo da melhor maneira o 
seu aprendizado. O portador de autismo, ou TEA (Transtorno do Espectro Autista), também 
é identificado como alguém a ser contemplado com a inclusão escolar. Esta enfermidade 
aparece na criança com grau menor ou maior, e isso é o ponto de partida para identificar 
a direção a ser tomada na inclusão deste aluno. É um tema que traz muita reflexão e 
preocupação no meio educacional em todo o mundo. Isso ocorre quando a criança ou 
outra pessoa necessita de uma análise particular, ao apresentar alguns aspectos básicos 
que possam caracterizar o Autismo. Para que se possa compreender de forma clara este 
conceito, denominado como TEA, precisa ser compreendido outros termos similares que 
envolvem tal dificuldade ou anomalia.  Descoberto pelo psiquiatra suíço Eugen Bleuler 
em 1911, a expressão “Autismo” foi utilizada pela primeira vez, com o intuito de nomear a 
perda do contato com a realidade externa, acarretando grande dificuldade ou até mesmo 
a impossibilidade em se comunicar com o educador. Assim, o aluno autista precisa ser 
compreendido dentro da prática da educação inclusiva, nos quais se devem buscar formas 
diferenciadas para a construção do conhecimento na busca por melhorias na qualidade 
de vida das pessoas portadoras de Autismo. Esse estudo irá analisar a inclusão escolar 
de alunos (as) com Autismo, por meio de levantamento teórico-crítico e interpretação da 
legislação que envolve este tema. A pesquisa realizada mostra a contribuição da escola 
regular durante o crescimento do indivíduo com Autismo, elucidando a importância de um 
bom preparo dos professores para melhor atender à demanda de seus alunos  com algum 
tipo de limitação física ou mental.
Palavras-chave: Autismo; Educação Especial; Inclusão; Legislação.

AUTISMO NO CONTEXTO DA INCLUSÃO ESCOLAR
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A inclusão escolar é um tema amplamente discutido no mundo inteiro. No Brasil é 
grande o número de alunos que necessitam estar amparados pelo estado e por 
todos os envolvidos na educação de forma geral, pois mesmo após a criação 

de leis e de inúmeras ações nesta direção, ainda é falho o atendimento a toda a população 
que necessita de amparo na educação inclusiva.

Segundo o que se tem na teoria atual, referência ao Ministério da Educação publicado 
em 1997, a educação inclusiva é um processo que busca recolocar na rede de ensino, em 
todos os seus graus, as pessoas portadoras de necessidades especiais, de distúrbios de 
aprendizagem ou de deficiência, excluídas do meio educacional, seja por gênero, cor ou ou-
tros motivos que sirva como fator de exclusão (MEC, 1997).

A inclusão escolar encontra-se respaldada na LDB/1996, e regulamentada posterior-
mente de acordo com as realidades de cada região, mas de forma geral, pode se afirmar 
que este tema é bastante complexo e possibilita aos interessados no assunto, levantar uma 
discussão, especialmente para os formandos em pedagogia e cursos de especialização em 
deficiência intelectual, entre outros. Pesquisar os conceitos, conhecer teorias e sua aplicação, 
é o desejo de fazer parte de uma realidade no dia a dia escolar.

Segundo estudo realizado pelo Centro de Apoio Pedagógico Especializado (CAPE) em 
2012, no passado recente, os portadores de deficiência intelectual e outras necessidades es-
peciais, historicamente eram associadas pela sociedade ao fracasso escolar, permanecendo 
por longos períodos, à margem da sociedade.

A Declaração de Salamanca (1994) defende o tema da inclusão de alunos portadores 
de necessidades especiais em sala regular do ensino, pois a carta afirma essa ideia aos 
envolvidos com o ensino em todo o mundo. A carta é baseada na intenção centrada de que 
crianças com necessidades educativas especiais sejam incluídas em escolas de ensino regu-
lar, e que o objetivo da inclusão demonstra uma evolução da cultura ocidental, defendendo que 
nenhuma criança deve ser separada das outras por apresentar alguma espécie de deficiência.

Dentre um conjunto de necessidades especiais apontados pela CAPE (2012) no estado 
de São Paulo, realidade e ação, (2012, p. 24), encontra-se também os “Transtornos Globais 
do Desenvolvimento” que se identifica como autismo, ou TEA-Transtorno do Espectro Autista, 
que é considerado como um transtorno que envolve diversas dificuldades do desenvolvimento 
do aluno.

Lidar com a inclusão, é saber conhecer e respeitar as diferenças, saber que os alunos 
portadores de alguma deficiência, necessitam de apoio especializado para continuar frequen-
tando as classes regulares de ensino em condições menos prejudiciais possíveis, socializando 
com os outros alunos tidos como normais para a classe escolar.

INTRODUÇÃO
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Alunos autistas necessitam de atenção especial do professor e de outros membros do 
meio escolar, esses profissionais devem estar preparados para trabalhar com a inclusão, via-
bilizando a educação inclusiva sem preconceitos dentro do processo ensino e aprendizado, 
pois o ensino inclusivo é um direito de todos, e é necessário que toda a sociedade comece 
a aceitar e respeitar as diferenças.

O presente artigo tem como foco principal a inclusão do autista, pois o mesmo gera 
grandes lacunas no meio educacional, no qual se faz necessária à promoção de ações que 
favoreça a realidade escolar, em especial, os portadores de autismo, ressaltando a importância 
da relação família x escola como fator necessário para a inclusão dos alunos autistas.

O artigo tem como objetivo relacionar a teoria que discorre sobre a educação inclusi-
va, com os procedimentos adotados nas unidades escolares que incentivam a inclusão e a 
promoção do aluno portador de necessidades especiais, em especial o aluno autista. Além 
de conhecer a teoria que aborda a Inclusão escolar, aprender a lidar com os alunos autistas 
dentro da escola, sem deixar de observar como a escola promove a ações em favor da edu-
cação inclusiva e se os professores e demais funcionários estão capacitados para lidar com 
alunos que apresentam autismo.

A metodologia utilizada foi estudo bibliográfico, por meio da leitura de livros, revistas, 
artigos científicos e outras publicações sobre o tema, sendo complementada com a pesquisa 
online.
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UM POUCO SOBRE O TRANSTORNO DO 
ESPECTRO AUTISTA

O psiquiatra Austríaco radicado nos Es-
tados Unidos Leo Kanner, publicou um livro 
sobre seus estudos intitulado: Distúrbios Au-
tísticos do Contato Afetivo (Autistic disturban-
ces of affective contact), definindo o termo 
Autismo, no qual o autor cita algumas das 
características da pessoa portadora dessa 
anomalia.

Kanner com essa primeira publicação 
de (1943), ressalta que o sintoma fundamen-
tal deste, “o isolamento autístico”, encontra-
va-se presente na criança desde o início da 
vida indicando que se tratava então de um 
distúrbio inato. Crianças apresentavam um 
isolamento extremo desde o início da vida 
e um anseio obsessivo pela preservação da 
rotina, denominando-as de “autistas”.

“O autismo compreende a observação 
de um conjunto de comportamentos agru-
pados em uma tríade principal: comprometi-
mentos na comunicação, dificuldades na in-
teração social e atividades restrito-repetitivas” 
(CUNHA, 2013, p.20).

Ainda segundo Cunha (2013), o termo 
‘autismo’ deriva do grego 'autós', que significa 
‘por si mesmo’ e, ‘ismo’, condição, tendência”. 
Assim, é possível afirmar que o autismo ou 
“autista” é um assunto bem complexo, conhe-
cido cientificamente como TEA (Transtorno do 
Espectro Autista), é um tema que traz muita 
reflexão e preocupação no meio educacional 
em todo o mundo. Isso ocorre quando o indi-
víduo necessita de uma análise particular ao 
ser apresentado a alguns aspectos básicos 
que possam caracterizar o Autismo.

É possível perceber na criança com a 
síndrome, alterações na afetividade, ausên-
cia de interesse no ato de brincar, dificuldade 
na fala, pois o comportamento desta criança 
pode interferir no seu desenvolvimento preju-
dicando sua interação com o meio social no 
qual está inserida.

De acordo com Cunha (2009), o au-
tismo “é uma síndrome resultante de causas 
ainda desconhecidas, porém a genética tem 
grande importância ao que se diz na manifes-
tação do autismo”. É um transtorno comple-
xo com sintomas e quadros comportamentais 
distintos e seu tratamento pode ajudar, mas 
essa síndrome não tem cura,

O Transtorno do Espectro Autista manifes-
ta-se nos primeiros anos de vida, prove-
niente de causas ainda desconhecidas, 
mas com grande contribuição de fatores 
genéticos. Trata-se de uma síndrome tão 
complexa que pode haver diagnósticos 
médicos abarcando quadros comporta-
mentais diferentes. Tem em seus sintomas 
incertezas que dificultam, muitas vezes, 
um diagnóstico precoce (CUNHA, 2009 
p.19).

Muito se fala, muito se escreve e muito 
se divulga sobre o autismo e, no entanto, boa 
parte das pessoas ainda não sabe ou compre-
ende com clareza do que se trata exatamente. 
São muitos os que também não conseguem 
identificar uma criança com Transtorno do Es-
pectro Autista (TEA). Para que se possa com-
preender de forma clara este conceito, é pre-
ciso compreender outros termos similares que 
envolvem esta dificuldade ou anomalia.

O TEA, como o próprio nome aponta, é 
um “espectro”, ele determina uma condição 
de uma complexa e consequente desordem 
que ocorreu no desenvolvimento do cérebro 
da pessoa. Isso significa que várias condições 
ligadas ao autismo foram englobadas em um 
único diagnóstico, assim, fazem parte do TEA 
o autismo propriamente dito, a Síndrome de 
Asperger, o transtorno desintegrativo da infân-
cia e o transtorno generalizado do desenvolvi-
mento não especificado (PDD-NOS).

Todos esses diagnósticos, fazem parte 
do “Transtorno do Espectro Autista” (TEA). Es-
tudos feitos por especialistas indicam que o 
TEA acomete atualmente uma em cada grupo 
de 100 crianças em todo o mundo. Nesta con-
ta, é permitido imaginar, que no Brasil existem 
cerca de 2 milhões de crianças com o TEA.
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As crianças podem apresentar sinais do 
TEA, bem precocemente, antes dos 3 anos de 
idade e os meninos são mais frequentemente 
acometidos. Alguns bebês já podem, inclusi-
ve, demonstrar sinais sugestivos de TEA.

Acredita-se, no entanto, que haja um 
forte componente genético, uma vez que ir-
mãos de autistas têm uma chance até 25 ve-
zes maior de também serem portadores do 
transtorno. Entende-se também que fatores 
ambientais possam ter alguma interferência 
na gênese do TEA. De uma forma geral, os 
sinais do TEA relacionam-se a três áreas mais 
dominantes:

Marques (1993) Afirma que o autismo é 
uma doença rara manifestada uma vez 
em 1200 nascimentos. Contudo já atinge 
uma porção considerável, tendo-se esti-
mado em 1997, em aproximadamente 
500.000 pessoas seriam atingidas por 
essa patologia só nos Estados Unidos da 
América. Por outro lado, a taxa de inci-
dência parece ser quatro vezes superior 
no sexo masculino. Contudo não parece 
ter qualquer associação conhecida com 
aspectos racial, social, econômicos ou 
culturais. No entanto é possível que haja 
alguma associação genética com deter-
minadas formas de autismo, sendo que 
teorias envolvendo a influência do com-
portamento dos pais e do meio familiar, 
foram fortemente desacreditadas (DUN-
LAP, PIERCE & KAY. 1999, p. 3).

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DO 
ALUNO COM AUTISMO

A expressão “Autismo” foi utilizada pela 
primeira vez pelo psiquiatra suíço Eugen Bleu-
ler em 1911 com o intuito de nomear a perda 
do contato com a realidade externa, acarre-
tando uma grande dificuldade ou até mesmo 
a impossibilidade do aluno se comunicar. O 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma 
condição do desenvolvimento neurológico, 
caracterizado por uma alteração da comuni-
cação social e pela presença de comporta-
mentos repetitivos e estereotipados.

O Manual Diagnóstico Estatístico de 
Transtornos Mentais (DSM-V) 5ª Edição, 
(2014), adota o termo Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), reafirmado essa conceituação, 
que agrupa várias doenças anteriormente se-
paradas. Entre estes, são citados o “Transtor-
no Autista”, o “Transtorno de Rett”, “Transtor-
no Desintegrativo da Infância”, “Transtorno de 
Asperger” e “Transtorno Global do Desenvol-
vimento sem outra especificação”.

O TEA ou Autismo é um transtorno de 
desenvolvimento caracterizado por três carac-
terísticas fundamentais, sendo apresentados 
como características, a dificuldades de so-
cialização, problemas de comunicação social 
por deficiência no domínio da linguagem e 
comportamentos repetitivos e restritos.

Segundo o contido no DSM 5 (APA, 
2014), os critérios do DSM-5 é o ponto de 
partida para suspeitar do Transtorno de Es-
pectro do Autismo. Os principais diagnósticos 
do TEA são:

• Déficits persistentes na comunicação so-
cial e nas interações, clinicamente significa-
tivos manifestados por: déficits persistentes 
na comunicação não verbal e verbal utiliza-
da para a interação social, falta de recipro-
cidade social, incapacidade de desenvolver 
e manter relacionamentos com seus pares 
apropriados ao nível de desenvolvimento;

• Padrões restritos e repetitivos de com-
portamento, interesses e atividades, mani-
festados por pelo menos dois dos seguintes 
critérios: estereotipias ou comportamentos 
verbais estereotipados ou comportamento 
sensorial incomum, aderência excessiva às 
rotinas e padrões de comportamento rituali-
zados, interesses restritos;

• Os sintomas devem estar presentes na 
primeira infância (mas podem não se ma-
nifestar plenamente, até que as demandas 
sociais ultrapassem as capacidades limita-
das);

• Os sintomas causam limitação e prejuízo 
no funcionamento diário.
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O DSM 5 também sugere o registro de 
especificadores: Com ou sem Deficiência in-
telectual, com ou sem comprometimento da 
linguagem concomitante, associado à alguma 
condição médica ou genética conhecida, ou 
a fator ambiental, associado a outro transtor-
no do desenvolvimento, mental ou comporta-
mental, com catatonia.

Para alguns especialistas, o autismo 
é uma síndrome resultante de causas ain-
da desconhecidas, mas no que diz respeito 
à manifestação do autismo, a genética tem 
grande importância por sua manifestação. 
Porém refere-se a um transtorno complexo 
com sintomas e quadros comportamentais 
distintos.

As crianças com TEA podem apresen-
tar estes sinais bem precocemente, antes dos 
3 anos de idade, sendo que alguns bebês já 
podem, inclusive, demonstrar sinais sugesti-
vos de TEA logo ao nascer. De uma forma 
geral e resumidamente, os sinais do TEA re-
lacionam-se a áreas do comportamento, mais 
dominantes. Crianças com TEA tendem a ter 
gestos repetitivos, contínuos e estereotipa-
dos; gostam de repetir o que estão fazendo 
e detestam mudanças de rotina. O TEA é clas-
sificado em 3 graus atualmente: autismo leve, 
autismo moderado, autismo severo.

Tão importante saber que o TEA é um 
“espectro”, e uma condição individual, em re-
lação à intensidade dos sintomas, os quadros 
podem variar bastante. Cada um tem seu grau 
próprio de dificuldade em áreas específicas. 
Há os sintomas comuns que definem o TEA, 
mas cada um tem um grau de comprometi-
mento diferente do outro, podendo apresentar 
dificuldade intelectual, ou aspecto de inteli-
gência acima da média.

Diante desse quadro variado de possibi-
lidades, o diagnóstico é complexo e só pode 
ser realizado por uma equipe multiprofissional 
treinada.

Para que o diagnóstico de autismo seja 
estabelecido, deve preencher os seguintes 
critérios:

• Déficits clinicamente significativos e 
persistentes na comunicação social 
e nas interações sociais, manifesta-
das de todas as maneiras seguintes, 
sendo:

a) Déficits expressivos na comunicação 
não verbal e verbal usadas para interação so-
cial;

b) Falta de reciprocidade social;

c) Incapacidade para desenvolver e 
manter relacionamentos de amizade apropria-
dos para o estágio de desenvolvimento.

• Padrões restritos e repetitivos de 
comportamento, interesses e ativida-
des, manifestados por pelo menos 
duas das maneiras abaixo:

a) Comportamentos motores ou verbais 
estereotipados, ou comportamentos senso-
riais incomuns;

b) Excessivo apego a rotinas e padrões 
ritualizados de comportamento;

c) Interesses restritos, fixos e intensos.

Toda criança ou indivíduo que se en-
globa neste conceito passa por um compro-
metimento intelectual que, por sua vez, com-
promete seu desenvolvimento e evolução nas 
esferas social e acadêmica. O autismo pode 
ser então, definido como uma síndrome com-
portamental que apresenta sintomas básicos 
como, dificuldade de interação social, défi-
cit de comunicação social, tanto quantitativo 
quanto qualitativo, padrões inadequados de 
comportamento que não possuem finalidade 
social.

Nos dias atuais, a comunidade médica 
observa o autismo com maior complexidade, 
com múltiplas etiologias com graus variáveis. 
No que se refere ao seu tratamento, isso pode 
ajudar, mas essa síndrome não tem cura co-
nhecida.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL: DA 
INTEGRAÇÃO À INCLUSÃO

O processo da inclusão no Brasil veio 
caminhando a passos lentos desde o século 
XIX e sua presença no passado parece não 
ter feito muita diferença na vida das pessoas 
que de fato precisavam dele. A trajetória deste 
tema tão essencial na vida dos alunos consi-
derados “especiais” não teve muita eficácia 
neste período, pois os conhecimentos sobre 
as deficiências no ambiente escolar eram ig-
norados e muitas vezes nem notados pelos 
educadores e tinham pouca importância para 
os governantes da época.

Segundo Bernardes (2010), em relação 
a este processo, a preocupação dos gover-
nantes em oferecer um atendimento às pes-
soas com deficiência no Brasil, iniciou-se no 
século XIX, quando foram criadas instituições 
educacionais direcionadas a essas classes. 
As iniciativas para implementação de escolas 
especializadas com o propósito de receber 
alunos de inclusão, surgiram por volta de me-
ados do século XIX:

No Brasil, a Educação Especial se divide 
em dois períodos: de 1854 a 1956, é mar-
cada por iniciativas oficiais e particulares 
isoladas; surgiram nesse período o Impe-
rial Instituto dos Meninos Cegos (1854) 
e o Imperial Instituto de Surdos-Mudos 
(1857), hoje, respectivamente, Instituto 
Benjamin Constant e Instituto Nacional 
de Educação para Surdos (BERNARDES, 
2010, p.1).

Após 1957, a Educação Especial co-
meçou a ter iniciativas em âmbito nacional. 
Durante muito tempo a Integração, proces-
so este que “ao invés de a escola ter que 
se adequar ao aluno, o aluno é que deve se 
adequar-se à escola”, norteou por muito tem-
po, os ideais da educação especial no Brasil. 
Dessa forma, até as décadas passadas, “o 
modelo pedagógico utilizado na educação 
de alunos com necessidades especiais era o 
Modelo Integracionista”.

A integração “é um processo espontâ-
neo e subjetivo, que envolve direta e pesso-
almente o relacionamento entre seres huma-
nos” (GLAT, 1995). Para Rodrigues (2003), “a 
integração pressupõe uma ‘participação tute-
lada’, uma estrutura com valores próprios aos 
quais o aluno ‘integrado’ se tem que adaptar”.

“A integração educativo-escolar refere-
-se ao processo de educar- ensinar, o mes-
mo grupo, crianças com e sem necessidades 
especiais durante uma arte ou na totalidade 
do tempo de permanência na escola” (MEC, 
1994). Ainda segundo Bernardes apud Ro-
drigues (2003),

Quando se fala de escola integrativa tra-
ta-se de uma escola em tudo semelhante 
a uma escola tradicional, em que os alu-
nos com deficiência (os alunos com ou-
tros tipos de dificuldades eram ignorados) 
recebiam um tratamento especial”. Nesse 
modelo nega-se a questão da diferença; 
o aluno especial é inserido no contexto 
escolar como qualquer outro, sem consi-
deração quanto às possíveis diferenças 
existentes para seu processo de aprendi-
zagem (BERNARDES apud RODRIGUES, 
2003).

De acordo com a Declaração de Sala-
manca (1994), para o ponto de vista pedagó-
gico esta integração assume a vantagem de 
existir a interação entre crianças, procurando 
um desenvolvimento conjunto, sem separa-
ção ou discriminação a qualquer criança, in-
dependente da deficiência existente.

OS PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA

A inclusão é um tema muito discutido 
e muito necessário, em âmbito nacional, po-
demos contar com criações de inúmeras leis 
voltadas para esse assunto, porém, podemos 
afirmar que o sistema ainda é falho no aten-
dimento aos indivíduos que necessitam de 
amparo no contexto inclusão escolar.

De acordo com o Ministério da Educa-
ção publicado em 1997, a educação inclusiva 
é um processo que busca recolocar na rede 
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de ensino, indivíduos portadores de qualquer 
necessidade especial, sem preconceito ou 
exclusão (MEC, 1997).

A Constituição Federal (BRASIL, 1990), 
em seu artigo 205, afirma que “a educação é 
direito de todos e dever do Estado e da famí-
lia”. No título II do artigo 1.º da LDB (BRASIL, 
1996), a redação é alterada para “a educação 
é dever da família e do Estado”. Se a família 
passa a ter uma maior responsabilidade com 
a educação, é necessário que as instituições 
família/escola mantenham uma relação que 
possibilite a realização de uma educação de 
qualidade.

O contexto familiar constitui fundamen-
talmente para a identificação das necessida-
des dos alunos e em consequência disso, 
para se tomarem decisões quanto à resposta 
educativa. A avaliação psicopedagógica não 
é uma questão reservada exclusivamente a 
especialistas: todos os profissionais e os pais 
devem participar do processo, evidentemente 
em graus distintos. É certo, porém, que as 
pessoas que ocupam um lugar relevante no 
processo de ensino-aprendizagem não po-
dem ser excluídas do processo de avaliação.

Conceituar a educação inclusiva não é 
tão difícil quanto se parece, mas compreender 
sua essência se torna bem mais complexo 
que a simples missão de considerar termos 
e nomenclaturas colocados para o tema. A 
Educação para algumas teorias configura-se 
na diversidade inerente à espécie humana, 
buscando perceber e atender as necessida-
des educativas especiais de todos os sujei-
tos-alunos, em salas de aulas comuns, em 
um sistema regular de ensino, de forma a pro-
mover a aprendizagem e o desenvolvimento 
pessoal de todos.

Assim, é possível afirmar que a deman-
da pela educação inclusiva é constante, e jun-
to com esta a necessidade de uma educação 
de qualidade, baseada nos princípios educa-
cionais existentes que proporcione à criança 
o direito ao aprendizado, preparando-a para 
a cidadania desejada, capacitando a todos 

com formação adequada para continuar as 
atividades na sequência de sua vida escolar.

Segundo estudo realizado pela CAPE 
(2012), no passado recente, os portadores 
de deficiência intelectual e outras necessida-
des especiais, historicamente eram associa-
das pela sociedade ao fracasso escolar. Por 
mais diversos que fossem os encaminhamen-
tos propostos ao aluno com deficiência inte-
lectual, culminaram em situações de evasão 
e segregação, fazendo com que essas pes-
soas permanecessem, por longos períodos, 
à margem da sociedade. Atualmente muitas 
mudanças têm sido observadas, ações polí-
ticas neste sentido têm sido direcionadas a 
sanar estas condições em todos os espaços.

Existem necessidades que interferem de 
maneira significativa no processo de aprendi-
zagem e que exigem uma atitude educativa 
específica de todos os envolvidos na educa-
ção dentro da unidade escolar, com o apoio 
especializado para garantir a aprendizagem 
dos alunos especiais. Dessa forma, pode se 
afirmar que também é a nossa capacidade de 
entender e reconhecer o outro e, assim, ter 
o privilégio de conviver e compartilhar com 
pessoas diferentes de nós.

Neste contexto, a educação inclusiva 
acolhe todas as pessoas, sem exceção. É 
para o estudante com deficiência física, para 
os que têm comprometimento mental, para os 
superdotados, para todas as minorias e para 
a criança que é discriminada por qualquer 
outro motivo.

Podemos dizer, então que, existem na 
vida do professor e do aluno, vários momen-
tos que podem ser de medo, angústia, de-
cepção, mas que acima de tudo podem ser 
de realização e alegria. Em função disso, a 
liberdade de pensar, interagir com os outros, 
trazem sensações que podem moldar o ser, 
colocando em evidência, suas principais ca-
pacidades e a finalidade da escola é capaci-
tá-los integralmente ou parcialmente, confor-
me as características de cada um.
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Neste modelo de investigação, consi-
derando estes e outros aspectos, podemos 
salientar a importância do relacionamento 
harmonioso e afetivo em que o professor ca-
pacitado para a função, coloca em evidên-
cia o que há de melhor em si, para estimular 
os alunos, sejam com alguma deficiência ou 
não, por meio do lúdico, em que alguns edu-
cadores associam ao “jogo educativo”, ou 
conforme a diversidade da inteligência e sua 
diversidade em ambiente escolar, que o refe-
rido autor entende ser um fator importante no 
processo ensino-aprendizagem, motivando a 
criança a ser segura e ajustada, facilitando a 
aquisição de conhecimentos e sua autono-
mia.

COMO A ESCOLA E OS PROFESSORES 
PODEM CONTRIBUIR PARA A 
APRENDIZAGEM DO ALUNO AUTISTA

Durante a presença do aluno na esco-
la, é importante analisar a contribuição que 
a instituição escolar e o professor podem 
acrescentar de forma positiva no que se refe-
re à aprendizagem de alunos portadores de 
autismo.

O desenvolvimento de ações voltadas 
para a inclusão de portadores de autismo é 
um ponto crucial para desenvolvimento de po-
tencialidades, sejam desenvolvidas por meio 
da psicanálise e educação no qual se aplica 
os conceitos como: transferência, mediação 
e vínculo, como métodos de favorecimento ao 
aprendizado.

Às vezes surgem dúvidas como se a 
educação inclusiva é uma prática ou um gran-
de discurso, tendo em vista que mesmo após 
muitos avanços e significativas mudanças, 
muitos professores alegam não estarem ca-
pacitados para trabalharem com alunos por-
tadores de deficiência intelectual, sobretudo 
com autistas.

Considerando algumas dúvidas e im-
passes que cercam a educação inclusiva 
desde a sua implantação, essas podem afe-
tar ou desencadear inseguranças, tantos para 

educadores quantos para educandos, o que 
na atuação do professor pode ficar explíci-
to, também no que se refere à aceitação do 
educando que foi inserido em uma escola 
regular. É necessário buscar ter maior com-
preensão, quais os benefícios que a relação 
do educador com o educando, em especial 
o que apresenta deficiência intelectual, pode 
contribuir para o processo de aprendizagem. 
Dentre os vários conceitos da psicanálise e 
da educação, alguns nos mostram a relevân-
cia de se relacionar as vivências ocorridas 
no âmbito da escola na relação professores 
e educandos portadores de TEA.

Assim, surge o primeiro conceito, que é 
a transferência. Trata- se neste caso de situa-
ções em que o aluno, considerando que esta-
mos nos referindo à relação professor- aluno, 
transfere para o outro, imagens relacionadas 
a antigas vivências. Esta se trata em transferir 
as pulsões negativas ou positivas criando vín-
culos entre as pessoas, cujo foi mencionado 
por Freud pela primeira vez em A interpre-
tação dos sonhos referindo-se a relação de 
analista e analisando, o que posteriormente 
por outros, foi utilizado para retratar a relação 
professor- aluno, o campo estabelecido entre 
discente e docente, é o que estabelece as 
condições para o aprender.

Nesse sentido Kupfer (2007 p. 87) diz 
que: “Por isso, pode-se dizer que, da pers-
pectiva psicanalítica, não se focalizam os 
conteúdos, mas o campo que se estabelece 
as condições para o aprender, sejam quais 
forem os conteúdos’’.

A mediação é o segundo conceito, ter-
mo este que na área da educação, leva-nos 
a entendê-la como uma relação de recipro-
cidade entre o indivíduo e que aumenta as 
possibilidades do conhecer e aprender. Nes-
se aspecto, pode-se perceber que uma ação 
pedagógica bem elaborada favorece o desen-
volvimento concreto do aluno. Neste sentido, 
o processo de aprendizagem é determinado 
por aquilo que o incita a conhecer a subjeti-
vidade, “como desenvolvimento das funções 
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pertencentes ao ser humano, é composta na 
mediação entre os sujeitos que ensinam e 
os que aprendem, nas relações educativas” 
(FACCI; MEIRA; TULESKI, 2011, p.262).

O terceiro conceito é o do vínculo, que 
se refere à ligação entre pessoas, o qual é 
estabelecido pela relação, e de acordo com 
alguns teóricos, tais relações afetam de ma-
neira significativa a aprendizagem, pois são 
muitas as contribuições para a compreensão 
de fatos relacionados a este conceito.

A psicanálise nos apresenta o papel 
constituinte do outro na formação do indiví-
duo, nos aspectos relacionados ao pensar, 
sentir, entre outros. Na educação vemos que 
o outro também tem um papel de extrema 
importância nestes mesmos aspectos, diante 
disto podemos ver que seja qual for a ciência, 
as relações são parte inerentes desta para a 
formação do ser.

A integração vai além daquilo que vi-
venciamos inicialmente em nossas vidas, al-
gumas vezes os alunos necessitam de uma 
ajuda para se integrar, é aí que a experiência 
e atitudes docentes ajudam as crianças ou 
jovens com deficiência intelectual a agirem de 
maneira integrada, pois estes de acordo com 
Vygotsky (1996) apud Facci et al, (2011), não 
são menos desenvolvidos que os outros, o 
seu desenvolvimento é diferente, e isto lhe 
garante a oportunidade de aprender.

Vygotsky (1998), autor que tem sua re-
presentação, conceituada na psicologia histó-
rico-cultural, partiu do princípio que o sujeito 
se constitui nas relações com os outros, por 
meio de atividades caracteristicamente huma-
nas, que são mediadas por ferramentas téc-
nicas e semióticas, no qual a interação nesta 
perspectiva assume uma posição privilegiada 
para a análise do processo de constituição 
do sujeito.

A capacidade para imaginar, fazer pla-
nos, apropriar-se de novos conhecimentos 
surge, nas crianças, por meio do brincar. A 
criança por intermédio da brincadeira, das 

atividades lúdicas, atua, mesmo que simbo-
licamente, nas diferentes situações vividas 
pelo ser humano, reelaborando sentimentos, 
conhecimentos, significados e atitudes.

Alguns estudos sobre as práticas peda-
gógicas desenvolvidas pelos professores no 
trabalho com alunos portadores de autismo 
têm redimensionado a própria compreensão 
da deficiência. Cada vez mais, podemos en-
tender que não importa quem são os autis-
tas, mas compreender que as práticas pe-
dagógicas, mediante as diferentes formas de 
aprender dos diferentes processos de apren-
dizagem, contribuem positivamente para a 
atuação profissional e na construção do sa-
ber, às vezes, sempre únicos.

De acordo com Vygotsky (1989), não 
se pode acreditar que a presença de alunos 
com deficiência intelectual, seja qual for, no 
ensino regular demande uma metodologia 
específica de ensino. O que precisa é evitar 
parâmetros comparativos entre os diferentes 
alunos e ofertar apoios diferentes aos alunos 
e docentes.

Segundo Vygotsky, a educação não 
apenas influi em alguns processos de desen-
volvimento, mas reestrutura as funções do 
comportamento em toda a sua plenitude. As 
aprendizagens modificam os processos men-
tais e alguns deles chegam a alterar de forma 
significativa o funcionamento mental de uma 
pessoa.

Para Batista e Mantoan (2007), a manei-
ra como a criança com TEA lida com o saber 
não corresponde às expectativas da escola. 
Ainda de acordo com Mantoan (2005), o mo-
delo de escola que só transmite o conheci-
mento do currículo básico já não é suficiente. 
A inclusão aparece para mostrar que todas 
as pessoas são diferentes, algo que a escola 
não quer conceber. O senso comum nos faz 
pensar muito mais na identidade do que na 
diferença, porque é muito mais fácil. Mas a 
diferença se apresenta, e você tem que lidar.
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Segundo ainda a autora, o mais impor-
tante para uma criança com qualquer defici-
ência, inclusive a criança autista, não é apren-
der o mesmo conteúdo que outras crianças, 
mas ter a possibilidade de aprender a cola-
borar, ter autonomia, governar a si próprio, 
ter livre expressão de ideias e ver o esforço 
pelo que consegue criar ser recompensado 
e reconhecido.

Sabemos que o desenvolvimento de 
uma pessoa com deficiência intelectual se 
define ou vai sendo definido, pelas condições 
gerais de funcionamento de seu cérebro, e 
também pela qualidade de suas experiências 
possibilitadas nos espaços nos quais transita. 
A condição biológica é afetada e/ou transfor-
mada pelas condições do seu contexto.

Na mesma perspectiva se expressa El-
vira Souza Lima (2001):

Um currículo para inclusão de crianças 
e jovens com deficiência intelectual, teria 
como prioridade trabalhar atividades que 
desenvolvam a função simbólica e que 
garantam a apropriação de fazeres simbó-
licos da espécie, como a linguagem e a 
música, as várias formas de artes visuais, 
à geometria, as artes tridimensionais, en-
tre outras (LIMA, 2001, p. 12).

A escolarização assim orientada pode 
contribuir para o desenvolvimento integral da 
pessoa autista, uma vez que oferece uma 
experiência sistemática de relações interpes-
soais nas quais as funções psicológicas su-
periores são vivenciadas, utilizadas e reque-
ridas, ao lado da ampliação do mundo de 
significados.

Assim sendo, a escola é levada a re-
pensar seus valores, estabelecendo valores 
inclusivos e assim, reestruturando sua organi-
zação, seu currículo, seu planejamento e sua 
avaliação, de modo a superar suas próprias 
barreiras para aprender com as diferenças e 
aprender a responder às necessidades dos 
alunos.

O fundamento da prática inclusiva re-
presenta uma expressão de boa prática para 
todos os alunos, ela requer diferenciação do 
trabalho de sala de aula dentro do programa 
curricular comum, desta forma a escola assu-
me o compromisso com a educação de quali-
dade para todos os alunos, definindo em seu 
currículo, optando por práticas heterogêneas 
e inclusivas.

Isso implica uma reflexão sobre a orga-
nização curricular que abrange até mesmo o 
tipo de agrupamento, o número de alunos de 
uma sala de aula que tem alunos autistas, e 
o número máximo de alunos com problemas 
semelhantes por turma.

Buscando caminhos que levam estes 
alunos a se desenvolverem em seu processo 
de ensino aprendizagem, o professor ainda 
se valerá desta prática para ensinar a outros 
tantos alunos que não apresentam diagnósti-
co de deficiência, mas que por algum motivo 
não aprendem. Além disso, o autista estará 
imerso em um contexto que lhe propicia a 
troca de saberes, potencializando desta forma 
seu desenvolvimento. É no cotidiano escolar, 
com a mediação do professor envolvido com 
a inclusão, que acontece a escolarização e a 
permanência de todos os alunos.
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O presente artigo foi redigido sob a ótica do autismo, suas principais características, 
como se apresenta, causas e sintomas, cuidados e o quadro que se apresenta no contexto 
educacional segundo a teoria consultada. É importante afirmar que o Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), é um assunto bem completo quando nos referimos ao seu aspecto e compli-
cações no paciente, especialmente as crianças com menor idade, pois não deixa de ser uma 
enfermidade, com grau menor ou maior, que faz com que este aluno necessite da inclusão e 
seus cuidados no ambiente escolar.

Diante disso, pode se afirmar que é um tema para uma boa reflexão acerca dos profis-
sionais que atuam com a educação como um todo, pois a educação inclusiva defende que 
estes alunos estejam inseridos na sala de aula regular de ensino, no qual existe a possibilidade 
da interação com os alunos tidos como “normais”, podendo fazer parte do quadro comum do 
ensino em todo os seus aspectos.

Descoberto em 1911, e “batizado” de “Autismo”, foi posteriormente estudado e melhor 
difundido pelo psiquiatra austríaco Leo Kanner em 1943. Este fez com que o tema viesse a 
ser mais amplamente debatido e estudos fossem melhorados para um quadro de que apre-
senta nos dias de hoje, assim como no passado, isolamento social, adulterações da fala e 
obrigação extrema da manutenção da rotina, e sendo notório que a pessoa a apresentar estes 
aspectos, se encontra portador da síndrome do autismo.

Este estudo também analisou a inclusão escolar de alunos (as) com autismo, por meio 
de um levantamento teórico, com alguma referência à legislação que envolve este tema. A 
pesquisa realizada mostra a contribuição da escola regular durante o crescimento do indiví-
duo com Autismo, elucidando a importância de um bom preparo dos professores e outros 
profissionais que atuam (as) para melhor atender à demanda de seus alunos com algum tipo 
de limitação física ou mental.

Demonstrando também, a importância de estarmos cientes das orientações sobre este 
transtorno, saber lidar com a diferença, quando necessário, acolher o aluno autista e colaborar 
para que seu aprendizado seja eficiente e coerente com a qualidade desejada conforme as 
normas vigentes e respeitando o direito do portador de qualquer outra anomalia apresentada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O presente trabalho debruçou-se sobre pesquisas a respeito da infância e por sua 
vez encontrou temas relacionados a sua história, é a partir desse ponto que este artigo 
foi escrito, também se valendo, de uma breve compreensão dessa infância no espaço 
escolar este dentro da atualidade, assim, discorremos sobre textos que retrata a criança 
nos temas já citados. Tais estudos buscam compreender a função social da infância e 
como a criança ganhou seu próprio espaço na modernidade, não sendo mais considerada 
um adulto em miniatura, mas por outro lado, ganhando um olhar diferenciado sobre o 
seu desenvolvimento e sobre suas necessidades. Dessa forma, compreendemos que o 
que conhecemos como infância é uma construção da sociedade, por esse motivo se faz 
importante compreender tais processos.

Palavras-chave: Infância; História da infância; Criança; Ambiente Escolar.

INFÂNCIA E ESCOLA
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No decorrer de minha carreira como docente li estudos sobre o desenvolvimento da 
criança na educação infantil e sempre me intrigou como essa criança se tornou 
tão importante para a sociedade e conseguiu seu espaço, assim, busquei textos 

que me fizessem refletir sobre tal infância e deparei-me com uma história sobre ela. Dessa 
forma compreendi que a infância como a conhecemos hoje faz parte de um status social que 
se formou na sociedade como um todo.

Buscando compreender tal infância é que escrevi o presente trabalho, na certeza de que 
não poderei esgotar o assunto, mas buscando contribuir para pesquisas a respeito do tema. 
Com isso proponho uma breve compreensão da temática sobre a infância.

Atualmente a infância é vista como algo natural a que todo ser humano passa até que se 
torne um adulto, assim a infância é vista como algo totalmente diferente da fase adulta, pois na 
infância há o cuidar, a proteção além de roupas e muitas vezes uma alimentação diferenciada.

Houve um crescimento muito grande em relação aos estudos sobre essa temática, 
assim, a infância e a criança tornam-se objetos de estudos e saberes de diferentes áreas do 
conhecimento, constituindo-se em um campo temático de natureza interdisciplinar.

Dessa forma, compreendemos que a infância enquanto objeto de pesquisa se relaciona 
com diversos saberes da ciência, como por exemplo: a medicina, a psicologia, a sociologia, 
a antropologia, a educação, a psicomotricidade, a arte e muitos outros. Apesar de sua grande 
abrangência nas diversas áreas da ciência, não será possível neste trabalho relacionar todas 
as áreas.

Para o desenvolvimento deste presente trabalho foi utilizado como referência os estudos 
de Severino (2007), segundo o autor, para o exame textual é necessário que haja uma pre-
paração da leitura que deve ser feita em duas etapas, em uma a leitura completa, e na outra 
uma leitura mais cuidadosa.

Severino enfatiza que é necessário estar atento aos fatos históricos, a uma diversidade 
de autores e também a outras doutrinas. O autor elucida que é importante investigar o texto, 
visto que ele mesmo direciona o leitor para outras fontes de leitura que podem ser feitas do 
texto inteiro, ou de uma parte fragmentada que pode vir a complementar a pesquisa.

A temática sobre a infância, embora estudada em diversos tipos de conhecimento, não 
se basta a ela. O presente trabalho não visou solucionar um problema, mas sim, o de com-
preender a infância e quais os caminhos possíveis, visto que nenhuma pesquisa se esgota 
sempre é possível aprender mais.

Como objetivo geral pretende-se: Compreender a infância em seu aspecto histórico e 
social, bem como sua relação com a educação escolar. E os objetivos específicos são:Com-
preender o processo social do conceito infância; a relação da escola com a infância; colaborar 
com estudos sobre a infância.

INTRODUÇÃO
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INFÂNCIA

A palavra infância na língua portuguesa 
deriva do latim infantia, ae- prefixo in (não) 
fans, fantis (particípio presente de fari ‘falar’, 
ter a faculdade de fala); adjetivo latino infans, 
infantis - que não fala, que tem pouca idade, 
que é ainda criança. E de acordo com o dicio-
nário Houaiss temos o seguinte significado: 
sf. 1- na vida do ser humano, período que vai 
do seu nascimento ao início da adolescên-
cia, meninice, puerpícia. 2- JUR- período de 
vida que é legalmente definido como aquele 
que vai desde o nascimento até os 12 anos, 
quando se inicia a adolescência.

Philippe Ariès foi um historiador medie-
valista francês que pesquisou sobre a infân-
cia e seus estudos foram publicados no livro 
“L’Enfant et la Vie Familiale sous l’Ancien Ré-
gime ” no ano de 1960. Sua obra foi um mar-
co para estudos sobre a infância e tornou-se 
referência para a área. Embora a pesquisa de 
Ariès se concentre na era medieval, a partir 
de seus estudos compreendemos que a in-
fância é vista de formas diferentes a depender 
da cultura e da época em que se encontra e 
também está relacionada à economia e à so-
ciedade, essas análises são possíveis quan-
do nos deparamos com estudos históricos a 
respeito da infância.

Para o historiador, infância é uma inven-
ção da modernidade que se constitui numa 
categoria social construída recentemente na 
história da humanidade. Com isso compreen-
demos que a consciência da particularidade 
infantil é decorrente de um processo históri-
co. A infância muda com os tempos e com 
os diferentes contextos sociais, econômicos, 
geográficos e também a partir das peculiari-
dades individuais.

Contudo a obra de Ariés apresenta uma 
criança que é vista como um adulto em minia-
tura, ou seja, não havia o conceito de infância 
que temos atualmente, em suas palavras “a 

ideia de infância não existia”. Com o progres-
so e avanço das sociedades, o conceito a 
respeito da criança é modificado até que o 
termo se consolida no século XVII,

Até por volta do século XII, a arte medie-
val desconhecia a infância ou não tenta-
va representá-la. É difícil crer que essa 
ausência se deve à incompetência ou à 
falta de habilidade. É mais provável que 
não houvesse lugar para a infância nesse 
mundo [...] (ARIÉS, 1986, p.50).

No excerto acima, o historiador afirma 
que a arte não representava a infância até 
meados do século XII, então ele questiona se 
o artista não saberia desenhar uma criança, 
mas em seguida reforça a ideia de que não 
havia espaço para a infância, o seja, a infân-
cia é uma construção que muda de acordo 
com o tempo e com a sociedade,

Uma miniatura otoniana do século XI nos 
dá uma ideia impressionante da defor-
mação que o artista impunha aos corpos 
das crianças, num sentido que nos pa-
rece muito distante do nosso sentimento 
e de nossa visão. O tema é a cena do 
Evangelho em que Jesus pede que se dei-
xe vir a ele as criancinhas, sendo o tex-
to latino claro parvuli. Ora, o miniaturista 
agrupou em torno de Jesus oito verdadei-
ros homens, sem nenhuma característica 
de infância: eles foram reproduzidos em 
uma escala menor. Apenas o seu tama-
nho os distingue dos adultos. Numa mi-
niatura francesa do fim do século XI, as 
três crianças que São Nicolau ressuscita 
estão representadas numa escala mais 
reduzida que os adultos, sem nenhuma 
diferença de expressão ou de traços. O 
pintor não hesitava em dar à nudez das 
crianças, nos raríssimos casos em que 
era exposta, a musculatura do adulto [...] 
(ARIÉS, 1986, p.50-51).

Os dois exemplos do excerto mostra a 
visão do artista sobre a infância, adultos em 
miniatura, crianças não foram representadas 
em sua arte, mas sim homens foram pintados 
em uma escala menor, e em alguns casos, 
mostrando inclusive os músculos, algo total-
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mente incomum para crianças nos dias de 
hoje, e com certeza também incomum para 
crianças da época medieval:

No evangeliário de Sainte-Chapelle do 
século XIII, no momento da multiplicação 
dos pães, Cristo e um apóstolo ladeiam 
um homenzinho que bate em sua cintura: 
sem dúvida, a criança que trazia os pei-
xes. No mundo das fórmulas românticas, 
e até o fim do século XIII, não existem 
crianças caracterizadas por uma expres-
são particular, e sim homens de tamanho 
reduzido. Essa recusa em aceitar na arte a 
morfologia infantil é encontrada, aliás, na 
maioria das civilizações arcaicas. Um belo 
bronze sardo do século IX a.C representa 
uma espécie de Pietá: uma mãe seguran-
do em seus braços um corpo bastante 
grande do filho; mas talvez se tratasse 
de uma criança, como observa a nota do 
catálogo: “A pequena figura masculina 
poderia muito bem ser uma criança que, 
segundo a fórmula adotada na época 
arcaica por outros povos, estaria repre-
sentada como um adulto.” Tudo indica, 
de fato, que a representação realista da 
criança, ou a idealização da infância, de 
sua graça, de sua redondeza de formas 
tenham sido próprias da arte grega (ARI-
ÉS, 1986, p.51-52).

Áries nos faz olhar para as obras de 
arte com um novo olhar, é na observação dos 
detalhes, de que a criança ali exposta não é 
uma criança, mas sim um adulto pintado em 
uma escala menor, o autor nos faz refletir so-
bre a representação da infância no decorrer 
da história, assim como as influências que 
ocorreram. A ideia de infância nos séculos 
X- XI, de acordo com o autor, não causava 
interesse e nem realidade, pois era uma tran-
sição estética, um período ultrapassado, cujas 
lembranças seriam perdidas com o decorrer 
do tempo,

Por volta do século XIII, surgiram alguns ti-
pos de crianças um pouco mais próximas 
do sentimento moderno. Surgiu o anjo, re-
presentado sob a aparência de um rapaz 
muito jovem, se um jovem adolescente 
[...] O anjo de Reims, por exemplo, seria 

um menino já grande, mais do que uma 
criança, mas os artistas sublinharam com 
afeição os traços redondos e graciosos - e 
um tanto efeminados – dos meninos mal 
saídos da infância.[...]. Esse tipo de anjos 
adolescentes se tornaria muito frequente 
no século XIV e persistiria até o fim do 
quattrocento italiano: são exemplos os 
anjos de Fra Angélico, de Botticelli e de 
Ghirlandaio (ARIÉS, 1986, p.52-53).

A ideia de infância até então represen-
tada na arte, começa a evoluir, antes um ho-
mem em miniatura, agora um jovem repre-
senta a infância marcando uma transição na 
história da arte. Percebe-se também que os 
artistas representam a essa infância com pu-
reza, como angelicais, e atrelando uma certa 
feminilidade.

Em estudos sobre a história da infância, 
leva-se em consideração diversos fatores, a 
arte, a literatura, a fotografia e tudo o mais que 
possa falar sobre essa infância e de como ela 
era representada na sociedade em diversos 
períodos da história. Pesquisas recentes no 
Brasil também revelam como a representa-
ção de infância se deu em diversas partes do 
país, criando um panorama de como a socie-
dade brasileira como um todo tem pensado 
a infância no decorrer dos anos.

Ao refletirmos sobre essa fase, não de-
vemos ter um único olhar como sugere Prost 
(1998, p. 133) “as imagens, para quem re-
almente as olha, fornecem representações 
particularmente instrutivas. Não está esque-
cido o uso que delas soube fazer Philippe Ari-
és, tanto com as representações da infância 
como com as da morte”, para o autor “tudo 
pode ser introduzido no universo das repre-
sentações de um grupo”, como o saber ler 
(p. 134).

De acordo com Gouvêa (2004, p. 12) 
“ao qualificar, caracterizar, descrever a crian-
ça e seus contornos, às práticas literárias, ao 
mesmo tempo em que retratam a(s) crian-
ça(s), constroem a infância através das nar-
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rativas”, a autora nos traz a reflexão de que 
a infância é uma construção, e que ela vai 
sendo modificada e percebida com o tempo e 
com olhares diferentes em diferentes esferas, 
no social, no cultural e também no biológico.

Pela etimologia da palavra infância, 
pode-se perceber que, até o início dos tem-
pos modernos, a criança não era vista como 
sendo diferente do adulto: ela vivia em um 
mundo no qual não era considerada prota-
gonista, a criança não era prioridade, não 
era vista. A criança, na idade de seus sete 
anos, teve as suas relações modificadas em 
relação ao meio no qual estava inserida. Em 
muitas comunidades a criança acompanhava 
os adultos em todas as atividades. Não havia 
ninguém especialmente destinado a cumprir 
a tarefa de educá-la. A partir dos 7 anos, era 
responsável por sua sobrevivência.

A criança era inserida no mundo dos 
adultos a depender de seu grupo social, e 
é na convivência que o seu olhar sobre o 
mundo que lhe cerca vai se moldando aos 
poucos, isso em diferentes contextos. É nas 
interações com as pessoas que lhe são pró-
ximas e com o meio em que vivem, que reve-
lam seu esforço para compreender o mundo 
em que vivem e, por meio das brincadeiras, 
explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas, seus anseios e desejos,

A convivência diária que mantinha com 
os adultos a introduziu nas crenças e nas 
práticas que o seu grupo social tinha por 
melhores. Presa às costas da sua mãe, 
metida dentro de um saco, a criança per-
cebia a vida da sociedade que a cercava 
e compartilhava dela, ajustando-se ao seu 
ritmo e às suas normas e, como a sua 
mãe andava sem cessar de um lado a 
outro, o aleitamento durava vários anos, a 
criança adquire a sua primeira educação 
sem que ninguém a dirigisse expressa-
mente (PONCE, 1989).

A concepção de criança é uma noção 
historicamente construída que vem mudando 
ao longo dos tempos. Assim podemos dizer 
que a criança, bem 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 his-
tórico. É profundamente marcada pelo meio 
social em que se desenvolve, mas também a 
marca (BRASIL, 1998, p. 21).

A infância é uma invenção da moderni-
dade, visto que é uma categoria social, pois 
a criança não tinha um papel exclusivo, um 
olhar diferente, visto que eram considerados 
apenas seres biológicos, que não tinham es-
tatuto social e tão pouco autonomia existen-
cial,

[...] é, com efeito, algo que começou a 
emergir com o Renascimento, para se 
autonomizar a partir do século das luzes. 
Se, na arte, as meninas de Velázquez vêm 
ocupar o lugar vazio que essas crianças 
de forma adulta da escultura gótica evi-
denciaram na gritante ausência de traços 
de juvenilidade, na sociedade mais geral, 
a construção histórica da infância foi o re-
sultado de um processo complexo de pro-
dução de representações sobre as crian-
ças, de estruturação dos seus quotidianos 
e mundos de vida e, especialmente, de 
constituição de organizações sociais para 
as crianças (SARMENTO, 2002).

Mas como surge o conceito de infância? 
Para Sarmento (2002) acontece da seguinte 
maneira,

O primeiro, e decisivo, foi a criação de 
instâncias públicas de socialização, es-
pecialmente através da institucionaliza-
ção da escola pública e da sua expansão 
como escola de massas. Com efeito, a 
escola está associada à construção social 
da infância, 3 dado que, a sua constitui-
ção pelo Estado de meados do século 
XVIII instituiu, pela primeira vez, a liberta-
ção das actividades do trabalho produtivo 
para um sector do grupo geracional mais 
novo (inicialmente constituído só por ra-
pazes da classe média urbana), sendo 
progressivamente alargado a toda a gera-
ção, com a proclamação da escolaridade 
obrigatória (SARMENTO, 2002).
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Para o autor, é o surgimento das insti-
tuições escolares que abre o olhar para esse 
pequeno ser, que passa a ser separado do 
adulto e protegido pelo Estado que passa a 
ter direitos e deveres educacionais. Porém, 
fica evidente que há uma distinção entre as 
classes sociais em que estas crianças esta-
vam inseridas,

Concomitantemente, a família, que ou-
trora votara a criança ao estatuto subalterno 
da companhia das aias e criadas, reconstitui-
-se através do seu centramento na prestação 
de cuidados de proteção e estímulo ao desen-
volvimento da criança, que se torna, por esse 
efeito, o núcleo de convergência das relações 
afectivas no seio familiar, das classes médias 
e o destinatário dos projectos de mobilidade 
social ascendente, pelo investimento na for-
mação escolar, por parte das classes popu-
lares (SARMENTO, 2002).

A institucionalização dessa criança nos 
parâmetros escolares possibilitou estudos so-
bre o que hoje conhecemos como infância 
em diferentes esferas da ciência,

Ao mesmo tempo, é dado lugar à forma-
ção de um conjunto de saberes sobre a 
criança, constituída como objeto de co-
nhecimento e alvo de um conjunto de 
prescrições atinentes ao desenvolvimento 
dentro do que se convenciona como os 
padrões da “normalidade”. Os saberes 
periciais sobre as crianças constituem-se 
como balizadores da inclusão e da exclu-
são na “normalidade” e exprimem-se em 
procedimentos de inculcação comporta-
mental, disciplinar e normativa. Esses sa-
beres originaram novas disciplinas cons-
titutivas do campo da reflexividade social 
sobre a criança, com influência poderosa 
nos cuidados familiares e nas práticas 
técnicas nas instituições e organizações 
onde estão crianças. Destacam-se nesses 
saberes a pediatria, a psicologia do de-
senvolvimento e a pedagogia (SARMEN-
TO, 2002).

Tais ciências se tornaram fundamentais 
para a compreensão da criança e de sua in-
fância, principalmente para pensarmos a edu-
cação e os direitos que lhe são inerentes. A 
esse respeito estudaremos no subtópico a 
seguir um breve estudo sobre o espaço da 
infância no ambiente escolar.

INFÂNCIA NO ESPAÇO ESCOLAR

Como vimos anteriormente, por muito 
tempo a criança era vista como um adulto em 
miniatura, na arte ela era assim representada 
e aos poucos essa ideia foi se transformando, 
mas como surgiu a ideia de infância? Será 
que foi por causa da escola? A esse respeito 
Narodowski (1993, p. 50) afirma que:

A instituição escolar não parece ter um 
papel acessório, relativamente ao nasci-
mento da infância, nem nos estudos de 
Áries, nem na maioria dos trabalhos pos-
teriores. Essa também será a hipótese a 
ser desenvolvida neste estudo. A escola 
da chamada Época Clássica, escola de 
clérigos e mercadores, não parece distin-
guir de modo algum classes de idade: os 
alunos de dez ou doze anos compartilham 
o processo de aprendizagem junto a seus 
colegas adultos. [...] A escola não recru-
tava estudantes a não ser para outorgar-
-lhes um saber eclesiástico ou mercantil, 
enquanto que a escola moderna – como 
se confirmou anteriormente – dirige-se à 
infância, tendo na formação desta o seu 
núcleo, a sua intrínseca razão de ser (NA-
RODOWSKI, 1993, p. 50).

Para o autor, a falta de distinção entre 
adultos e crianças que estudavam juntos, sem 
“delimitação de infância em um sentido mo-
derno”, demonstra que a escola medieval só 
recrutar estudantes para dar-lhe saber eclesi-
ástico ou mercantil, diferente da escola mo-
derna que se forma com a ideia de infância.

De acordo com Narodowski é na escola 
moderna que a ideia de infância se constitui, 
e isso se dá no final do século XIX. “O nasci-
mento da infância moderna traz em si o alhe-
amento necessário da criança com relação 
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à vida cotidiana dos adultos”. Para o autor, a 
mudança de cotidiano “da criança do âmbito 
escolar para o familiar implica um processo 
de absorção da criança em um organismo 
historicamente novo e socialmente singular” 
(1993, p. 51-53).

A modernidade também traz uma nova 
forma de lidar com essa criança, os adultos 
passam a ter que oferecer um tratamento ade-
quado com a criança, para que ela perma-
neça na escola, uma delas é a disciplina, e 
essa disciplina é o que estrutura a pedagogia 
moderna.

Para Áries, assim como para a maior par-
te dos historiadores da infância, da família 
e da escola moderna representam proces-
sos paralelos e bastante ricos em suas 
relações recíprocas. É por isso que para 
este autor, a escolarização da infância im-
plica a infantilização de uma importante 
parcela da sociedade europeia a partir do 
século XVII. Trata-se de um ator em busca 
de seu cenário, porém este cenário - a 
escola – somente tem sua razão de ser, 
em sua versão moderna, a partir da exis-
tência do ator, isto é, do corpo infantil. O 
corpo infantil, por sua parte, não adquire 
suas características definitivas a não ser 
a partir da escolarização (NARODOWSKI, 
1993, p. 51).

A criança, ou melhor dizendo, a infância 
é a razão de existir da escola moderna, pois 
todo o seu desenvolvimento enquanto institui-
ção. Ao modo em que conhecemos mais so-
bre essa criança e sua infância, mais espaço 
ela ganha na sociedade. Assim percebemos 
suas necessidades, como a educação formal, 
os espaços para as crianças com necessida-
des especiais que ganham importância nas 
pautas e debates públicos.

Após compreendermos o conceito de 
infância na história, buscaremos uma pe-
quena compreensão sobre o espaço esco-
lar. Esse espaço escolar se constitui como 
um local em que ocorrem as primeiras rela-
ções sociais fora do âmbito familiar além da 

perpetuação das culturas infantis, que estão 
relacionadas por exemplo às músicas, aos 
desenhos, atividades para o desenvolvimento 
motor e cognitivo:

[...] devido ao seu importante papel na 
formação infantil, a escola é considerada 
um dos principais elementos do ambien-
te social da criança, como o conjunto de 
espaços onde ela interage, cujo apego 
e apropriação são facilitados pela fami-
liaridade. Referindo-se especificamente 
à criação/definição do ambiente escolar, 
[...] a relação entre o momento político-i-
deológico e as características sociais de 
um grupo define um modelo de homem 
ideal para aquele contexto, de modo que 
(também idealmente) a configuração, a 
estrutura e o partido estético da edifica-
ção escolar deveria refletir tal modelo de 
homem, as tendências pedagógicas vi-
gentes e a própria sociedade, até mesmo 
em termos urbanísticos (a localização e 
as características dos lotes disponíveis, 
por exemplo), (ELALI, 2003, p. 311).

A escola tem desempenhado um pa-
pel de extrema importância para o desenvol-
vimento pleno da criança, pois é na escola 
que a criança tem suas primeiras interações 
sociais fora do ambiente familiar, é na esco-
la que a criança vai se constituindo, é onde 
constrói interações, aprende a lidar com situ-
ações diversas e inclusive de conflitos, apren-
de a dividir e compartilhar. As aprendizagens 
da educação infantil são levadas para a vida:

A criança tem cem linguagens (e depois 
cem cem cem)
mas roubaram-lhe noventa e nove.
A escola e a cultura lhe separam a cabe-
ça do corpo.
Dizem-lhe: de pensar sem as mãos
de fazer sem a cabeça
de escutar e de não falar
de compreender sem alegrias
de amar e de maravilhar-se só na Páscoa 
e no Natal.
(As cem linguagens da criança, MALAGU-
ZZI)
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O poema de Malaguzzi retrata a criança 
e suas linguagens, que muitas das vezes lhe 
é tirado ou roubado como diz o poema. Ao 
nos deparamos com estudos sobre Reggio 
Emilia podemos perceber a importância dos 
espaços para essa instituição, que visa não 
tirar da criança aquilo que é importante para 
o seu pleno desenvolvimento, a escola deve 
ser pensada como um ambiente que une a 
cabeça com o corpo .

Nos dias atuais é possível afirmar que a 
criança deve ser compreendida de um modo 
particular, não em um estado universal, mas 
respeitando suas individualidades como um 
ser que está em formação, cada qual com 
seu desenvolvimento peculiar. É por essa ra-
zão que tal infância deve ser pensada no am-
biente escolar:

[...] mais do que em palavras, a educa-
ção tem na ação concreta uma de suas 
principais bases, envolvendo atitudes 
e comportamentos que, repetindo-se e 
transformando-se no dia a dia, poderão 
vir a consolidar-se como prática social-
mente aceita. Aliás, a diferença entre o 
discurso e a prática é considerada um 
dos motivos que justificam a dificuldade 
de assimilação/reprodução pelos estu-
dantes de alguns dos "conteúdos" minis-
trados em classe pelos mestres (ELALI, 
2003, p. 309).

A autora exemplifica uma fala de Baró 
em que o autor afirma que a escola é res-
ponsável por transmitir valores e cultura de 
uma geração, indo de encontro com os es-
tudos históricos a respeito da representação 
da infância que afirmam exatamente isso, um 
exemplo são os estudos da infância na primei-
ra República, em que os valores transmitidos 
estão de acordo com o pensamento dos re-
publicanos, são valores a respeito da pátria, 
da cidadania e da família por exemplo. Sobre 
ambiente temos os seguintes excertos:

Mais do que base física a partir e por 
meio da qual a pessoa recebe informa-
ções (visuais, táteis, térmicas, auditivas 
e/ou olfativas-gustativas), o ambiente é 
um agente continuamente presente na 
vivência humana. De fato, grande parte 
do comportamento do indivíduo envolve 
a interação com o espaço e no espaço, 
desde atividades simples como alimentar-
-se e vestir-se, até atividades complexas, 
como definir um percurso na urbe (ELALI, 
2003, p. 310).

É nesse meio que, ao estender a mão em 
busca do objeto, ela [a criança] adquire 
a noção de distância; é nele que a mãe 
aparece e desaparece, desligada do seu 
corpo; é ainda nele que exercita o seu 
domínio, equilibra-se, caminha e corre. 
[...] É num espaço físico que a criança 
estabelece a relação com o mundo e com 
as pessoas (LIMA, 1989, p. 13).

O ambiente é o espaço de interação, 
e diversas informações são emitidas naque-
le ambiente, por esse motivo que a sala de 
aula, deve promover aprendizagens diversas, 
sempre pensando nos cinco sentidos que na 
criança pequena ainda estão em desenvolvi-
mento. A escola é o local em que a criança 
interage e é também onde ela constrói rela-
ções afetivas,

O espaço reflete a cultura das pessoas 
que nele vivem de muitas formas e em 
um exame cuidadoso, revela até mesmo 
camadas distintas dessa influência cultu-
ral. Em primeiro lugar, existe nessas esco-
las muita atenção à beleza e à harmonia 
do desenho. Isso é evidente nos móveis, 
tanto funcionais quanto agradáveis, fre-
quentemente inventados e construídos 
pelos professores e pelos pais em con-
junto. Também é evidente nas cores das 
paredes, na luz do sol filtrando-se pelas 
grandes janelas, nas plantas verdes e sau-
dáveis e em muitos outros detalhes, tal 
como a manutenção cuidadosa do espa-
ço. O cuidado especial com a aparência 
do ambiente, juntamente com o desenho 
dos espaços, que favoreceu a interação 
social, são elementos essenciais da cultu-
ra italiana (EDWARDS et al., 1999).
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De acordo com os autores, o espaço 
escolar deve ser agradável, além dos cuida-
dos necessários com os móveis e brinquedos 
que devem representar total segurança para 
a criança para que ela esteja à vontade para 
brincar, e para que pais e professores não 
se preocupem com eventuais acidentes. O 
espaço escolar também deve ser acolhedor 
e proporcionar vivências para os alunos:

O espaço é planejado e estabelecido para 
facilitar encontros, interações e intercâm-
bios entre elas. O espaço precisa garantir 
o bem estar de cada uma e do grupo 
como um todo. Ao mesmo tempo, o espa-
ço é estabelecido para favorecer relacio-
namentos e interações dos professores, 
da equipe e dos pais entre eles próprios 
e as crianças (EDWARDS et al., 1999)

É dentro do espaço escolar que as re-
lações ocorrem, por esse motivo ele deve 
proporcionar um completo bem-estar para a 
criança nas diferentes esferas de seu desen-
volvimento, seja ele social, cognitivo, motor ou 
outro. O outro ponto importante da infância no 
ambiente escolar é que:

O ambiente é visto como algo que educa 
a criança; na verdade, ele é considerado 
o “terceiro educador”, juntamente com 
a equipe de dois professores. A fim de 
agora como um educador para a crian-
ça, o ambiente precisa ser flexível; deve 
passar por uma modificação frequente 
pelas crianças e pelos professores a fim 
de permanecer atualizado e sensível às 
suas necessidades de serem na escola e 
o que usam – os objetos, os materiais e 
as estruturas - não são vistos como ele-
mentos cognitivos passivos, mas, ao con-
trário, como elementos que condicionam 
e são condicionados pelas ações dos 
indivíduos que agem nela (EDWARDS et 
al., 1999).

Como vimos na citação acima, não é 
só o professor quem educa, o ambiente deve 
proporcionar e promover diversas maneiras 
de aprender, porém, quem vai proporcionar 
esse ambiente é o professor que pode buscar 

a colaboração da gestão e da comunidade 
de pais, pois ele vai avaliar os níveis de sua 
turma e adequar cada espaço para que gere 
o desenvolvimento cognitivo e também motor 
da criança, além de se ater às necessidades 
de cada uma, pois é possível que haja alguma 
criança portadora de necessidades especiais.

Dessa forma, compreendemos que o 
espaço escolar construído para a infância, 
no caso creches e escolas infantis, deve ser 
pensado em todas as necessidades para que 
a criança tenha um pleno desenvolvimento. 
Cada detalhe do espaço deve ser pensado 
de acordo com a turma, visto que elas se 
diferenciam de ano para ano, por exemplo: 
uma turma do maternal ao ano anterior pode 
ter necessidades diferentes da turma do ano 
vigente. É por isso que o professor deve pen-
sar cada espaço de maneiras diferentes.
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A criança é um sujeito participante das relações sociais, fazendo parte de um processo 
histórico, social, cultural e psicológico. Ela deve ser vista em sua condição, como um ser em 
processo de formação, dentro daquilo que hoje chamamos de infância. Dessa forma é impor-
tante respeitá-la e considerar seu universo de representações.

Estudos recentes sobre a história da infância em nosso país nos permitem compreen-
der como ela é pensada na educação, na política, na sociedade e em outros âmbitos. Esses 
estudos são importantes pois mostram aspectos do pensamento a respeito da criança no 
decorrer do tempo e de como isso influenciou direta e indiretamente a educação.

Por assim dizer é preciso permitir que as expressões das crianças sejam registradas, 
em toda arte como um todo, pois significa a possibilidade dela escrever a sua própria história, 
por isso sempre vemos nos discursos a respeito da educação da criança sobre a importância 
de colocá-la como protagonista, a fim de criar nela mesma a sua própria identidade.

Quando entendemos o conceito de infância, criamos a oportunidade de inserir as crian-
ças como um intérprete social, e isso implica reconhecer suas diferenças e características, 
favorecendo a vivência de uma infância com tratamento adequado, respeitando o seu de-
senvolvimento.Muitas crianças estão inseridas no mundo dos adultos, mas elas precisam de 
espaços e momentos próprios para que possam vivenciar o lúdico de maneira adequada, 
visto que é tão importante e necessário nessa etapa da vida que a criança tenha múltiplas 
experiências.

Dessa forma, podemos inferir que a infância é uma construção histórica e social. Por 
esse motivo, é preciso delinear um referencial teórico para o estudo da infância, concebendo 
a criança na sua condição social de ser histórica, política e cultural. As crianças se distinguem 
umas das outras nos tempos, nos espaços, nas diversas formas de socialização, no tempo 
de escolarização, nos trabalhos, nos tipos de brincadeiras, nos gostos, nas vestimentas, nos 
modos de ser e estar no mundo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O presente artigo explora o estudo da emoção na educação, focando em estudiosos 
como; O psicólogo bielo-russo - Lev Semionovitch Vigotski (1896-1934), O filósofo, médico, 
psicólogo e político francês - Henri Paul Hyacinthe Wallon (França, 15 de junho de 1879 - 
1 de dezembro de 1962) e o biólogo, psicólogo e epistemólogo suíço - Jean William Fritz 
Piaget (Neuchâtel, 9 de agosto de 1896 - Genebra, 16 de setembro de 1980). Este resgate 
de base filosófica, psicológica e biológica do desenvolvimento humano, considerando 
a relevância do aspecto emocional, apresenta o caráter predominantemente naturalista 
na ciência psicológica. Desta forma os autores analisam a necessidade de resgatar a 
dialética entre fatores biológicos e culturais na constituição das emoções, de maneira a 
pensá-las, quanto às suas possibilidades de desenvolvimento e transformação, atreladas 
a condições histórico-sociais.  Na qual cada pensador desdobra o estudo na sua linha 
de raciocínio, mostrando como acontece o desenvolvimento no ser humano. Desta forma 
buscando compreender o conceito de transdisciplinaridade e de ludicidade, este artigo 
faz uma conexão com o desenvolvimento infantil e do ser humano no geral, trazendo à luz 
a relevância do aspecto emocional dentro deste contexto na práxis da educação escolar. 
Evidenciando desta forma, que as atividades pedagógicas devem ser trabalhadas de 
formas variadas, permitindo a manifestação da expressão emocional entre outras, para um 
desenvolvimento integral e pleno.

Palavras-chave: Emoções; Psicologia; Desenvolvimento; Fatores Biológicos;  Sociais;  
Transdisciplinaridade;  Ludicidade.

O ASPECTO EMOCIONAL NO DESENVOLVIMENTO DA 
CRIANÇA NA EDUCAÇÃO
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A psicologia do desenvolvimento é uma área de conhecimento que estuda o desen-
volvimento do ser humano em todos os seus aspectos: físico-motor, intelectual, 
afetivo-emocional e social – desde o nascimento até a idade adulta.

Assim, este artigo tem por finalidade, fazer o resgate do desenvolvimento na educação 
infantil, apontando que este desenvolvimento não acontece apenas no âmbito físico, motor e 
mental, mas também no âmbito emocional, pois o ser humano tem em seu sistema de fun-
cionamento das cognições superiores, corpo, mente e emoção e que funcionam de forma 
integrada.

Desta forma é fundamental que no cotidiano educacional o desenvolvimento emocional 
seja considerado tanto quanto o motor e outros aspectos. E assim é de suma importância esta 
clareza por parte dos profissionais da educação, de uma visão holística do desenvolvimento, 
para a práxis pedagógica.

O que retrata este artigo não é sobre os casos de saúde mental e emocional que preci-
sa do olhar específico dos profissionais da saúde e que por vezes acontece com o trabalho 
conjunto com os profissionais da educação. Mas terá o foco no aspecto emocional no de-
senvolvimento integral da criança na educação infantil, que reflete em suas aprendizagens e 
desenvolvimento.

Muitos educadores ainda têm uma visão equivocada e rejeitam e oprimem as emoções 
levando em consideração apenas o cognitivo dos seus alunos, mas quando eles entram na 
escola não deixam do lado de fora sentimentos como a alegria, o medo, a raiva, a tristeza, 
dentre outras emoções, sendo, o afetivo e cognitivo indissociáveis.

INTRODUÇÃO
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E 
O ASPECTO EMOCIONAL

Desta forma, este estudo explora o as-
pecto emocional na educação através do 
resgate de base filosófica, psicológica e bio-
lógica do desenvolvimento humano, com os 
estudiosos como; Lev Semionovitch Vigotski, 
Henri Paul Hyacinthe Wallon e Jean William 
Fritz Piaget, considerando a relevância e a 
importância do aspecto emocional no desen-
volvimento da criança e consequentemente 
em sua aprendizagem.

No entanto, através da exploração para 
a ampliação do entendimento do conceito de 
transdisciplinaridade e de ludicidade, interli-
gando com o aspecto emocional, trazendo à 
luz sua relevância dentro deste contexto na 
práxis da educação escolar. Evidenciando 
desta forma, que as atividades pedagógicas 
devem ser trabalhadas de formas variadas, 
permitindo a manifestação da expressão emo-
cional entre outras, para um desenvolvimento 
integral e pleno.

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
SEGUNDO OS PESQUISADORES

De acordo com os pesquisadores e es-
tudiosos do desenvolvimento infantil, a apren-
dizagem não se dá de forma isolada de uma 
determinada área do ser humano. Ou seja, 
a aprendizagem acontece de forma integra-
da na criança, no seu pensar, sentir, falar e 
agir, em uma dinâmica entre corpo, mente e 
espírito.

Sabendo que desde a educação infantil 
a criança é um produtor de cultura e acesso 
a inúmeras possibilidades e expressões das 
diferentes linguagens, pois ela toma consci-
ência do seu corpo ao brincar, relacionar com 
os seus pares, objetos, com os adultos, ao 
experimentar o mundo e o ambiente a sua 
volta. Porém para isto usará dos seus recur-
sos internos cognitivos, afetivo, psicológico e 
motor, tendo como resposta o seu desenvol-
vimento integral.

Neste artigo, sistematizo alguns pres-
supostos básicos das teorias do desenvolvi-
mento de como Jean Piaget (1896-1980) e 
Lev Vygotsky (1896-1934) que já apontaram 
a relevância da afetividade no processo de 
desenvolvimento. E do educador francês Hen-
ri Wallon (1879-1962) quem fundamentou, de 
maneira mais detida e aprofundada, o papel 
e a importância da afetividade para o desen-
volvimento integral. Após, farei algumas re-
flexões sobre as contribuições da ludicidade 
da transdisciplinaridade no desenvolvimento 
integral da criança, considerando a relevância 
do aspecto emocional.

HENRI WALLON

No início do século passado, a ideia 
de que a escola deve proporcionar formação 
integral (intelectual, afetiva e social), foi uma 
verdadeira revolução no ensino, comandada 
por Henri Wallon (1879-1962). Ele foi o pri-
meiro a levar não só o corpo da criança, mas 
também suas emoções para dentro da sala 
de aula. Demonstrando assim as suas ideias 
em quatro elementos básicos que interagem 
entre si; a afetividade, o movimento, a inteli-
gência e a formação do eu.

As emoções, para Wallon, têm papel 
preponderante no desenvolvimento da pes-
soa. É por meio delas que o aluno exterioriza 
seus desejos e suas vontades. Em geral, são 
manifestações que expressam um universo 
importante e perceptível, mas pouco estimu-
lado pelos modelos tradicionais de ensino.

A criança, para Wallon, é essencialmente 
emocional e gradualmente vai constituindo-se 
em um ser sócio-cognitivo. O autor estudou a 
criança contextualizada, como uma realidade 
viva e total no conjunto de seus comporta-
mentos, suas condições de existência.

Antes do surgimento da linguagem fala-
da, as crianças comunicam-se e constituem-
-se como sujeitos com significado, através 
da ação e interpretação do meio entre hu-
manos, construindo suas próprias emoções, 
que é seu primeiro sistema de comunicação 
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expressiva. Estes processos comunicativos-
-expressivos acontecem em trocas sociais 
como a imitação. Imitando, a criança desdo-
bra, lentamente, a nova capacidade que está 
a construir (pela participação do outro ela se 
diferenciam dos outros) formando sua sub-
jetividade. Pela imitação, a criança expressa 
seus desejos de participar e se diferenciar 
dos outros constituindo-se em sujeito próprio .

Segundo Galvão (2000), Wallon argu-
menta que as trocas relacionais da criança 
com os outros são fundamentais para o de-
senvolvimento da pessoa. As crianças nascem 
imersas em um mundo cultural e simbólico, 
no qual ficarão envolvidas em um "sincretismo 
subjetivo", por pelo menos três anos. Duran-
te esse período, de completa indiferenciação 
entre a criança e o ambiente humano, sua 
compreensão das coisas dependerá dos ou-
tros, que darão às suas ações e movimentos 
formato e expressão.

Segundo estudos, Wallon propõe está-
gios de desenvolvimento, assim como Piaget, 
porém, ele não é adepto da ideia de que a 
criança cresce de maneira linear. O desenvol-
vimento humano tem momentos de crise, isto 
é, uma criança ou um adulto não são capazes 
de se desenvolver sem conflitos. A criança 
se desenvolve com seus conflitos internos e, 
para ele, cada estágio estabelece uma forma 
específica de interação com o outro, é um 
desenvolvimento conflituoso.

No início do desenvolvimento existe 
uma preponderância do biológico e após o 
social adquire maior força. Assim como Vy-
gotsky, Wallon acredita que o social é impres-
cindível. A cultura e a linguagem fornecem ao 
pensamento os elementos para evoluir, sofis-
ticar. A parte cognitiva social é muito flexível, 
não existindo linearidade no desenvolvimen-
to, sendo este descontínuo e, por isso, sofre 
crises, rupturas, conflitos, retrocessos, como 
um movimento que tende ao crescimento 
(WALLON, 2008).

1º ESTÁGIO — IMPULSIVO-EMOCIONAL 
(0 A 1 ANO):

Predominantemente afetivo, onde o su-
jeito se expressa por meio de movimentos 
corporais, do contato corporal e do toque. 
Aqui, o aprendizado demanda uma presença 
e uma qualidade de troca corporal intensa, 
que passa pelo tato, pelo toque e pela se-
gurança do embalo. É a partir da fusão com 
o outro que a criança interage com o meio 
ambiente, participa, se familiariza e aprende 
sobre o mundo que a cerca (WALLON, 2008).

2º ESTÁGIO — SENSÓRIO-MOTOR E 
PROJETIVO (1 A 3 ANOS):

Neste estágio, se estabelece uma rela-
ção intensa com os objetos através do conta-
to e se inicia a indagação persistente sobre o 
que eles são, seus nomes e como funcionam. 
O processo de ensino-aprendizagem nesta 
fase solicita disposição do educador em ofe-
recer situações e espaços diversificados para 
que os alunos possam entrar em contato com 
diversos objetos e vivências, facilitando o pro-
cesso de diferenciação em relação a cada um 
deles (WALLON, 2008).

3º ESTÁGIO — PERSONALISMO (3 A 6 
ANOS):

Nesta fase, a criança começa a se des-
cobrir diferente das outras e dos adultos. A 
diferenciação se dá entre a criança e o ou-
tro. Neste estágio, é importante que ela entre 
em contato com atividades que possibilitem 
o exercício da escolha e com crianças de 
outras idades. O importante neste estágio é 
reconhecer e respeitar as diferenças que co-
meçam a surgir, inclusive valorizando e dando 
oportunidade de expressão a estas diferenças 
(WALLON, 2008).



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 559

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

4º ESTÁGIO — CATEGORIAL (6 A 11 
ANOS):

Ocorre a diferenciação mais intensa e 
nítida entre o eu e o outro, o que fornece 
a estabilidade necessária para a exploração 
das diferenças e semelhanças entre objetos, 
imagens, conceitos e ideias. Nesta fase, é im-
portante tanto levar em consideração o que 
o aluno já sabe como diagnosticar o que ele 
precisa saber para dominar certas ideias. A 
descoberta do mundo dependerá das expe-
riências a que terá acesso e que favoreçam 
ou não o desenvolvimento de sentimentos e 
valores que auxiliem a continuidade e amplia-
ção destas descobertas (WALLON, 2008).

5º ESTÁGIO — PUBERDADE E 
ADOLESCÊNCIA (11 ANOS EM DIANTE):

Aqui, se delimita, de maneira mais clara 
e precisa, o reconhecimento da singularidade 
e autonomia do sujeito, com valores e senti-
mentos próprios, mediante ações de confron-
to e auto-afirmação. O processo ensino-apren-
dizagem deve primar pela criação de espaços 
e construção de vivências que permitam a 
expressão e discussão das diferenças e das 
descobertas, levando em consideração a ne-
cessidade de afirmação de relações solidá-
rias, baseadas no respeito mútuo (WALLON, 
2008).

Desta forma, as transformações fisioló-
gicas em uma criança (ou, nas palavras de 
Wallon, em seu sistema neurovegetativo) reve-
lam traços importantes de caráter e personali-
dade. A emoção é altamente orgânica, altera 
a respiração, os batimentos cardíacos e até 
o tônus muscular, tem momentos de tensão 
e distensão que ajudam o ser humano a se 
conhecer, explica Heloysa Dantas, da Facul-
dade de Educação da Universidade de São 
Paulo (USP).

A abordagem é sempre a de considerar 
a pessoa como um todo. Elementos como 
afetividade, emoções, movimento e espaço 
físico se encontram num mesmo plano. As 
atividades pedagógicas e os objetos, assim, 

devem ser trabalhados de formas variadas. 
Numa sala de leitura, por exemplo, a criança 
pode ficar sentada, deitada ou fazendo core-
ografias da história contada pelo professor. 
Os temas e as disciplinas não se restringem 
a trabalhar o conteúdo, mas a ajudar a desco-
brir o eu no outro. Essa relação dialética ajuda 
a desenvolver a criança em sintonia com o 
meio (DANTAS, s/d).

VYGOTSKY

O pensamento propriamente dito é ge-
rado pela motivação, isto é, por nossos dese-
jos e necessidades, nossos interesses e emo-
ções. Por trás de cada pensamento há uma 
tendência afetivo-volitiva. Uma compreensão 
plena e verdadeira do pensamento de outrem 
só é possível quando entendemos sua base 
afetivo-volitiva. Desta forma não seria válido 
estudar as dificuldades de aprendizagem sem 
considerar os aspectos afetivos (VYGOTSKY, 
1991).

Segundo Vygotsky, o homem se produz 
na e pela linguagem, isto é, é na interação 
com outros sujeitos que formas de pensar 
são construídas por meio da apropriação do 
saber da comunidade em que está inserido 
o sujeito. A relação entre homem e mundo 
é uma relação mediada, na qual, entre o ho-
mem e o mundo existem elementos que auxi-
liam a atividade humana. Estes elementos de 
mediação são os signos e os instrumentos. 
O trabalho humano, que une a natureza ao 
homem e cria, então, a cultura e a história 
do homem, desenvolve a atividade coletiva, 
as relações sociais e a utilização de instru-
mentos. Os instrumentos são utilizados pelo 
trabalhador, ampliando as possibilidades de 
transformar a natureza, sendo assim, um ob-
jeto social (VYGOTSKY, 1991).

Os signos também auxiliam nas ações 
concretas e nos processos psicológicos, as-
sim como os instrumentos. A capacidade hu-
mana para a linguagem faz com que as crian-
ças providenciem instrumentos que auxiliem 
na solução de tarefas difíceis, planejem uma 
solução para um problema e controlem seu 
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comportamento. Signos e palavras são para 
as crianças um meio de contato social com 
outras pessoas. Para Vygotsky, signos são 
meios que auxiliam/facilitam uma função psi-
cológica superior (atenção voluntária, memó-
ria lógica, formação de conceitos, etc.), sen-
do capazes de transformar o funcionamento 
mental. Desta maneira, as formas de media-
ção permitem ao sujeito realizar operações 
cada vez mais complexas sobre os objetos 
(VYGOTSKY, 1991).

Por volta dos 2 anos de idade, a fala 
da criança torna-se intelectual, generalizante, 
com função simbólica, e o pensamento torna-
-se verbal, sempre mediado por significados 
fornecidos pela linguagem. Esse impulso é 
dado pela inserção da criança no meio cultu-
ral, ou seja, na interação com adultos mais ca-
pazes da cultura que já dispõe da linguagem 
estruturada. Vygotsky destaca a importância 
da cultura; para ele, o grupo cultural fornece 
ao indivíduo um ambiente estruturado onde 
os elementos são carregados de significado 
cultural (VYGOTSKY, 1991).

Os significados das palavras fornecem 
a mediação simbólica entre o indivíduo e o 
mundo, ou seja, como diz VYGOTSKY (1987), 
é no significado da palavra que a fala e o 
pensamento se unem em pensamento ver-
bal. Para ele, o pensamento e a linguagem 
iniciam-se pela fala social, passando pela 
fala egocêntrica, atingindo a fala interior que 
é pensamento reflexivo.

Para Vygotsky, as emoções são funções 
psicológicas superiores, portanto, culturaliza-
das e passíveis de desenvolvimento, trans-
formação ou novas aparições. Além disso, 
a concepção vigotskiana de emoção coloca 
esse processo psicológico em estreita rela-
ção com outros do psiquismo humano.

Portanto, para Zavialov (1998), o ques-
tionamento que movia Vygotsky no estudo das 
emoções se referia à relação entre sentimen-
to e conhecimento, entre as esferas afetiva e 
cognitiva no psiquismo humano. Para o autor, 
cindir essas duas esferas é um dos maiores 

defeitos da psicologia tradicional: "O pensa-
mento então se transforma inevitavelmente 
em uma corrente autônoma de idéias que se 
pensam por si mesmas, ele é cindido de toda 
a plenitude da vida real, dos impulsos, dos 
interesses, tendências reais do homem que 
pensa" (ZAVIALOV, 1998, p. 6).

O autor (1998) procura demonstrar 
como Vygotsky efetuou a complementaridade 
entre o biológico e o social nos sentimentos: 
sem excluir as reações instintivas, mas tam-
bém sem reduzi-los a elas, não privilegiando 
nenhum dos polos, o social ou o biológico; 
mas se uma emoção é expressa por um signo 
(palavra, gesto), ela perdura na interatividade 
linguística, num plano intersubjetivo - portanto, 
social.

O autor do prefácio esclarece o papel 
da linguagem como organizadora de emo-
ções e meio para expressá-las, como conec-
tora dos planos fisiológico e psicológico. Para 
ele, a necessidade de Vygotsky em abordar a 
temática das emoções surge a partir de seus 
estudos sobre o pensamento e a linguagem, 
visto que as concepções de linguagem e 
emoção estão imbricadas pelo colorido emo-
cional que acompanha cada palavra, situado 
no tempo e na história.

Enquanto função psicológica superior, 
as emoções são tratadas como processos 
mutáveis, como sistemas abertos que estão 
"[...] a serviço de uma transformação não so-
mente do mundo, mas também do sujeito, 
de acordo com certas estratégias cognitivas 
e emocionais específicas" (ZAVIALOV, 1998, 
p. 24).

Mesmo o caráter biológico das emo-
ções não é permanente, pois se concebe o 
sistema nervoso como em constante forma-
ção e transformação. Vigotski aposta nas rela-
ções complexas entre o cognitivo e o emotivo, 
conectadas à questão de aprendizagem, que 
está diretamente imbricada com as normas e 
os valores culturais; ou seja, a manifestação 
fisiológica das emoções é também determi-
nada socialmente.
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Para ilustrar isto, Vygotsky (2004) dá o 
exemplo da visão de uma serpente no meio 
do caminho, que pode provocar reações de 
fuga, se a serpente é associada culturalmente 
com o perigo, como ocorre em grande parte 
do Ocidente, ou não, como é o caso de al-
gumas culturas orientais. O caráter social do 
sentimento, por sua vez, está ligado à sua 
qualidade de signo intersubjetivo, interiorizado 
e transformado em signo intra subjetivo (ZA-
VIALOV, 1998).

Segundo o autor (1998), em Teoria das 
emoções, a preocupação de Vigotski com a 
análise minuciosa das teorias neurobiológi-
cas das emoções deve-se, em parte, a uma 
preocupação científica que evitaria cair num 
determinismo e reducionismo social

Os aspectos fundamentais da Teoria das 
emoções se resumem em desenvolvimento, 
transformação, processos em contraposição 
às estruturas estáticas e interdependência en-
tre emoção e cognição. A atualidade da obra 
de Vigotski é valorizada por Zavialov (1998) 
principalmente nos temas da neurobiologia e 
neuropsicologia atuais. As emoções são situ-
adas em relação à história individual e social, 
passíveis de transformação e desenvolvimen-
to; são funções superiores que partilham de 
componentes biológico-instintivos e histórico-
-sociais.

PIAGET

Formado em Biologia, Piaget especiali-
zou-se nos estudos do conhecimento huma-
no, concluindo que, assim como os organis-
mos vivos podem adaptar-se geneticamente 
a um novo meio, existe também uma rela-
ção evolutiva entre o sujeito e o seu meio, ou 
seja, a criança reconstrói suas ações e ideias 
quando se relaciona com novas experiências 
ambientais. Para ele, a criança constrói sua 
realidade como um ser humano singular, situ-
ação em que o cognitivo está em supremacia 
em relação ao social e o afetivo (ENCICLOPÉ-
DIA-CRIANÇA, 2016).

Piaget defendeu o desenvolvimento psi-
cológico como único em suas dimensões ati-
vas e cognitivas, pois para ele durante toda a 
vida de um indivíduo, existe uma equivalência 
entre as construções afetivas e cognitivas. Ele 
articulou em relação à psicologia afetiva da 
criança e o estudo da inteligência os aspectos 
afetivos e intelectuais infantis ao julgamento 
moral, as reações rebeldes, a obediência e 
aos sentimentos de carinho e temor (ENCI-
CLOPÉDIA-CRIANÇA, 2016).

Para o autor, o desenvolvimento men-
tal dá-se espontaneamente a partir de suas 
potencialidades e da sua interação com o 
meio. O processo de desenvolvimento mental 
é lento, ocorrendo por meio de graduações 
sucessivas através de estágios: período da 
inteligência sensório-motora; período da inteli-
gência pré-operatória; período da inteligência 
operatória-concreta; e período da inteligência 
operatório-formal (ENCICLOPÉDIA-CRIANÇA, 
2016).

Segundo Piaget a afetividade não se 
restringe somente às emoções e sentimentos, 
pois engloba também as tendências e as von-
tades da criança, ou seja, a afetividade assim 
como toda conduta visa a adaptação, pois o 
desequilíbrio reflete em uma impressão afeti-
va particular e a consciência de uma necessi-
dade (ENCICLOPÉDIA-CRIANÇA, 2016).

Portanto, o sentimento amor-afetividade 
construído primeiramente entre mãe e filho vai 
se generalizando aos outros, como ao pai, ao 
irmão e aos companheiros, havendo assim 
uma modificação ou acomodação aos fatos e 
situações passadas carregadas de emoções. 
O processo de formação e enriquecimento 
afetivo da criança nos faz perceber que esse 
processo afetivo é contínuo e inovador, onde 
a formação de sentimentos está diretamente 
ligada aos valores e evolução da sociedade 
(ENCICLOPÉDIA-CRIANÇA, 2016).
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TRANSDISCIPLINARIDADE E 
LUDICIDADE

Diante desse contexto, é possível perce-
ber que aprendizagem e o desenvolvimento 
não se dão de forma dissociada no ser huma-
no, mas de forma integrada.

Então, como a educação pode contri-
buir nesse processo e no desenvolvimento 
pleno e saudável da criança?

Buscar por uma forma lúdica de tra-
balhar o conteúdo, vivências e experiências, 
através da transdisciplinaridade é crucial pois 
não prevalece nem o aspecto objetivo e nem 
o subjetivo da criança, mas ocorre uma dinâ-
mica operacional das duas dimensões, onto-
lógica e auto-organizada. Não é linear pois as 
incertezas e o acaso são aspectos antagô-
nicos, sua representação é espiral pois está 
sempre em processos. Assim o mundo está 
no sujeito e o sujeito está no mundo numa 
relação recíproca (LUCKESI, 2000).

Desta forma, a educação fundada na 
transdisciplinaridade, na multidimensionalida-
de humana, vai além do racionalismo clás-
sico e recupera a polissemia dos símbolos, 
reconhece a importância das emoções, dos 
sentimentos e afetos nos processos de cons-
trução do conhecimento. Reconhece a voz da 
intuição ao colocá-la em diálogo com a razão 
e com as emoções subjacentes (LUCKESI, 
2000).

Já o lúdico tem sua origem na palavra 
latina ludus, que quer dizer "jogo". Mas, esta 
palavra não se refere apenas ao jogar, ao brin-
car, ao movimento espontâneo. O lúdico pas-
sou 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 ne-
cessidade básica da personalidade, do corpo 
e da mente.

Para Luckesi (2000), as atividades lúdi-
cas são aquelas que propiciam uma experiên-
cia de plenitude, algo em que nos envolvemos 
por inteiro e que exige flexibilidade e saúde 
física e mental. Para Santin (1994), são ações 
vividas e sentidas, não definidas por palavras, 
mas compreendidas pela fruição, povoadas 
pela fantasia, pela imaginação e pelos sonhos 
que se articulam como teias urdidas com ma-
teriais simbólicos.

São lúdicas as atividades que propiciem 
um estado de inteireza: uma dinâmica de inte-
gração grupal ou de sensibilização, um traba-
lho de recorte e colagem, uma das muitas ex-
pressões dos jogos dramáticos, exercícios de 
relaxamento e respiração, uma dança circular, 
movimentos expressivos, atividades rítmicas, 
entre outras tantas possibilidades, integrando 
ação, pensamento e sentimento, ou seja, o 
sentir/pensar/agir (LUCKESI, 2000).

Portanto, o conhecimento transdiscipli-
nar requer diferentes linguagens, diferentes 
formas de expressão e de materialização do 
conhecimento, entre elas, as linguagens cor-
porais, as linguagens lúdicas, poéticas, esté-
ticas, musicais, meditativas, que levem o su-
jeito transdisciplinar a explorar a riqueza de 
seu mundo interior, a se autoconhecer melhor, 
a perceber potencialidades até então desco-
nhecidas, ou até mesmo, a curar sua energia 
emocional, desbloqueando sua energia vital 
(LUCKESI, 2000). 

 A partir destas explicações, a ludici-
dade e a transdisciplinaridade, permite com 
maior clareza o vislumbre das teorias do 
desenvolvimento humano e da psicologia 
da aprendizagem de nossos teóricos acima 
apresentados, considerando assim, o desen-
volvimento integral, em seus aspectos: físico-
-motor, intelectual, afetivo-emocional e social 
(LUCKESI, 2000). 
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A reflexão organizada no presente texto está integrada ao campo de pesquisa dos auto-
res com ênfase no aspecto emocional no desenvolvimento. Sem rechaçar os demais aspectos 
do desenvolvimento humano que são igualmente relevantes no desenvolvimento da criança, 
traz o olhar mais atento ao entrelace dos diferentes aspectos e evidencia a importância do 
aspecto emocional nesta dinâmica do desenvolvimento.

Como vimos, para Vygotsky o pensamento propriamente dito é gerado pela motivação, 
isto é, por nossos desejos e necessidades, nossos interesses e emoções. As emoções são si-
tuadas em relação à história individual e social, passíveis de transformação e desenvolvimento; 
são funções superiores que partilham de componentes biológico-instintivos e histórico-sociais.

Enquanto Piaget, defende que; a afetividade não se restringe somente às emoções e sen-
timentos, pois engloba também as tendências e as vontades da criança, ou seja, a afetividade 
assim como toda conduta visa a adaptação, pois o desequilíbrio reflete em uma impressão 
afetiva particular e a consciência de uma necessidade.

A criança para Wallon é essencialmente emocional e gradualmente vai constituindo-se 
em um ser sócio-cognitivo. As emoções, para ele, têm papel preponderante no desenvolvi-
mento da pessoa. É por meio delas que o aluno exterioriza seus desejos e suas vontades. 
No entanto, a educação fundamentada na transdisciplinaridade e na ludicidade, tem mais 
probabilidade de atender manifestações que expressam um universo importante e perceptível.

Como vimos a transdisciplinaridade, vai além do racionalismo clássico e recupera a po-
lissemia dos símbolos, reconhece a importância das emoções, dos sentimentos e afetos nos 
processos de construção do conhecimento. E caminhando com a Ludicidade que segundo 
Luckesi (2000), as atividades lúdicas são aquelas que propiciam uma experiência de plenitu-
de, algo em que nos envolvemos por inteiro e que exige flexibilidade e saúde física e mental.

Desta forma, observamos que para o desenvolvimento do ser humano pleno, em seus 
diferentes aspectos, físico, intelectual, emocional, cognitivo, social e cultural, precisamos ter 
a clareza que a afetividade e as emoções na educação infantil são fundamentais pois elas 
estão interligadas com as outras áreas do desenvolvimento (LUCKESI, 2000).

E assim a educação explorando os campos da transdisciplinaridade e da ludicidade 
proporcionam este desenvolvimento pleno interligado, valorizando as emoções e permitindo a 
sua expressão natural e genuína das crianças, considerando-as como um todo. As atividades 
pedagógicas, os objetos, o ambiente desde o planejamento de tempo espaços, devem ser 
trabalhados de formas variadas.

Numa sala de leitura, por exemplo, a criança pode ficar sentada, deitada ou fazendo 
coreografias da história contada pelo professor. Os temas e as disciplinas não se restringem a 
trabalhar o conteúdo, mas a ajudar a descobrir o eu no outro. Portanto as atividades pedagó-

gicas trabalhadas de formas variadas, permite a manifestação da expressão 
emocional entre outras, para um pleno desenvolvimento integral da criança

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O presente Artigo tem por objetivo analisar e compreender a importância da 
contação de histórias no processo de ensino-aprendizagem das crianças na primeira 
etapa de ensino da Educação Básica. A Metodologia utilizada para a concretização da 
presente pesquisa foi de base bibliográfica de cunho qualitativa por meio de informações, 
impressões, opiniões, pontos de vista de forma a aprofundar e detalhar a temática proposta. 
O referencial teórico se baseou na análise de artigos, documentários, produções científicas 
que discutem, refletem por meio do pensamento de Amarilha (1997), Abramovich (1997), 
Cavalcanti (2002), Sisto (2001), Jolibert (1994), Vieira (2005), Faria (2010), Bettelheim (2002, 
2009), Nóbrega (2009), Brasil (1998), Coelho (1999, 2009), Rodrigues (2005), dentre 
outros que pesquisam sobre essa temática que apresenta a arte de contar histórias para 
as crianças. A contação de história proporciona o estar juntos, estimula, diverte de forma 
criativa, desperta o interesse pela leitura e se torna um exercício de vida se constituindo 
em um ponto de partida e chegada de todo processo de ensino-aprendizagem que vai 
além dos muros e lições escolares.

Palavras-chave: Contação de Histórias; Desenvolvimento;  Criança; Aprendizagem.

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA APRENDIZAGEM
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A origem do contar histórias tem a ver com a reunião de uma determinada comu-
nidade, por exemplo, em torno de uma fogueira no momento em que não estão 
trabalhando. A partir do momento que o ser humano inventa um livro, isso se 

constitui e vem junto com a contação de histórias.

Contar histórias faz parte da natureza humana. Nunca se sabe o suficiente acerca dessa 
temática que está presente em todo o processo de ensino e aprendizagem de nossas crian-
ças, jovens e adultos.

A contação de história remete ao passado remoto distante e faz o resgate dos valores 
que no presente estão sendo esquecidos com o brincar, como muitos brinquedos, hoje tudo 
gira em torno do individualismo, egocentrismo, narcisismo, temos que resgatar a emoção, os 
sentimentos que tínhamos e que com as novas tecnologias estamos perdendo.

O resgate se faz necessário e uma das formas de se concretizar isso é por meio da 
contação de história que propõe uma aprendizagem que vai além da sala, mas que a sala 
se constitui o lócus da aprendizagem que pode se dar por meio da música, por meio dos 
personagens presentes na história, nos personagens que podem ser encenados com seus 
figurinos feitos no teatro com os alunos e assim complementar a história que está sendo con-
tada para o tempo presente.

A leitura de história ou a contação de história abre as janelas do conhecimento, da ima-
ginação e da apropriação das diversas culturas no decorrer do tempo em que as crianças ao 
ouvir, ao imaginar, ao encenar, ao experimentar por meio dos objetos que estão presentes na 
história e que tem significação própria para as crianças que estão em processo de aprendi-
zado.

A arte de contar história faz com que o adulto mergulhe de forma simples, objetiva e 
direta no mundo mágico das história envolvendo a criança com os personagens acessando 
a imaginação, o prazer e a alegria de estar imerso no mundo que mais do que faz-de-conta 
é um mundo que abre muitas possibilidades para a criança.

Na tradição histórica, depois de um recolhimento e morte há uma grande explosão de 
vida, é o caso do Renascimento após a Peste Negra, após a Revolução Francesa a moda em 
Paris se tornou muito extravagante, ficou internacionalmente famosa. A tendência histórica é 
que após o isolamento toda epidemia passa. Então, haverá uma tendência a uma explosão de 
sociabilidade, de grande alegria, de grande felicidade, após uma guerra ou uma epidemia e 
isso é o que nos motiva para preservarmos a vida e esperança diante do caos que se instala.

INTRODUÇÃO
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA 
APRENDIZAGEM

A leitura é de fundamental importância 
para a aprendizagem. A uma expressão que 
se diz da seguinte maneira: “o meu mundo 
é do tamanho da linguagem que eu tenho”. 
Isso significa que estando em um determina-
do mundo se tem a vida e cada ser humano 
desenvolve uma certa percepção da vida de 
acordo com um repertório de ideias e de cul-
tura que vai se adquirindo na medida que 
são processadas as experiências em nosso 
dia-a-dia.

Esse processo de aquisição de conhe-
cimento se inicia no nascimento com os es-
tímulos que o ser humano vai recebendo no 
seio familiar e, na medida em que se amplia 
e se domina o vocabulário, os objetos que 
vão se tornando conhecidos, os locais que 
vão sendo conhecidos, livros que vão sendo 
lidos, folheados, tocados e que nos permitem 
uma visão de mundo totalmente única, sin-
gular com muitas possibilidades de lugares, 
cores, sons, personagens e, aí se percebe a 
importância da contação de histórias vai sen-
do um instrumento, um recurso nessa busca 
de conhecer, aprende, desvendar,

Ler histórias para crianças, sempre, sem-
pre... É poder sorrir, rir, gargalhar com as 
situações vividas pelos personagens, com 
a ideia do conto ou com jeito de escrever 
do autor e, então, poder ser um pouco 
cúmplice desse momento de humor, de 
brincadeira, de divertimento [...] É através 
da história que se pode descobrir outros 
lugares, outros tempos, outros jeitos de 
agir e de ser, outra ética, outra ótica [...] 
É aprender História, Geografia, Filosofia, 
Política, Sociologia, sem precisar saber 
o nome disso tudo e muito menos achar 
que tem cara de aula... Porque se tiver, 
deixa de ser literatura, deixa de ser pra-
zer e passa a ser Didática, que é outro 
departamento (não tão preocupado em 
abrir as portas da compreensão do mun-
do) (ABRAMOVICH, 1997, p. 17).

A história vai fazendo parte daquilo que 
o ser humano é, ou seja, isso passa a fazer 
parte de um conjunto de ferramentas que se 
encontram constantemente à disposição de 
cada ser humano para olhar o mundo de ma-
neira diversa em relação aquilo que se tinha 
antes da aquisição desses saberes.

A percepção de mundo que o ser hu-
mano vai adquirindo, vai se apropriando se 
torna maleável ao longo da vida e o que vai 
determinar esse processo é a própria expe-
riência ao longo da vida e do conhecimento 
que vai sendo adquirido há uma mudança 
significativa com a possibilidade de novas 
percepções, novas visões que só se tornam 
possíveis e acessíveis na medida em que o 
ser humano amplia o leque de ferramentas 
que exigirão sua combinação de múltiplas for-
mas com a intenção de resolver os problemas 
que a vida coloca.

O ser humano faz o uso da criatividade 
que tem em suas dimensões a criatividade, 
ou seja, o ser humano é capaz de inventar 
novas coisas, criar novas histórias, escrever 
novos enredos, novos livros, no entanto, a 
criatividade está ligada com a capacidade 
que o ser humano tem de combinar diver-
sas maneiras de saberes que já se tem para 
enfrentar determinadas situações que se tem 
de si na vida. Segundo Bettelheim (2009), 
“o conto de fadas procede de um modo con-
forme [...] a criança pensa e experimenta o 
mundo” (BETTELHEIM, 2009, p. 67).

A leitura possibilita a ampliação do olhar 
e de uma nova leitura de mundo, de uma lei-
tura da vida e de uma leitura de si com uma 
percepção de si, da família em que se está 
inserido, que o ser humano, coisas desse tipo 
que leitura coloca de forma que o ser humano 
possa aprender novas formas de ser e estar 
no mundo que vai além do simples ato de ler.

Segundo Nóbrega (2009, p.20), os con-
tos apresentam de uma organização simples 
e dinâmica, possibilita ao ouvinte a interação 
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e percepção do mundo e “mantém uma es-
trutura fixa, partem de um problema vinculado 
à realidade que desequilibra a tranquilidade 
inicial, buscam soluções no plano da fantasia 
e necessitam de elementos mágicos para, en-
fim, trazer de volta a realidade” (NÓBREGA, 
2009, p. 20).

O estímulo da leitura se inicia na infân-
cia e se estende para a fase adulta e segue 
por toda a vida e isso passa pelo reconheci-
mento e pelo valor da leitura com o apoio e o 
incentivo por meio da contação de histórias, 
da leitura com a criança do livro que vem da 
Sala de Leitura da Escola, isso vai criando 
o hábito da leitura se tornando em estímulo 
para se criar o valor que a leitura tem e ocupa 
na vida dos seres humanos na sociedade.

A família deve encarar a educação como 
algo de extrema importância onde a leitura 
como algo que compõe o desenvolvimento 
e a formação da criança que vai criando o 
desejo pela leitura como algo valoroso, algo 
que faz parte do cultivo da criança na sua 
formação por meio desse tipo de atividade 
que a acompanhará durante toda vida,

A contação de histórias é atividade pró-
pria de incentivo à imaginação e o trân-
sito entre o fictício e o real. Ao preparar 
uma história para ser contada, tomamos 
a experiência do narrador e de cada per-
sonagem como nossa e ampliamos nossa 
experiência vivencial por meio da narrativa 
do autor. Os fatos, as cenas e os contex-
tos são do plano do imaginário, mas os 
sentimentos e as emoções transcendem 
a ficção e se materializam na vida real 
(RODRIGUES, 2005, p. 4).

A leitura precisa ser inserida no coti-
diano da leitura de forma prazerosa, descon-
traída isso irá estimular a criança a fazer da 
leitura algo que é parte de suas atividades 
no seu cotidiano e isso muitas vezes começa 
com a mãe, com o pai, com o irmão adulto ao 
sentar com a criança e dar o livro pra ela ver, 
folhear e fazer a leitura de uma história onde 

a criança vai aprendendo a ouvir, a fazer suas 
ligações mentais e assim, vai desenvolvendo 
o seu raciocínio lógico,

Para que a história realmente prenda a 
atenção da criança, deve entretê-la e des-
pertar a sua curiosidade. Contudo, para 
enriquecer a sua vida, deve estimular-lhe 
a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu 
intelecto e a tornar claras suas emoções; 
estar em harmonia com suas ansiedades 
e aspirações; reconhecer plenamente 
suas dificuldades e, ao mesmo tempo, 
sugerir soluções para os problemas que 
a perturbam (BETTELHEIM, 2009, p. 11).

O livro se torna uma ferramenta para 
que a criança possa descobrir o que acon-
tece e todas as possibilidades que a leitura 
proporcionar para os leitores a experiência 
de por meio da imaginação vencer os seu 
temores, os seus fantasmas, assim como a 
estar em outros mundos que só é possível por 
meio da leitura e de tudo aquilo que a leitura 
proporciona para os seus leitores.

A MAGIA DA CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS

Normalmente a criança apresenta um 
determinado tipo de desenvolvimento desde 
os primórdios de alcançar o equilíbrio para 
começar a dar os primeiros passos, a reco-
nhecer as primeiras palavras, a dominar a lín-
gua, depois o raciocínio lógico, isso demons-
tra que a criança tem um determinado tipo de 
desenvolvimento que vai lhe permitindo fazer 
as descobertas por meio da experimentação, 
da concretização do ato de conhecer pela 
experiência que vai se dar em várias fases 
da sua vida.

Segundo Coelho (1999), na educação 
infantil existe uma diversidade de histórias 
com linguagem clara e objetiva, direcionada 
a essa faixa etária das crianças. Nos contos 
de fadas temos o “Era uma vez [...]”, que as 
crianças ao ouvirem entram em contato com 
a magia e o encanto do conhecimento dos 
personagens fantásticos das fábulas, conhe-
cendo um mundo de fantasia e ao final do 
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conto tendo contato com a moral subenten-
dida na narrativa que contempla a faixa etária 
das crianças que varia com a história conta-
da, narrada. “Todos os contos de fadas dos 
Irmãos Grimm foram discutidos com respeito 
às origens de cada estória, suas diferentes 
versões em todo o mundo, suas relações 
com outras lendas e contos de fadas” (BET-
TELHEIM, 2002, p. 351).

Cada criança vai fazer isso dentro do 
seu ritmo no processo de descoberta, no pro-
cesso do aprendizado e isso se dá de modo 
particular para que as características particu-
lares sejam contempladas em cada criança 
que difere e a torna única diante dos demais 
na classe, na creche, na pré-escola, na Escola 
de Ensino Fundamental.

O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil afirma que “a criança como 
todo ser humano, é um sujeito social e histó-
rico e faz parte de uma organização familiar 
que está inserida em uma sociedade, com 
uma determinada cultura, em um determinado 
momento histórico” (BRASIL, 1998, p. 21-22).

Num primeiro momento é possível con-
tar história para qualquer ser humano em 
qualquer fase da vida, ou seja, desde a sua 
concepção no desenvolvimento materno é 
possível essa ação pela mãe e/ou pelo pai 
ou pelo contador de história que nesse mo-
mento se dá pela mãe e pelo pai, ou ainda, 
só pela mãe.

Cantar, ouvir músicas, contar histórias e 
a partir do momento que a criança em gesta-
ção já tem a percepção auditiva já tem a ca-
pacidade de sentir algo fora, já é algo que vai 
ajudá-la na sua formação humana, ou seja, a 
criança desenvolve o raciocínio-lógico e vai 
tirando suas conclusões acerca de lugar, tem-
po, espaço, brincadeiras, pessoas e a leitura 
deve contemplar esse tipo de habilidade que 
está sendo desenvolvida pela criança em seu 
aprendizado.

Bettelheim (2002), valoriza a forma lúdi-
ca presente na contação de história:

A cooperação com eles na realização das 
tarefas terá que substituir finalmente a de-
pendência infantil e restrita aos pais. A 
criança em idade escolar frequentemen-
te ainda não pode imaginar que um dia 
será capaz de enfrentar o mundo sem os 
pais; por esta razão deseja agarrar-se a 
eles além do ponto necessário. Precisa 
aprender a confiar que algum dia domi-
nará os perigos do mundo, mesmo na 
forma exagerada em que seus medos os 
retratam, e que se enriquecerá com isto 
(BETTELHEIM, 2002, p. 202).

A criança tem uma noção de diversão, 
ou seja, o adulto ao ver que a criança está se 
divertindo na verdade faz parte do seu mundo, 
ou seja, o brincar está presente no universo 
de desenvolvimento da criança, isto significa 
dizer que na concepção e na visão da crian-
ça o mundo é uma diversão, a descoberta 
do mundo é uma diversão que possibilita o 
aprendizado dessa criança que vai fazendo 
suas descobertas por meio da experimenta-
ção, por meio da experiência concreta, viva, 
pulsante em que se apropriando do mundo, 
está ampliando o leque de conhecimentos 
acerca do mundo.

Quando o ser humano se diverte, a di-
versão produz emoções agradáveis no corpo 
e o ser humano tem uma tendência a buscar 
aquilo que lhe dá prazer, aquilo que lhe é 
agradável evitando assim o sofrimento, a dor, 
o desconforto. Se o contador de história, ou o 
educador, o professor, o cuidador consegue 
mexer nesse sentimento de emoção agradá-
vel que a leitura provoca no ser humano como 
aprendizado há um ganho muito grande nes-
se processo de descobertas e de aquisição 
de novos conhecimentos.

As crianças ao ouvirem atentamente a 
narração na contação de histórias desenvol-
vem não só a escuta, a criatividade, a refle-
xão, a criticidade uma vez que,
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[...] o texto literário é polissêmico, pois sua 
leitura provoca no leitor reações diversas, 
que vão do prazer emocional ao intelectu-
al. Além de simplesmente fornecer infor-
mação sobre diferentes temas - históricos, 
sociais, existenciais e éticos, por exem-
plo -, eles também oferecem vários ou-
tros tipos de satisfação ao leitor: adquirir 
conhecimentos variados, viver situações 
existenciais, entrar em contato com novas 
ideias, etc. (FARIA, 2010, p. 12).

Por outro lado, a relação com a escrita 
não pode ser vista como uma brincadeira? Será 
que o autor, o escritor não brinca com a escri-
ta? Será que escrever não é brincar com as 
palavras, com as mentes, com a imaginação 
do próprio leitor? O autor deve se divertir escre-
vendo esperando divertir a leitura de quem faz 
o ato de ler sua obra, suas ideias, sua visão de 
mundo e sua maneira de estar em sociedade.

O prazer lúdico da brincadeira deve estar 
presente no ato de escrever, assim como deve 
estar presente no ato de ler pelo leitor que deve-
rá fazer descobertas, aprender, desvendar, criti-
car, refletir e encontrar novas formas de aprofun-
dar e aprimorar sua humanidade por meio da 
leitura, por meio da contação de histórias onde 
o público interagiu na medida em que a história 
for contada e foi sendo desvendada pelo públi-
co ouvinte.

É desejável e não há um forçamento para 
fazer a criança ler, mas a criança é convidada a 
descobrir as maravilhas de ser um leitor, a crian-
ça é envolvida pelos encantos e pela magia do 
ato de ler que se constitui em um processo em 
que vai transformando a vida da criança, do 
contador da história e dos demais ouvintes que 
vão se apropriando dos encantos e da magia 
de ouvir e de contar e recontar histórias.

A leitura não poder ser imposta para a 
criança, para o adolescente, para o adulto, essa 
leitura deve despertar no leitor o desejo, o gos-
to, a magia, a sedução que a leitura faz com 
o leitor e o poder sedutor de transformá-lo em 
um crítico, em uma pessoa com um vocabu-

lário mais rebuscado, com uma fala com uma 
argumentação mais precisa, mais sensata, mais 
profunda, ou seja, a leitura abre janelas e portas 
que antes de ler não se tinha ou não era possí-
vel vislumbrar.

O que precisa se mostrar é que a magia 
da leitura se dá em um ato prazeroso, um ato 
em que a magia toma conta e que o leitor pode-
rá dar asas para sua imaginação e por meio da 
leitura poderá conhecer outros universos, outros 
mundos, entrar no encanto da magia do mun-
do das fadas, dos gênios, dos descobridores, 
dos defensores de determinadas bandeiras de 
lutas, dos amantes da justiça e dos ousados em 
querer almejar uma sociedade justa e solidária.

Não é só livro que vai estimular, mas é a 
atmosfera da leitura e isso depende de quem 
vai apresentar, de quem vai mostrar, propor 
essa leitura de forma que a mesma transforme 
e não deixe mais o leitor votar a ser o que era 
antes da leitura, mas que o embriague de von-
tade e volúpia de ler mais e mais com o desejo 
de não ser mais a mesma pessoa que era antes 
da leitura.

A contação de história consiste em colo-
car uma sementinha no imaginário da criança 
possibilitando a ela viajar para outro mundo. 
Contar histórias é ter a capacidade de reinven-
tar o universo da imaginação levando a criança 
a aguçar a sua criatividade, é vislumbrar outros 
mundos, é essa imaginação se torna em um 
dos atributos que se precisa aprender para vi-
ver.

A capacidade de concentração ajuda 
por meio da contação de história no desen-
volvimento da criança a concentrar-se ao ler, 
ou ouvir, a fazer as ligações dos personagens 
após ouvir um conto, uma história. Os contos 
são expressos pela razão e se observam “em 
primeiro lugar, o fato de que eles falam sempre 
de relacionamentos humanos primitivos e, por 
isso, exprimem sentimentos muito arcaicos do 
psiquismo humano” (VIEIRA, 2005, p. 10).
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Há que descobrir o que mais desperte a 
atenção da criança para a partir disso fazer e 
propor a situação de aprendizagem por meio 
da leitura, da contação de história, da ativida-
de dirigida e tornar essa ação um caminho 
para a criança se concentrar e desenvolver 
o seu pensamento na resolução do que está 
sendo proposto.

Outra alternativa é o envolvimento de 
um outro profissional no processo de apren-
dizagem dessa criança, além dos professo-
res um outro profissional que irá detectar e 
diagnosticar qual a origem de determinados 
comportamentos e atitudes da criança no 
seu aprendizado. “Na maioria dos casos, a 
Escola acaba sendo a única fonte de conta-
to da criança com o livro e, sendo assim, é 
necessário estabelecer-se um compromisso 
maior com a qualidade e o aproveitamento 
da leitura como fonte de prazer” (MIGUEZ, 
2000, p. 28).

A criança pode expressar determina-
das peculiaridades de sua personalidade 
que pode ser trabalhada de forma inter ou 
multidisciplinar em parceria com a família, a 
escola, os professores, a coordenação peda-
gógica, a equipe gestora e os profissionais 
que irão diagnosticar as causas de determi-
nadas ações das crianças com determinadas 
referências para compreender a realidade da 
criança e, nesse contexto, propor uma ação 
de intervenção que esteja sendo ajustada ao 
que a criança, ao que o adolescente, o jovem 
está vivendo em seu processo formativo.

O gestual do corpo na contação de his-
tórias ajuda na arte de contar história para 
as crianças, a constituição do personagem, a 
maneira como o contador de história se veste 
para contar a história, a forma como o conta-
dor se relaciona com determinados objetos, 
se pode trabalhar com fantoches, com teatro, 
brinquedos,

[...] Contar história é algo que caminha 
do simples para o complexo e que impli-
ca estabelecer vínculos e confiança com 
os ouvintes. Contar história é confirmar 
um compromisso que vem de longe e 
por isso, atividades relacionadas às con-
tações de história devem ser desenvol-
vidas com muito critério (CAVALCANTI, 
2002, p. 83).

Portanto, existe uma série de possibi-
lidades para que a criança possa dar con-
tinuidade na contação de histórias em que 
se trabalha memória, capacidade de continui-
dade, capacidade de criatividade, oralidade, 
linguagem, elemento musical, essa variação 
oferece uma diversidade de estímulos para a 
criança a ponto de transformar essa atividade 
em algo mais rico, interessante e prazeroso 
para a criança no seu processo de aprendi-
zagem.

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NA 
FORMAÇÃO DE LEITORES

Temos um dia em que se comemora no 
Brasil o “Dia Nacional do Livro Infantil” e nos 
propomos a refletir sobre a importância da 
contação de histórias para as nossas crianças 
no segmento que corresponde a primeira eta-
pa da Educação Básica, a Educação Infantil. 
Logo é lendo que nos tornamos leitores (JO-
LIBERT, 1994).

Qual a importância de se contar histó-
rias para a criança? Qual a sua relevância? 
A contação de histórias estimula o desenvol-
vimento integral das crianças. Quando uma 
criança escuta uma história ela tem estímulos 
cognitivos e emocionais.

A contação de histórias trabalha a aten-
ção da criança e isso é de extrema impor-
tância para o processo de alfabetização, no 
processo de escrita, no processo de aprendi-
zagem a criança precisa desenvolver a aten-
ção continuada e isso é trabalhado quando 
se conta uma história para a criança.
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A contação de histórias trabalha a me-
mória que se constitui em outro fator impor-
tante nesse processo que a criança vai pas-
sando ao ouvir a narração da história e vai 
adentrando o mundo da ficção para ter as 
condições necessárias para ligar dom o real 
e o imaginário. Segundo Cavalcanti (2002),

Vivemos atualmente sujeitos e uma ava-
lanche de apelos aos diversos sentidos. 
Luz, cor, movimento, sons e ação atraem a 
atenção do leitor que passivamente se en-
trega ao mundo “encantado” da televisão. 
Assim, não é fácil conquistar a criança e 
o jovem para a leitura de livros, embora 
todos saibam que a literatura pode provo-
car e despertar uma gama de sentidos, 
símbolos (CAVALCANTI, 2002, p. 84).

A coordenação motora é trabalhada na 
contação de histórias que vai além dos exer-
cícios físicos como pular de corda, correr, sal-
tar, fazer tracejados, ao sentar a criança está 
exercitando a sua coordenação motora, pre-
cisará estar em silêncio, vai ter que ter uma 
postura ereta e isso faz parte da motricidade 
que a criança precisa para o seu desenvolvi-
mento e que está sendo trabalhada ao contar 
histórias para os pequenos.

O vocabulário é trabalho na contação 
de histórias, ou seja, crianças que escutam 
histórias desenvolvem muito mais a lingua-
gem. Crianças de 0 a 6 anos quanto mais 
histórias elas ouvirem mais será trabalhada 
a linguagem dessas crianças e as crianças 
maiores quando elas leem, quando elas escu-
tam histórias vão aprendendo palavras novas, 
palavras que até então não eram ouvidas e 
isso vai sendo inserido e enriquecendo o vo-
cabulário da criança na contação de histórias 
de forma natural.

Amarilha (1997), afirma que:

A linguagem e os enredos literários pro-
porcionam à criança possibilidade de su-
cesso em duas dimensões. Uma, que é 
a subjetiva, a criança pode viver no livro 
aquilo que mais lhe atrai, sem receio de 
ser assistida, principalmente, por um adul-
to e pode lidar com seus problemas em 
tempos e espaços que são todos seus; 
por outro lado, mantém-se relacionada 
ao real, ela tem consciência de que não 
deixa de ser leitor. Essa duplicidade de 
atividade intelectual familiariza a criança 
com o simbólico e com suas possibilida-
des intelectuais dando-lhe, portanto, auto-
estima e identidade psicológica e social 
(AMARILHA, 1997, p. 55).

Segundo Amarilha (1997), a linguagem 
familiariza a criança com novas palavras em 
seu vocabulário e em seu discurso se tornan-
do mais elaborado e isso deve se tornar uma 
constante no processo de ensino-aprendiza-
gem nas crianças na Educação Infantil.

O desenvolvimento emocional na conta-
ção de histórias é trabalhado ao criar vínculos, 
uma vez que a arte de contar histórias pode 
ser feita desde o desenvolvimento da crian-
ça no ventre materno quando a mãe vai lhe 
contando história, com isso os vínculos vão 
crescendo e vão se dando de forma natural. 
Quando a criança nasce na hora de colocar a 
criança para dormir é possível lhe contar uma 
história e os vínculos vão se aprofundando e 
vão crescendo entre mãe e filho(a).

Normalmente na contação de histórias 
as crianças se identificam com os persona-
gens e isso possibilita trabalhar os conflitos 
internos da criança, ou seja, algo que não 
consegue falar, não consegue expressar, mas 
há o medo, a insegurança, a ansiedade e isso 
é percebido no personagem e a criança se 
identifica e consegue trabalhar na resolução 
de conflitos por meio da contação de histó-
rias.
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A contação de histórias provoca bons 
sentimentos como alegria, prazer e outros 
sentimentos que são trabalhados e vem à 
tona quando a criança escuta uma história 
que extrapola a escola, que extrapola a hora 
de dormir, isso significa dizer que a contação 
de história pode ser feita, pode acontecer a 
qualquer momento possibilitando que a crian-
ça viaje por mundos nunca vistos por meio 
de sua imaginação que cria asas ao ouvir a 
contação de histórias porque contar história 
denota salvar o mundo imaginário (SISTO, 
2001).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A presente pesquisa é de cunho biblio-
gráfico em que que apresentaremos como 
aporte teórico o pensamento e os resultados 
de pesquisas de autores consagrados que 
refletem sobre a temática, tendo presente 
que a contação de histórias é de extrema im-
portância para o desenvolvimento das crian-
ças uma vez que contribui para os aspectos 
social, cognitivo, emocional proporcionando 
uma aprendizagem saudável e prazerosa para 
a criança.

O referencial teórico se baseou na aná-
lise de artigos, documentários, produções 
científicas que discutem, refletem por meio 
do pensamento de Amarilha (1997), Abramo-
vich (1997), Cavalcanti (2002), Sisto (2001), 
Jolibert (1994), Vieira (2005), Faria (2010), 
Bettelheim (2002, 2009), Nóbrega (2009), 
Brasil (1998), Coelho (1999, 2009), Rodri-
gues (2005), dentre outros que pesquisam 
sobre essa temática que apresenta a arte de 
contar histórias para as crianças.

A contação de histórias é considerada 
um poderoso instrumento, recurso pedagó-
gico na construção do aprendizado para as 
crianças na Educação Infantil ampliando o co-
nhecimento, o vocabulário, as brincadeiras e 
as formas de resolução de conflitos.

É possível dar voz e vez para as crian-
ças ao contar histórias para que a interação 
aconteça e as crianças possam demonstrar 
seu entusiasmo, sua alegria em ouvir e inte-
ragir com a história contada demonstrando 
não só o afeto, mas os sentimentos que a 
contação de história prova em suas vidas.

A arte de contar histórias pressupõe a 
comunicação, a partilha, o compartilhamento 
e a interação do narrados com o público ou-
vinte e isso abre grandes oportunidades para 
que a identidade da criança seja formada de 
forma que a criança possa ser protagonista 
de suas descobertas e do seu aprendizado 
juntamente com os seus coleguinhas.

A percepção do presente trabalho é res-
saltar a importância da contação de histórias 
na Educação Infantil com a possibilidade de 
desenvolver os aspectos físicos, emocionais, 
cognitivos, reforçando a forma que essa ativi-
dade tem no trabalho docente e na formação 
da criança em seu processo de ensino-apren-
dizagem.

Com certeza, a contação de histórias é 
anterior a nós e continuará sendo posterior a 
todos, desafiando novos estudos e novas des-
cobertas que esta arte milenar proporciona na 
vida de todos ouvintes de uma boa história 
narrada e contada.
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A contação de histórias é uma porta aberta para que outros pesquisadores possam 
descobrir as magias que esse conhecimento proporciona na vida das crianças e no próprio 
processo de ensino-aprendizagem que esse recurso proporciona para as crianças, para os 
professores, para a escola, para a comunidade e para a sociedade em geral.

A contação de histórias faz a criança pensar, usar a criatividade para produzir além de 
estimular as funções cognitivas, estimula também a linguagem que se constitui numa habili-
dade de extrema importância para o desenvolvimento das crianças.

É de extrema necessidade utilizar gatilhos para chamar a atenção dos alunos e de tê-las 
totalmente imersas fazendo os dispersos participarem da história que está sendo contada, 
assim não se dissipa a emoção dos alunos que estão prestando atenção e resgata o aluno 
para a história que está sendo contada de forma que todos aprendem com sua participação 
no processo de aprendizado que todos estão vivenciando.

Portanto, a arte de contar história faz com que o aluno se ligue na musicalidade, no 
ritmo, na entonação da voz de quem conta a história e aí a arte de contar história se torna 
válida para que sua atenção seja global compreendendo o contexto, parte a parte da histó-
ria em que a criança faz suas relações que vão auxiliando a criança nas descobertas que a 
contação de história proporciona em si e nos seus coleguinhas.

Contar histórias é algo que acompanha a existência do ser humano uma vez que histó-
rias não são só para crianças, são para os adultos, são para os amigos, para os mais velhos, 
portanto, contar histórias e ouvir histórias é muito bom, o ser humano pode não ser um exímio 
contador de história mas ter esse tempo para ouvir quem contar histórias é muito importante 
para deixar que essa arte não morra mas que se eternize ou, como dizia o poeta, “que seja 
eterno enquanto dure”.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este trabalho acadêmico tem como objetivo apresentar as imposições e preconceitos 
de gênero presentes na sociedade que interferem no brincar livre das crianças e a utilização 
dos jogos dramáticos como recurso pedagógico para o ensino das relações de gênero na 
Educação Infantil com a proposta de um ensino libertário para os alunos, em que o brincar 
possa ser livre de pressões sociais e de gênero para meninos e meninas, buscando ainda 
levar a reflexão da importância de uma sociedade mais justa e igualitária entre os sexos 
para toda a comunidade escolar.

Palavras-chave: Jogo Dramático; Relações de Gênero; Educação Infantil; Teatro-Educação.

ISSO É COISA DE MENINO? O JOGO DRAMÁTICO COMO 
RECURSO PEDAGÓGICO PARA O ENSINO DAS RELAÇÕES DE 
GÊNERO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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As relações de gênero é um tema previsto de ser trabalhado na educação infantil, e 
que conforme estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil 
é preciso que no chão da escola “o combate ao racismo e às discriminações 

de gênero, socioeconômicas, étnico-raciais e religiosas deve ser objeto de constante reflexão 
e intervenção no cotidiano da Educação Infantil” (BRASIL, 2010). Contudo, apesar dos edu-
cadores conhecerem as documentações pedagógicas que embasam o trabalho referente à 
temática, pouco ou nada se vê acontecendo nas escolas.

Este tema infelizmente ainda é considerado um tabu para ser trabalhado na sala de aula 
da educação infantil. Os professores evitam o tema justamente para evitar embates com as 
famílias dos alunos, outras vezes por realmente não saber como abordá-lo e outras por não 
ter conhecimento. A complexidade e a delicadeza do tema são mencionadas, inclusive no 
Currículo da Educação infantil da Cidade de São Paulo (2019, p.52):

O tema é novo, e a sua abordagem é delicada, mas o compromisso com as crianças e com a 
sociedade exige que nós, gestoras(es), professoras(es), educadoras(es), possamos definir res-
postas. Tendo em vista que os CEIs e EMEIs devem educar as crianças de forma compartilhada 
com as famílias/responsáveis, é fundamental que sejam organizados espaços para a formação 
entre as(os) profissionais e debates com as famílias/responsáveis sobre as suas perspectivas. 
Analisar livros de histórias, discutir elementos sexistas da mídia, refletir sobre situações reais ou 
imaginadas são estratégias para apoiar a reflexão sobre o tema (SÃO PAULO, 2019, p.52).

É importante salientar ainda que quando falamos de educação temos que considerar 
que as mulheres são a maioria nessa função que envolve o cuidado, algo que já sinaliza uma 
condição de trabalho feminino, visto que mulheres há muitos anos são as que mais fazem 
serviços que envolvam o cuidado com o outro. É o que afirma um novo relatório divulgado 
pela Oxfam que é uma organização da sociedade civil brasileira criada para minimizar desi-
gualdades e injustiças. Segundo o estudo:

as mulheres são responsáveis por 75% de todo o trabalho de cuidado não remunerado no mundo. 
Por causa do tempo que gastam com o cuidado, costumam trabalhar menos em seus empregos 
ou precisam abandoná-los. Em média, 42% das mulheres não conseguem trabalho remunerado 
porque são responsáveis por todo o trabalho de cuidado, enquanto que entre os homens esse 
percentual é de apenas 6% (OXFAM).

Considerando a pesquisa, muitas dessas professoras estão imersas nesse universo 
sexista há anos e se quer compreendem a necessidade de abordar a temática por estarem 
vivendo a própria opressão de gênero em sua vida. A proposta deste artigo não é julgar mais 
uma vez a mulher e sim apontar caminhos e a importância de trabalhar com a temática na 
escola, espaço privilegiado de disseminação de conhecimento, e portanto, imprescindível 
para a luta pela igualdade de gênero, sejam professoras mulheres ou professores homens. 
Ambos precisam falar da temática em aula. Reitera a afirmativa Nina Madsen em entrevista 
ao jornal Agência Brasil (2014):

INTRODUÇÃO
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A escola é um espaço estratégico porque tem centralidade na vida dos jovens. É um espaço de 
proteção e que aciona o Estado. Por isso, precisa ser um lugar que se estruture em torno dos 
princípios da igualdade de gênero, dos direitos das mulheres e das crianças e adolescentes 
(BRASIL, 2014).

O jogo dramático faz parte da área de teatro-educação e segundo Peter Slade: “é uma 
forma de arte por direito próprio; não é uma atividade inventada por alguém, mas sim o com-
portamento real dos seres humanos.” (1978, p.17).

O uso desta abordagem permite que o trabalho com as relações de gênero e suas pro-
blemáticas aconteça quase que naturalmente, pois se trata de um instrumento que permite à 
criança vivenciar suas escolhas e modos de brincar sem interferência direta da construção 
social de gênero imposta a ela a todo o momento em comerciais de televisão, lojas de brin-
quedos, desenhos, pelos seus pais e pelo corpo social. Entretanto, há a interferência do adulto 
condutor do jogo, que irá estimular a evolução da proposta, participando, problematizando, 
propondo idéias e jogando junto. Afirma a Professora Maria Lúcia de Souza Barros (PUPO, 
2005, p. 223):

O termo jogo dramático serve aqui para designar tanto o ato de fazer de conta, espontâneo na 
criança pequena, quanto uma modalidade de atuação coletiva que resulta da intervenção delibe-
rada do adulto, visando à diversificação e ao enriquecimento da ação de caráter ficcional (PUPO, 
2005, p. 223).

Aliar o jogo dramático à educação de gênero pode ser um caminho eficaz para um 
trabalho potente nessa temática tão desafiadora e polêmica na educação infantil. 
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ISSO É COISA DE MENINO?

Isso é coisa de menino? Essa foi à per-
gunta que uma aluna de quatro anos me fez 
após tentar jogar futebol com os meninos, a 
expressão “tentar” ocorre porque os alunos 
meninos realmente a excluíam da brincadeira 
e evitavam jogar a bola pra ela durante a par-
tida empurrando-a dizendo: “Sai daqui! Isso é 
coisa de menino”. Essa aluna foi apenas uma 
das muitas crianças transgressoras que eu iria 
presenciar em sala de aula e que modificaram 
meu modo de refletir e pensar a relação de 
gênero na educação infantil. Segundo Daniela 
Finco e Cláudia Vianna (2009, p.280):

Essas crianças nos mostram que é possí-
vel fazer educação produzindo diferenças, 
mesmo que isso se constitua em um gran-
de desafio, pois a estranheza é o primeiro 
sentimento que as crianças transgresso-
ras provocam nas professoras. Tal estra-
nheza deriva da exposição do que todos 
esperavam que se mantivesse oculto e 
restrito. A criança transgressora desafia as 
normas pressupostas e coloca-as em dis-
cussão (FINCO; VIANNA, 2009, p.280).

O desafio havia sido lançado e aceito. A 
partir dessa fala, iniciei uma roda de conversa 
com os alunos na própria quadra interrompen-
do o jogo de futebol, e perguntei se futebol 
era coisa de menino? Para minha surpresa as 
meninas disseram que era de menino e de 
menina, mas, que nunca viram uma mulher 
jogar só o “Neymar”. Claramente, as alunas 
apesar de muito pequenas já haviam percebi-
do as desigualdades de gênero no país, pois 
acreditavam que elas podiam jogar futebol 
porque segundo elas era uma brincadeira e 
todas as crianças podem brincar, porém, nun-
ca haviam visto o profissionalismo disso.

A escolha dos meninos em jogar futebol 
e atribuí-lo ao gênero masculino assim como 
as meninas são construções sociais de como 
deve performar o menino e de como deve 
performar a menina. Segundo Daniela Finco 
e Cláudia Vianna (2009, p. 269):

As preferências não são meras caracte-
rísticas oriundas do corpo biológico, são 
construções sociais e históricas. Portan-
to, não é mais possível compreender as 
diferenças entre meninas e meninos com 
explicações fundadas na teoria do deter-
minismo biológico e seu uso consequente 
da anatomia e da fisiologia como justifica-
tivas para as relações e as identidades de 
gênero na sociedade moderna (FINCO; 
VIANNA, 2009, p.269).

Como se o homem fosse profissional 
e a mulher vivesse apenas para diversão ou 
brincadeira. Os meninos confundiam-se, al-
guns estavam convictos que era um jogo do 
gênero masculino outros estavam pensando 
no contexto da brincadeira e que poderia sim 
ter meninas no time de futebol. Perguntei se 
conheciam alguma jogadora de futebol femi-
nino.

E nenhum dos alunos conhecia, muitos 
chegaram a duvidar do que eu dizia. Apre-
sentei imagens das jogadoras brasileiras, dos 
prêmios que já haviam recebido e dos vídeos 
delas, os meninos se encantaram tal quais as 
meninas. A pequena transgressora brilhava 
como se tivesse encontrado alguém que a 
compreendia. Depois disso, o time de futebol 
ficou com uma divisão igualitária, sem que 
ficasse um time de meninos e um time de 
meninas.

Eram apenas times mistos com crianças 
que brincavam sem medo, sem julgamento, 
sem pressão social do seu corpo, do seu brin-
car, da sua existência, do seu gênero. Essa 
experiência fantástica me fez refletir sobre a 
garantia de um trabalho permanente com as 
relações de gênero na escola em prol de uma 
sociedade mais justa e sem discriminação 
de gênero. Reitera minha experiência Sayão 
(2003, p.83):
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Uma visão mais apurada daquilo que 
as crianças fazem quando brincam ou 
expressam nas instituições educativas 
pode emergir aos adultos que meninos e 
meninas fazem parte e contribuem para 
a construção dos processos sociais [...] 
eles e elas estão evidenciando o seu po-
tencial transformador, transgressor , com-
portamento às vezes adormecido em nós 
adultos. Neste momento, como em outros, 
as crianças se mostram “ensinantes”, pos-
sibilitando a transformação de muitos ele-
mentos presentes na realidade (SAYÃO, 
2003, p.83).

A escola é o espaço em que a discus-
são a respeito da igualdade de direitos de 
mulheres e homens deve emergir, e como tal 
também é espaço em que os dois gêneros 
estão presentes. Segundo Ana Lúcia Goulart 
de Faria (2006, p.87):

[...] neste espaço da sociedade vivemos 
as mais distintas relações de poder: gê-
nero, classe, idade, étnicas. Desse modo 
é necessário estudar as relações no con-
texto educativo da creche e pré-escolas 
onde confrontam-se adultos – entre eles, 
professor/a, diretora, cozinheira, guarda, 
pai, mãe, secretário/a de educação, pre-
feito/a, vereador/a, etc.-; confrontam-se 
crianças, entre elas: menino, menina, 
mais velha, mais nova, negra, branca, ju-
dia, com necessidades especiais, pobre, 
rica, de classe média, católica, umbandis-
ta, atéia, “café com leite”, “quatro olhos”, 
etc.; e confrontam-se adultos e crianças 
– a professora e as meninas, a professo-
ra e os meninos, o professor (percentual 
bastante baixo, mas existente e com ten-
dência a lento crescimento) e os meninos, 
o professor e as meninas, o professor e a 
mãe da menina (FARIA, 2006, p.87).

É nesse espaço privilegiado de dife-
renças que a educação infantil está inserida 
e como tal, permite ao educador falar sobre 
relações de gênero para os alunos pensan-
do apenas no contexto da sua comunidade 
escolar.

Esse trabalho deve começar por meio 
de análise do Projeto Político Pedagógico da 

escola em que consta além de toda a pro-
posta de trabalho da unidade escolar, deve 
conter um estudo do perfil sociocultural das 
crianças matriculadas e suas respectivas fa-
mílias. Conhecendo estas características da 
comunidade escolar, perceberemos as rela-
ções de gênero presentes na escola como 
quantidade de funcionários homens e quan-
tidade de funcionárias mulheres e em quais 
funções, assim como, as características das 
famílias dos alunos.

O estudo com questionários socioeco-
nômicos enviados às famílias, permitirá ao 
educador diagnosticar inúmeras opressões e 
desigualdades de gênero presentes na vida 
das famílias dos alunos. Esta pesquisa revela 
dados da comunidade como a quantidade de 
famílias chefiadas por mulheres, as desigual-
dades salariais de pais e mães, as diversas 
configurações de família que pode haver na 
escola, diferenças de grau de escolaridade 
entre homens e mulheres, religião da famí-
lia, programas realizados pela família com a 
criança, em que se pode perceber uma re-
lação forte de gênero se no questionário do 
filho homem este só fizer programas de lazer 
socialmente estabelecidos como atividades 
masculinas, como jogar futebol, fazer algu-
ma luta ou mesmo brincar de carrinho. Neste 
caso, será perceptível a influência social e cul-
tural dos pais da criança para estabelecer gê-
nero nos brinquedos e brincadeiras do filho.

A apropriação do PPP da escola é re-
curso inicial para o professor diagnosticar e 
compreender as relações de gênero dentro 
da própria escola e a partir dos resultados 
obtidos, constatando a desigualdade de gê-
nero presente no espaço educativo começar 
a realizar o trabalho com os alunos, de for-
ma mais consciente da realidade com que 
estará lidando, inclusive para se prevenir de 
possíveis resistências por parte de pais mais 
conservadores ou que sejam de religiões que 
tenham pensamentos conservadores frente à 
temática.
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JOGOS DRAMÁTICOS PARA LIBERTAR A 
TRANSGRESSÃO

Os jogos dramáticos infelizmente são 
pouco explorados nas escolas, sobretudo de-
vido à falta de conhecimento dos professo-
res, porém, há muito que o termo existe, visto 
que o livro de Peter Slade marco no assunto 
é publicado em 1978. Para utilizar os jogos 
dramáticos em sala de aula, o professor deve 
buscar ao menos conhecimentos básicos do 
assunto, do contrário corre-se o risco do pro-
fessor achar que já realiza esses jogos quan-
do oferece às crianças brinquedos e fantasias 
nas brinquedotecas da escola.

O jogo dramático, segundo Maria Lú-
cia de Souza Barros Pupo (2005, p.221), "diz 
respeito à brincadeira espontânea infantil que 
ocorre independentemente de qualquer inter-
venção adulta e se caracteriza pela experi-
ência do agir como se e pela transformação 
constante”. É por meio do jogo dramático que 
a criança imita um ventilador e faz barulhos 
com os lábios soprando o ar assim como o 
objeto inanimado e convidam outras a faze-
rem o mesmo com esse objeto que logo se 
transforma num liquidificador, num carro ou 
em qualquer outra coisa. Reitera Maria Lúcia 
de Souza Barros Pupo (2005, p.221):

Quando uma criança de cinco anos faz 
de conta que é um signo, balança-se de 
modo pendular e emite o som correspon-
dente, está se apropriando de uma noção 
específica através da representação. De 
modo simbólico, sua percepção daque-
le objeto está sendo manifestada. Cons-
ciente de estar formulando uma ficção, 
a criança, no entanto, se deixa absorver 
profundamente por ela, a ponto de estabe-
lecer magicamente uma realidade outra, 
a do faz-de-conta (PUPO, 2005, p.221).

Os jogos permitem que a criança viva 
papéis, interprete o mundo através da mimese 
e expresse sentimentos e idéias que muitas 
vezes não pode vivenciar devido aos padrões 
sociais impostos pela família e sociedade, so-

bretudo a experimentação de um jogo apenas 
como crianças, independente de gêneros, que 
não haja preconceito no brincar, haja apenas 
a criança estimulando sua imaginação. No 
jogo dramático não há limitações de papeis 
por gênero, pois, no teatro por vezes a atriz 
mulher cisgênero interpreta um personagem 
masculino. O corpo do ator não é limitado a 
gêneros específicos, o corpo é emprestado 
para o personagem e para a obra teatral.

O desenvolvimento dos jogos dramáti-
cos pode variar conforme a organização do 
professor, entretanto, a sistematização elabo-
rada por Rosário Navarro traz de forma mui-
to clara e partindo do diálogo direto com as 
crianças, etapas como a produção de adere-
ços cênicos, criação de cenário, roteiro, figu-
rinos e avaliação.

A autora estrutura o que ela chama de 
sessões de jogo da seguinte forma:

a) Proposta de Temas e Votação: 
Temas que sejam do interesse dos alunos, 
descobertos em contação de histórias ou da 
simples curiosidade infantil, que podem ser 
listados para serem experimentados no de-
correr das aulas.

b) Análise do Tema: Em grupo anali-
sar que personagens podem ter nesse tema? 
O que pode acontecer?

c) Distribuição de Personagens: 
Juntamente com os alunos escrever uma lista 
de personagens para que os alunos possam 
experimentar.

d) Fantasias: As fantasias são os 
figurinos, que podem ser tecidos coloridos 
dentro de um baú e não necessariamente fan-
tasias elaboradas.

e) Construção dos espaços de jo-
gos: nessa etapa os alunos podem subdividir 
os espaços de jogo, por exemplo, se estive-
rem atuando numa casa, com vassoura deli-
mitar onde é a sala com cadeiras ou almofa-
das; a cozinha com pratos, talheres, copos.
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f) Jogo propriamente dito: Essa é a 
etapa mais aguardada pois, depois de prepa-
rar todas as etapas anteriores os alunos irão 
experimentar e vivenciar o jogo com o objeti-
vo de que os alunos comecem a desvencilhar 
a realidade para a ficção.

g) Avaliação do Jogo em comum: 
Em roda de conversa os alunos avaliam e 
contextualizam suas impressões do jogo.

h) Coleta dos Materiais: Essa etapa 
apesar de ser a que menos os alunos pre-
cisam pensar é uma etapa extremamente 
importante para que as crianças aprendam 
a importância de um trabalho colaborativo 
e que ele precisa ser feito por todos do co-
meço ao fim. Nessa etapa as crianças irão 
guardar o material de jogo e organizá-los em 
seus devidos lugares, nesse momento são 
muito comuns alguns alunos se mostrarem 
desanimados de cumpri-la, para muitos é a 
etapa menos atrativa. O professor deve sem-
pre conversar sobre a relevância dessa etapa 
e fortalecer a autonomia e responsabilidade 
dos alunos.

SUGESTÕES DE JOGOS DRAMÁTICOS

a) Partida de Futebol

O tema é partida de futebol, os alunos 
deverão falar os personagens que devem exis-
tir numa partida de futebol como: jogadores, 
treinador, juiz, bandeirinha, torcida, narrador. 
Cada aluno escolherá um personagem que 
deseja experimentar e pensar coletivamen-
te no roteiro desse jogo. Por exemplo: Uma 
partida de futebol muito animada, mas que 
começa a chover muito forte e é cancelada 
no final, fazendo com que o jogo seja remar-
cado. Após determinar o roteiro, discutir os 
espaços, figurinos e acessórios necessários 
para o jogo, caso a escola tenha uma qua-
dra de esportes é interessante fazer o jogo 
neste espaço, pois, torna-o ainda mais real. 
Como proposta de caracterização pode-se 
colocar coletes de futebol, apito para o juiz, 

uma bandeira para o bandeirinha, confecção 
de microfone ou pegar um objeto que lembre 
um microfone como um estojo. Pensadas to-
das essas informações, as crianças poderão 
ir para o jogo. É provável que este jogo levan-
ta diversos questionamentos e inquietações 
das crianças sobre as relações de gênero no 
futebol.

O professor por sua vez deve ser um 
jogador observador-participativo. É papel do 
educador observar as relações de gênero 
presentes nas distribuições dos personagens. 
Há distribuição por gênero? Meninas ficarão 
na torcida apenas, ou apenas como repórte-
res? Como os meninos participaram do jogo? 
Houve algum sentimento de desconforto por 
parte de alguém por representar determina-
do papel? Algum aluno quis trocar de perso-
nagem? Como os alunos agiram nos seus 
papéis? Houve alunos transgressores como 
meninas querendo ser juízes?

É importante salientar que o papel do 
professor não é o de reproduzir preconceitos 
e desigualdades, mas, provocar a discussão, 
o debate de ideais na promoção da igualdade 
de gênero entre meninos e meninas e entre 
homens e mulheres. Esta etapa de observa-
ção durante o jogo culminará na etapa da 
avaliação do jogo pelos alunos, em que o pro-
fessor deve estimular esse debate sobre as 
sensações e impressões que tiveram do jogo.

O caráter participativo do professor vem 
da necessidade de nessa faixa etária da edu-
cação infantil a atuação ser coletiva e simultâ-
nea, ou seja, todos os envolvidos no jogo atu-
am ao mesmo tempo, inclusive o professor.

O educador também deve ter um per-
sonagem e vivenciá-lo juntamente com as 
crianças, pois, essa inserção do professor no 
jogo além de torná-lo mais dinâmico estimula 
os alunos a participar. As crianças no geral 
costumam gostar dessa relação com o pro-
fessor, pois os aproxima do educador e em 
contrapartida este pode compreender melhor 
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o jeito de ser de cada aluno e consequente-
mente sua família para construir uma propos-
ta pedagógica que atenda as necessidades 
e demandas de cada criança. Um aluno que 
atua no jogo dramático Partida de futebol de 
forma ríspida e grosseira ou apresenta falhas 
machistas como: “meninas não jogam fute-
bol”, diz muito sobre sua educação familiar.

b) Estúdio de Dança

Nessa proposta temática, deve-se man-
ter a sistematização sugerida, criação de 
personagens, espaço, figurino e adereços, 
desenvolvimento, avaliação e coleta de ma-
teriais.

Para este tema, caso a escola tenha uma 
sala com espelhos e com tapetes de EVA se-
ria o espaço ideal para o jogo acontecer. O 
professor no momento das discussões de de-
senvolvimento do tema pode levar imagens de 
estúdios de danças, mostrando a existência de 
dançarinos do sexo feminino e do sexo mas-
culino e os diferentes tipos de danças que po-
dem ser ensinadas e aprendidas. Deste modo 
o professor, estimula os alunos por meio de 
recursos visuais e intensifica o diálogo e pos-
síveis resistências que possam surgir envolven-
do gênero como a frase que muitas vezes já 
ouvi em sala de aula: “Menino não dança balé” 
ou “Meninos não dançam”.

Nas Festas Juninas em que normalmen-
te as escolas exigem que as crianças dancem 
em apresentações para as famílias todos os 
anos, presencio meninos com essa resistên-
cia em dançar, obviamente, incentivados pe-
los pais. É de suma importância tratar desse 
tema, pois, a arte por diversas vezes feita por 
meninos é tratada como algo frágil e que de-
nota feminilidade. Numa certa experiência um 
aluno de apenas quatro anos desenhava mui-
to bem, era muito caprichoso e detalhista nos 
seus desenhos, ele amava todas as propostas 
que envolviam artes, quando o elogiei para o 
pai numa reunião, o genitor não gostou e dis-
se que aquele era um “desenho de menina”.

Este exemplo mencionado convém para 
refletirmos que o trabalho com artes preci-
sa ser realizado e discutido com as famílias, 
desde seu valor no ensino até o rompimento 
desses pensamentos machistas que acabam 
por impedir que meninos e meninas sejam 
livres para ser o que quiserem até mesmo 
algo tão simples como o direito de ser artista 
ou apenas o direito à arte e a cultura.

Para esta proposta o tema é Dança e os 
personagens podem ser: bailarinos de diver-
sos tipos de dança (Balé, Jongo, Forró, Rock, 
etc) e professores de dança. Para caracteri-
zação podemos ter roupas leves, toalhinhas 
para secar o suor, garrafas de águas. Para 
cenografia é possível sala com espelho e rá-
dio para que as músicas possam ser tocadas.

O jogo acontece e provavelmente sur-
girão comentários que devem ser mediados 
pelo educador. No momento do jogo, os alu-
nos vivenciam o faz de conta e libertam-se 
ainda mais para interpretar papéis que ele vi-
vencia em seu âmago social e familiar. Podem 
surgir nesses momentos a reprodução de ex-
pressões machistas, racistas e homofóbicas, 
o que pode levar a discussões importantes 
sobre o tema, bem como, o conhecimento do 
ambiente vivenciado pela criança. A criança 
por si só não é racista, machista e homofóbi-
ca, ela é apenas reprodutora dos preconcei-
tos sociais a qual está exposta.

c) Restaurante

Este tema é de grande interesse dos alu-
nos da educação infantil visto que as crianças 
adoram brincar com panelinhas, fazer comi-
dinha com elementos da natureza, massinha, 
argila, entre outros. São sempre brinquedos 
que os alunos gostam bastante.

A proposta de restaurante num jogo 
dramático, pode se dar no refeitório da es-
cola, para ser as mesas dos clientes. Uma 
mesa com louça, panelas e fogão para ser a 
cozinha. Para utilização dos jogadores, ofere-
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cer comidinhas de brinquedo, massinha ou 
qualquer outro recurso disponível. Os atores 
desse espaço serão pensados pelas crianças 
assim como a construção do espaço, tudo 
será programado juntamente com as crianças 
como já mencionado nas propostas anterio-
res.

Os atores escolhidos em grupo prova-
velmente serão: Cozinheiro, Chefe de Cozi-
nha, Garçom, Clientes, Lavador de Louça, tra-
balhadores de limpeza e recepcionista. Como 
adereços e figurinos: aventais de cozinha, 
chapéu de chefe de cozinha, gravata borbo-
leta e toucas de cabelo. Em seguida, o jogo 
é vivenciado pelos alunos e pelo educador, 
que deve ter atitude participativa e sensível 
ao jogo. Tal como afirma Peter Slade (1987, 
p.17):

Ao professor, “aliado amoroso”, “guia 
bondoso e suave”, cabe uma atuação 
peculiar. Ele suscita a manifestação lúdi-
ca, faz perguntas relativas ao jogo, conta 
histórias a serem dramatizadas, atribui 
papéis, propõe situações fictícias, solici-
ta contribuições dos jogadores, chama a 
atenção para detalhes da dramatização, 
joga junto com o grupo. É sempre ele o 
fio condutor da experiência; sua tutela se 
manifesta não só pela voz; até mesmo a 
integridade da sua pessoa pode se fazer 
presente e mesclar-se à ficção gerada 
(SLADE, 1987, p.17).

O professor é fundamental para o jogo, 
pois, é ele quem irá estimular os alunos e 
tornar o jogo mais desafiador, propondo si-
tuações e participando junto com as crian-
ças. O educador torna o jogo ainda mais real 
enquanto sua figura de autoridade participa. 
Tanto o professor se diverte quanto os alu-
nos, desse modo, se sentem mais próximos 
do educador e auxilia ainda na criação de 
vínculos entre professor e aluno e entre aluno 
e aluno.

Após a aplicação do jogo, fazer a ava-
liação do jogo e organizar os materiais utiliza-
dos. A sugestão de restaurante poderá levar a 

discussão de quem lava a louça se optaram 
mais por meninas do que meninos, quem irá 
cozinhar, quais papéis as meninas irão de-
sempenhar ou serão colocadas, se os meni-
nos sempre ficam com cargos de gerência, 
quais as visões das crianças de modos num 
restaurante, entre tantas outras problemáticas 
que devem surgir e irá proporcionar a criança 
à reflexão por meio de ações físicas e concre-
tas, colocando-se de fato no lugar de pessoas 
e papéis sociais que ela vivencia atrelada ou 
não a gênero.

São inúmeras as propostas que podem 
ser pensadas pelo educador juntamente com 
as crianças, visto que as relações de gênero 
permeiam todos os espaços sociais. Convém 
destacar que é necessário pensar em situa-
ções que fazem parte da realidade dos alu-
nos. Não é possível propor um jogo com o 
tema cinema, se os alunos nunca estiveram 
nesse espaço, pois, eles não terão repertório 
para criar nada e nem performar papéis. 
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A pesquisa conclui que os jogos dramáticos são mais um recurso pedagógico para 
trabalhar as relações de gênero na infância. Esta proposta de trabalho foge aos padrões tra-
dicionais e insere por meio da vivência de papéis da brincadeira de Faz de Conta, assuntos 
considerados tabu como machismo, racismo e até mesmo homofobia. Por permitir a criação 
de papéis em espaços sociais, a criança é estimulada a expressar-se livremente, mostrando 
por meio do jogo dramático como ela enxerga as relações de gênero em determinados es-
paços.

Esta abordagem permite ainda ao professor ter uma visão ampla das famílias dos alunos 
e de como as crianças estão sendo educadas pelos pais a propósito das questões de gênero 
que estão integradas à raça. Sendo impossível dissociá-las.

O trabalho com gêneros na educação infantil ainda apresenta resistência por parte de 
famílias de alunos e professores, e, portanto, é imprescindível para o sucesso do professor 
que trabalhará com a temática, o apontamento das justificativas de abordar tal assunto no 
Projeto Político Pedagógico da escola, buscar parceria com gestores e ainda fazer uma reu-
nião com os familiares expondo todo o contexto social e pedagógico a qual se faz necessária 
tal proposta.

Os jogos dramáticos permitem a discussão dos assuntos de forma lúdica, de modo que 
a criança compreenderá melhor as discussões de gênero, pois, estará voltado o seu interesse 
pelo brincar.

A metodologia utilizada com passos definidos para aplicação dos jogos dramáticos fa-
cilita a organização do professor e permite o protagonismo do aluno durante todo o processo 
de pensar o jogo, a montagem e desmontagem, aprendendo ainda os elementos do teatro 
como: Cenografia, Figurino, Roteiro e Atuação.

A proposta permite ainda ao aluno se auto avaliar e avaliar a proposta, colocando mais 
uma vez o aluno como centro do processo, com potencial de analisar, compreender, perce-
ber, discutir e emitir opiniões a respeito do seu percurso educativo, permitindo voz a criança.

Por fim, a proposta apresenta viabilidade técnica de ser trabalhada em escolas que 
sejam abastadas ou não de recursos, além de estar de acordo com a proposta pedagógica 
da faixa etária que é pensada, sobretudo por meio do brincar. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este artigo pretende discutir a utilização do Lúdico no desenvolvimento de 
educandos com deficiências. Até então as metodologias utilizadas no processo de ensino e 
aprendizagem, eram passivas, possuindo papel irrelevante na aquisição de conhecimentos. 
Para esses educandos em especial, o atendimento era segregado ou complementar ao 
ensino regular. Com o passar do tempo este tipo de metodologia passou a não ser 
suficiente para atender às novas necessidades impostas pela sociedade, surgindo desta 
forma novas metodologias de ensino, como foi o caso da Educação Especial. Por isso, a 
presente pesquisa tem caráter bibliográfico a fim de elencar as facilidades e possibilidades 
que o uso através do lúdico trás para desenvolver as capacidades e a autonomia desses 
educandos. Os resultados encontrados demonstraram que a utilização da ludicidade a 
partir da Educação Infantil, contribui para o desenvolvimento das crianças com deficiências, 
conferindo-lhes mais autonomia e vontade de aprender.

Palavras-chave: Pessoas com Deficiências; Ludicidade; Educação Especial; Inclusão.

A LUDICIDADE E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA A EDUCAÇÃO 
ESPECIAL
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A Educação Especial foi criada para trabalhar as diferenças e incluir os educandos 
que até então eram excluídos. A escola tradicional foi concebida para atender 
determinado perfil, porém, hoje esse modelo não atende mais às necessidades 

da sociedade como um todo.

Como problemática, essa situação exigiu uma reformulação e uma inovação em todo o 
sistema, com estratégias de ensino que contemplem o atendimento a todos, respeitando as 
diferenças. Assim, justifica-se a presente pesquisa no sentido de discutir os processos que 
facilitam a inclusão dos educandos com deficiências (NETO et al., 2018).

Nos dias atuais, a sociedade se preocupa com questões relacionadas à dignidade 
como sendo um direito fundamental do ser humano, porém, no caso das pessoas portadoras 
de necessidades especiais houve um longo percurso histórico a ser percorrido a fim de que 
estes conseguissem ter seus direitos preservados.

No caso do Brasil, a Lei nº 5.692/71 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN) de 1961, definindo “tratamento especial” a ser aplicado com educandos 
que possuíam “deficiências físicas, mentais, os que se encontram em atraso considerável 
quanto à idade regular de matrícula e os superdotados”, encaminhamento os mesmos para 
classes e escolas especiais, o que apesar de garantir atendimento, não garantia a inclusão 
efetiva como conhecemos hoje.

A partir daí, vários órgãos e políticas públicas foram criados a fim de garantir os direitos 
dos portadores de necessidades especiais. Como justificativa do presente artigo, sabe-se que 
apesar da educação inclusiva estar em destaque nas discussões tanto a nível político quanto 
educacional, a mesma ainda se depara com inúmeros desafios quando é aplicada. Questões 
como a responsabilidade da gestão pública, os materiais e recursos didáticos e a falta de 
preparo de boa parte dos professores, são alguns dos problemas enfrentados pela educação.

Por isso, o presente artigo tem como objetivo geral, temos a discussão sobre como 
garantir o acesso e a permanência dessas crianças na escola, a partir da Educação Infantil, 
e como transformar uma escola excludente e discriminadora, numa escola inclusiva.

Como objetivo específico, discutir sobre a importância do desenvolvimento desses edu-
candos, realizando uma revisão sobre conceitos e práticas, fazendo considerações sobre 
as políticas que legitimam essa proposta pedagógica, preocupando-se com os obstáculos 
que podem vir a surgir como: a imprecisão do atual conceito e a utilização das tecnologias 
assistivas; as dificuldades de acesso aos recursos; e a falta de formação dos profissionais 
envolvidos. A pesquisa teve caráter qualitativo, a partir do levantamento de dados e revisão 
bibliográfica a respeito do tema. 

INTRODUÇÃO
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E SUAS 
VERTENTES: A EDUCAÇÃO ESPECIAL 
NO BRASIL

A Educação Especial apareceu pela 
primeira vez aqui no Brasil a partir da Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) do ano de 1961. A 
partir da década de 1970 foi criado um novo 
órgão chamado CENESP, ligado ao MEC, cen-
tralizando as políticas educacionais. Diversos 
órgãos foram criados, substituídos e extintos.

No Brasil, no século anterior, a preocu-
pação com esse assunto começou a ganhar 
força no ano de 1854 com a criação do Im-
perial Instituto dos Meninos Cegos, conhecido 
atualmente como Instituto Benjamin Constant, 
que cuidava de deficientes visuais. No ano de 
1857, foi criado o Instituto dos Surdos Mudos, 
a fim de cuidar das pessoas com deficiência 
auditiva. Em 1926, ocorreu a criação do Ins-
tituto Pestalozzi voltado para o atendimento 
de deficientes mentais. Já em 1954, surgiu o 
que a maioria da população conhece a As-
sociação de Pais e Amigos de Excepcionais 
(APAE), cuidando agora das deficiências múl-
tiplas e recebendo o apoio de amigos e das 
famílias, o que é essencial para o desenvolvi-
mento desses indivíduos.

Porém, como já dito anteriormente, a 
inclusão de pessoas com deficiências na 
Educação, chamada de Educação Especial, 
só veio ocorrer mais tarde, a partir da Lei nº 
5.692/71 altera a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN) de 1961, de-
finindo “tratamento especial” a ser aplicado 
com educandos portadores de “deficiências 
físicas, mentais, os que se encontram em atra-
so considerável quanto à idade regular de ma-
trícula e os superdotados”, encaminhamento 
os mesmos para classes e escolas especiais, 
o que apesar de garantir atendimento, não 
garantia a inclusão efetiva como conhecemos 
hoje.

Assim, vários órgãos e políticas públi-
cas foram criados a fim de garantir os direitos 
das pessoas com deficiências. Araújo (1997) 
relata que foi a partir da Emenda nº 12 da 
Constituição Federal de 1967, que o Brasil 
começou a passar por uma verdadeira revo-
lução na relação com os direitos das pessoas 
portadoras de algum tipo de deficiência.

Mas, sem dúvida alguma, o marco de-
finitivo veio com a Constituição da República 
Federativa do Brasil, no ano de 1988. Esta le-
gislação veio para assegurar os direitos des-
ses indivíduos através dos artigos 5º, caput; 
7º, inciso XXXI; 37, inciso VIII; 203, IV e V; 
208, III; e 227, inciso II do parágrafo I e II.

Assim, a Educação Especial surgiu ba-
seada em diferentes lutas, organizações e leis 
favoráveis e ganhou força a partir da Consti-
tuição de 1988, da Declaração de Salamanca 
de 1994 e da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDBEN, 1996).

Outra referência, a nível mundial, foi a 
partir do acontecimento da Conferência Mun-
dial sobre Necessidades Educacionais Espe-
ciais em Salamanca, em 1994. Nessa confe-
rência, houve a formulação de um documento 
que trouxe a necessidade de incluir indivíduos 
com deficiências em classes regulares e uma 
Pedagogia centrada no educando, processos 
importantes para se atingir a inclusão.

Em específico, no tocante a São Paulo, 
a Secretaria de Educação Especial de São 
Paulo (SEESP) criou a Política Nacional de 
Educação Especial (PNEE) no ano de 1994, 
sustentando as premissas discutidas na Con-
ferência de Salamanca, percebendo a neces-
sidade das escolas atenderem às reais ne-
cessidades desses educandos, como a de 
acompanhar o ritmo dos outros educandos 
considerados “normais”, permitindo o acesso 
aos espaços de ensino regulares.
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A Conferência Mundial sobre Necessida-
des Educacionais Especiais, em Salamanca, 
celebrou os direitos das pessoas portadoras 
de necessidades especiais. Foram inúmeras 
as discussões a respeito da inclusão culmi-
nando em um documento relacionado à ne-
cessidade da inclusão de educandos porta-
dores de necessidades especiais em classes 
de ensino regular. Ainda foi discutido sobre a 
proposta pedagógica que deveria contemplar 
uma metodologia centrada nesses educan-
dos (TAKAHASHI et al., 2014).

Assim, a Rede Municipal de Ensino, criou 
diversas leis, normativas, decretos criados a 
fim de contemplar os educandos portadores 
de necessidades educacionais especiais. 
Desta forma, ao se discutir sobre inclusão no 
ambiente escolar, o assunto se torna amplo 
e complexo. Ela não se refere apenas aos 
educandos com deficiências, como os que 
apresentam deficiências motora, sensorial ou 
cognitiva, mas também a todos os educandos 
dentro do processo educacional.

De acordo com Nascimento (2014), 
apesar da legislação pertinente, ainda exis-
tem muitas escolas que não garantem uma 
educação de qualidade, excluindo mais do 
que incluindo. Segundo esse autor, muitas es-
colas não apresentam condições estruturais 
ou didático-pedagógicas para atendê-los. Por 
isso a necessidade de transformá-las, com 
a ajuda dos funcionários, dos professores e 
da família, sendo assim um passo importante 
para que os educandos sejam acolhidos e 
respeitados.

Ainda, ao se discutir sobre inclusão no 
ambiente escolar, o assunto se torna amplo 
e complexo. Ela não se refere apenas aos 
educandos com deficiências, como os que 
apresentam deficiências motora, sensorial 
ou cognitiva, mas sim a todos os educandos 
dentro do processo educacional. De acordo 
com Nascimento (2014), apesar da legisla-
ção pertinente, ainda existem muitas escolas 

que não garantem uma educação de qualida-
de, excluindo mais do que incluindo.

Por isso, é importante que todos sejam 
acolhidos e participem de diferentes tipos de 
aprendizagem, contemplando assim as in-
teligências múltiplas de cada um. Cabe ao 
professor promover ações que façam com 
que os educandos considerados “normais” 
interajam e ajudem esses colegas. Não se 
deve apenas contemplar os conteúdos, mas 
também a socialização para que realmente 
haja a tão almejada inclusão.

Por fim, é necessário promover a esses 
educandos, autonomia, fundamental para vi-
ver em sociedade, buscando atividades lúdi-
cas, por exemplo, para que o mesmo possa 
participar e interagir, o que fará toda a dife-
rença na sua vida.

SOBRE A INCLUSÃO

Como outros países, o Brasil possui 
Leis, Normas e Decretos voltados para a Edu-
cação Especial. Apesar disso, ainda é possí-
vel observar muitos enfrentamentos por parte 
das escolas durante o processo de inclusão 
dos educandos portadores de necessidades 
especiais. São inúmeras as barreiras, desde 
a acessibilidade até o contexto pedagógico.

Nascimento (2014) discute que muitas 
escolas não garantem uma educação de qua-
lidade, excluindo mais do que incluindo. A Por-
taria Normativa nº 13 de 24/04/07, que trata 
da criação do Programa de Implantação de 
Salas de Recursos Multifuncionais, conside-
rando o artigo 61 do Decreto nº 5.296/2004, 
as escolas devem ter como recursos pedagó-
gicos para os educandos com deficiências, 
materiais, mobiliários, espaços, equipamen-
tos e tecnologia adaptadas ou projetados a 
fim de facilitar o desenvolvimento e a autono-
mia dos mesmos (BRASIL, 2007).
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Porém, muitas escolas não possuem 
uma sala adequada com equipamentos e re-
cursos. Além disso, existem escolas que até 
possuem determinados recursos, porém, fal-
tam profissionais especializados que cuidam 
especificamente destas salas.

Ainda, é fundamental a presença de 
profissionais especializados na escola, e que 
os que ainda não são sejam capacitados 
através de formações continuadas. O obje-
tivo principal deve ser o desenvolvimento da 
autonomia desses educandos, para que ele 
possa conviver sem grandes dificuldades na 
sociedade, sentindo-se acolhido e fazendo 
total diferença em sua vida.

Para isso, o professor deve pensar e 
repensar suas práticas e o uso do lúdico na 
Educação Infantil, sendo indicado para fa-
cilitar o desenvolvimento e a aprendizagem 
desses educandos em especial. Ainda, de 
acordo com Coll (1989) o educando com 
deficiências precisa de acompanhamento es-
pecializado para seu pleno desenvolvimento 
como: especialistas em educação com orien-
tação psicossociológica e de psicólogos com 
especialização educacional.

Desta forma, podemos destacar que 
em 2014, o MEC/SECADI/DPEE instituiu a 
Nota Técnica nº 04/2014 trazendo uma con-
quista para os mesmos. A partir desse ano 
houve a exclusão da exigência de se ter um 
laudo médico para incluir o educando espe-
cial em atividades direcionadas e atendimento 
especializado como o Atendimento Educacio-
nal Especializado (AEE), por considerar que 
essa exigência restringe o direito garantido 
pela Constituição.

No caso do psicopedagogo, este deve 
observar as reais limitações e necessidades 
dos mesmos, principalmente daqueles que 
não possuem diagnóstico, direcionando o tra-
balho do professor para que ele possa adap-
tar o currículo às necessidades de cada um. 
Faz parte ainda das suas obrigações instruir 

os professores e os demais profissionais que 
trabalham na escola.

A partir do reconhecimento da realidade 
do educando, o psicopedagogo deve elaborar 
planos individuais de acordo com as neces-
sidades, facilitando o seu desenvolvimento e 
autonomia. O trabalho preventivo beneficia o 
fazer docente, já que as metodologias inade-
quadas e a falta de especialização específica 
contribuem mais para a exclusão do que para 
a inclusão. Por isso, o psicopedagogo deve 
acompanhar todo o processo, inclusive os re-
sultados. Assim:

O levantamento, a compreensão, a análise 
das práticas escolares em suas relações 
com a aprendizagem. Junto com os de-
mais profissionais da escola promoveria 
a construção de novas práticas produto-
ras de melhor aprendizagem [...] (WEISS, 
1994, p. 97).

Nesse caminho, infelizmente ainda exis-
tem muitos profissionais nas escolas que re-
sistem às mudanças, atrapalhando assim o 
processo de Inclusão como um todo:

A Psicopedagogia institucional é um cam-
po de estudo que vem se desenvolvendo 
como ação preventiva de muita importân-
cia, mas é vista como ameaçadora, pois 
tem por objetivo fortalecer a identidade 
do grupo e transformar a realidade esco-
lar. Torna-se ameaçadora, pois em muitos 
casos, o psicopedagogo poderá propor 
mudanças para que determinadas crian-
ças aprendam, mas, infelizmente, muitos 
educadores resistem a essas mudanças 
e interpretam o que lhes foi dito como 
se não estivessem dando conta do papel 
que exercem (VERCELLI, 2012, p.3).

Ainda, de acordo com o autor, é a partir 
disso que o trabalho e as intervenções do 
psicopedagogo começam a fazer sentido. 
O olhar pedagógico deve estar voltado para 
uma perspectiva inclusiva, conferindo um 
ambiente acolhedor de forma a proporcionar 
uma educação efetiva.
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O professor precisa do norte do psico-
pedagogo para escolher e desenvolver as 
melhores formas de intervenção. A preocu-
pação com a autonomia é considerada impor-
tantíssima quanto ao desenvolvimento desses 
educandos.

Quanto a prática nas escolas, em es-
pecial, como exemplo, temos a Rede Munici-
pal de Ensino da Cidade de São Paulo, que 
apresenta forte legislação a respeito do tema, 
além de práticas pertinentes de inclusão.

A Portaria nº 8.764/2016 que regula-
menta o Decreto nº 57.379/2016 instituindo 
na rede municipal de ensino a Política Pau-
listana de Educação Especial. Podemos des-
tacar alguns artigos importantíssimos para a 
Educação Especial.

O artigo 2º trata do acesso e permanên-
cia do educando portador de necessidades 
especiais em sala de ensino regular, discu-
tindo sobre a acessibilidade e as possíveis 
formas do professor trabalhar em sala de aula 
respeitando as diferenças e desenvolvendo a 
autonomia desses educandos.

O artigo 3º trata da matrícula dos mes-
mos em classes regulares, além de garantir 
em período contraturno o Atendimento Educa-
cional Especializado (AEE) com um professor 
especialista;

O artigo 5º e o artigo 7º discutem as di-
retrizes da Secretaria Municipal de Educação 
(SME) em relação ao acompanhamento e as 
intervenções que devem ser realizadas junto 
às Diretorias Regionais de Educação e nas 
escolas da rede;

O artigo 6º trata do Centro de Formação 
e Acompanhamento à Inclusão (CEFAI), setor 
pertencente à Diretoria de Orientação Técnica 
Pedagógica (DOT-P), que supervisiona as es-
colas, orientando e desenvolvendo diferentes 
ações voltadas aos educandos portadores de 
necessidades educacionais especiais;

Os artigos 9º e 10 tratam da Sala de 
Recursos Multifuncionais (SRMs) preparada 
para o atendimento educacional especializa-
do, utilizada em caráter complementar ou su-
plementar, desde que seja comprovada a real 
necessidade do educando.

Ainda em relação ao Decreto, o Artigo 
5º de acordo com a Secretaria Municipal de 
Educação (SME) explicita o que deve haver 
na Rede Municipal de Ensino em termos de 
estrutura: O Centro de Formação e Acompa-
nhamento à Inclusão – CEFAI; As Salas de 
Recursos Multifuncionais – SRM; Professores 
de Atendimento Educacional Especializado – 
PAEE; As Instituições Conveniadas de Educa-
ção Especial; As Escolas Municipais de Edu-
cação Bilíngue para Surdos – EMEBS; E as 
Unidades Polo de Educação Bilíngue.

A Rede Municipal ainda faz uso de Tec-
nologias da Informação e de Comunicação 
(TICs) a fim de facilitar o aprendizado desses 
educandos. Segundo Valente (1997), a utili-
zação de computador como recurso didático 
auxilia e atinge os mais variados graus e tipos 
de deficiência, utilizando-se diferentes ferra-
mentas que dão ao professor a possibilidade 
de trabalhar com essas crianças da melhor 
forma possível.

Assim, é possível notar que a Rede 
Municipal de Ensino da Prefeitura da Cidade 
de São Paulo, além de toda uma legislação 
pertinente ao tema, efetivamente se preocupa 
com os direitos dos educandos portadores de 
necessidades educacionais especiais, garan-
tindo-lhes o atendimento de que tanto preci-
sam, ofertando uma educação de qualidade 
durante todo o processo de inclusão.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 596

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

O USO DO LÚDICO NA EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

As crianças que possuem algum tipo 
de deficiência, muitas vezes, são vistas como 
incapazes de aprender, de construir conheci-
mentos e consequentemente de conviver em 
sociedade. Por serem considerados depen-
dentes e ignorantemente "sem inteligência", 
são submetidos a métodos mecânicos e repe-
titivos que só vem atrasar seu lado cognitivo, 
seu aprendizado e a aquisição de autonomia.

As escolas precisam se reestruturar a 
fim de garantir que todos os educandos te-
nham acesso às mesmas oportunidades, im-
pedindo à segregação e o isolamento desses 
educandos, pois a Educação está passando 
por um momento de transformação a fim de 
que todos sejam atendidos sem distinção, 
além de desenvolver diferentes competências 
e habilidades respeitando sempre as suas ne-
cessidades.

O processo de inclusão pode ser favo-
recido quando existe a preparação e a dedi-
cação dos profissionais; o apoio especializa-
do para os que necessitam; e a realização 
de adaptações curriculares e de acesso ao 
currículo (CARVALHO, 1999).

Ainda, segundo Santos (2000), desde 
o começo da humanidade já se tinha regis-
tro sobre o ato de brincar, e isso vem sen-
do resgatado nos dias de hoje, através da 
Pedagogia. O lúdico é uma prática escolar 
que pode e deve ser utilizada para estimular 
a construção do conhecimento bem como a 
progressão das diferentes habilidades, sendo 
uma importante ferramenta educacional. As 
possibilidades de trabalhar com a ludicidade 
são amplas, podendo relacioná-la ao prazer 
e a convivência, essenciais para o desenvol-
vimento humano.

Para Oliveira (2004), as atividades lú-
dicas favorecem o envolvimento dos educan-
dos durante as atividades facilitando assim 
sua aprendizagem e também seu desenvolvi-
mento intelectual e psicomotor.

Nhary (2006) reforça a ideia de que as 
atividades lúdicas são importantes para o de-
senvolvimento do sujeito que possua alguma 
limitação, pois, ao brincar todas as crianças 
são vistas como capazes de realizar ativida-
des no coletivo, respeitando suas capacida-
des físicas, intelectuais e sociais. Ou seja, 
uma forma de incluir esses educandos, pode 
ser feita através da utilização do lúdico, já 
que esse tipo de atividade desperta o desejo 
de estar com o outro, promovendo alegria, 
felicidade, prazer e aprendizado, entre outros 
sentimentos.

O uso da ludicidade no processo de 
ensino-aprendizagem como motivadora e fa-
cilitadora, fazendo com que esses educandos 
possam aprender conteúdos, vivenciar valo-
res e atitudes:

As atividades lúdicas possibilitam fomen-
tar a "resiliência", pois permite a formação 
do autoconceito positivo. As atividades 
lúdicas possibilitam o desenvolvimento 
integral da criança, já que através destas 
atividades a criança se desenvolve afe-
tivamente, convive socialmente e opera 
mentalmente; O brinquedo e o jogo são 
produtos de cultura e seus usos permi-
tem a inserção da criança na sociedade; 
Brincar é uma necessidade básica assim 
como é a nutrição, a saúde, a habitação 
e a educação; Brincar ajuda a criança no 
seu desenvolvimento físico, afetivo, inte-
lectual e social, pois, através das ativida-
des lúdicas, a criança forma conceitos, 
relaciona ideias, estabelece relações ló-
gicas, desenvolve a expressão oral e cor-
poral, reforça habilidades sociais, reduz 
a agressividade, integra-se na sociedade 
e constrói o seu próprio conhecimento; 
O jogo é essencial para a saúde física e 
mental; O jogo simbólico permite à crian-
ça vivências do mundo adulto e isto possi-
bilita a mediação entre o real e imaginário 
(SANTOS, 2000 p. 20).
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O conhecimento pode ser adquirido pe-
las relações que se estabelece e não por ex-
posição a fatos ou conceitos isolados. A par-
ticipação da criança nas brincadeiras fornece 
dados importantes sobre o desenvolvimento, 
a forma de aprender, e a autonomia dos mes-
mos. O brinquedo encoraja a criança a reco-
nhecer as limitações dos elementos compe-
titivos, ou seja, a criança independentemente 
da sua condição física, intelectual, etc, nasce 
com o espírito para brincar e muitas vezes se 
esquece das limitações da própria deficiência 
(RESENDE, 2018).

Por fim, qualquer tipo de atividade lúdi-
ca, como as brincadeiras, os jogos e a utili-
zação de brinquedos, favorece o processo de 
inclusão, pois, durante a brincadeira ocorre 
a integração entre as crianças, aprendendo 
a compartilhar, a ser cooperativas e a res-
peitar os limites impostos por elas mesmas 
que participam da brincadeira ou do jogo: 
“a ludicidade constitui um traço fundamental 
das culturas infantis. Brincar não é exclusivo 
das crianças, é próprio do homem e uma das 
suas atividades sociais mais significativas” 
(NHARY, 2006).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O presente artigo teve por objetivo apre-
sentar os fundamentos relacionados à inclu-
são das crianças com deficiências a partir 
da Educação Infantil, no contexto da legis-
lação pertinente, discutindo suas possíveis 
implicações perspectivas a respeito de uma 
Educação Especial pública, igualitária e de 
qualidade.

A pesquisa caracterizou-se como quali-
tativa através de levantamento bibliográfico a 
respeito do tema, bem como a discussão de 
um estudo de caso realizado sobre as esco-
las e a legislação pertencente à Rede Munici-
pal de Ensino da Cidade de São Paulo.

Como aporte teórico, podemos citar, 
Nhary (2006), Soares (2010), Nascimento 

(2014), Resende (2018), entre outros pes-
quisadores que discutem não só os proces-
sos relacionados à Educação Especial, como 
também, em relação ao ensino desenvolvido 
com base na ludicidade, seja para crianças 
consideradas “normais”, seja para aquelas 
que apresentam algum tipo de deficiência, a 
partir da Educação Infantil.

Para seguir com a discussão propos-
ta neste artigo, a orientação desta pesquisa 
seguiu os seguintes critérios de trabalho: a 
importância da aplicação de atividades lúdi-
cas com crianças com deficiências; as pers-
pectivas para a Educação Especial na Rede 
Municipal de Ensino da Cidade de São Paulo; 
e os desafios que as escolas enfrentam du-
rante o processo de inclusão.

Para responder a essas questões foi re-
alizada coleta de dados entre os meses de 
novembro de 2020 e fevereiro de 2021. Para 
uma análise mais aprofundada, foram regis-
tradas as principais observações ao longo da 
pesquisa para posterior tratamento dos da-
dos.

Os resultados encontrados demonstra-
ram que a ludicidade associada à condição 
de portador de deficiência, faz com que mui-
tas dessas crianças desenvolvam suas apren-
dizagens e criem um clima harmonioso de 
convivência com as demais crianças. 
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De acordo com o levantamento bibliográfico realizado, podemos perceber que a inclusão 
das crianças com deficiências a partir da Educação Infantil tem ocorrido de forma gradual 
favorecendo a aprendizagem e a convivência com os demais.

Pode-se destacar que as atividades lúdicas têm contribuído para o desenvolvimento des-
ses educandos no ambiente escolar. Sem dúvida, podemos dizer que as crianças envolvidas 
nesse processo participam das atividades juntamente com as outras crianças consideradas 
“normais” sem nenhum problema, sem haver distinção e praticamente com as mesmas habi-
lidades, ou até melhores.

O lúdico utilizado na Educação Infantil, contribui para o desenvolvimento dessas crian-
ças e do processo de inclusão sempre respeitando suas limitações e condições. O ambiente 
escolar precisa ser sempre acolhedor, no qual essas crianças se sintam acolhidas, incluídas, 
e podendo conviver com os demais em um ambiente que proporciona o desenvolvimento 
cognitivo, afetivo e social contribuindo assim para a sua vida em sociedade, já que a escola 
é o principal espaço social onde as crianças aprendem a conviver com as outras indepen-
dentemente de possuírem alguma deficiência ou não.

Isso é inclusão: “fazer parte da sociedade, conviver com o outro, ter a oportunidade de 
estar em um espaço comum a todos e não ser excluído, não ser olhado de forma diferente” 
(SOARES, 2010). A criança se sentirá parte do processo ao participar de atividades com as 
outras crianças ditas “normais”, quando ocorrer a interação entre elas independentemente das 
suas limitações. O lúdico proporciona isso, a partir do respeito e da aceitação das pessoas 
como elas realmente são. Infelizmente, a Educação Especial passa por alguns desafios desde 
a Educação Infantil, como a questão do Atendimento Educacional Especializado (AEE), tam-
bém previsto em Lei, o mesmo não ocorre, pois, infelizmente não há profissionais preparados 
e responsáveis por esse tipo de atendimento, ou seja, fica a cargo dos professores de ensino 
regular desenvolver estratégias, muitas vezes improvisadas para incluir essas crianças.

Outro problema, se refere à acessibilidade, pois, muitas escolas não possuem rampas 
de acesso para cadeirantes, somente escadas e degraus que dificultam o processo de loco-
moção para os educandos que possuem deficiências físicas. Já os banheiros não adaptados, 
também dificultam o processo de inclusão, além da falta de mobiliário adequado em nenhuma 
das salas de aula.

Nesse caso, seria necessário um maior acompanhamento tanto por parte das Secreta-
rias de Educação e das Diretorias de Ensino, quanto pelos problemas como a falta de recursos 
e materiais, de profissionais especialistas, de Atendimento Educacional Especializado (AEE), 
de mobiliários e acessibilidade, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Segundo os dados obtidos tanto através do levantamento bibliográfico realizado quanto 
ao estudo de caso das escolas pertencentes à Rede Municipal de Ensino de São Paulo, foi 
possível observar que a Rede em geral possui legislação específica e se preocupa de forma 
bastante representativa quanto às questões voltadas para a Inclusão e a Educação Especial, 
porém, no contexto escolar da rede acompanhada especificamente, muitas vezes, o trabalho 
realizado é o inverso do que se esperava, dependendo da localização da escola.

Por fim, infelizmente, nem toda a sociedade concorda com essas discussões. É possível 
encontrar na literatura vários pesquisadores que não compartilham das mesmas ideias desse 
tipo de inclusão. Para eles, ainda se faz necessário a segregação dos educandos conside-
rados “normais”, em detrimento das crianças com deficiências ao discutir que estes últimos 
frequentem e sejam educados em escolas especiais ou em classes de ensino regulares vol-
tados somente para este fim, infelizmente.
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RESUMO: O trabalho tem o propósito de discutir o ensino da leitura e, por conseguinte, as 
análises textuais realizadas nas escolas de educação básica; observando e propondo 
uma revisão da prática de leitura por meio da análise crítica, a fim de mostrar como seu 
papel pode desvendar os caminhos percorridos no ensino da leitura da mais superficial 
a mais complexa, seguindo uma análise teórica do tema. As atividades propostas devem 
contemplar diferentes níveis de análise para formar leitores competentes nas escolas de 
educação básica brasileira.

Palavras-chave: Leitura; Ensino;  Aprendizagem.

LEITURA NA ESCOLA: A LEITURA NA ESCOLA DE EDUCAÇÃO 
BÁSICA, ANÁLISE E REALIDADE
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Este trabalho tem a finalidade de fazer um levantamento da problemática e prática 
do ensino da leitura nas escolas de educação básica. Mostrar a importância fun-
damental dessa necessidade que é formar indivíduos qualificados nas escolas de 

educação básica com proficiência na leitura desde os anos iniciais.

Mostrar as condições das instituições de ensino como extensão da casa dos estudantes 
no processo de formação desses indivíduos para a sociedade, profissionais envolvidos nesse 
procedimento que tem o objetivo final de qualificar os educandos, desenvolvendo nestes o 
interesse e a consciência da importância do aprendizado, sendo ele capaz de ler e identificar 
elementos do seu cotidiano.

Apresentar a importância de um trabalho direcionado com estudantes surdos. Mostrar a 
importância da leitura como instrumento de interação social e autonomia. Levantar os possíveis 
equívocos no processo de ensino-aprendizagem e possíveis soluções para a superação das 
dificuldades no ensino da leitura, inclusive com estudantes surdos. 

INTRODUÇÃO
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA

As instituições de ensino têm por função 
a comunicação de ensino, pesquisa e exten-
são do conhecimento humano. A extensão da 
instituição, seja ela privada ou pública, é vista 
atualmente como a função que mais integra ao 
conjunto da sociedade e, mais especificamente, 
as comunidades onde elas se encontram no 
contexto geográfico, incumbindo-se da presta-
ção de serviços educacionais à comunidade. 
Diante dessa abordagem foi implantado o Pro-
jeto Sala de Leitura.

Este projeto foi pioneiro em bibliotecas 
das escolas. Baseando-se no propósito que, en-
quanto instituição social, tem o papel de servir a 
comunidade em que está inserido, fomentando 
a cultura no local e com o objetivo de despertar 
nas crianças e jovens o hábito pela leitura, além 
de possibilitar o acesso ao material bibliográ-
fico, com informações nas diversas áreas do 
conhecimento por profissionais qualificados.

A leitura é um instrumento importante no 
aprendizado, constituindo-se em fator essencial 
para atingir as metas educacionais para toda 
a comunidade aprendente, isto inclui os estu-
dantes que apresentam algumas necessidades 
educacionais especiais. Segundo SILVA, (1990) 
“O professor e o combate à alienação imposta, 
São Paulo, Cortez/Autores Associados”.

Assim como os PCN (97) “o objetivo 
principal do professor é melhorar o uso da Lín-
gua Portuguesa pelos estudantes, adquirindo 
novos vocabulários, matérias e atividades que 
ajudem essa situação didática, com o uso de 
dicionários bilíngue e que devam centrar-se na 
reflexão sobre a língua em situação de produ-
ção”, assim ao referencial aos estudantes com 
necessidades auditivas (1979), todos os vocá-
bulos devem ser apresentados aos estudantes 
juntamente com a sua representação concreta 
para que os estudantes vivenciem situações re-
ais no modo como a língua é vista e utilizada 
e não desvinculada com a realidade. Todo livro 
representa uma pessoa oculta, com a qual é 
possível dialogar, pesquisar e ampliar a própria 

vivência. Pode-se viajar no tempo e no espaço 
e conhecer personalidades diferentes.

O livro é muito importante para a forma-
ção dos jovens, daí ser difícil sua substituição 
pelas multimídias. Sobre o incentivo à leitura, 
LAJOLO, (1994) discute o papel na concepção 
da imediata participação na sociedade, enfo-
cando o setor infanto-juvenil e sua proposta de 
incentivo à leitura junto às comunidades internas 
e externas.

Kleiman (1989) defende o desenvolvi-
mento da pesquisa e o trabalho na área com o 
projeto de implantação da Biblioteca Comuni-
tária, através da ampliação e diversificação do 
acervo, serviços e produtos da atual biblioteca, 
não introduzindo a leitura de somente como fa-
mílias silábicas, Cagliari (2009).

Estabelecendo como prioridade básica 
complementação em regime de parceria da 
atuação das bibliotecas públicas escolares da 
região, visando suprir as deficiências no atendi-
mento à demanda informacional do ensino fun-
damental e da comunidade em geral. Quando 
a criança ouve ou lê uma história e é capaz de 
comentar, indagar, duvidar ou discutir sobre ela, 
realiza uma interação verbal, que neste caso, 
vem ao encontro das noções de linguagem de 
Bakhtin (1992). Para ele, o enfrentamento de 
ideias, de pensamentos em relação aos textos, 
tem sempre um caráter coletivo, social.

Se o espaço da leitura nos currículos da 
língua portuguesa pode ser facilmente identifi-
cado e constatado, seja qual for à perspectiva 
de análise (filosófica, histórica, pedagógica ou 
literária etc.), o preenchimento deste espaço, vi-
sando a consecução de determinados objetivos 
educacionais, é motivado de muitas críticas e 
de muita polêmica. Deste modo pode-se obser-
var que se referem aos estudos que vêm sendo 
desenvolvidos sobre a biblioteca pública e o 
ensino da leitura nas escolas com relação ao 
incentivo ao hábito de leitura em alguns estados 
brasileiros apoiados pelas bibliotecas munici-
pais, estaduais e até salas de leitura.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os procedimentos metodológicos elabo-
rados para o Ensino da Leitura (SOLÉ, 2003), 
Projeto de Extensão Sala de Leitura de Ensino 
Fundamental, o ensino da leitura nas escolas 
de ensino fundamental (SILVA, 2003), baseia-
-se em uma análise bibliográfica qualitativa 
de texto e publicações de referencial para a 
elaboração de projetos, planos de ensino da 
leitura e efetivo aprendizado e consolidação 
da alfabetização (CAGLIARI, 2009), segundo 
alguns critérios como: Associado à bibliote-
ca poderá retirar por empréstimo três livros 
por um período de cinco dias; Posteriormente 
estabelece-se um prévio contrato com o usu-
ário para detectar seu grau de conhecimento 
e necessidades de informação; Participação 
com o usuário no incentivo ao hábito de leitu-
ra; Orientação nas atividades escolares e na 
construção de resumos dos textos em estudo, 
o que permite uma melhor compreensão.

Na continuidade do trabalho elabora-se 
um calendário de atividades, sendo as ativida-
des desenvolvidas por este de acordo com a 
orientação do seu orientador, onde os demais 
procedimentos metodológicos assemelham-
-se aos realizados na Sala de Leitura. Anali-
sar a problemática sobre a leitura em sala de 
aula pelos estudantes das escolas de ensino 
básico e estudantes que apresentem neces-
sidades especiais como a surdez para que a 
leitura seja hábito desde a formação inicial.

A LEITURA NO CONTEXTO ESCOLAR

O momento de trabalhar com a leitu-
ra nas escolas, o momento de ouvir histó-
rias se torna prazeroso e tem a possibilidade 
de despertar o interesse dos estudantes de 
um modo geral nas histórias. Assim como os 
adultos, as crianças, nossos estudantes tam-
bém gostam de ouvir uma boa história e tudo 
começa com uma simples narrativa.

Desde cedo os estudantes têm contato 
com diversos tipos de narrativas como as can-

ções de ninar, cantigas de roda até histórias 
pessoais, por esse motivo é importante que 
a criança tenha contato com a leitura desde 
cedo, seja pelos pais, cuidadores ou profes-
sores. Encontra-se implícita a ideia de que os 
professores renunciam a determinados textos 
produzidos por autores específicos para insti-
gar e aprimorar a compreensão, a crítica e o 
posicionamento dos seus estudantes.

Essa intimidade e conhecimento exigem 
que os professores se situem na condição de 
leitores, pois sem o testemunho vivo de con-
vivência com os textos ao nível da docência 
não existe como alimentar a leitura junto aos 
estudantes. Podemos afirmar que as práticas 
de leitura escolar não nascem do acaso e 
nem do autoritarismo ao nível da tarefa ou 
obrigação, mas sim de outra orientação de 
trabalho envolvendo planejamento que aciona 
no seu projeto de aula as necessidades, as 
inquietações e os desejos de estudantes-lei-
tores, bem como sabemos que ensinar os es-
tudantes a ler e escrever é uma das principais 
tarefas da escola.

A leitura e a escrita são muito importan-
tes para que as pessoas exerçam seus direi-
tos, possam trabalhar e participar da socie-
dade com cidadania, se informar e aprender 
coisas novas ao longo de toda a vida. Para 
garantir que todos os estudantes aprendam, a 
escola precisa ter uma proposta pedagógica 
com orientações claras para a alfabetização 
inicial. É na proposta pedagógica que ficam 
definidos quais os objetivos para cada etapa, 
que tipo de atividade precisa ser realizada na 
sala de aula e na escola, bem como será a 
avaliação.

Orientados por essa proposta é que os 
professores planejem suas aulas. É muito im-
portante também que os pais conheçam essa 
proposta e recebam orientações sobre este 
trabalho. A leitura e a escrita são fundamen-
tais para o aprendizado de todas as matérias 
escolares, por isso, em cada ano/série o es-
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tudante precisa desenvolver gradativamente 
a capacidade de ler e escrever. Em sua pro-
posta pedagógica, a escola precisa estabe-
lecer claramente o que os estudantes devem 
aprender em cada etapa, até a conclusão da 
sua formação básica.

Dessa forma, todos os professores de-
vem coordenar esforços para conseguir os 
melhores resultados. Todas as crianças são 
capazes de se desenvolverem cognitivamen-
te, por isso, a escola precisa organizar suas 
aulas e suas atividades pensando em todos 
os estudantes, garantindo que todos eles pos-
sam se desenvolver na leitura e na escrita.

A equipe de gestão escolar deve aju-
dar os professores em seu trabalho, avaliar 
o processo de aprendizagem dos seus es-
tudantes. É de extrema importância à escola 
saber desenvolver a formação dos estudantes 
na área da leitura à escrita. Os estudantes 
podem desempenhar a leitura a partir dela, 
atingir a excelência nas demais matérias e 
áreas do conhecimento, em contrapartida o 
contrário não se aplica. Um estudante que 
não sabe ler com eficiência, estará destinado 
a ter mais dificuldades na aprendizagem de 
um modo geral.

Não basta simplesmente “mandar o es-
tudante ler”. É necessário envolvê-los signifi-
cativa e democraticamente nas situações de 
leitura, a partir de temas vivenciados pelos 
próprios estudantes. A atividade de leitura é 
extremamente complexa, envolve problemas 
semânticos, culturais, ideológicos, filosóficos 
e até fonéticos. Observando que tudo o que 
se ensina na escola está ligada aos diversos 
tipos de leituras e que os estudantes depen-
dem dela para desenvolver suas habilidades 
e competências.

Como compreendida por alguns estu-
diosos, a linguagem é um espaço de intera-
ção e é em contato com a língua que se cons-
titui o sujeito. Muitos criticam as condições 
a forma como a leitura vem sendo praticada 

nas escolas de todo o país, partindo do pres-
suposto de que os educadores de um modo 
geral estão mais ou menos cientes dessas 
críticas e das carências e dificuldades na área 
da produção da leitura no contexto escolar, 
buscando, por isso mesmo, caminhos alter-
nativos para a melhoria da situação que se 
apresenta e que, sabemos, não é das mais 
saudáveis, evitando uma sobrecarga de con-
ceituações teóricas e procurando estabelecer 
os parâmetros que, devem orientar uma nova 
pedagogia no ensino da leitura.

Neste sentido, quanto mais cedo a 
criança tiver contato com os livros e perceber 
o prazer que a leitura produz, maior será a 
possibilidade de ser um adulto leitor. Da mes-
ma forma, através da leitura a criança adqui-
re uma postura crítico-reflexiva, extremamente 
relevante à sua formação cognitiva.

Conseguir uma persuasão para compre-
ender os diferentes tipos de texto que existem 
em sociedade e, assim, poder participar da 
dinâmica que é própria do mundo da escri-
ta. “Por leitura se entende toda manifestação 
linguística que uma pessoa realiza para recu-
perar um pensamento formulado por outra e 
colocado em forma de escrita” (CAGLIARI, 
2009). Uma leitura pode ser ouvida, vista ou 
falada.

Um texto escrito pode ser decifrado e 
decodificado por algo que traduz o escrito 
numa realização de fala. Esse tipo de leitura 
ocorre mais comumente nos primeiros anos 
de escola, no trabalho de certos profissionais, 
e em raras situações para a maioria das pes-
soas. Em geral não lemos em voz alta fora 
da escola. E quando algumas pessoas são 
solicitadas a ler, ficam com vergonha e dão 
desculpas dizendo que não sabem ler direito. 
Isso porque a leitura oral, falada, é vista em 
geral devido a preconceitos linguísticos da so-
ciedade, como devendo ser realização plena 
do dialeto-padrão no seu nível mais formal.
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A leitura oral não é feita somente por 
quem lê, mas podem ser dirigidas às pesso-
as que também “leem” o texto ouvindo-o. Os 
primeiros contatos das crianças com a leitura 
ocorrem desse modo. Os adultos leem histó-
rias para elas e ouvir a história é um ato de ler.

A diferença entre ouvir a fala e ouvir a 
leitura está em que a fala é produzida espon-
taneamente, ao passo que a leitura é baseada 
num texto escrito, que tem características pró-
prias diferentes da fala espontânea. Porém, 
foneticamente as duas atividades são muito 
semelhantes, com relação ao processamento 
cognitivo. Muito do que se ouve na televisão 
e no rádio são leituras.

Uma criança que é muito exposta a es-
sas manifestações têm grande vantagem na 
escola sobre as crianças que não vivenciam 
as mesmas condições. Ouvir uma leitura equi-
vale a ler com os olhos, a única diferença re-
side no canal pelo qual a leitura é conduzida 
do texto ao cérebro. Na nossa sociedade há 
muito preconceito com relação a esse tipo 
de leitura.

A nossa cultura, durante muito tempo, 
se constituiu de livros escritos e da leitura 
silenciosa visual (considerada por alguns a 
verdadeira leitura), preservando-se através 
deles. Poucas instituições, como conventos, 
conservam desde tempos remotos o hábito 
da leitura pública, em que um leitor lê para a 
comunidade. Não há dúvida de que a leitura 
visual silenciosa é muito mais comum entre 
as pessoas e sua importância para a vida da 
maioria delas é muito maior que a dos outros 
tipos de leituras.

A leitura visual tem grande vantagem 
sobre os outros tipos de leitura. Não só não 
inibe o leitor por questões linguísticas, como 
permite ainda uma velocidade de leitura maior, 
podendo ele parar onde quiser e recuperar 
passagens já lidas, o que a leitura oral de um 
texto não costuma permitir.

A leitura oral, falada ou ouvida, proces-
sa-se foneticamente de maneira semelhante 
à percepção auditiva da fala, além de colocar 
em funcionamento o mesmo mecanismo de 
ação auditiva da fala para decodificação do 
texto, precisa por ação aos mecanismos de 
decifração da escrita, pois não há leitura sem 
decifração da escrita.

Se escrevermos com alguns caracteres 
japoneses ou qualquer outro idioma não será 
possível ler o texto se não for capaz de deci-
frar a escrita. Pode ser que o leitor saiba de 
memória, como uma cantiga de roda, mas, 
porque não consegue decifrar a escrita, não 
é nem sequer capaz de desconfiar do que 
se trata aquela grafia estranha a sua realida-
de. Ler é fácil para quem sabe (CAGLIARI, 
2009), é nesse primeiro passo da leitura, a 
facilidade ou dificuldade do texto se torna ir-
relevante com relação à dificuldade específi-
ca de decifrar propriamente dita a escrita. A 
escola comete alguns erros ou injustiças com 
as crianças não levando em conta essas suas 
dificuldades reais, a decifração na leitura.

O processo de decifração pressupõe 
não só tudo o que se disse a respeito da 
escrita, sendo eles: o que é, para que ser-
ve, como funciona, o que é a ortografia, etc., 
como também exige que leitor, feita a análise 
da escrita, remete isso para o cérebro, a fim 
de proceder então à programação neurolin-
guística que irá colocar em funcionamento 
os mecanismos de produção de fala corres-
pondente; assim, o leitor poderá compreen-
der o texto programado em muitos aspectos 
pelo escritor e completado pelo leitor, se for 
o caso, até reproduzi-lo oralmente.

Os estudantes, desde as primeiras lei-
turas em voz alta, deveriam ser treinados a 
fazer uma leitura expressiva. Esses exercícios 
devem ser enfatizados desde o início da for-
mação porque auxilia a própria compreensão 
do texto, sobretudo numa fase em que a crian-
ça ainda está muito amarrada à decifração da 
escrita, fazendo com que ela dê mais valor 
aos aspectos interpretativos dos textos foné-
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tica e semanticamente.

Possibilita que o estudante desde cedo 
não faça aquele tipo de leitura silabada, trun-
cada por pausas, excessivamente vagarosa, 
sem ritmo, e entonação, enfim, sem expres-
são. O professor precisa distinguir a atividade 
de decifração de letras em palavras da leitura 
de texto propriamente dita. Para a criança ler 
um texto é preciso deixar que o estudo, deci-
fra-o e treine sua leitura. A criança não pode 
lê-lo diretamente, sem uma prévia do que se 
trata, pois isso pode frustrar o estudante que 
lê e os colegas que a ouvem, inclusive ao pro-
fessor que ainda não ensinou os mecanismos 
de leitura.

Os profissionais da leitura, como locuto-
res, atores, professores etc., antes da leitura 
em geral ou representação ensaiam o texto, 
estudando as várias formas de interpretá- lo. 
Neste sentido se faz necessário o questiona-
mento de “Por que não deixar que o próprio 
estudante prepare suas leituras?”, “Por que 
não ensinar a ele como preparar uma boa 
leitura?” A escola, às vezes, tem o hábito de 
surpreender os estudantes, como se eles fos-
sem máquinas sempre prontas para realizar 
a própria tarefa, sem uma prévia orientação. 
A preparação de uma leitura em voz alta é 
indispensável.

Essa expectativa social deve ser as-
sumida e cumprida pela escola através das 
ações docentes e das práticas curriculares, 
tendo os professores de observar criticamen-
te o que ocorre em sociedade, para poder ter 
uma observação crítica, pela escola, do que 
ocorre em sociedade é de fundamental im-
portância ao trabalho de esboço de material 
para as práticas de leitura, prática estas que, 
no seu conjunto, têm por finalidade de um tipo 
específica de leitor.

Por deliberação todos desejamos for-
mar leitores questionadores, capazes de se 
situar conscientemente no contexto social e, 
ao mesmo tempo, capazes de acionar pro-
cessos de leitura, praticados e aprendidos na 
escola, no sentido de participar da conquista 

de uma convivência social mais feliz e menos 
injusta para todos. Em princípio temos que 
educar e promover um tipo de leitor, não que 
se adapte ou se ajuste inocentemente à reali-
dade que está aí, mas que, pelas práticas de 
leitura, participe ativamente da transformação 
social. Inclui-se a construção de uma nova 
pedagogia de leitura, mais especificamente, 
aquilo que a escola chama de “espírito críti-
co” não deve ficar enquadrado dentro do in-
divíduo, mas deve conduzi-lo à compreensão 
profunda da razão de ser dos fatos sociais, 
gerando reflexão, posicionamento e ação 
transformadora.

A educação de leitores críticos e cria-
tivos tem o intento primordial dos trabalhos 
com leitura escolar, temos que verificar as 
consequências no campo dos conteúdos e 
da metodologia de leitura. As mudanças da 
mentalidade dos professores é condição ne-
cessária, mas não suficiente à transformação 
do trabalho escolar, o critério de suficiência 
será atendido mediante a nova mentalidade, 
assumindo a necessidade de leitores críticos 
para a nossa sociedade, modificando as in-
tenções e ações lógicas junto aos estudantes.

Participando criticamente da dinâmica 
do mundo da escrita e posicionando-se a 
frente à realidade, com a finalidade básica 
para as práticas que venham combater radi-
calmente expressões vazias como “preparar 
o indivíduo para viver em sociedade”; desen-
volver a personalidade do educando ou ade-
quar o estudante para a sociedade.

Por problemas reais da sociedade bra-
sileira, a escola deve lutar contra qualquer 
tipo de adaptação, não precisamos de indiví-
duos que admitem as situações, mas que te-
nham competência criticamente frente a elas. 
Basicamente, os professores executam um 
trabalho de direção cognitiva, fazendo uma 
intermediação entre os estudantes e os textos 
(ou registros verbais da cultura).

Nesse sentido, vale a pena refletir um 
pouco sobre qual deveria ser a natureza dos 
textos a serem colocados à disposição dos 
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estudantes-leitores. Por outro lado, e não me-
nos importante, os textos devem se colocar 
à altura do repertório dos leitores de modo 
a possibilitar a instauração do diálogo ou da 
interação discursiva com o leitor, aproveitando 
diversas produções, fazendo-as circular dina-
micamente no grupo e, dessa forma, enrique-
cer o programa de leitura.

Percebe-se que o trabalho de seleção 
e indicação de textos exige cuidados muito 
especiais por parte dos professores. Por vá-
rios motivos, quer queiramos ou não, consi-
derando a autoridade da instituição (escola) e 
do professor, as crianças tendem a assimilar 
como verdades os referenciais dos textos aos 
quais são expostos, nesses termos, se o tex-
to for “mentiroso” (conservador etc.), o leitor 
assimilará um equívoco e não adquirirá uma 
visão objetiva do assunto, correm raras exce-
ções, os textos que compõem os livros didá-
ticos não atendem aos critérios de relevância 
objetiva da realidade, conteúdo programático 
ao redor do aprofundamento de temas espe-
cíficos e adequação ao repertório linguístico 
e de vivências dos estudantes, nessa área 
apontam para as falhas e deficiências des-
ses livros, que deve existir coerência entre 
os objetivos propostos para a educação do 
leitor e dos textos relacionados para leitura, 
objetivando atingir a compreensão e a críti-
ca da sociedade através da prática da leitura 
para movimentar a consciência dos estudan-
tes para aprofundar de determinado aspectos 
da realidade.

O conhecimento e o estudo de metodo-
logias já sistematizadas tecnicamente podem, 
sem dúvida, colaborar na orientação pedagó-
gica da leitura, mas não devem ser tomadas 
como determinações dogmáticas e fechadas, 
isto porque não são as crianças que devem 
se adequar aos métodos, mas os métodos se 
adequarem às necessidades reais das crian-
ças.

Dessa forma, se os professores guarda-
rem em mente que, no transcorrer do progra-
ma de leitura, os leitores devem ser conduzi-
dos à constatação, reflexão e transformação 
dos significados, a partir de temas específicos 
e bem sequenciados, ele será capaz de criar 
situações e procedimentos que viabilizem o 
estudo dos referenciais relacionados com os 
temas. Coloca-se uma postura específica do 
professor, ou seja, ele não mais se apresenta 
como “dono” dos significados ou como pro-
prietário exclusivo da chave das interpreta-
ções dos textos.

A postura pedagógica, neste caso, vol-
ta-se a um tipo de trabalho através dos quais 
os sujeitos-leitores atingem o maior número 
possível de significações para os textos, o 
que reverterá em aprofundamento maior dos 
temas e, consequentemente, em compreen-
são mais ampla e refinada da realidade. Neste 
processo de enriquecimento mútuo, a leitura 
deixa de ser a mera repetição ou reprodução 
de significados institucionalizados e petrifica-
dos, para se constituir em dinâmica viva, de-
mocrática e produtiva, levando à concretiza-
ção de um ou mais circuitos de leitura em sala 
de aula e em todos os quadrantes da escola.

Para Paulo Freire (2001), existe uma 
relação mútua entre a leitura do mundo e a 
leitura da palavra, entre a linguagem e a rea-
lidade, entre o texto e o contexto. Acredita-se 
que essa relação é indiscutível, podem atribuir 
importantes e relevantes à prática de leitura 
escolar quando o leitor é elevado à condi-
ção de sujeito trabalhando ativamente com 
pares na busca de compreensão de diferen-
tes aspectos da realidade através dos textos. 
Requer este trabalho movimentos dinâmicos 
entre os textos e as experiências de vida dos 
leitores e vice-versa; na ausência desses mo-
vimentos, como geradores de significado e 
compreensão de serem orientados pedago-
gicamente pelo professor, a leitura perde em 
essência, a importância do ato de ler.
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O ENSINO PARA ESTUDANTES SURDOS

Sendo a leitura e escrita dois aspectos 
de fundamental importância na alfabetização 
dos estudantes nas escolas de ensino básico, 
para os estudantes surdos também. Pesqui-
sas mostram que esses estudantes não apre-
sentam dificuldades na aprendizagem e sim 
na falta de uma língua em que se possam ter 
uma base, PEREIRA, (2006).

Na sua maioria, os estudantes são sur-
dos, se faz importante o acesso à língua ma-
joritária na escola, como apresentado no PCN 
– Língua Portuguesa (1997), cabe ao profes-
sor melhorar o uso da Língua Portuguesa por 
parte dos estudantes, com a reflexão sobre o 
uso em situações de produção e interpreta-
ção vinculada com a realidade. Na educação 
de surdos, o ensino se apresentou de forma 
sistemática das estruturas padronizadas da 
língua, ficando a cargo da escola o papel de 
ensino que era feito por meio da exposição de 
palavras e exercícios de substituição e repeti-
ção, conhecido como método analítico.

Em 1979 o PCN para Deficientes Audi-
tivos, termo atualizado para “estudante com 
deficiência auditiva” ou “surdo”, propunha que 
a seleção de estudos sobre a aquisição da 
linguagem, sabendo que a simples estrutura 
gramatical não é suficiente para a aprendiza-
gem. Neste sentido os estudantes seriam ex-
postos a termos relacionados semanticamen-
te, verbos entre outros termos estruturais da 
língua, à medida que os estudantes fossem se 
apropriando destes elementos novos elemen-
tos seriam inseridos nesta mesma categoria 
gramatical. Após novas aplicações, o ensino 
passou para a concepção interacionista, as-
sim como o ensino para estudantes ouvintes, 
o ensino deixou de ser sistemático e preesta-
belecido pelos professores e os estudantes 
passaram a ter contato com a língua, como 
interlocutores no processo de comunicação 
e na interação com os colegas e sociedade 
e mais tarde as escolas foram passando a 

utilizar a Língua de Sinais na educação de 
estudantes surdos. O uso da Língua de Sinais 
possibilitou o desenvolvimento do surdo em 
seus aspectos cognitivos, sócio afetivo-emo-
cional e linguístico.

A LEITURA E COMPREENSÃO POR 
ESTUDANTES SURDOS

Assim como no ensino da Língua Por-
tuguesa, o ensino da leitura se utiliza da con-
cepção da Língua com o código, juntando as 
sílabas para formar palavras, as palavras para 
formar frases e juntar as frases para juntas os 
textos, (KOCK, 2001, apud PEREIRA, 2005, 
p. 23).

É este conhecimento da Língua e do 
mundo que permite ao leitor construir o co-
nhecimento e assimilar o sentido do texto, fa-
zer previsões e inferências. Uma criança em 
fase de alfabetização lê vagarosamente, em 
um processo de decodificação, diferente de 
um adulto que percebe as palavras global-
mente, percebendo tantas outras, guiados 
pelo seu conhecimento prévio, algo essen-
cial para a compreensão do assunto/tema do 
texto. Grande parte do objetivo do processo 
de leitura depende da meta, levar a criança 
a ler e compreender, diversificando objetivos, 
diferenciando o que é entretenimento, instru-
ções, pesquisa, informações etc.

Analisando que com o tempo o próprio 
estudante coloca metas na sua atividade de 
leitura, se envolvendo com essa atividade e 
se sentindo capaz de desenvolver a leitura, 
compreendendo o texto de forma autônoma 
ou com ajuda de alguém mais experiente, 
neste caso o professor para evitar qualquer 
tipo de frustração no processo, que fatalmen-
te culmina no abandono e desmotivação pela 
leitura.

O professor, seguindo a Proposta Curri-
cular para Deficientes Auditivos (1979), pode 
trabalhar com os estudantes, apresentando 
os textos juntamente com a sua representa-
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ção concreta, facilitando a vivência por parte 
dos estudantes, utilizando todos os seus sen-
tidos e posteriormente a utilização de ima-
gens, figuras para que os estudantes fossem 
gradualmente estabelecendo a relação entre 
significante e significado. A criança passa a 
compreender o texto em uma sequência de 
começo, meio e fim e a partir de uma leitura 
orofacial, fosse extraindo de palavras chaves, 
concomitantemente, o conhecimento de ou-
tras palavras, já trabalhadas em outras situa-
ções ou não.

O estudante surdo quando começa o 
processo de leitura e escrita, já dispõe de 
uma língua e é nela que se baseia para cons-
truir seu conhecimento de leitura e escrita. 
Quanto à criança ouvinte constrói suas hipó-
teses sobre a leitura e escrita na oralidade, 
a criança surda constrói a sua hipótese de 
compreensão nas suas habilidades visuais. 
Neste processo a criança surda, assim como 
a criança ouvinte soletra faz uso do alfabeto 
digital, muitas vezes somente decodificando 
as palavras, sem atribuir um significado para 
o que está lendo.

O estudante surdo, muitas vezes apre-
senta grande dificuldade em reconhecer e 
decodificando as palavras, sem atribuir um 
significado para o que está lendo e apresenta 
grande dificuldade na compreensão de textos 
por falta de um vocabulário suficiente, apre-
sentando apenas a capacidade de decodifi-
car palavras por palavras, lendo o texto de 
forma linear, na sucessão de palavras, não se 
atentando para o significado do texto apenas 
nos significados isolados das palavras. Neste 
sentido o significado do texto fica perdido, 
já que para uma boa leitura se faz necessá-
rio identificar as palavras e depreender seus 
significados no contexto, assim como os es-
tudantes ouvintes, fazer uso de seu conheci-
mento prévio de mundo.

Os estudantes em um processo de 
construção do seu conhecimento, não dá 
importância para uma palavra isolada, caso 
ele não a compreenda qualquer palavra, ele 
busca no contexto a compreensão do texto. 
Neste processo é considerável salientar a im-
portância do professor, partilhar da mesma 
língua é fundamental para suprir as dificul-
dades apresentadas no desenvolvimento dos 
conhecimentos dos estudantes, que devem 
ser expostos a maior quantidade de textos 
possíveis e o professor ser capaz de trabalhar 
com esses estudantes na Língua de Sinais, 
bem como explicar os processos de constru-
ção do texto em uma perspectiva construtiva, 
mostrando aos educandos um paralelo entre 
a língua de sinais e a língua portuguesa.

Um ponto que autores defendem, é a 
leitura para os estudantes surdos desde a 
pré-escola. Essas ações podem ser feitas na 
língua de sinais, mostrando imagens relacio-
nadas à leitura e levando a criança à compre-
ensão do conteúdo dos textos, esses textos 
não têm a necessidade de serem adaptados 
e sim, textos comuns já usados na leitura de 
crianças não surdas. Neste processo, cabe 
ao professor enfatizar a importância da leitura 
e as suas condições de aprendizagem, pois 
à medida que a criança vai tendo, cada vez 
mais contato com a leitura, seja ela em rótu-
los, livros ou textos escritos especificamente 
para eles, essa exposição às condições de 
leituras de textos variados, vai também, au-
mentando a capacidade de leitura e escrita 
de forma natural por parte destes estudantes.

O PROFESSOR NO PAPEL DE 
FORMADOR DE CONSCIÊNCIA CRÍTICA

As escolas começaram a surgir a par-
tir de 1600, antes existiam somente alguns 
estabelecimentos, especialmente religiosos, 
onde os meninos eram instruídos, para traba-
lhar e ter uma profissão, as meninas, porém, 
ficavam nas residências para o aprendizado 
das prendas do lar, à espera de um bom ca-
samento.
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Com o passar dos anos, o conhecimen-
to humano foi se tornando algo preciso e co-
meçou a expandir-se. As escolas multiplica-
ram-se para atender a grande demanda, mas 
tais oportunidades só eram concedidas às 
classes mais afortunadas, pois tais conheci-
mentos deveriam ser transmitidos de geração 
a geração. Grande parte da população desta 
época continuava analfabeta devido à falta 
de recursos e os demais preconceitos que 
cercavam o período.

A industrialização dos séculos XVIII e 
XIX ajudou a mudar este quadro, aumentando 
a necessidade de se escolarizar a população 
a fim de aumentar a mão de obra qualificada. 
A ciência continuou avançando a cada dia 
trazendo mais benefícios a toda sociedade, 
e então a educação, não poderia ser restrita 
apenas às classes dominantes, estávamos 
quebrando uma das enormes barreiras impos-
tas pela nossa sociedade, enfim as portas do 
conhecimento se abriram.

No século XIX, a ideia de uma escola 
gratuita que atendesse a todos, começou a se 
tornar realidade e a ser estudada como uma 
boa oportunidade e uma enorme necessida-
de. Era o início de uma revolução, que perdu-
rou no século XX, marcado pela implantação 
dos grandes sistemas educacionais. A escola 
elementar tornou-se pública, gratuita e laica, 
ou seja, não religiosa, na qual o estudante 
aprenderá no primeiro momento a ler, escre-
ver e contar.

Todavia, apesar desses progressos, o 
Brasil entre outros países latino-americanos, 
ainda hoje não oferece acesso pleno nem 
mesmo à escola, devido à marginalização e 
as desigualdades sociais como um todo. No 
Brasil ainda não temos um sistema educa-
cional exemplar e único, tampouco nossos 
profissionais são preparados, avaliados e ca-
pacitados adequadamente.

Esses profissionais recebem, muitas ve-
zes, uma remuneração que quase não che-

ga a suprir suas necessidades básicas. Um 
profissional que trabalha desmotivado, não 
consegue transmitir entusiasmo no que faz 
principalmente um professor, que é uma das 
molas propulsoras para que o estudante quei-
ra permanecer na escola e desenvolver toda 
a sua capacidade leitora e escritora, sendo 
ele, que com suas palavras seduz o seu estu-
dante para que possa vislumbrar um mundo 
diferente em que as afirmações como posso, 
sou capaz e consigo possam ser traduzidas 
como verdades.

A prática do professor vai depender, 
profundamente, de sua concepção de língua 
e linguagem. Esse tipo de educador, com 
certeza, levará seus estudantes a lerem as 
diversas realidades de maneira diferenciada 
em busca de uma transformação social e con-
sequente melhoria da qualidade de vida. So-
mente um professor leitor poderá formar lei-
tores autênticos, pois ele próprio abdica das 
ideias pré-concebidas dos livros didáticos e 
passa a realizar um trabalho como portado-
res de textos reais e significativos para uma 
determinada comunidade de aprendiz.

O professor leitor deverá, portanto, tra-
balhar para formar outros leitores com vistas 
a conceder-lhes não apenas a capacidade de 
participar da produção cultural da ciência, das 
novas tecnologias, da filosofia e das artes, 
mas também de inseri-lo na atual socieda-
de de consumo, na qual o conhecimento é 
adquirido através de diversas leituras, sejam 
verbais ou não. No papel de professor, esse 
profissional deve conceber a sua realidade 
como fundamental no processo de constru-
ção do conhecimento de seus estudantes, 
cabendo a ele incentivar, ajudar na desco-
berta das várias utilidades da leitura e suas 
diversas situações, proporcionar os recursos 
necessários para a segurança da leitura e a 
confiança nesta atividade, orientando os estu-
dantes para as predições a respeito do tema 
do texto, SOLÉ, (1998).
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Há um momento em que o professor lê; 
quando é estudante e, portanto, obrigado a 
dar conta de livros exigidos em seus diversos 
cursos. Este ato de ler é sofrível e pouco sig-
nificativo, pois a leitura é muitas vezes aban-
donada na conclusão dos cursos.

Esse novo professor em seu cotidiano 
escolar envolve-se com um número excessi-
vo de estudantes, porque tem necessidade 
de sobreviver e completar o seu orçamento, 
lecionando em várias escolas ou períodos. 
Nos momentos de lazer, às vezes, privilegia 
outros atrativos, e se distancia cada vez mais 
da leitura, principalmente das que lhe exigem 
reflexões acerca de educação, aquisição de 
linguagem oral ou escrita, que nesse caso, 
supõe-se ser a área específica de sua for-
mação. Para isto é de suma importância que 
os professores, que vão ensinar às crianças 
ou adultos a produzirem textos e os lerem, 
tenham amor pela leitura e sejam leitores as-
síduos, “Se a vida de professor é difícil, a vida 
de professor de leitura é mais difícil ainda. 
E se tomarmos a leitura como uma prática 
revitalizadora da docência, principalmente no 
que se refere à formação contínua desse pro-
fissional, veremos que esta nossa discussão 
fica ainda mais complicada” (SILVA, 2003).

O professor deve trabalhar os diversos 
tipos de textos para desenvolver a leitura com 
seus estudantes, qualquer coisa pode ser o 
ponto de partida para a elaboração de algum 
texto que desperte o interesse dos estudantes. 
As escolas públicas apresentam uma defasa-
gem de materiais para esse tipo de trabalho, 
sem contar com a falta de interesses neste 
tipo de publicações, pois envolvem além da 
questão educacional, as questões econômi-
cas e políticas.

Com todas as dificuldades que se apre-
sentam no âmbito escolar, se espera que o 
professor seja a pessoa mais qualificada para 
a seleção de materiais didáticos ou textos 
para o ensino da leitura. Para essa seleção, 

o professor deve estar qualificado com conhe-
cimentos teóricos da importância e função da 
leitura e seus objetivos. O ponto inicial desta 
caminhada diz respeito a essa seleção cuida-
dosa desses textos, já que o estudante tem 
melhor facilidade de aprender e se interes-
sar com a interação com o próprio material 
de estudo, usando os livros adequados para 
as idades apropriadas. Após esse passo, o 
professor passa para a análise da própria fer-
ramenta de estudo, analisando suas caracte-
rísticas fundamentais no que diz respeito ao 
assunto, ideologia, público-alvo, faixa etária e 
se é um texto didático ou paradidático.

No aspecto do uso da língua, não deve-
mos usar inicialmente só textos que retratam 
a língua padrão de forma precisa, já que os 
estudantes em fase de alfabetização podem 
ter problemas com a aquisição da escrita. 
Esse tipo de material deve ser descartado, 
com exceções de obras que apresentem este 
objetivo, apresentar “gírias”, “regionalismos”, 
etc. Analisar a maturidade dos estudantes, no 
seu desenvolvimento da compreensão dos 
aspectos da narrativa, da estética da leitura, 
pois conforme o estudante vai se desenvol-
vendo, mais ele se interessa por leitura mais 
diversificada e abrangente se torna.

A LEITURA E O SOCIAL

Em um país como o Brasil, no qual a 
grande desigualdade social é exposta a so-
ciedade de forma clara, o ensino também é 
prejudicado pela formação de leitores. Esse 
tipo de ensino por si só é uma fonte importan-
te para garantir à população, em especial as 
crianças, a inserção no futuro mercado de tra-
balho e acesso à cultura de um modo geral.

Neste sentido, é importante o papel de 
um mediador desse processo, em especial o 
papel do professor que articula esse trabalho 
com os estudantes no seu dia a dia. A falta 
de uma cultura voltada para a leitura, incluin-
do a questão familiar que em diversos casos 
não são plenamente alfabetizados e dá pouca 
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importância à leitura, faz com que o trabalho 
do professor seja mais complexo, pois cabe a 
ele o trabalho mais árduo de desenvolver em 
seus estudantes o gosto e o mais importante, 
o hábito da leitura,

Falar em formação de leitores também 
remete a um tipo de leitura específica – a 
leitura literária –, transgressora, livre e ca-
paz de romper as barreiras do cotidiano e 
conduzir a mundos e universos novos. Só 
a literatura possui essa chave. O efeito da 
experiência iniciadora pode ser altamen-
te significativo quando se trata de jovens 
leitores que, como esponjas, absorvem, 
sem preconceitos e livremente, tudo. A ex-
periência de uma obra literária conduz a 
criança e o jovem a compreender melhor 
as relações humanas e os contextos so-
ciais nos quais se desenvolvem, abrindo 
caminhos para a compreensão do mundo 
e do outro (PRADES, 2011).

A leitura leva a aquisição da cultura por 
parte do indivíduo, partindo da cultura a forma 
de se explicar o que é lindo. O leitor para fa-
zer uma compreensão total de algo que está 
lendo, precisa antes de tudo ter conhecimento 
da cultura na qual o texto está inserido, tanto 
para compreender o que está escrito, quanto 
para a leitura de mundo.

Podemos observar que quando a esco-
la recebe os estudantes, cada qual com a sua 
realidade, apresentando a sua cultura própria 
em um ambiente no qual cada um age de 
maneiras diferentes. Nessa nova realidade, os 
estudantes precisam ler a escola e a escola 
ler esses novos estudantes. A escola precisa 
praticar a maior e diversificada atividade de 
leitura, leitura do mundo e cultural.

Sabe-se que um mesmo texto se mul-
tiplica em infinitos textos, tantos textos quan-
tas leituras houver. Cada leitura construirá 
um novo texto, produto de determinações 
múltiplas e de experiências variadas. Nessa 
perspectiva, o leitor estabelece uma relação 
dialógica ao analisar o discurso que lê, onde 
o lugar social e histórico de ambos, leitor e 

escritor, permitirão a produção de novos senti-
dos, reproduzindo-os ou transformando-os ao 
se tornarem conscientes das informações que 
veiculam em seus discursos.

A leitura tem força determinante e ob-
servada do ponto de vista da ordem social ne-
cessita considerar dois níveis: as condições 
sociais de acesso à leitura e as condições 
sociais do ato de ler. Há, portanto, uma rela-
ção ideológica de interpretações que o ato 
de ler ocasiona dentro do leitor que, a partir 
da tomada de consciência do social, deseja 
profundas mudanças em suas realidades.

Essa é a finalidade básica do ler e do 
escrever e, não somente decodificar textos 
descontextualizados do passado que, muitas 
vezes, faz nossos aprendentes tomarem aver-
são aos discursos literários porque não os 
entendem a partir de seus contextos. Alguns 
livros didáticos, muitas vezes, incentivam à 
ignorância e a alienação em suas escolhas 
textuais que não trazem nada de desafiador 
para o estudante e com perguntas de inter-
pretação simplistas, leva-os somente à cópia 
de um lugar para o outro, sem nenhuma outra 
reflexão mais crítica e aprofundada.

É para minimizar esta lacuna que propo-
mos textos autênticos, significativos, de circu-
lação social para as práticas pedagógicas de 
leitura e escrita. Para as produções textuais 
ou as “temidas redações”, sugerem-se temas 
escolhidos pelos próprios estudantes com o 
tamanho que desejam, a fim de que possam 
se jogar no texto, contar suas ideias, trazer 
suas propostas e incômodos sociais para se-
rem discutidos e comparados com outros tex-
tos e, nesse processo irem adquirindo a matu-
ridade leitora tendo em vista a transformação 
social. O poder da palavra como libertação, 
desenvolve o gosto pela leitura e escritura; e 
isso deveria ser um desafio pedagógico a ser 
perseguido, até que a leitura ocupe o espaço 
social que lhe cabe como ação totalizadora.
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A escola, por sua vez, deveria promover 
o resgate da formação leitora de professores 
e estudantes, sempre tendo em vista a cons-
trução de um mundo melhor e mais humano. 
O ensino da leitura e da escrita deverá ser 
significativo, ou seja, estar ligado aos contex-
tos sociais dos aprendentes, pois faz parte do 
exercício da cidadania.

Escolas que promovam a educação 
para todos os indivíduos, a fim de que partici-
pem ativamente da sociedade, desenvolvendo 
em seus educandos os aspectos cognitivos, 
emocionais e, sobretudo, sociais, devem ser 
prioridade de todos os sistemas de governo. 
Todas essas nossas reflexões, têm por base 
os novos estudos da Linguística Textual, pois 
com eles, o texto passou a ser o objetivo cen-
tral do ensino, ou seja, nas aulas de Língua 
Portuguesa, o que deve ser priorizado são a 
leitura e a produção de textos, fazendo com 
que o estudante reflita sobre as diversas situ-
ações da língua na interação verbal e que per-
ceba a linguagem em sua dinâmica de ade-
quar-se às suas diversas situações de usos.

O professor deverá ser dotado de um 
instrumental teórico e prático adequado para 
o desenvolvimento textual dos estudantes, o 
que significa torná-los aptos a interagir so-
cialmente por meio de textos dos mais varia-
dos gêneros e nas mais diversas situações 
de interação social. Determinados aspectos 
de nossa realidade social só são criados por 
meio da representação dessa realidade e só 
assim adquirem legitimidade e relevância so-
cial, de tal modo de que os textos não apenas 
tornam o conhecimento visível, mas, sócio 
cognitivamente existente.

O texto ao ser produzido e lido está en-
volvido de toda essa segmentação dos sa-
beres próprios da realidade humana e social. 
Diante disso, a sua leitura e interpretação só 
poderão levar à transformação dos sujeitos 
sociais e, consequentemente, da sociedade 
em geral. Assim a educação e a linguagem 
caminham sempre juntas, pois a primeira só 
acontece com a contribuição indispensável 
da outra.
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Este trabalho teve o objetivo fundamental de levantar a problemática do ensino da lei-
tura na escrita de educação básica, mostrando todo o procedimento que se tem adotado ao 
longo dos anos e apontar possíveis equívocos nessa didática, que limita o conhecimento dos 
estudantes nessa escola e muitas vezes não surtir o resultado esperado ou necessário.

Mostrar a importância do aprendizado da leitura de forma adequada à realidade desses 
educandos, abrindo para ele o mundo da leitura, que possibilita infinitas possibilidades para o 
futuro, formando cidadão com capacidade de ler, analisar e devolver para a sociedade suas 
impressões de forma a construir uma sociedade mais digna e intelectualizada.

Mostrar a importância do material didático e texto necessário para o resultado nesse 
processo de aprendizagem, com textos apropriados e o mais importante, o profissional, o 
professor capacitado para esse ensino, à relação entre os estudantes e sua função como 
mediador desse aprendizado que ampliará a capacidade do estudante em aprender sobre o 
mundo. Mostrar possíveis soluções como as estratégias de ensino e exercícios da leitura, com 
a finalidade de amenizar ou solucionar essa problemática, o ensino da leitura nas escolas de 
educação básica.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: As modalidades de teatro aplicadas na escola atribuem uma proposta de ensino 
diferente da forma tradicional, o lúdico na educação infantil na perspectiva do teatro e 
as estórias de fadas, contribuem em suas formas artísticas culturalmente e no pleno 
desenvolvimento humano. Ao jogar simbolicamente a criança cria um mundo em que não 
existem aprovações, intimidação, normas e regras, originário do mundo dos adultos, o que 
possibilita a ela transformar a realidade com o objetivo de atender as suas necessidades 
e desejos. Evidencia-se, assim, a importância da função simbólica como um meio que 
permite à criança revelar seus desejos, conflitos etc. e adaptar-se sucessivamente ao meio 
em que vive.

Palavras-chave: Teatro; Arte; Conto de Fadas; Educação Infantil.

O TEATRO NA EDUCAÇÃO E OS CONTOS DE FADAS EM UMA 
PERSPECTIVA DO LÚDICO NA INFÂNCIA
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O teatro na educação infantil é o espetáculo de apresentação cênica feita para 
crianças onde os atores utilizam em sua produção criatividade, imaginação, 
fantasia e emoção. Os temas mais utilizados são os contos de fadas e fábulas. 

Porque é isso que alegra mais os bebês e crianças.

A escola que insere o teatro em suas atividades faz com que seus alunos construam 
um crescimento cultural que vai além da sala de aula, por meio do discurso espontâneo da 
linguagem teatral, motivando e despertando uma aprendizagem prazerosa, construindo o 
desejo de aprender.

A problematização deste trabalho está nos recursos de formação ainda serem escassos 
para que se tenha um melhor ensino de qualidade. As disponibilidades de cursos oferecidos, 
muitas vezes possuem mecanismos e barreiras que impossibilitam a realização, tendo em vista 
que o profissional educador seja em qualquer segmento necessita de formação continuada.

São numerosos e expansivos os benefícios de incluir e enfatizar as artes como processo 
criativo, contribuindo nos aspectos físico, emocional e mental. O teatro, quando devidamente 
organizado e acompanhado, ajuda o professor a perceber traços da personalidade do aluno, 
do seu comportamento individual e em grupo, traços do seu desenvolvimento, permitindo um 
melhor direcionamento para a aplicação do seu trabalho pedagógico.

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) “Cabe à escola o desen-
volvimento no jogo dramatizado oferecendo condições para o exercício consciente e eficaz, 
para a aquisição e ordenação progressiva da linguagem dramática. Deve tornar consciente a 
sua espontaneidade lúdica e criativa que é característica da criança ao ingressar na escola, 
p. 84”. Compreender essa dimensão simbólica, o brincar do faz-de-conta como meio espon-
tâneo de expressão é ampliar as descobertas do imaginar e criar.

INTRODUÇÃO
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O PAPEL DA ESCOLA NO ACESSO À 
CULTURA UNIVERSAL

A partir desta concepção ao acompa-
nhar a trajetória dos bebês e as crianças que 
nascem em seus grupos familiares, e essa 
é a primeira instituição a lhes oferecer um 
modo de viver e de realizar tarefas do coti-
diano como comer, brincar, vestir-se, isto é, 
aprender ao estar ativamente se socializando, 
a segunda instituição que estes sujeitos de 
direitos percorrem é a unidade escolar.

Vindo de diferentes experiências em 
espaços privados, os bebês e as crianças 
encontram-se na escola e iniciam as suas 
jornadas na Educação Infantil, ampliando e 
pluralizando as experiências humanas, par-
ticipando de distintos universos materiais e 
simbólicos.

Nesse sentido, é desafio e propósito do 
Currículo Integrador comprometido com a 
qualidade social da educação, considerar 
a diversidade que compõe as infâncias 
que habitam a cidade e se contrapor às 
desigualdades (étnicas, raciais, etárias, 
de gênero, econômicas, geográficas, reli-
giosas) que condicionam a vida de bebês 
e crianças (O CURRÍCULO INTEGRADOR 
DA EDUCAÇÃO PAULISTANA, 2015, p. 
13).

Os territórios e a cultura estão entrelaça-
dos e representam significação de grande im-
portância quando se reflete na educação de 
bebês e crianças. Nas palavras do autor de 
(BASSEDAS, 1999) “[...] podemos dizer que 
a educação tem como um de seus objetivos 
integrar os pequenos de nossa comunidade à 
cultura do grupo a qual pertencem e permitir 
que dele participem. Podemos dizer que a es-
cola é um dos instrumentos que a sociedade 
possui para transmitir os conhecimentos, o 
legado cultural de uma geração à outra”.

A brincadeira de faz-de-conta é uma 
atividade plena que envolve corpo, mente e 
emoções, as crianças expressam e comuni-
cam suas experiências e reelaboram-nas, re-
conhecendo-se como sujeitos pertencentes a 
determinado grupo social.

A criança é um ser ativo e traz consigo 
o anseio de se movimentar, de se comunicar, 
seja através da linguagem, ou seja, através 
do lúdico. O brincar - Corpo e Movimento, 
é parâmetro para o desenvolvimento integral 
da criança e é por meio da brincadeira e da 
fantasia que a criança se apropria do mundo 
adulto, das regras e da complexidade sócio - 
cultural da sociedade a qual pertence.

Ampliar o repertório de bebês e crian-
ças ao explorar as diferentes linguagens ga-
rante aprendizagens significativas, neste sen-
tido a linguagem autoral torna-se o resultado 
de um planejamento pedagógico que entende 
as particularidades de cada um, sua cultura, 
seu pertencimento a um território, sua apro-
priação do mundo,

É brincando de faz de conta, imitando 
gestos e expressões faciais e represen-
tando situações que a criança explora 
sua imaginação e expressão corporal. O 
poder imaginativo da criança faz com que 
ela crie e recrie constantemente o seu uni-
verso, traçando relações entre a realidade 
e a fantasia (HAETINGER, 2005 , p. 57 
apud MÜLLER 2008, p. 13).

De acordo com o Currículo da Cidade: 
Educação Infantil (SÃO PAULO, 2019): “Brin-
car possibilita às crianças diversas e varia-
das possibilidades de ação, compreensão, 
interpretação e criação. No brincar, as coi-
sas podem se tornar outras coisas, o mundo 
pode virar de ponta-cabeça. Isso permite às 
crianças se descolar da realidade imediata e 
viajar por outros tempos e lugares, criar ações 
e interações ser muitos e outros: cachorro, 
leão, cavalo, fada, princesa, guerreira, bru-
xo, super-herói, mãe, pai, médica, professor.” 
(SÃO PAULO, 2019, p. 85-86), ou seja, existe 
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uma função simbólica e de memória sobre o 
personagem na qual a criança explora sua 
imaginação.

Nas brincadeiras de papéis sociais o 
professor/a professora tem uma atuação es-
sencial, ampliar os temas das brincadeiras, 
propondo que as crianças tragam argumentos 
reflexivos diante da ação-contexto.

Wallon denomina quatro ‘espécies’ de 
jogo: funcionais, que representam os movi-
mentos motores simples; de ficção, respon-
sáveis pelas brincadeiras de faz de conta, de 
aquisição; em que a criança aprende vendo e 
ouvindo; e os de construção, em que a crian-
ça reúne, combina objetos entre si, modifica 
e até cria objetos (KISHIMOTO, 2003)

A partir dessa concepção o Currículo In-
tegrador da Infância Paulistana (SÃO PAULO, 
2015), “[...] brincar é uma linguagem de ex-
pressão por meio da qual as crianças apren-
dem e expressam o que aprendem sobre o 
mundo das coisas e das relações humanas, 
constroem e transformam sua personalidade 
e sua inteligência” (SÃO PAULO, 2015, p. 60).

O processo de conhecimento da Arte 
é envolto, além da inteligência e do raciocí-
nio, o afetivo e o emocional. Sendo assim 
uma proposta de ensino Infantil de qualidade 
compreende o papel fundamental do brincar, 
bem como as possibilidades de compor uma 
proposta pedagógica que de fato promova o 
desenvolvimento de cada indivíduo.

A INFLUÊNCIA DA SIMBOLOGIA NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Para avançar nessas questões, utilizo de 
um estudo bibliográfico de Piaget (1978), que 
distingue diversas classes de jogos simbóli-
cos, que são os instrumentos da assimilação 
lúdica, em suas classificações tipológicas traz 
também em suas contribuições os seguintes 
sistemas: jogo de exercício - aparece duran-
te os primeiros 18 meses de vida e envolve 
repetição de sequência já estabelecidas de 
ações e manipulações, o jogo simbólico – 
surge durante o segundo ano de vida com 
o aparecimento da representação e da lin-
guagem, e o jogo de regras – que marca a 
transição da atividade individual para a so-
cialização.

Segundo Piaget (1977) a construção 
das estruturas de inteligência da criança ocor-
re a partir de um funcionamento interno que é 
desencadeado a partir da interação dela com 
o mundo que a cerca. Esse funcionamento se 
dá por meio da assimilação ou incorporação 
de um elemento exterior.

Para Piaget (2002), o desenvolvimento 
cognitivo da criança ocorre por meio dos es-
tágios sensório-motor, pré-operatório, opera-
tório, operatório concreto e operatório formal. 
O estágio pré-operatório é denominado pelo 
autor como a fase em que surgem as con-
dutas de representação ou manifestações da 
função simbólica.

De acordo com as autoras Ingrid Dor-
mien Koudela e Arão Paranaguá de Santana, 
no artigo Abordagens Metodológicas do Te-
atro na Educação: O jogo de regras favorece 
a aprendizagem da cooperação, no sentido 
piagetiano. Na teoria biológica de Piaget, o 
processo de equilibração é promovido pela 
relação dialética entre a assimilação da rea-
lidade ao eu e a acomodação do eu ao real. 
Com foco na psicologia do desenvolvimen-
to, é importante notar que a relação dialética 
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entre assimilação e acomodação não se dá 
de forma harmônica no desenvolvimento da 
criança. Na primeira infância prevalece a assi-
milação da realidade ao eu, determinada pela 
atitude centrada em si mesma da criança até 
os seis/sete anos de idade. O jogo de regras 
supõe o desenvolvimento da inteligência ope-
ratória, quando a criança desenvolve a rever-
sibilidade de pensamento.

Piaget em sua teoria epistemológica 
aponta, “[...] Os jogos simbólicos surgem por 
volta dos dois anos de idade e principiam 
com condutas individuais que denunciam a 
função semiótica” (SANTOS, 2002, p. 84).

Ainda de acordo com o autor PIAGET 
(1978), a forma mais pura do pensamento 
egocêntrico que consiste num pensamento 
centrado na perspectiva do sujeito, dominado 
pela aparência perceptiva do real e centra-
do sobre um aspecto da informação, ou seja, 
constitui-se o jogo simbólico ou a brincadeira 
de faz de conta,

A função simbólica consiste na capacida-
de que a criança adquire de diferenciar 
significantes e significados. Por meio de 
suas manifestações, a criança torna-se 
capaz de representar um significado (ob-
jeto, acontecimento) através de um signifi-
cante diferenciado e apropriado para essa 
representação (PIAGET, 1978).

Delval (1998), pautado nas ideias de 
Piaget, acrescenta que, com o jogo simbólico, 
a criança torna-se capaz de transformar as 
situações vividas no seu cotidiano, situações 
estas que são controladas pelos adultos, que 
estão a sua volta por meio de normas e re-
gras muito rígidas, as quais, muitas delas, ela 
não consegue compreender.

As abordagens do teatro na educação, 
tanto instrumentais como essencialistas, fo-
ram em grande parte determinadas pelas po-
líticas educacionais das nações e fundamen-
tadas rigorosamente em teorias psicológicas 
do desenvolvimento infantil, especialmente 
nas leis da epistemologia genética clássica, 
formuladas originalmente por Jean Piaget.

O teatro em escolas de comunidades 
é um bom exemplo disso, tendo duas fun-
ções divertir e educar, jogos de imaginação, 
tendo como subclasses as metamorfoses de 
objetos, as vivificações de brinquedos, as 
criações de brinquedos, as criações de brin-
quedos imaginários, as transformações de 
personagens e a representação em ato de 
estórias e contos (PIAGET, 2009).

De acordo com Adriana Klisys e Edi 
Fonseca (2008), “A imaginação (imagem em 
ação) amplamente estimulada no jogo simbó-
lico, é a capacidade que caracteriza o ser hu-
mano, que o diferencia das demais espécies. 
Figuras (imagem) de super-heróis, pais, pro-
fissionais e seres fantásticos são vivenciados 
na atuação da criança em seu faz-de-conta 
(ação)”. Desta maneira, o brincar perpassa 
tanto o conhecimento de mundo quanto a for-
mação pessoal e social.

Neste sentido no Currículo da Cidade: 
Educação Infantil (SÃO PAULO, 2019) “Esse 
processo de colocar-se no lugar do outro 
pode parecer simples para os adultos, mas 
para as crianças – que estão formando fun-
ções como a memória, a fala, o pensamen-
to, a imaginação, aprendendo a controlar a 
própria vontade de (ou seja, aprendendo a 
se comportar dentro de certas regras), apren-
dendo a projetar ações no futuro e aprenden-
do a função simbólica (esse fazer de conta 
que é outra pessoa, ou que um objeto repre-
senta outra coisa que não o próprio objeto) 
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-, é um processo provocador da formação e 
do desenvolvimento dessas capacidades so-
fisticadas” (SÃO PAULO, 2019, p. 86). Essas 
características vão sendo alcançadas com o 
maior contato com as diferentes linguagens, 
principalmente as linguagens artísticas, por 
ter a representatividade como facilitador do 
pensamento abstrato.

Por isso, em relação ao desenvolvimen-
to infantil, Vygotsky (1989) aponta: “Porém, 
se ignorarmos as necessidades da criança e 
os incentivos que são eficazes para colocá-la 
em ação, nunca seremos capazes de enten-
der seu avanço de um estágio de desenvol-
vimento para outro, porque todo avanço está 
conectado com uma mudança acentuada nas 
motivações, tendências e incentivos” (p. 105).

Vygotsky afirma que “O crescimento in-
telectual da criança depende de seu domínio 
dos meios sociais do pensamento, isto é, da 
linguagem.”. E ainda, ao falar do desenvolvi-
mento da fala e do intelecto, que originam a 
fala interior e o pensamento verbal, explica 
que este estágio não é continuação do primei-
ro, “A natureza do próprio desenvolvimento se 
transforma, do biológico para o sócio-históri-
co” (VYGOTSKY, 2005, p. 63).

Segundo o autor, a expressão artística é 
uma necessidade intrínseca do ser humano. 
Além de se tornar meio de externar positiva-
mente emoções e sentimentos como ansieda-
de, agressividade, medo, raiva, angústia, as 
atividades artísticas podem ser trabalhadas 
de modo que os sujeitos conheçam melhor 
aos outros e a si mesmo, criando condições 
para a reflexão a respeito das próprias atitu-
des e possibilidades de mudança na convi-
vência social.

Propomos que um aspecto essencial do 
aprendizado é o fato de ele criar a zona de 
desenvolvimento proximal; ou seja, o apren-
dizado desperta vários processos internos de 
desenvolvimento, que são capazes de ope-
rar apenas quando a criança interage com 
pessoas em seu ambiente e quando em co-

operação com seus companheiros. Uma vez 
internalizados, esses processos tornam-se 
parte das aquisições do desenvolvimento in-
dependente da criança: “[...] Assim, o apren-
dizado é um aspecto necessário e universal 
do processo de desenvolvimento das funções 
psicológicas culturalmente organizadas e es-
pecificamente humanas” (VYGOTSKY, 1989, 
p. 101).

De igual maneira é possível e exequí-
vel o pós-efeito cognitivo da arte. Uma obra 
de arte vivenciada pode efetivamente ampliar 
a nossa concepção de algum campo de fe-
nômenos, levar-nos a ver esse campo com 
novos olhos, a generalizar e unificar fatos 
amiúde inteiramente dispersos. É que, como 
qualquer vivência intensa, a vivência estética 
cria uma atitude muito sensível para os atos 
posteriores e, evidentemente, nunca passa 
sem deixar vestígios para o nosso comporta-
mento (VYGOTSKY, 2004, p. 342).

Entende-se que o teatro é uma ativida-
de artística que privilegia a interação social 
e a ação dos próprios sujeitos, promove o 
desenvolvimento da imaginação e o uso da 
linguagem e cria a ZDP (Zona de Desenvolvi-
mento Proximal), uma linguagem artística que 
possibilita o uso da linguagem oral de forma 
especial. Inserido na escola, o teatro pode 
revelar-se um instrumento educativo.

CONTRIBUIÇÃO DOS CONTOS DE FADA 
E DO TEATRO COMO ARTE-EDUCAÇÃO

Para contextualizar com essas questões 
foi realizado também um estudo bibliográfico 
sobre o livro “A psicanálise dos contos de 
fada”. Segundo Bruno Bettelheim (1903) o 
Conto de fada diverte a criança e esclarece 
sobre si mesma, favorece o desenvolvimen-
to de sua personalidade e oferece significa-
do em tantos níveis diferentes, enriquece a 
existência da criança de tantos modos que 
nenhum livro pode fazer justiça à diversidade 
de contribuições que esses contos dão à vida 
da criança,
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O prazer que experimentamos quando 
nos permitimos ser suscetíveis a um con-
to de fada, o encantamento que sentimos 
não vêm do significado psicológico de 
um conto (embora isto contribua para 
tal), mas das suas qualidades literárias – 
o próprio conto como uma obra de arte 
(BETTELHEIM, 1980, p. 20).

Ainda de acordo com o autor, algumas 
pessoas consideram que os contos de fada 
não apresentam quadros de vida “verdadei-
ros”, e que, por conseguinte, são pouco sau-
dáveis. Não lhes ocorre que a “verdade” na 
vida de uma criança possa ser diferente da 
dos adultos. Não percebem que os contos de 
fada não tentam descrever o mundo externo e 
a “realidade”. Nem reconhecem que a criança 
sadia nunca acredita que estes contos des-
crevem o mundo realisticamente.

Nas palavras do autor Bettelheim, a 
“verdade” dos contos é a verdade de nossa 
imaginação, e não a da causalidade habitual. 
Tolkien, colocando-se a questão “Isto é verda-
de?” observa que “Não é para ser respondida 
apressada ou frivolamente”. Acrescenta que, 
para a criança, a questão de maior preocupa-
ção é: “Ele era bom? Ele era malvado?” “Quer 
dizer (a criança) está mais interessada em 
definir o lado Certo e o lado Errado”.

O autor aponta que “A tarefa de apren-
dizado da criança é precisamente a de tomar 
decisões acerca de mover-se por conta pró-
pria, no tempo devido, e em direção às áreas 
de vida que ela mesma seleciona. O conto de 
fadas ajuda neste processo porque diz tudo 
de forma implícita e simbólica” (p. 146).

Ainda de acordo com Bettelheim, “A 
criança não está ciente de seus processos 
internos, razão pela qual estes são externa-
lizados no conto de fadas e simbolicamente 
representados por ações que valem pelas lu-
tas internas e externas. Mas um crescimento 
pessoal também requer uma profunda con-
centração. Isto é tipicamente simbolizado nos 
contos de fadas pelos anos destituídos de 
acontecimentos externos, sugerindo desen-

volvimentos internos e silenciosos. Assim, 
o escape físico da criança do domínio dos 
pais é seguido por um extenso período de 
recuperação, de obtenção de maturidade.” (p. 
183). Nesse sentido podemos observar que 
o lúdico na educação infantil na perspectiva 
do teatro e as estórias de fadas, contribuem 
em suas formas artísticas culturalmente e no 
pleno desenvolvimento humano,

Baseando-se novamente nas percepções 
da psicanálise, podemos dizer que o in-
consciente é a fonte da arte, o principal 
poder motivador de que ela se origina; 
que as ideias do superego moldam-na; 
e que as forças do ego que executam as 
ideias inconscientes e conscientes que 
entram na criação de uma obra de arte. 
Assim, de alguma forma estes objetos ar-
tísticos significam a integração da perso-
nalidade (BETTELHEIM, p. 138).

Por intermédio desta pesquisa foram 
encontrados escritores como Peter Slade 
(1987), Drama-terapeuta inglês, um dos pio-
neiros no estudo do teatro para crianças e 
perito no desenvolvimento de trabalhos dire-
cionados aos portadores de necessidades 
especiais,

Teatro significa uma ocasião de entreteni-
mento ordenada e uma experiência emo-
cional compartilhada”. A raiz do jogo dra-
mático é a brincadeira de representar o 
jogo. Esta é “a maneira da criança pensar, 
comprovar, relaxar, trabalhar, lembrar, ou-
sar, experimentar, criar e absorver'' (SLA-
DE, O Jogo Dramático Infantil, 1987, p. 18).

Em seu livro O Jogo Dramático Infantil, 
publicado no Brasil, em 1978, o autor delineia 
um estudo sobre os jogos dramáticos, base-
ado em cerca de trinta anos de observação 
com crianças. Para SLADE (1978, p. 17), o 
jogo dramático infantil “é uma forma de arte 
por direito próprio; não é uma atividade inven-
tada por alguém, mas sim o comportamento 
real dos seres humanos”.
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“A ação tem lugar por toda parte em 
volta de nós e não existe a questão de 'quem 
deve representar para quem é quem deve fi-
car sentado vendo quem fazendo o quê!' [...] 
E nesse drama, notam-se duas qualidades 
importantes – absorção e sinceridade” (SLA-
DE, 1978, p.18).

O autor assinala que a dramatização é 
buscada por todos aqueles que estão envol-
vidos no jogo, assim, todos são fazedores. 
Slade destaca que os professores devem es-
timular o aluno para que ele seja totalmente 
envolvido naquilo que está sendo feito e que, 
ao representar um papel, demonstra uma 
completa forma de honestidade, um senti-
mento intenso de realidade e de experiência: 
“O jogo dramático infantil é uma forma de arte 
por direito próprio; não é uma atividade inven-
tada por alguém, mas sim o comportamento 
real dos seres humanos” (SLADE, 1978, p. 
17 apud MÜLLER, 2008, p. 14).

De acordo com o pioneiro do teatro 
para crianças, essas qualidades são perce-
bidas nas duas formas de jogo: no jogo pro-
jetado e no jogo pessoal. No livro “O Jogo 
Dramático Infantil”, o autor, com base em 
suas observações, explica o tipo de drama 
criado pelas crianças e a forma como adul-
tos podem orientá-las de maneira construtiva, 
“[...] uma distinção muito cuidadosa deve ser 
feita entre drama no sentido amplo e teatro 
como é entendido pelos adultos [...] no drama 
[...] a criança descobre a vida e a si mesma 
através de tentativas emocionais e físicas e 
depois através da prática repetitiva, que é o 
jogo dramático [...]. Mas nem na experiência 
pessoal nem na experiência de grupo existe 
qualquer consideração de teatro no sentido 
adulto [...]” (SLADE, 1978, p. 18).

A obra apresenta uma abordagem ana-
lítica e visa abrir novas perspectivas, promo-
vendo a ampliação do repertório por meio da 
adoção de novas regras de atuação. Base-
ando-se em sua vasta experiência com crian-
ças e adolescentes, SLADE procura oferecer 
respostas às dúvidas dos profissionais que 
trabalham com teatro aplicado à educação. O 
autor traça um paralelo entre jogo dramático 
infantil e a arte infantil, da pré-escola à ado-
lescência (SUMMUS Ed, 2007). A arte-edu-
cação colabora no protagonismo ao oferecer 
a oportunidade de atuação efetiva no mundo 
a partir da escuta de como os educandos 
manifestam seus anseios, suas opiniões, suas 
críticas, suas sugestões.

Para a diretora de teatro e pedagoga 
Viola Spolin, que sistematizou jogos de im-
provisação com regras próprias e precisas e 
que apresentam problemas de atuação cêni-
ca a serem 'resolvidos' pelos jogadores, to-
das as pessoas são capazes de improvisar 
“[...] Aprendemos através da experiência, e 
ninguém ensina nada a ninguém” (SPOLIN, 
2005, p.3). Defendendo a importância da ex-
periência criativa por meio da improvisação e 
do potencial que qualquer pessoa tem para 
adquirir habilidades e competências para atu-
ar. Contribuiu em seu trabalho enriquecedor 
de jogos teatrais, nas áreas de ações sociais, 
formação de atores (amadores e profissionais) 
e nas escolas de crianças e adolescentes, 
também em instituições sociais, programas 
voltados para saúde mental e centros de rea-
bilitação. Nas palavras da autora:

A maioria dos jogos é altamente social e 
propõe um problema que deve ser solu-
cionado – um ponto objetivo com a qual 
cada indivíduo se envolve e interage na 
busca de atingi-lo. Muitas habilidades 
aprendidas por meio do jogo são sociais 
(SPOLIN, 2010).
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Outras traduções da sua obra foram pu-
blicadas no Brasil, dentre elas, O Jogo Teatral 
no Livro do Diretor (2008), Jogos Teatrais: 
O Fichário de Viola Spolin (2005), e Jogos 
Teatrais na Sala de Aula: O livro do Profes-
sor (2007), nas observações da pesquisa 
bibliográfica da autora, “[...] jogar um jogo; 
predispor-se a solucionar um problema sem 
qualquer preconceito quanto à maneira de 
solucioná-lo; permitir que tudo no ambiente 
(animado ou inanimado) trabalhe para você 
na solução do problema; não é a cena, é o 
caminho a cena uma função predominante do 
intuitivo; entrar no jogo traz para as pessoas 
de qualquer tipo a oportunidade de aprender 
teatro; é “tocar de ouvido”; é processo, em 
oposição a resultado; nada de invenção ou de 
originalidade ou de idealização; uma forma, 
quando entendida, possível para qualquer 
grupo de qualquer idade; colocar um objeto 
em movimento entre os jogadores como um 
jogo; solução de problemas em conjunto; a 
habilidade para permitir que o problema da 
atuação emerja da cena; um momento nas vi-
das das pessoas sem que seja necessário um 
enredo ou estória para a comunicação; uma 
forma de arte; transformação; produz detalhes 
e relações com um todo orgânico; processo 
vivo” (SPOLIN, 2005, p. 341).

Trecho da resenha da Editora Perspec-
tiva, do livro Jogos Teatrais na Sala de Aula, 
Viola Spolin: Parte de um projeto – que se 
tornou uma grande contribuição ao ensino de 
teatro nas escolas e universidades como a 
prática artística de um modo geral – estes 
Jogos Teatrais na Sala de Aula é uma de-
monstração ao vivo do quanto o jogo, com 
sua força mobilizadora e materializadora das 
energias humanas, pode ter uma extraordiná-
ria função pedagógica, traduzindo esse poten-
cial da ludicidade num poderoso instrumento 
de aprendizagem. O material do teatro integra 
a sala de aula através de gestos e atitudes ex-
perienciados “concretamente no jogo sendo 
que a conquista gradativa de expressão física 

nasce da relação que deve ser estabelecida 
com a sensorialidade” (PERSPECTIVA).

Os principais procedimentos dos jogos 
teatrais empregados por esta autora são: 
Foco, Instrução e Avaliação, além da estrutura 
dramática: Quem, Onde, O quê?

1. O foco não é o objetivo do jogo;

2. A instrução nada mais é do que 
as orientações que nascem de forma espon-
tânea no momento da prática para manter o 
foco dos jogadores;

3. Avaliação não é uma crítica ou 
julgamento, ela nasce do foco, assim como a 
instrução, e estabelece a solução deste pro-
blema.

Na base dramática dos jogos vamos 
ter: Quem (personagem/relacionamento); 
Onde (cenário/ambiente); Quê (ação). Sen-
do assim, a utilização dos jogos em SPOLIN 
responde a duas expectativas pedagógicas: 
primeiro como instrumento didático para o 
ensino do teatro; e segundo como um espa-
ço lúdico onde o aluno pode se desenvolver 
plenamente e recuperar suas dimensões in-
telectuais e sensíveis.

O sistema de jogos teatrais formulado 
pela autora traz estímulos corporais e intelec-
tuais, na superação de desafios e socializa, 
uma vez que, se precisa do outro, do coletivo 
para fazer-se completo: “Todas as partes do 
indivíduo funcionam juntas como uma unida-
de de trabalho, como um pequeno todo orgâ-
nico maior que é a estrutura do jogo. Dessa 
experiência integrada, surge o indivíduo total 
dentro do ambiente total, e aparece o apoio e 
a confiança que permite ao indivíduo abrir-se 
e desenvolver qualquer habilidade necessária 
para a comunicação dentro do jogo” (SPO-
LIN, 2001, p.5-6).
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No livro Jogo Teatral, UNIDADE 1 – A 
Emergência do teatro no contexto Educa-
cional, capítulo 1.3. O ensino do teatro e as 
tendências pedagógicas: “O jogo teatral inau-
gurado por Viola Spolin, nos anos 60, nos 
Estados Unidos, marca o rompimento da con-
cepção de que o teatro na educação serve 
de instrumento para aprendizagem de outras 
disciplinas. A autora enfatiza que a arte e o 
fazer artístico na dimensão e profundidade, 
sustenta-se por si mesma, possibilitando ao 
sujeito, em contato com esta linguagem, o 
desenvolvimento na dimensão cultural e ar-
tística. Neste sentido, podemos afirmar que 
o conhecimento estético da arte se dá não 
somente como um processo de apropriação 
da linguagem, mas também, possibilita a aná-
lise da obra acabada, executada por outros 
artistas” (2019, p. 23).

Koudela, em sua obra - Texto e Jogo, ex-
plica: Os jogos teatrais (theater games) foram 
originalmente desenvolvidos por Viola Spolin, 
com o fito de ensinar a linguagem artística do 
teatro a crianças, jovens, atores e diretores. 
Através do processo de jogos e da solução 
de problemas de atuação, as habilidades, 
a disciplina e as convenções do teatro são 
aprendidas organicamente (1999, p.15).

Para Koudela, a passagem do jogo dra-
mático para o jogo teatral é uma [...] transição 
muito gradativa, que envolve o problema de 
tornar manifesto o gesto espontâneo e depois 
levar a criança à decodificação do seu signi-
ficado, até que ela o utilize conscientemente, 
para estabelecer o processo de comunica-
ção com a plateia. (2001, p. 45). Conforme 
a autora:

O teatro, enquanto proposta de educação, 
trabalha com o potencial que todas as pes-
soas possuem, transformando esse recurso 
natural em um processo consciente de ex-
pressão e comunicação. A representação 
ativa integra processos individuais, possibi-
litando a ampliação do conhecimento da 
realidade (KOUDELA, 1998, p. 78).

A interdisciplinaridade está intrínseca 
na educação, onde professor e aluno devem 
buscar meios que entrelaçam múltiplas pro-
babilidades, segundo Fazenda:

[...] A primeira condição de efetivação 
da interdisciplinaridade é o desenvolvimento 
da sensibilidade, neste sentido, tornando-se 
particularmente necessária uma formação 
adequada que pressuponha um treino na arte 
de entender e esperar, um desenvolvimento 
no sentido da criação e da imaginação (1979, 
p. 8).

Portanto, os jogos artísticos, como o 
próprio nome diz, são aqueles que operam 
com as competências artísticas. Entre eles 
destacam-se as atividades de artes plásticas, 
gravuras, recortes, colagens maquetes, móbi-
les, trabalhos com tintas, esculturas, massa 
de modelar, dobraduras, quadros, mosaicos, 
máscaras, vitrais, entre outras; as atividades 
teatrais são os jogos dramáticos, peças, dra-
matizações, improvisação teatral, fantoches, 
mímicas, teatro de sombras etc.; as musicais 
são montagens de instrumento, ritmos, can-
to, composição, paródias, coral, dicção; e a 
dança em todos os seus gêneros e de todas 
as épocas, atividades de expressão corporal, 
de ritmo e movimento, faz parte dos jogos 
expressivos (MÜLLER, 2009, p. 15). 
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Neste jogo de ficção, imitação ou imaginação as ações bem planejadas no contexto 
escolar podem realizar pelos acervos e formações pedagógicas, um olhar amplo as possibi-
lidades.

O grupo dos profissionais da educação, em parcerias das Bibliotecas em seus grupos 
de Contação de história, Espaços Culturais, Instituições teatrais, entre outros, que fazem parte 
do entorno das unidades educacionais, propõe em suas apresentações artísticas um ambien-
te favorável onde os bebês e crianças se sentem à vontade para manifestar as condutas de 
representação da sua própria linguagem existencial, das situações e os fatos da vida dela.

É esperado que a criança aceite como correta apenas uma visão unilateral e limitada dos 
adultos e da vida, mediante aos apontamentos e resultados em experiências significativas das 
contribuições de Peter Slade e de Viola Spolin, observamos que SLADE atribui à ação de jogar 
no sentido de brincar, “fazer de conta” sendo o impulso primordial, a raiz do jogo dramático.

Nas palavras da autora Spolin (1992), “Todas as pessoas são capazes de atuar. To-
das as pessoas são capazes de improvisar. As pessoas que desejarem é capaz de jogar e 
aprender a ter valor no palco. Aprendemos através da experiência, e ninguém ensina nada 
a ninguém. Isto é válido tanto para a criança que se movimenta inicialmente chutando o ar, 
engatinhando e depois andando, como para o cientista com suas equações. Se o ambiente 
permitir, o ambiente lhe ensinará tudo que ele tem para ensinar”.

Segundo Slade, o jogo dramático provê a criança de “uma grande válvula de escape”, 
uma catarse emocional, pois, promovendo uma libertação emocional, o jogo também oferece 
oportunidade para um controle emocional e, assim, favorece uma autodisciplina interna (1978, 
p. 47).

Utilizar os jogos teatrais nos permite um instrumento ou um meio de avaliação do de-
senvolvimento cognitivo e afetivo, e por meio da intervenção quando necessária promove o 
desenvolvimento desse indivíduo positivamente.

O movimento do teatro como uma das manifestações culturais engloba as expressões 
e comunicação, também ligada ao desenvolvimento e a aprendizagem das crianças e ado-
lescentes, favorecendo a criatividade, a memorização e o vocabulário, possibilitando o desen-
volvimento de sua identidade e autonomia.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O presente artigo tem como objetivo  analisar o atendimento especializado à 
criança com superdotação, e por sua vez identificar a dificuldade de aceitar a forma atual de 
se conceber a aprendizagem  desde a primeira infância, busca-se com este artigo, analisar 
o assunto significativamente para desenvolver a melhor forma de promover o aprendizado 
da criança  e desmistificar que crianças com altas habilidades possuem  incapacidade  
intelectual devido a sua  agitação. Outro objetivo importante é  contribuir para que o papel 
da escola  se efetive garantindo prioritariamente o direito de toda e qualquer criança ter o 
acesso e  permanência na escola  desde os  Centros de Educação Infantil até as formas 
mais avançadas de ensino,para tanto é preciso garantir a  capacitação e formação dos 
professores  refletindo sobre as formas de aprendizagem minimizando suas  dificuldades. 
Demonstrar para a sociedade que existem diversas habilidades que devem ser, para 
isso é preciso investigar como a negação e porque existe a dificuldade de  promover a  
aprendizagem  por parte da família da criança prejudicando  a intervenção do professor 
no processo de ensino e, consequentemente, na aprendizagem dessa criança,desta forma 
estamos  promovendo a reflexão e  o interesse dos professores nas  formações continuadas 
referente a inclusão da criança com superdotação.

Palavras-chave: Superdotação;  Criança;  Aprendizagem; Desenvolvimento.

A CRIANÇA COM SUPERDOTAÇÃO DIANTE DA NECESSIDADE 
DE UMA ESCOLA RECEPTIVA PARA O UM ENSINO EFETIVO E 
PROMISSOR
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Este artigo tem o intuito de ampliar o conhecimento sobre o sucesso do desenvol-
vimento educacional de crianças com superdotação, pensando em oferecer uma 
educação de qualidade para as crianças, a finalidade deste é mostrar como a 

utilização de recurso pedagógico corretos, privilegiam o contexto socioeconômico e cultural 
além de estimular o contato entre as crianças dando enfoque às suas diferenças consideran-
do seus valores e bagagem já adquirida, propiciando, portanto, um desenvolvimento integral 
e dinâmico.

A compreensão da superdotação favorece a construção e possibilita o acesso ao conhe-
cimento, valorizando assim a relação adulto / criança, criança /criança, pois através dela, po-
demos trabalhar valores, regras e até o aprendizado formal de conceitos (CARVALHO, 2002).

É importante deixar claro a compreensão do desenvolvimento estrutural e lógico des-
ta criança, pois, quando realizamos esta reflexão de cunho pedagógico, desenvolvemos 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 con-
tribuir para que a criança transforme o concreto em abstrato, gravando tudo o que se ensina.

A escolha deste tema está voltada ao direito da criança de brincar e desenvolver-se de 
maneira adequada através de atividades educacionais, para que se promova a construção do 
conhecimento e o desenvolvimento de habilidades significativas em sua vida.

É objetivo deste, portanto, investigar a superdotação como instrumento pedagógico, 
contribuindo na promoção da integração social da criança, entendendo que este procedimento 
metodológico pode despertar o interesse pelas diversas habilidades da criança, enriquecen-
do o vocabulário das crianças, levando-as a ter um contato com as diversas linguagens de 
forma que estas estimulam a capacidade comunicativa, propiciando uma melhor interação, 
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.

Espera-se portanto, dialogar sobre o processo ensino aprendizagem por meio de pes-
quisa bibliográficas, leitura e reflexões que visam abordar os seguintes assuntos, as caracte-
rísticas do aluno com altas habilidades, os Referenciais de Educação Infantil, e de educação 
inclusiva, aborda também a dificuldade de receber a criança com superdotação e as dificulda-
des do professor em conceber uma aprendizagem adequada, é muito importante para buscar 
criar e selecionar ideias que estabeleçam relações dialógicas entre a educação e a criança 
com superdotação para que a mesma apresente o sucesso esperado ao seu desenvolvimento.

INTRODUÇÃO
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A CRIANÇA COM SUPERDOTAÇÃO 
DIANTE DA NECESSIDADE DE UMA 
ESCOLA RECEPTIVA PARA O UM 
ENSINO EFETIVO E PROMISSOR

A educação passa hoje por uma fase de 
reflexão muito importante, no qual se busca 
oferecer à criança superdotada um ensino de 
qualidade contribuindo para que seus sabe-
res e habilidades sejam valorizados, podendo 
este ser considerado um dos momentos mais 
importantes para educação inclusiva.

Desta forma, valoriza-se a necessidade 
de criar postura, transformando o pensamen-
to da sociedade, independente das condições 
físicas, psicológica, emocionais ou linguísti-
cas de cada portador de necessidades edu-
cacionais especiais considerando o fato de 
que todos possuem uma história e que esta 
é construída em diferentes momentos do pro-
cesso ensino aprendizagem.

O grande objetivo educacional da dé-
cada é a inserção das pessoas com necessi-
dades educacionais especiais, no sistema re-
gular de ensino de forma adequada, sendo a 
princípio um grande desafio para profissionais 
da área e órgãos competentes uma vez que 
a sociedade se mostra ainda incompreensível 
insensível e não comprometida com estes alu-
nos. Necessitando desenvolver mecanismos 
que modifiquem esta realidade, favorecendo 
as relações entre os indivíduos presentes na 
unidade e estes portadores.

É observando os paradigmas tradicio-
nais da escola, que busca rever seus currícu-
los, percebendo as diferenças entre turmas, 
considerando que cada escola é uma escola, 
que somos únicos, tendo a crescente neces-
sidade da troca de métodos tradicionais para 
métodos que busquem a construção do co-
nhecimento engajando o conhecimento ante-
rior a um processo de ressignificação para a 
produção de novos conhecimentos.

Ter a consciência desta transformação 
favorece a busca dos profissionais da edu-
cação por informações que contribuam para 
atender os alunos de hoje, pois uma vez que 
se toma consciência de que o portador de 
necessidades especiais está presente em 
sala e encontra-se repleto de conhecimento, 
continuadas do professor, que deve manter-
-se atualizado quanto ao assunto, oferecendo-
-lhes subsídios adequados para a realização 
do seu trabalho com portadores de necessi-
dades educacionais especiais.

É necessário refletir também sobre a re-
organização dos prédios, da Engenharia pre-
dial, pois quem os projeta não inclui, somente 
exclui os menos desafortunados, são prédios 
maravilhosos muitas vezes construídos, mas 
não possuem como já dito a adequação ne-
cessária para receber qualquer portador de 
necessidade educacional especial, não sen-
do necessária a construção de prédios espe-
cíficos (escolas somente para portadores de 
necessidades educacionais especiais), mas 
a adequação e adaptação dos que já existem 
garantindo ao indivíduo portador de neces-
sidades educacionais especiais, seu direito 
constitucional de ir e vir sem restrições.

Para o sucesso completo da educação 
é preciso entender o contexto social a que 
o ensino tem se proposto, permitindo que o 
professor busque alcançar seu objetivo, tra-
balhando contra a discriminação, contribuin-
do para que seu conhecimento seja disse-
minando a todos os alunos, descentralizado 
o poder, criando um ambiente social onde 
todos que dele participam são protagonistas 
do conhecimento buscando novas experiên-
cias para o crescimento individual de todos.

Estimular o educador a buscar novos 
conhecimentos não negando o seu saber, é 
favorecer o fortalecimento do grupo através 
do respeito mútuo fortalece a equipe, fazendo 
com que o professor perceba que ele não 
está só, sendo todo o grupo responsável pela 
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resolução do problema arrancando o profes-
sor do anonimato e levando-o ao sucesso 
esperado.

Dar novo significado ao espaço escolar 
significa oferecer nova visão ao trabalho da 
escola, contribuindo para que os portadores 
de necessidades educacionais percebam que 
o espaço oferecido é um espaço de constru-
ção que se é bem-vindo e que todos compre-
endem suas limitações sem diferenciar suas 
necessidades.

AS CARACTERÍSTICAS EDUCACIONAIS 
DA CRIANÇA SUPERDOTADA

É difícil definir uma criança com altas 
Habilidades e superdotação, pois uma vez 
que há diversos Estudos ligados ao tema, 
considerando que de certa forma há a ne-
cessidade de analisar profundamente tais ca-
racterísticas para sua definição considerando 
a Política Nacional de Educação Especial do 
Ministério da Educação / Secretaria de Edu-
cação Especial (1994) adota o conceito que 
define como pessoas – crianças e adultos 
com altas habilidades / superlotação as que 
apresentam desempenho acima da média ou 
elevada potencialidade em qualquer dos se-
guintes aspectos, isolados ou combinados: 
capacidade intelectual geral; aptidão acadê-
mica específica; pensamento criativo ou pro-
dutivo; capacidade de liderança; talento es-
pecial para artes e capacidade psicomotora 
(BRASIL, 2002).

Já outra definição de superdotado seria 
que a pessoa dita superdotada apresentasse 
habilidades gerais acima da média, apresente 
diferentes e altos níveis de criatividade para 
elaborar as atividades, e apresente uma ha-
bilidade além da média no que diz respeito 
ao campo de aprendizagem ligados ao saber 
fazer e o compreender (CARVALHO, 2002).

A primeira inserção das Altas Habilida-
des na Educação Especial em âmbito nacio-
nal ocorreu na lei Nº 5.692 de 11 de agosto 
de 1971, em seu art 9º: Os alunos que apre-
sentem deficiências físicas ou mentais, os que 
se encontrem em atraso considerável quanto 
à idade regular de matrícula e os superdota-
dos deverão receber tratamento especial, de 
acordo com as normas fixadas pelos com-
petentes Conselhos de Educação (BRASIL, 
1971).

A LDB é a lei que rege a educação no 
Brasil (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 
1996), essa lei traz em seu quinto capítulo a 
regulamentação da Educação Especial nas 
escolas. Seu artigo 58 fala sobre a obrigato-
riedade da oferta em rede regular de ensino, 
munida de serviço de apoio especializado 
(sala de recursos e afins), como também ou-
tros serviços especializados em função das 
condições de cada aluno.

Já o artigo 59, aborda as altas habi-
lidades no contexto da educação especial, 
assegurando, por parte dos sistemas de en-
sino: currículos, métodos, técnicas, recursos 
educativos e organização específicos; termi-
nalidade específica, o que no caso dos alu-
nos superdotados pode ocorrer por meio da 
aceleração; professores com formação espe-
cializada, bem como professores do ensino 
regular capacitados para realizar a inclusão 
desses alunos; educação para o trabalho vol-
tada para uma efetiva integração na vida em 
sociedade; acesso a benefícios e programas 
sociais suplementares e cadastro para que 
haja fomentação da execução de políticas 
públicas destinadas ao desenvolvimento das 
potencialidades dos superdotados.

Este saber fazer do aluno diz respeito a 
motivação, dando ênfase a traços da perso-
nalidade do indivíduo que diz respeito a per-
severança, dedicação, esforço, autoconfiança 
e uma crença na sua própria habilidade de 
desenvolver um trabalho importante. A super-
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dotação tem sua origem advinda da herança 
biológica e da estimulação do meio em que 
vive a criança, propiciando o desenvolvimen-
to de talentos ainda desconhecidos, porém 
podendo garantir que a quantidade de estí-
mulos é que garantem a predisposição para 
o desenvolvimento desta característica (DEL-
-MASSO, 2008).

No caso, os alunos apresentam diversos 
tipos de superdotação, nas quais apresentam 
altas habilidades nas diversas linguagens de 
aprendizagem sendo elas:

• Linguagem intelectual, onde a flexibili-
dade, a fluência do pensamento, e a capa-
cidade de associar informações de manei-
ra muito rápida, mantendo uma capacidade 
de memória muito precisa, e com capaci-
dade de resolver problemas;

• Tipo Acadêmico - evidencia aptidão 
acadêmica específica, de atenção, de con-
centração; rapidez de aprendizagem, boa 
memória, gosto e motivação pelas disci-
plinas acadêmicas de seu interesse; habi-
lidade 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.

• Tipo Social - revela capacidade de li-
derança e caracteriza-se por demonstrar 
sensibilidade interpessoal, atitude coope-
rativa, sociabilidade expressiva, habilidade 
de trato com pessoas diversas e grupos 
para estabelecer relações sociais, percep-
ção acurada das situações de grupo, ca-
pacidade para resolver situações sociais 
complexas, alto poder de persuasão.

• Tipo Talento Especial - pode-se desta-
car tanto na área das artes plásticas, mu-
sicais, como dramáticas, literárias ou téc-
nicas, evidenciando habilidades especiais 
para essas atividades e alto desempenho.

• Tipo Psicomotor - destaca-se por apre-
sentar habilidade e interesse pelas ativi-
dades psicomotoras, evidenciando de-
sempenho fora do comum em velocidade, 
agilidade de movimentos, força, resistên-
cia, controle e coordenação motora. Esses 
tipos são desse modo considerados nas 
classificações internacionais, podendo ha-
ver várias combinações entre eles e, inclu-
sive, o aparecimento de outros tipos, liga-
dos a talentos de mais habilidades (MEC, 
SEESP, 2002).

Estas características variam, pois, cada 
criança é uma, e todas possuem diferentes 
formas de pensar e se relacionar com os di-
versos tipos de aprendizagem, desenvolven-
do seu potencial de maneira extrema em algu-
mas destas formas de aprendizagem ou em 
todas elas (DEL- MASSO, 2008).

Considerar um indivíduo superdotado 
necessita, considerar algumas característi-
cas, levantadas universalmente como avaliar 
a curiosidade e a vivacidade mental, a moti-
vação interna, persistência na área que mais 
possui facilidade, facilidade de compreensão 
e de percepção de realidade, alta capacida-
de de resolver problemas, energia, habilidade 
em assumir riscos, sensibilidade, pensamento 
cognitivo divergente e conduta criativa, tais 
características, são diversas e podem não es-
tar todas agregadas em um único indivíduo, 
dando assim a entender que este pode ser 
dotado em uma ou mais linguagens ou em 
todas elas, favorecendo a sistematização de 
seus comportamentos.

Identificar um superdotado, não quer 
dizer rotulá-lo diante da sua inquietude e falta 
de controle em alguns momentos, mas sig-
nifica favorecer a construção de uma ação 
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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 limi-
tes, aproveitando todo o talento solidificando 
o processo de aprendizagem.

A LDBEN nº 9394/96 RESOLUÇÃO 
CNE/CEB Nº 02/2001 DELIBERAÇÃO 
Nº02/03 – CEE Resolução nº 4, de 2 de outu-
bro de 2009/AEE - Atendimento Educacional 
Especializado, modalidade Educação Espe-
cial garante o direito ao atendimento consi-
derando a estes alunos como alunos que 
necessitam de necessidades educacionais 
especiais, contribuindo para que a aceitação 
e modificação do projeto pedagógico da es-
cola favoreçam sua inclusão adequando-se a 
realidade do aluno.

O ato de realizar atividades como ob-
servar um móbile, cuidar de outra criança, 
separar objetos, cantar, ouvir poesias, con-
versar sobre o desenvolvimento dos animais, 
são habilidades produzidas pelo processo 
de aprendizagem oferecido para ele, mas as 
crianças superdotadas vão além a estas ati-
vidades .

No fato de as crianças construírem uma 
relação humana nas atividades sociais cultu-
rais oferecidas de maneira concretas às crian-
ças mobilizam seus saberes fundamentais e 
suas funções psicológicas (afetivas, cogniti-
vas, motoras, linguísticas) ao mesmo tempo 
as modificam desenvolvendo novos aprendi-
zados durante elas (MANTOAN, 2001).

Estas múltiplas experiências favore-
cem 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 ne-
las mesmas (MANTOAN, 2001).

Aprender, portanto, pode ser entendido 
como o processo de modificação e aperfei-
çoamento do modo de agir, sentir e pensar 
informações após, construir a maturação or-
gânica de cada experiência. O aprendizado 
é favorecido devido à relação com diferentes 
parceiros na relação das mais diferentes ta-
refas, por imitação ou por transmissão social 
(MANTOAN, 2001).

Educar nada mais é que atender a ne-
cessidade da criança oferecendo-lhe condi-
ções para que ela se sinta bem e segura, 
suprindo todas as necessidades básicas da 
criança garantindo-lhes o sono, o alimento, a 
acolhida, o suprimento suas necessidades, 
físicas, biológicas e psicológicas, desta forma 
pode-se afirmar que cuidar é também educar, 
pois ao suprir estas necessidades, estamos 
contribuindo para a formação da criança no 
âmbito global, permitindo que modifique sua 
maneira de agir, pensar e sentir transforman-
do ambas as ações a de cuidar e a de educar 
inseparáveis de toda ação educativa proposta 
pelo professor cuidasse quando as atividades 
propostas implicam em (MANTOAN, 2001):

• Acolher as crianças em todos os mo-
mentos difíceis, fazendo com que ela 
se sinta segura, orientando-a sempre 
que necessário. Apresentando-lhe o 
mundo, a natureza, a sociedade e a 
cultura, incluindo a linguagem verbal;

• Garantir-lhe experiências de aprendi-
zagem bem-sucedidas, sem diferen-
ciar as crianças com dificuldades de 
aprendizagem, independentemente 
de suas necessidades especiais, et-
nia ou condição social;

• Trabalhar na perspectiva de que 
as crianças possam cuidar-se mu-
tuamente, buscando responder por 
suas dúvidas se respeitando as di-
ferenças promovendo a autonomia 
(MANTOAN, 2001).
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EDUCASSE QUANDO O TRABALHO 
EDUCACIONAL PROPOSTO GIRA EM 
TORNO DE:

• Trabalhar para que as diferenças e 
os preconceitos étnicos – raciais, e 
outros pré-conceitos sejam elimina-
dos, fortalecendo a construção de 
vínculos afetivos e de autoestima en-
tre as crianças compreendendo que 
o diferente é igual desenvolvendo o 
respeito e a solidariedade;

• Promover a educação buscando a 
paz, a liberdade e o respeito à vida, 
contribuindo para a formação de vín-
culos entre as pessoas e todos os 
seres vivos (MANTOAN, 2001).

A CONSTRUÇÃO DO SUJEITO E A 
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

O reconhecimento das diferenças que 
pode ser observadas nos portadores de altas 
habilidades e superdotação aceitando-as como 
desafios a serem superados pela natureza huma-
na, sem pré-conceitos favorecem o aparecimento 
e o reconhecimento das potencialidades sendo 
possível permitir criar, descobrir e reinventar no-
vas estratégias pedagógicas que incluam ativi-
dades que garantam a participação de todos os 
alunos, respeitando as dificuldades e restrições 
de cada um deles, reconhecendo cada uma das 
dificuldades reconstruindo a prática pedagógica 
conforme a dificuldade apresentada (MANTOAN, 
2001).

O professor cuida e educa portadores de 
necessidades especiais, quando:

Acredita que a criança com necessidades 
especiais, tem capacidade de vivenciar as ex-
periências oferecidas nas CEIS e EMEIs, sendo 
beneficiada com estas interações;

Estrutura o ambiente de forma a contribuir 
para que o aluno com Deficiência Intelectual pos-
sa participar das atividades propostas, garantindo 
a interação da criança com as outras crianças;

Prepare cuidadosamente as atividades 
de forma que motive os alunos a realizá-la, or-
ganizar atividades diferenciadas e em sequên-
cia para que possibilite que ela seja retomada 
cada passo dado;

Preparar o espaço físico de modo que 
este seja funcional, possibilitando à locomo-
ção e a exploração, informando a criança às 
mudanças realizadas para que ela reelabore 
mentalmente o mapa do ambiente em sua 
mente;

Cuidar para que a criança seja ajudada 
de forma conveniente para que mais adiante 
ela consiga desenvolver a sua autonomia, es-
tabelecendo rotinas diárias para que a criança 
seja mais bem orientada;

Estimular a participação da criança que 
envolva as diferentes linguagens, colocando 
a criança em contato com o mundo externo, 
oferecer acesso a diferentes atividades instru-
cionais, oferecendo-lhe trabalhos em grupo, 
para que ela obtenha um aprendizado coo-
perativo, participando de diferentes metodo-
logias e diferentes estilos de aprendizagem 
(MANTOAN, 2001).

Oferecer material adequado sempre a 
que o aluno com superdotação necessitar 
deste para realizar as atividades propostas, 
garantindo o tempo que a criança necessitar 
para realizar as atividades sugeridas, respei-
tando as limitações da criança;

Realizar a avaliação processual, com 
base nas capacidades e habilidades da crian-
ça, não se restringindo apenas às suas di-
ficuldades, buscando estimular os sentidos 
da criança e a sua participação efetiva. Es-
tabelecer contato frequente com as famílias 
para melhor coordenação de suas condutas 
a troca de experiências e informações (MAN-
TOAN, 2001).
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O reconhecimento das diferenças que 
pode ser observadas nos portadores de al-
tas habilidades e superdotação aceitando-as 
como desafios a serem superados pela natu-
reza humana, sem pré-conceitos favorecem o 
aparecimento e o reconhecimento das poten-
cialidades sendo possível permitir criar, des-
cobrir e reinventar novas estratégias pedagó-
gicas que incluam atividades que garantam a 
participação de todos os alunos, respeitando 
as dificuldades e restrições de cada um de-
les, reconhecendo cada uma das dificuldades 
reconstruindo a prática pedagógica conforme 
a dificuldade apresentada (MANTOAN, 2001).

• Acreditar que a criança superdo-
tada, tem capacidade de vivenciar 
as experiências oferecidas sendo be-
neficiada com estas interações;

• Estruturar o ambiente de forma a 
contribuir para que o possa partici-
par das atividades propostas, garan-
tindo a interação da criança com as 
outras crianças;

• Preparar cuidadosamente as ati-
vidades de forma que motive os alu-
nos a realizá-la, organizar atividades 
diferenciadas e em sequência para 
que possibilite que ela seja retomada 
cada passo dado;

• Preparar o espaço físico de modo 
que este seja funcional, possibilitan-
do à locomoção e a exploração, in-
formando a criança às mudanças 
realizadas para que ela reelabore 
mentalmente o mapa do ambiente 
em sua mente.

Cuidar para que a criança seja ajudada 
de forma conveniente para que mais adiante 
ela consiga desenvolver a sua autonomia, es-
tabelecendo rotinas diárias para que a criança 
seja mais bem orientada (MANTOAN, 2001).

Estimular a participação da criança que 
envolva as diferentes linguagens, colocando 
a criança em contato com o mundo externo, 
oferecer acesso a diferentes atividades instru-
cionais, oferecendo-lhe trabalhos em grupo, 
para que ela obtenha um aprendizado coo-
perativo, participando de diferentes metodo-
logias e diferentes estilos de aprendizagem 
(MANTOAN, 2001).

Oferecer material adequado sempre que 
o aluno com superdotação necessitar deste 
para realizar as atividades propostas, garan-
tindo o tempo que a criança necessita para 
realizar as atividades sugeridas, respeitando 
as limitações da criança (MANTOAN, 2001).

Realizar a avaliação processual, com 
base nas capacidades e habilidades da crian-
ça, não se restringindo apenas às suas difi-
culdades, buscando estimular os sentidos da 
criança e a sua participação efetiva. Estabe-
lecer contato frequente com as famílias para 
melhor coordenação de suas condutas a tro-
ca de experiências e informação (MANTOAN, 
2001).

COMO INSERIR O SUPER DOTADO NO 
AMBIENTE ESCOLAR

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 muros da escola, 
estes conhecimentos são aprimorados devido 
ao estabelecimento das relações com o outro 
(ARANHA, 2000).

Segundo Vygotsky, a educação é im-
portante para que o sujeito se reconheça 
como participante da sociedade, transforman-
do o conhecimento adquirido como fruto do 
trabalho realizado entre professores, alunos, 
família, equipe técnica, construindo um apren-
dizado coletivo.
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O nível de desenvolvimento real, passa 
ao nível de desenvolvimento potencial, uma 
vez que a exploração e a comparação reali-
zada entre o conhecimento adquirido e a ex-
periência oferecida criem um conhecimento 
sendo que para ser considerado adequado, 
deve-se buscar a mediação entre ambos e 
esta deve ser oferecida pelo professor (VY-
GOTSKY, 2007).

A escola é o 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 encontra-se em um 
ambiente social com valores culturais especí-
ficos, 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 apro-
priação.

Segundo Vygotsky (2007), a educação 
é importante para que o sujeito se reconheça 
como participante da sociedade, transforman-
do o conhecimento adquirido como fruto do 
trabalho realizado entre professores, alunos, 
família, equipe técnica, construindo um apren-
dizado coletivo.

O nível de desenvolvimento real per-
passa o nível de desenvolvimento potencial, 
uma vez que a exploração e a comparação 
realizada entre o conhecimento adquirido e o 
oferecido criem um conhecimento sendo que 
para ser considerado adequado, deve-se bus-
car a mediação entre ambos e esta deve ser 
oferecida pelo professor (VYGOTSKY, 2007).

De modo geral, o desenvolvimento do 
indivíduo, deve ser observado como possível, 
considerando tudo o que a criança já apren-
deu, criando intervenções pedagógicas para 
que ela venha a aprender mais, promovendo 
o desenvolvimento.

Este desenvolvimento deve ser registra-
do 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 espe-
ciais, para se ter uma boa evolução da criança 
é preciso garantir o envolvimento dos profes-
sores, da equipe técnica, da família, dos co-
legas e de todos que se relacionam com esta 
criança para que se compreenda melhor as 
necessidades da criança (VYGOTSKY, 2007).

Da mesma maneira que esta formação 
pode ser bem-sucedida ela pode trazer alguns 
sérios problemas para o desenvolvimento in-
fantil, 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 des-
tas dificuldades de aprendizagem (ARANHA, 
2000).

O desenvolvimento da criança super-
dotada deve ser registrado em relatórios ou 
livros adequados, com registros feitos pelo 
professor da classe, para que se crie um his-
tórico de desenvolvimento da criança porta-
dora 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 necessi-
dades da criança.
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Verificou-se, no decorrer do presente 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.

Necessita-se que se visualize a proposta de trabalho da Sala de apoio não como subs-
tituição do trabalho pedagógico de sala de aula, mas como apoio para que isto ocorra de 
maneira adequada na própria classe comum.

Considera-se 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 hu-
manizada, onde se tolere as dificuldades e se valorize as habilidades individuais favorecendo 
a coletividade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O artigo aborda a atuação do gestor dentro das instituições de ensino de maneira 
eficiente e eficaz na garantia de uma educação de qualidade, buscando caminhos que 
visem à constituição de uma sociedade mais justa e igualitária. Buscou-se revelar uma 
gestão construtiva de uma educação que venha cumprir seu objetivo social. As funções 
administrativas escolares relacionam-se às atividades meio, enquanto que as funções 
pedagógicas relacionam-se às atividades fim, dessa maneira ambas, porém impregnam 
do caráter educativo, formativo, próprio das instituições educacionais. As atuais discussões 
sobre gestão escolar apresentam como pauta principal a organização e articulação das 
condições materiais e humanas para garantir o avanço dos processos sócio educacionais, 
priorizando o conhecimento e as relações internas e externas da escola. Questiona-se o que 
é gestão escolar? Quais os objetivos da gestão escolar? Por meio da revisão bibliográfica 
buscou-se revelar uma gestão construtiva de uma educação que visa cumprir seu objetivo 
social. Acredita-se que o papel da gestão escolar é essencialmente administrar, em níveis 
diferentes, a elaboração e o acompanhamento do projeto de qualidade da educação que 
se deseja.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Gestão Democrática;  Participativa; Projeto Pedagógico.

O PAPEL DA GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA NA EDUCAÇÃO 
BÁSICA
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O artigo descreve a atuação do gestor dentro das instituições de ensino buscan-
do revelar uma gestão construtiva de uma educação que venha cumprir seu 
objetivo social. Acredita-se que a gestão do sistema de ensino e das escolas é 

essencialmente administrar, em níveis diferentes, a elaboração . . . .companhamento do pro-
jeto de qualidade da educação que se deseja . . . .roposta Educacional, fundamentada num 
paradigma de homem e sociedade.

Possibilita aos leitores uma noção sobre gestão democrática . . . .ducação básica, sin-
tetizando a influencia e importância da função do gestor para a boa qualidade de ensino. A 
direção da escola precisa ter uma visão de conjunto e uma presença forte quanto à atuação 
pedagógica, administrativa, financeira e cultural, para que implante uma proposta é preciso 
ainda que acredite na possibilidade de democratização da escola, que tenha abertura para 
enfrentar o novo e muita vontade política para programar essa proposta.

Questionam-se o que . . . .estão escolar? Quais os objetivos da gestão escolar? Obje-
tiva-se apresentar a gestão da educação e seu principal objetivo de coordenar a construção 
do projeto político pedagógico da escola, enfatizando a liderança na direção da finalidade, 
dando ênfase aos processos democráticos e participativos, situados no cotidiano da escola.

Esse processo nada mais é do que um processo de planejamento cuja postura que o 
identificava como um trabalho de simples elaboração de um plano, na visão moderna, envolve 
etapas que se complementam e que são interligadas. Essas etapas são: elaboração, acom-
panhamento e avaliação.

Pretende-se mostrar que a formulação do projeto pedagógico nas escolas é uma inova-
ção prevista pela legislação educacional em vigor, objetivando descentralizar e democratizar 
o processo educacional, buscando maiores oportunidades de participação da comunidade e 
comprometimento de todos os seus membros, estabelecendo alternativas para solução dos 
problemas atuais da educação.

A metodologia desenvolvida nesta pesquisa foi à revisão bibliográfica em livros, teses, 
artigos e periódicos da internet, por meio da qual se utilizaram como referencial teórico au-
tores renomados como Cortella (2011), Rios (2011), Veiga (2010) entre outros citados nas 
referências.

Preocupamo-nos em indicar a importância da gestão escolar para desenvolver um en-
sino de qualidade, uma vez que este profissional é fundamental dentro do contexto social. 
Considerando que o gestor pode influenciar positivamente os profissionais que atuam na 
escola, além de contribuir na qualidade dos processos educacionais.

INTRODUÇÃO
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O PAPEL DA GESTÃO PARTICIPATIVA 
NA EDUCAÇÃO

A construção do Projeto Político Peda-
gógico e do Regimento pressupõe uma nova 
organização e orientação. Segundo Veiga 
(2010) ela reforça a capacidade local de dis-
cussão e decisão e vai ter repercussões na 
formação dos alunos. Ao mesmo tempo em 
que se amplia e se investe na autonomia da 
escola, também se assume o desenvolvimen-
to da autonomia dos alunos, das famílias e da 
comunidade.

Quanto à autonomia na área pedagógi-
ca, os atores da comunidade escolar não po-
dem esquecer que têm liberdade para adotar 
esta ou aquela linha de condução dos traba-
lhos pedagógicos, embora precisem levar em 
conta as diretrizes curriculares nacionais e os 
Parâmetros Curriculares Nacionais.

Cortella (2011) é quem diz que:

Quando lidamos com um conhecimento 
científico qualquer, sempre nos preocu-
pamos em julgar se este conhecimento 
é válido e correto, é parte integrante de 
uma teoria do conhecimento, refletir so-
bre a verdade. É de grande importância 
para a compreensão do sistema educa-
cional, que o conhecimento .  .  .  .erdade 
atuem como descoberta. A produção do 
conhecimento em cada época se revelou 
de forma especial, diante das carências e 
possibilidades de cada momento (COR-
TELLA, 2011, p. 56).

Para Cortella (2011) é necessária uma 
atenção extremada quanto ao modo como 
o conhecimento científico se apresenta ao 
senso comum no cotidiano das pessoas. O 
conhecimento são construções históricas, 
sociais e culturais resultantes de um grupo 
determinado de pessoas com os elementos 
de sua cultura e no tempo em que vivem para 
construir referências que orientem o sentido 
da existência humana.

O homem é um ser no mundo, e por 
isso deve haver uma relação recíproca entre 
ambos. A educação, definida como processo 
de transmissão da cultura, está presente em 
todas as instituições. Na realidade, a trans-
formação do mundo é um ato político e seria 
ingênuo pensar não ter seus prós e contras. 
Se a ação fica reduzida ao que já está de-
terminado pela política, perde-se o sentido 
da luta pelas diferenças. Sendo assim, acre-
dita-se ser crucial produzir-se uma reflexão 
em torno da educação e do conhecimento 
cultural.

Conforme se pesquisou, uma das ques-
tões cruciais para nossas práticas pedagó-
gicas .  .  .  .oncepção sobre o conhecimento 
cultural e científico dentro da sala de aula, na 
maioria das vezes ele é entendido como algo 
pronto, em si mesmo, sem conexão com sua 
produção histórica. Afirma Rios (2011) que:

A cultura é um conceito-chave a ser con-
siderado ao se estabelecer a relação en-
tre educação e sociedade. Entretanto, em 
sociedades como a nossa há uma institui-
ção cuja função específica . . . .ransmis-
são da cultura, esta instituição . . . .scola 
Rio também enfatiza que ela é espaço de 
transmissão sistemática do saber histori-
camente acumulado pela sociedade com 
o objetivo de formar indivíduos, capacitan-
do-os a participar com agentes de cons-
trução dessa sociedade (RIOS, 2011, p. 
33).

É comum observar-se o conhecimento 
cultural e científico sendo tratado como uma 
coisa transcendental, e não é raro encontrar-
mos educadores que passam para seus alu-
nos uma visão estática do conhecimento. A 
título de exemplo tem-se o ensino da origem 
de algumas teorias científicas, na qual se en-
sinam as lendas .  .  .  .enialidade espantosa 
dos cientistas, mas não ensinam o processo 
de produção.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 647

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

Quando um educador restringe aos alu-
nos a compreensão das condições culturais 
históricas e sociais da produção do conhe-
cimento terminam por reforçar a mistificação 
. . . .ensação de perplexidade, impotência e 
incapacidade cognitiva. Portanto, é necessá-
rio ter uma atenção maior quanto à maneira 
como o conhecimento científico se apresenta 
ao senso comum no dia a dia cotidiano das 
pessoas, para não corrermos o risco de en-
tendermos da ciência e dos cientistas como 
se fossem entidades divinas que fazem expe-
rimentos fantásticos em laboratórios ocultos.

É difícil escapar dessa imagem nos dias 
de hoje, porque a mídia como poderoso ins-
trumento pedagógico nos passa uma noção 
triunfal das ciências, e as pessoas que têm 
um limitado pensamento crítico enxergam-se 
incapazes de participarem do conhecimento 
científico.

A escola precisa estar sempre repleta 
de anseios relativos à história . . . .ociedade. 
Esse processo é marcado pelas relações de 
poder, onde o conhecimento é também, po-
lítico, isto é, articula-se com as relações de 
poder. Rios (2011) observa a escola como 
sendo:

A alavanca da mudança social. Esta ten-
dência expressa uma visão da institui-
ção escolar que chamamos de otimista 
e ingênua. Sua transmissão, produção e 
reprodução no espaço educativo escolar 
decorrem de uma posição consciente de 
uma direção deliberada e de um conjun-
to de técnicas que lhe são adequadas 
(RIOS, 2011, p. 88).

Conforme Rios (2011) não se podem 
julgar as escolhas, decisões e atos do sujeito 
na mesma visão mecânica da história e sem 
capacidade de aprender com o tempo na pos-
sibilidade e na necessidade da educação, do 
conhecimento que não pode deixar jamais de 
formar o cidadão com capacidade de decidir 
e agir na transformação da sociedade e do 
mundo, inserindo-se nele; fato da educação 
de formação e jamais de treinamentos.

Devemos sonhar com uma sociedade 
mais justa e mais humana, menos agressiva 
e violenta. Acredita-se na capacidade do ser 
humano ser consciente de si mesmo, com 
possibilidade de escolher, decidir, intervir no 
mundo e ter assegurado esse direito, porém 
é necessário que aprenda que sua autonomia 
só é autêntica no acatamento da autonomia 
dos outros.

Os alunos devem ser motivados a pen-
sar, indagar e indignar-se, ter dúvidas, ex-
perimentar e agir, aprenderem a decidir, de-
cidindo. A tarefa progressista é estimular e 
possibilitar a capacidade de intervenção no 
mundo e jamais cruzar os braços frente aos 
desafios.

O progressista deve testemunhar a to-
dos e em todos os lugares a certeza dos fatos 
sociais, econômicos e históricos se dá dessa 
forma ou daquela forma, e que a nossa ação 
sobre eles causam as transformações.

A educação é transmissão de cultura, 
não há sociedade sem cultura e não se fala 
cultura sem a referência de uma relação so-
cial. Em primeira instância, a cultura pode ser 
definida como o mundo transformado pelos 
homens, partindo desse princípio é preciso 
fazer referência às relações dos homens com 
a realidade que o cerca e da qual elas fazem 
parte, que . . . .undo.

Influenciada por Piaget e Vygotsky a ma-
neira de encarar o desenvolvimento cognitivo 
da criança modificou-se passando a consi-
derar diferentes outros fatores influenciadores 
na aprendizagem da criança, como o meio 
sociocultural no qual ela vive.

Alguns professores devido à programa-
ção na instituição escolar e em sala de aula 
ficaram desorientados sobre a quem recorrer, 
pois tudo o que possuíam era ultrapassado e 
teoricamente desordenado.
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Para aprender, a criança precisa estar 
apta a fazer um investimento pessoal no sen-
tido de renovar-se com o conhecimento. Im-
plica num movimento que envolve a utilização 
dos recursos cognitivos mesclados com os 
processos internos, quanto com suas possi-
bilidades sócio afetivas.

Vale dizer que a aprendizagem vai acon-
tecendo à medida que o educando vai cons-
truindo uma série de significados que são re-
sultados das interações que ele fez e continua 
fazendo em seu contexto social.

Observa Bruno e Heymeyer (2003) e 
Matos (2015) que:

A construção de uma pedagogia para 
educação enfatiza o direito de ser criança, 
poder brincar, viver experiências significa-
tivas de forma lúdica, informal . . . .ireito 
de ir à escola e aprender de forma mais 
sistematizada. Esse caminho busca a su-
peração da dicotomia entre tratamento 
e assistência, que ainda vigora em mui-
tas instituições de ensino especializadas 
(BRUNO e HEYMEYER, 2003, p. 3; MA-
TOS, 2015, p. 19).

Conforme o Referencial Curricular Na-
cional para Educação Infantil (RCNEI, 1998, 
p. 23) entende-se que educar significa pro-
piciar situações de cuidado, brincadeiras e 
aprendizagens orientadas de forma integrada 
e que possam contribuir para o desenvolvi-
mento das capacidades infantis de relação 
interpessoal, de ser e estar com os outros, 
em uma atitude básica de aceitação, respeito, 
confiança, . . . .cesso, pelas crianças, aos co-
nhecimentos mais amplos da realidade social 
e cultural (apud BRUNO e HEYMEYER, 2003, 
p. 3).

Kuhlmann (2010 apud FARIA e PALHA-
RES, 2010) completa dizendo que:

Não é a criança que precisa dominar con-
teúdos disciplinares, mas as pessoas que 
a educam. Logo, tomar a criança como 
ponto de partida da proposta pedagógica 
exigiria compreender que para ela conhe-
cer o mundo envolve o afeto, o prazer, 
o desprazer, a fantasia, o brincar, o mo-
vimento, a poesia, as ciências, as artes 
plásticas e dramáticas, a linguagem, a 
música . . . .atemática de forma integrada, 
pois a vida é algo que se experimenta por 
inteiro (KUHLMANN, 2010 apud FARIA; 
PALHARES, 2010, p. 65).

As atuais discussões sobre gestão es-
colar têm como dimensão e enfoque de atu-
ação a mobilização, a organização . . . .rticu-
lação das condições materiais e humanas 
para garantir o avanço dos processos sócio 
educacionais, priorizando o conhecimento e 
as relações internas e externas da escola.

O objetivo final da gestão .  .  .  .arantia 
dos meios para a aprendizagem efetiva e sig-
nificativa dos alunos. O entendimento é de 
que o aluno não aprende apenas na sala de 
aula, mas na escola como um todo. Faz-se 
necessário que a escola seja, em seu con-
junto, um espaço favorável à aprendizagem.

Deve ser criando um ambiente de efer-
vescência pela busca do conhecimento, de 
curiosidade em relação ao mundo, que os 
educadores capturem o conhecimento que 
circula na sociedade . . . .ragam para dentro 
da escola, interagindo com a sociedade e re-
cuperando o papel da escola na formação 
holística do aluno.

Entretanto, as burocracias enraizadas 
no sistema político e econômico, continuam 
emperrando as transformações necessárias 
as administrações da educação. A transição 
para a democracia política não conseguiu 
abolir o regime de correlação de forças desi-
guais entre o Ministério da Educação e Cultu-
ra e as secretarias da educação, entre estas 
e as escolas.
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Esta disputa de forças desiguais vem 
se justificando a cada momento, seja pela 
imposição de processos e técnicas de ges-
tão, pelo controle do conhecimento na escola, 
pelo arrocho salarial dos professores e funcio-
nários, ou mais evidentemente pelo sucatea-
mento dos equipamentos da escola.

Na visão de Machado (2002):

É necessária a formação de um controle 
social da sociedade civil sobre o Estado, 
através de uma permanente participação 
popular nas decisões da coisa pública, 
da criação de um novo senso comum que 
substitui os velhos princípios tayloristas 
e fordistas por novos princípios e novas 
práticas participativas de administração 
(MACHADO, 2002, p. 56).

A política educacional brasileira está 
permeada por essa correlação de forças de-
siguais (NEVES, 2002, p. 18).

A gestão democrática participativa, ten-
do sido institucionalizada parcialmente como 
princípio ou diretriz constitucional, e não sido 
definidos os mecanismos participativos, abriu 
uma brecha para futuras lutas e movimentos 
dos profissionais da educação (GOHN, 2015).

O grande móvel do movimento foram 
os conselhos populares. Em suas discussões 
semanais as decisões do orçamento partici-
pativo, do saneamento básico, eleições de 
diretores de escola, estabelecimento das pas-
sagens de ônibus, transporte urbano, apro-
priação do solo urbano, construção de postos 
de saúde, produziram profundas transforma-
ções na vida urbana.

Tal situação vem provocando um des-
virtuamento do caráter público da instituição 
escolar, na medida em que têm dificultado na 
reunião pedagógica e no conselho escolar, 
condições para a definição clara do sentido 
e dos caminhos que a escola tem que trilhar 
no desempenho de sua função social.

Perdeu-se da escola, a certeza de sua 
importância para o grande contingente da po-
pulação que continua valorizando a formação 
escolar e que conta com trabalho da escola 
pública como parte de um projeto de melhoria 
de vida.

Entende-se, no entanto, que gestão de-
mocrática e participativa implica na efetivação 
de novos processos de organização e gestão 
baseados em uma dinâmica que favoreça os 
processos coletivos e participativos de deci-
são, contribuindo com o fortalecimento dos 
mecanismos e processos de democratização 
da escola, em especial do conselho escolar 
por meio da análise dos desafios, limites e 
possibilidades de tal gestão.

Segundo Wellen; Wellen (2012):

A gestão escolar deve estimular, portanto, 
uma forma de educação que aponte um 
caráter prático a fim de facilitar ao aluno 
a transição entre a escola .  .  .  .ealidade 
integral da existência, a fim, de capacitá-lo 
a compreender seu meio a se dirigir au-
tonomamente (WELLEN; WELLEN, 2012, 
p. 176).

É muito importante criar condições e 
mecanismos de participação para os diferen-
tes atores sociais, para que possam contribuir 
com os diferentes espaços de decisão e res-
ponsabilidades nas unidades escolares.

A participação pode ser entendida 
como processo complexo que envolve vários 
cenários e múltiplas possibilidades organiza-
tivas. Não existe apenas uma forma lógica de 
participação.

A educação, enquanto prática social, se 
constitui em direito social do indivíduo. Histo-
ricamente muitas lutas foram desenvolvidas 
buscando garantir esse direito. A luta pela 
garantia de escola para todos se constitui em 
uma das bandeiras em prol da inclusão social 
e da efetiva participação da sociedade civil.
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Na perspectiva histórica crítica, está in-
serida a preocupação de se preparar a classe 
trabalhadora para assumir o papel de clas-
se dirigente, antes de tornar-se dominante. A 
apropriação concreta do saber objetivo, arti-
culado com os interesses da classe trabalha-
dora, reforça e amplia a luta hegemônica da 
classe .  .  .  .sta articulação que a coloca no 
caminho de ser dirigente antes que governan-
te. Gramsci (1984 apud LUCK, 2000) reforça 
que:

Um grupo social pode, e mesmo deve im-
por-se como dirigente antes de conquistar 
o poder governamental, e essa é uma das 
condições principais para a conquista do 
poder; após a tomada do poder, mesmo 
se ele detém firmemente, seu papel domi-
nante não deve, em função disso, fazê-lo 
perder sua função dirigente (GRAMSCI, 
1984 apud LUCK, 2000, p. 153).

Isto implica em perceber-se que a ar-
ticulação da prática educativa escolar com 
os interesses dos dominados supõe um mo-
vimento de unidade da dimensão política e 
técnica dessa prática que, por sua vez, se 
articula com o conjunto de práticas sociais.

Ianni (1963) completa que:

Os limites da democratização da escola 
coincidem com os limites da democracia 
na sociedade de classes. Compreendida 
nesta visão, a prática pedagógica pro-
gressista toma a escola como instrumento 
de mediação entre o indivíduo . . . .ocie-
dade. Tem-se, de um lado, o aluno, ser 
socialmente determinado, cuja realidade 
. . . .eferencial concreto, ao qual se dará 
continuidade por meio do saber estrutura-
do, de domínio do professor. Este saber, 
elaborado, constitui-se em ruptura relati-
vamente ao conteúdo mágico do saber 
popular detido pelo aluno (IANNI, 1963, 
p. 205).

Entender a escola como mediação signi-
fica compreender o conhecimento como pon-
te para efetivação de um processo de trans-
formação social. O fato implica em entender 
que o papel político da escola está vinculado 
ao seu papel pedagógico. Implica, pois, num 
nível tal de competência docente capaz de di-
mensionar a ação pedagógica, resguardando 
a unidade de objetivos, conteúdos e métodos 
com propriedade e coerência, evidenciando 
seu compromisso político ao garantir que isto 
esteja a serviço da mudança necessária.

Assim, a escola progressista denuncia 
a não diretividade como instrumento de do-
minação, resgatando a ação diretiva do edu-
cador que representa a ruptura com o que foi 
socialmente determinado e promove a forma-
ção coletiva do educando.

Nesta perspectiva, acredita-se que, na 
medida em que a administração colegiada 
mediatiza decisões estruturadoras da coletivi-
dade escolar, ela passa a constituir-se numa 
condição determinada e determinante de uma 
teoria e prática progressista de educação.

Bartinik (2011) observa a gestão esco-
lar como sendo:

Um tipo de administração que envolve 
planejamento, organização, direção, co-
ordenação e avaliação dos processos e 
resultados. Consiste, então, na condução 
dos destinos de um empreendimento, 
levando-o a alcançar seus objetivos. As 
principais concepções de gestão escolar 
apresentadas hoje no Brasil se classifi-
cam em quatro grupos: Técnico científica, 
Autogestionária, Interpretativa e Democrá-
tica Participativa (BARTINIK, 2011, p. 74).

O gestor deve compreender que exer-
ce um papel essencial na ação pedagógica, 
e para que possa contribuir para um ensino 
de qualidade, deve incluir na sua liderança 
diálogo, confiança, comprometimento, res-
ponsabilidade, ética, entusiasmo. Na visão 
de Grochoska (2011):
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Gestão envolve toda a comunidade que 
faz parte do espaço no qual se propõe à 
ação e pelo processo necessário, não se 
dando de maneira isolada, com encami-
nhamentos estáticos. Para que se efetive 
com um processo de constante melhoria 
dos espaços, é necessário que haja pla-
nejamento (GROCHOSKA, 2011, p. 89).

No processo educacional, a gestão 
escolar constitui um meio para a realização 
das finalidades, princípios, diretrizes e objeti-
vos educacionais que busca a promoção de 
ações que contribuam para alcançar a qua-
lidade social. O processo de gestão escolar 
propõe a melhoria da qualidade de ensino 
ofertado, com o objetivo de promover o de-
senvolvimento de sujeitos pró ativos e partici-
pativos. (BARTNIK, 2011, p. 30).

Luck (2010) é quem afirma que:

Desenvolver habilidades e atitudes de li-
derança é possível e imprescindível para 
quem desempenha funções educacionais 
e de gestão escolar mediante a prática 
intencional e contínua das habilidades e 
atitudes correspondentes. Essa prática 
se torna mais efetiva quando associada 
a ela há o esforço . . . .rientação pessoal 
no sentido de identificar as características 
dos comportamentos assumidos . . . .ua 
relação com os seus efeitos (LUCK, 2010, 
p. 124).

Como diz Paulo Freire (2016), o bom 
clima pedagógico-democrático . . . .ue o edu-
cando vai aprendendo, à custa de sua práti-
ca mesma, que sua curiosidade, como sua 
liberdade, deve estar sujeita a limites, mas em 
permanente exercício.

Já para Wellen; Wellen (2010) a ges-
tão é um resultado histórico oriundo do de-
senvolvimento da sociedade ao longo dos 
tempos, sendo marcada pelas necessidades 
e possibilidades criadas a partir do sistema 
capitalista, sendo essa realidade determinan-
te para o destino dos maiores esforços dos 
empregados.

Considera-se que para melhor entender 
o que é uma organização é preciso compre-
endê-la como um espaço de conflitos, solu-
ções e contextos tanto técnicos e culturais 
como políticos ou humanos.

Assim . . . .scola, uma organização, um 
sistema ativo de interações entre sujeitos e 
ações, que se degrada e se produz de ma-
neira a se manter . . . .e perpetuar em plena 
e constante transformação.

Nessa perspectiva, o espaço escolar 
também sofre influências, tendo que se adap-
tar às transformações que a sociedade lhe 
impõe . . . .ova concepção de mundo que o 
paradigma lhe apresenta.

Os organizadores de uma escola, ou 
seja, os que fazem o projeto político peda-
gógico não podem esquecer que a unidade 
.  .  .  .otalidade do universo, constantemente, 
se fazem presentes. Uma administração de-
mocrática se volta para o componente social 
e cultural, engendrado pelas interrelações 
pessoais no interior da escola, que passa a 
ser concebida como uma organização viva e 
dinâmica para a qual se propõe um novo tipo 
de organização e gestão.

Nessa administração, a dimensão polí-
tica orienta as ações e confere às questões 
técnicas a função de meio a serviço dos fins 
estabelecidos. Na prática, os envolvidos no 
processo educacional deveriam se organizar 
democraticamente, sendo a autoridade distri-
buída entre todos, a fim de garantir a divisão 
de responsabilidades e possibilitar à escola 
ganhar o alcance de seus objetivos.

Surge daí a necessidade que essa admi-
nistração crie, simultaneamente, mecanismos 
que favoreçam a expressão . . . .articipação 
dos membros da comunidade na escola, e 
que esteja atenta para compreender os inte-
resses manifestados pela comunidade interna 
e externa.
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A gestão democrática da escola é uma 
contribuição indispensável, uma garantia e 
uma prática concreta desta construção eman-
cipadora da existência das pessoas e da hu-
manidade. O diretor deve seguir para manter 
o equilíbrio entre o pedagógico . . . .dminis-
trativo e reconhecer que as falhas decorrem 
fundamentalmente de ações gerenciais. Se 
uma escola não vai bem, é possível encon-
trar muitas justificativas, mas nenhuma exime 
a direção da responsabilidade.

Entende-se, então, a gestão escolar 
como sendo um empreendimento administra-
tivo do qual fazem parte direção, organização, 
coordenação, planejamento e direção, con-
sidera-se que esta prática pedagógica seja 
o elo efetivo para que se consiga alcançar 
objetivo dentro da escola.

As funções administrativas escolares 
relacionam-se às atividades meio, enquanto 
que as funções pedagógicas relacionam-se 
às atividades fim, dessa maneira ambas, po-
rém impregnam do caráter educativo, formati-
vo, próprio das instituições educacionais.

Tais funções respondem pela viabiliza-
ção do trabalho pedagógico didático e por 
sua integração e articulação com os professo-
res em função da qualidade do ensino. Arroyo 
(2005) a gestão escolar como sendo:

A atividade pela qual são mobilizados 
meios e procedimentos para atingir os 
objetivos da organização, com eficiência 
e eficácia, de maneira objetiva, inteligen-
te, sistemática, organizada e planejada. 
Sendo importante percebermos que não é 
uma mera troca da palavra administração 
para gestão escolar. Esse conceito atual 
procura incorporar, com mais ênfase, o 
aspecto mais criativo da administração. 
Cria-se o futuro . . . .aminho pelo qual quer 
se trilhar para alcançá-lo (ARROYO, 2005, 
p. 135).

O papel dos gestores é de mais respon-
sabilidade com o conteúdo . . . .étodo daquilo 
que está sendo feito para alcançar os objeti-
vos de uma organização escolar. Antes, era o 
seguir ordens de uma estrutura hierárquica rí-
gida, eram seres obedientes e não pensantes.

Agora, são outras expectativas, são pen-
samentos . . . .iabilização destes que estão em 
jogo, em equilíbrio entre as regras do sistema 
do Estado . . . .utonomia da unidade escolar, 
representadas por suas instituições locais.

Nessa administração, a dimensão polí-
tica orienta as ações e confere às questões 
técnicas a função de meio a serviço dos fins 
estabelecidos.
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Como gestor público, o diretor de escola deve reunir em seu perfil profissional caracte-
rísticas que lhe possibilitem observar, pesquisar e refletir sobre o cotidiano escolar de forma 
a aprimorá-lo conscientemente, compreendendo os condicionamentos políticos e sociais que 
interferem no cotidiano escolar para promover a integração com a comunidade; construindo 
relações de cooperação que favoreçam a formação de redes de apoio . . . .prendizagem re-
cíproca.

Observa-se que a escola caminha em passos lentos rumo à democracia para a edu-
cação, quando os diretores ficam subordinados ao sistema, numa hierarquia que acaba por 
comprometer a autonomia da escola, portanto fica subentendido que a promoção de uma 
gestão educacional democrática e participativa está associada à delegação de autoridade 
pelo sistema educacional às instituições de ensino e suas direções.

Entretanto, há que se ver a forma como esta participação deve acontecer, pois chamar 
os pais para participar de reuniões ou atender a chamados da escola para tratar unicamente 
de comportamento e notas de seus filhos é muito pouco quando se fala de participação.

A escola deve criar formas para trazer a comunidade para interagir mais, conhecendo 
não só o comportamento de seus filhos, mas, também, os problemas, dificuldades e as con-
dições e recursos da escola que é oferecido para a educação da comunidade.

E a comunidade deve levar à escola todas as suas necessidades e anseios, participando 
dos planejamentos, ações e decisões a serem tomadas diante dos problemas que surgem 
dentro e fora da escola agindo conjuntamente. A escola deve criar meios para aproximar mais 
os alunos da escola, favorecendo mais a convivência do aluno no espaço escolar e fora dele.

Conclui-se, que a educação em todos os seus aspectos, seja a grande responsável para 
que à democratização escolar passe realmente a fazer parte das escolas, que seja inserida de 
forma realmente democrática, desde a escolha de seus diretores aos líderes de classe, cujos 
escolhidos pelos integrantes da escola e das pessoas que com ela se envolvem direta ou 
indiretamente; desta maneira todos ganharão . . . .irtude educacional cada vez mais alcançará 
forças, acarretando na quebra de paradigmas.

A formação de gestores e professores também deve ser repensada, falta a eles um es-
tudo amplo da realidade atual, investir em capacitações para que a aprendizagem não termine 
com o curso de graduação.

Com esta intervenção identificamos alguns aspectos importantes sobre a gestão de-
mocrática, na qual constatamos a importância de se acreditar no desenvolvimento de uma 
gestão democrática, apesar da adversidade.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Diante do comportamento das crianças diariamente afirmamos que as manifestações 
sexuais que foram vistas são: manipulação dos órgãos genitais, contato com o corpo, 
curiosidade do corpo do colega. A realização deste trabalho se deu frente às dúvidas 
sobre como tratar o tema sexualidade, pode-se afirmar que o trabalho em educação 
sexual infantil não deve trazer respostas prontas. A importância da história da sexualidade 
humana é relevante para os pais, educadores e responsáveis que pretendem lidar com o 
tema, pois ele está ligado ao estudo da repressão sexual. A sexualidade é um tema muito 
constrangedor, até porque se os pais forem esclarecidos e elucidado sobre a sexualidade, 
mesmo assim ele pode ser surpreendido pelo filho, na verdade, os antigos tabus estão 
sendo superados cada vez mais, pois hoje estamos em uma sociedade que não tem mais 
vergonha de perguntar e de ser esclarecido. Então cabe aos responsáveis, professores se 
fazer presente, não como controlar a vontade dos alunos, mas propiciar reflexão sobre o 
tema.

Palavras-chave: Educação; Sexualidade; Crianças.

SEXUALIDADE INFANTIL
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Já na condição de professora de séries iniciais do ensino fundamental, observei e 
me preocupei com o assunto sexualidade. Que vem ocupando um grande espaço 
na mídia atual. Por esse motivo me questionei, pesquisei e após, cheguei a um 

consenso para elaborar este trabalho.

Este será um espaço onde os antigos tabus e preconceitos terão que ser superados, 
precisamos acabar com esse preconceito que não podemos falar sobre sexo. Observamos 
que muitas vezes participamos e compactuamos com uma sociedade consumista, onde a 
sexualidade tem sido exposta de forma indevida, como se fosse uma mercadoria pronta a 
ser vendida, sendo divulgada em grandes vitrines, influenciando o comportamento de nossas 
crianças.

Será que em algum momento temos parado para refletir sobre a influência que o assun-
to sexualidade tem sobre o comportamento e educação de nossas crianças? Diante desta 
situação, como lidar com este assunto no cotidiano? Estas são questões abordadas, e que 
irão conduzir até nossas considerações finais. Tudo com base em estudo de vários autores e 
filósofos sobre o tema sexualidade na infância.

Todas essas questões de dúvidas poderão ser esclarecidas com o desenvolvimento 
deste trabalho. Onde visa destruir falsas informações e tratar sobre este assunto de maneira 
prática e eficiente para a realização pessoal das crianças.

As experiências em sala de aula, somadas com as ideias de autores que serão estuda-
dos no decorrer desse artigo certamente trarão parâmetros mais sólidos para que se com-
preenda a melhor maneira de tratar da educação sexual com as crianças em seu cotidiano.

Temos em mente que devemos refletir sobre vários desses textos, principalmente os que 
abordam o assunto em questão, até chegar a uma conclusão que responda o questionamento 
que inicialmente foi feito.

Para a continuidade do trabalho analisei o pensamento e as práticas pedagógicas, os 
processos internos e influências externas atendendo que o desenvolvimento das crianças 
depende de vários fatores como, por exemplo, da grande influência que as experiências do 
indivíduo significam para a aprendizagem e, entre elas, as experiências que envolvem a se-
xualidade e seus desafios.

Mas cada um dá um significado particular a essas vivências, o que leva a perceber que 
o jeito de cada um aprender o mundo é individual, mas que existem dificuldades de lidar com 
o tema sexualidade.

Aproveitando a convivência com crianças das séries iniciais do ensino fundamental 
surge diante do tema sexualidade desenvolvida neste trabalho a necessidade de assumir o 
desafio presentes quando se trata de educação sexual: de um lado, as críticas (as proibições, 
os interditos e as permissões) e do outro, o afetivo, (tão sufocado pela educação tecnicista e 
pelo discurso objetivo e distante).

INTRODUÇÃO
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TABU E EROTIZAÇÃO DO CORPO

Para desenvolver um estudo sobre a 
educação sexual no nosso cotidiano existe a 
necessidade de um breve histórico da forma-
ção dos tabus e preconceitos que giram em 
torno da sexualidade, bem como da impor-
tância da mídia na transformação dos valores. 
Nunes e Silva (2006, p. 2 afirmam que:

A sexualidade é uma manifestação on-
tológica da condição humana, isto é, a 
sexualidade faz parte da própria constitui-
ção intrínseca do que seja o ser humano. 
Torna-se assim uma das mais privilegia-
das dimensões de sua manifestação sub-
jetiva, histórica e social (NUNES; SILVA, 
2006, p. 2).

Esse fato é evidente se analisarmos 
nossas próprias vidas e nossa história de 
vida, que nosso corpo traz marcas da vida 
que expressa valor e cultura. Esse tema ero-
tização é a preocupação de todos os pais e 
responsáveis das crianças, segundo a defini-
ção do dicionário “erotização” é a “ação ou 
resultado de erotizar-se”, a erotização pode 
ser na forma direta ou indireta como uma pro-
paganda que expõe um corpo de uma criança 
ou a violência sexual (NUNES; SILVA, 2006).

O corpo é objeto centrado em padrões 
estéticos e sociais. A idade, a altura, o peso e 
a cor da pele são as características principais 
para que sua imagem seja aceita. De acordo 
com a Childhood Brasil a erotização infantil é 
considerada como uma das principais cau-
sas da violência sexual contra crianças. Uma 
pesquisa da Childhood Brasil sobre violência 
sexual na infância publicado em setembro de 
2016 revela que, entre 2012 e 2015, foram 
registrados mais de 157 mil casos de vio-
lência sexual que envolve tanto a exploração 
quanto o abuso de crianças e adolescentes. 
Quer dizer que, a cada uma hora, há 4 casos 
de uma criança violentada sexualmente no 
Brasil, onde a maioria das pessoas são do 
convívio da família.

Pode-se observar que os jovens, cada 
vez mais cedo, participam da sexualidade 
anunciada pela mídia e as crianças estão nes-
se meio, pois a TV é um veículo poderoso 
em formar conceito e valores, muitas vezes 
errados. Sabemos e entendemos que a fun-
ção sexual nos seres humanos não está uni-
camente ligada ao ato biológico, necessário 
para reprodução da espécie. Mas sim no falar, 
nos gestos e também no olhar.

De acordo com Vasconcelos (1971, p. 
30):

Pois que a natureza não coloca valores. A 
percepção que um homem terá de certos 
valores se exerce num contexto cultural 
que os seleciona, os põe e os impõe, os 
hierarquia. De modo que a pessoa faz sua 
entrada em um mundo já valorizado. É se-
guramente tarefa pessoal que cada um re-
pense esses valores, criticá-los e assumir 
essa valorização conscientizada, a custa 
mesmo de inúmeras angústias (VASCON-
CELOS, 1971, p. 30).

Concordamos com a afirmação do au-
tor e acrescentamos que podemos propor 
que todos nós escola, pais e sociedade tra-
ta as questões da sexualidade, gênero e da 
prevenção das DST/AIDS sob os princípios 
da igualdade de condições, e à questão da 
formação do ser humano e valorizar seu al-
truísmo.

A abertura para o diálogo é muito impor-
tante, o qual deveria juntar a informação sobre 
métodos contraceptivos à noção de prazer. 
Assim, quem sabe, a criança poderia expor 
seus medos, conflitos, dúvidas e curiosidade 
etc. O destaque na comunicação, que deve 
expressar o compromisso com confiança e 
acolhimento.

Como observadora do comportamen-
to das crianças no ambiente escolar pode 
afirmar que as manifestações mais frequen-
tes são: manipulações dos órgãos genitais, 
contato corporal, curiosidade sobre o corpo 
do colega, curiosidade sobre parto e relacio-
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namento sexual. Conforme vemos na figura 
as crianças têm muitas curiosidade sobre o 
corpo, como os bebês entram na barriga da 
mãe e muito mais assunto além, onde muitos 
adultos não sabem como responder.

Fonte: Revista saúde

Ao assistir televisão e internet nas suas 
propagandas pode gerar uma curiosidade 
das crianças em conhecer mais a fundo so-
bre a sexualidade em geral.

As crianças também permanecem gran-
de parte do tempo em frente da televisão, ce-
lulares e tablets, e do que na escola, brincan-
do ou até mesmo em outros casos o tempo 
com a família e bem escasso, pois hoje vive-
mos em uma sociedade que os responsáveis 
pelas as crianças não tem mais tempos para 
elas, pois devem estar trabalhando, ocupado 
com seus afazeres e até mesmo no celular 
muitas vezes esquecendo de dar atenção 
para a aquela criança.

Nas conversas e reuniões entre profes-
sores sobre o tema sexualidade, temos acre-
ditado que não basta o professor encerrar o 
assunto como “meus alunos não são curio-
sos, por isso não me compete esse assunto”, 
e ter postura neutra.

No qual o aluno ficará sem informação 
sobre esse assunto, o que é muito importante 
todos os alunos terem essa educação sobre 
a sexualidade, para as crianças ficarem mais 
atentas ao seu corpo e também sobre o abu-
so que está acontecendo e muitas das vezes 
as crianças não sabem de expressar. Seu 
comportamento diante de tantas informações 
será das mais diferentes maneiras possíveis 
e a escola deverá estar preparada para dar 
conta de tão importante tarefa.

O que acontece na realidade é que 
muitas das nossas atitudes “professor” e ma-
neiras de pensar sobre sexo e sexualidade 
podem ser explicadas através dos tempos de 
uma sociedade antiga e esses valores podem 

ter passados de pai para filho e pelos vários 
discursos que falavam a sociedade em rela-
ção ao sexo e como este deveria ser abor-
dados.

Foucault (1999) escreveu que foi a par-
tir do século XVIII que houve uma proliferação 
de discurso sobre sexo. E que foi o próprio 
que instigou tais discursos através da igreja, 
da escola, da família e do consultório médico. 
Mas o que tais instituições pretendiam era o 
domínio e o controle sobre a população.

Uma educação sexual com vista à trans-
formação passa primeiro pelo entendimento 
e valores de cada um de nós educadores. 
Todos nós recebemos algum tipo de educa-
ção sexual, influenciados pela nossa cultural, 
e há muito preconceito, discriminação e exclu-
são social de grupo ou indivíduos em função 
do exercício de sua sexualidade (FOUCAULT, 
1999).

É importante que esteja acontecendo no 
espaço escolar uma educação sexual dando 
condição de compreender a riqueza única da 
sexualidade infantil. A educação sexual preci-
sa estar acontecendo como um momento nor-
mal e não diferente da sua realidade e sendo 
superados os conceitos errados que tem em 
sua cabeça (FOUCAULT, 1999).

BRINCADEIRAS SEXUAIS INFANTIS

A criança aprende através de brinque-
dos ou brincadeiras ao assumir o papel do 
adulto toda criança o libido ativo desde que 
nascem as vezes são esquecidas e claro que 
nesta idade não existe relações ligada ao 
sexo são .

Na opinião de Suplicy (1990), entende 
que a criança de 8 anos gosta de brinca-
deiras do tipo pega-pega onde as meninas 
procuram a brincadeira cutucando-os, e eles 
correm atrás delas, trazendo excitação quan-
do eles dizem que vão pegá-las. As brinca-
deiras sexuais fazem parte que as crianças 
possam descobrir e sempre se respeitada e 
essa descoberta é umas das vivências delas.
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O desenvolvimento da criança na edu-
cação familiar é muito importante pois, as 
crianças aprendem por meio de observação e 
ensinamos mesmo no silêncio.A criança pre-
cisa ter um olhar sem maldade e que tenha 
amigos dos dois sexos, o que lhe ajudará no 
desenvolvimento psicológico, social e sem 
preconceito (SUPLICY, 1990).

OS PRIMEIROS PASSOS PARA A 
REALIZAÇÃO DE ORIENTAÇÃO SEXUAL 
NA ESCOLA - FASES DA SEXUALIDADE 
INFANTIL (FREUD)

Freud (1905) propõe várias fases psi-
cossexuais na criança, nas quais inclui expe-
riências vividas por ela, em relação ao seu 
corpo ou em contato com o corpo da mãe.

A mudança de uma fase para outra é 
aos poucos e sua transição varia de uma 
criança para outra. Freud descreve a sequ-
ência das manifestações do impulso sexual 
em 5 fases: oral, de latência e genital. Como 
a nossa pesquisa é há de 7 anos, será dada 
maior ênfase ao se falar da fase fálica (dos 3 
aos 7 anos de idade).

FASE ORAL (0 A 18 MESES)

Mais ou menos até o primeiro ano e 
meio de vida da criança, os principais órgãos 
de prazer são seus lábios, a sua boca e a sua 
língua, esses desejos são de natureza oral. A 
importância para a criança dessa idade é o 
ato de sugar ou de colocar na boca. Freud 
(1905) propõe que se estas necessidades 
forem feitas, a criança crescerá de uma for-
ma mais saudável, e se não forem realizadas, 
como o desmame por ser que ela fique com 
seu ego insatisfeito

FASE ANAL (18 MESES A 3 ANOS)

Esta fase é mais ou menos de um e 
meio até 03 anos ela descobre o prazer na 
eliminação das fezes e urina dessas sensa-
ções de prazer e desprazer a criança associa 
que pode expulsar ou reter as fezes e urina. 

Se durante essa etapa a criança passar mui-
tas frustrações, seu ego também poderá ser 
prejudicado no processo de desenvolvimento 
(FREUD, 1905).

As crianças algumas vezes manipulam 
suas fezes com o interesse de descobrir seu 
corpo. Para ela, suas fezes não possuem algo 
como ‘sujo’, mas sim de sua obra, essa crian-
ça não deve ser repreendida em sua ação. É 
importante que levemos sua curiosidade para 
outros estímulos, como: a brincadeira massi-
nha, não intervindo no seu desenvolvimento 
e criatividade. A repressão como a exagera-
da preocupação com a limpeza pode levar a 
criança a um afastamento de seus genitais 
(FREUD, 1905).

FASE FÁLICA (3 A 7 ANOS)

Nesta fase, o principal papel são os ór-
gãos genitais, quando já se percebe as dife-
renças dos corpos entre sexos. As crianças 
acreditam que todas as pessoas eram iguais, 
mas elas descobrem que são diferentes. As 
crianças percebem as diferenças dos corpos 
e com isso tenham curiosidade de ver os ge-
nitais das outras (FREUD, 1905).

Nesta fase surge o medo da castração, 
para os meninos que tem o pênis para eles 
todos tem pênis é aí que ele descobre que as 
meninas são diferentes.

Freud (1905, p. 200-201) afirma que:

Esta convicção é energicamente mantida 
pelos meninos, é obstinadamente defen-
dida das contradições que cedo resultam 
das observações e só é abandonada 
após graves lutas internas (o complexo 
de castração). Os substitutos deste pênis, 
que eles acham que falta nas mulheres, 
desempenham um grande papel na de-
terminação da forma assumida (FREUD, 
1905, p. 200-201).

Às vezes, as brincadeiras podem trazer 
consequências trágicas para o psicológico da 
criança. Durante esse período, a criança tam-
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bém se interessa pelo papel que o pai tem 
dentro de casa, e tem a curiosidade como 
nascem os bebês.

A atração da criança pelo do sexo opos-
to, que ocorre aproximadamente dos 3 a 5 
anos de idade. Nesse momento, essa atra-
ção pode ocorrer sofrimento para as crianças, 
porque a escolha ou preferência por um dos 
pais gera culpa em relação ao outro, nesse 
período de identificação com o ser do mesmo 
sexo. Nesta fase os vínculos importantes são 
ainda com os pais.

Nesta fase pode ocorrer, por exemplo, 
a filha viver bem em sua casa, ela imitará as 
atitudes de sua mãe usando sapatos de sal-
to, passando batom, se ocupando de tarefas 
de mãe. Se essa criança viver em uma casa 
onde o marido não goste da sua esposa, ela 
procurará não identificar-se com a sua mãe, 
podendo ficar com algumas características 
masculinas, o mesmo ocorrerá com o menino.

Freud (1905, p. 199- 200), ressalta que:

Quase na mesma época em que a vida 
sexual das crianças atinge seu primeiro 
ápice, entre as idades de 3 e 5 anos, elas 
também começam a mostrar sinais da ati-
vidade que pode ser atribuída ao instinto 
do saber ou da pesquisa. Este instinto não 
pode ser contado entre os componentes 
instintivos elementares, nem pode ele ser 
classificado como pertencente exclusiva-
mente à sexualidade (FREUD, 1905, p. 
199- 200).

Alguns sintomas como: insônia, agres-
sividade, irritabilidade, podem acontecer devi-
do aos pensamentos que a criança tem nessa 
fase. Ao identificar-se com os pais, a criança 
adquire seus valores. Adquirindo alguns valo-
res a criança aceita algumas regras que seus 
pais têm, quando uma dessas regras é que-
brada pela criança, uma voz no seu interior 
a condena

ABUSOS SEXUAIS

As crianças abusadas sexualmente po-
dem ter um olhar muito diferente das outras 
crianças que cresceram em uma casa com 
carinho. Para os meninos existe uma grande 
barreira para falar desse assunto que estão 
sendo abusados, pois eles sentem vergonha 
das outras pessoas, para alguns meninos 
que eles são fortes o suficiente para enfrentar 
sozinho, autoconfiante. A criança confia mui-
to no adulto, por isso quando alguma coisa 
acontece com ela a criança não consegue 
confiar novamente e pode afetar seu futuro 
(VASCONCELOS, 1971):

Comportamentos observados em crian-
ças abusados sexualmente:

• Baixa autoestima.

• Sonolência, pesadelos.

• Perda ou excesso de apetite.

• Urinar na cama.

• Distúrbios no aprendizado.

• Comportamento muito agressivo ou iso-
lado.

• Comportamento tenso, em estado de 
alerta.

• Regressão a um comportamento muito 
infantil.

• Tristeza.

• Masturbação visível e contínua, brinca-
deiras sexuais agressivas.

• Relutância em voltar para casa.

• Não frequentar a escola por vontade 
dos pais.

• Faltar frequentemente à escola.

• Não participar das atividades escola-
res, ter poucos amigos. 
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• Não confiar em adultos, especialmente 
os que lhe são próximos.

• Fugas de casa Dificuldades de concen-
tração.

• Choro sem causa aparente.

• Hiperatividade.

• Comportamento rebelde (VASCONCE-
LOS, 1971).

A SEXUALIDADE NO ÂMBITO 
EDUCACIONAL

Esse assunto de sexualidade na escola 
ela deve ser tratada direta e com palavras 
mais simples para que todos entendam e pos-
sam aprender. Com esse tema, é claro que 
devemos sempre ver a faixa etária com que 
estamos trabalhando. Princípios a respeito 
no assunto sexualidade escolar (VASCONCE-
LOS, 1971): Respeito por si próprio; Respeito 
ao outro; Responder o que a criança quer 
saber de forma honesta (VASCONCELOS, 
1971).

UNIVERSO ESCOLAR - COMO 
TRABALHAR A ORIENTAÇÃO SEXUAL 
NA ESCOLA

Existe um grande problema entre a es-
cola e a sexualidade, em como trabalhar a 
orientação sexual na escola, pois a nossa so-
ciedade nos dias de hoje está mais democrá-
tica em relação aos tempos passados.

Sendo assim podemos dizer que a par-
ticipação da sociedade por uma escola de-
mocrática vem ganhando forças, ao mesmo 
tempo participativa e preocupada com os no-
vos indivíduos a ser inserido na sociedade 
mostrando os valores, princípios e superando 
a visão que tinham incluindo preconceitos e 
entre outras atitudes que se manifestam em 
nossa sociedade (FOUCAULT, 1999: p. 189) 
“A estrutura epistêmica ‘hegemônica’ atua de 
forma pedagógica por meio da linguagem, 
das relações sociais, dos tabus, da moral, do 
‘científico’, do aceitável etc.”.

Nesta nossa pesquisa começamos fa-
lando da escola como um todo, pois diante 
dos problemas que a educação vem enfren-
tando, ela exerce o poder de formar o cidadão 
formando um ser crítico em seu dia a dia. A 
escola também é um ambiente que ensina re-
gras, bons modos para o ser humano usar em 
seu convívio, ou seja, na sua cultura. Desde 
criança a escola oferece em seus conteúdos 
trabalhados assegurados pelos órgãos supe-
riores um material didático como o conhe-
cimento do seu país e do mundo (NUNES, 
2006).

Para que serviria o nosso trabalho de 
orientação sexual se não nos preocuparmos 
nas novas tecnologias implantadas nas es-
colas se não implantarmos cursos, palestras 
para a formação dos professores, pois hoje 
essa demanda está sendo procurada cada 
vez mais cedo, e ao mesmo tempo complexa 
com a má formação dos educadores a falta 
de informação pertinente a sexualidade. O 
professor ao tratar de orientação sexual terá 
que estar preparado para exercer com autori-
dade e de modo autônomo para que quando 
ocorrer situações em seu cotidiano seja le-
cionando, orientando ou em qualquer tipo de 
dificuldade (NUNES, 2006).

Ao trabalhar o tema orientação sexual 
nas escolas as explicações mais comuns vêm 
através de vivências e discursos. Sobre como 
evitar as manifestações do sexo, pois na ver-
dade existem outros conceitos a serem ques-
tionadas em relação às necessidades e curio-
sidades que são desenvolvidas nas crianças. 
Quando falamos em educar incluindo a se-
xualidade não podemos deixar de ressaltar 
que é uma educação para toda a vida toda, 
quebrando preconceitos, tabus procurando 
orientar de maneira clara e simples de modo 
que não deixe dúvidas (NUNES, 2006).

A sexualidade é abordada em seu es-
paço privado, e depois com os familiares, e 
será de extrema importância da participação 
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da família na elaboração dos conteúdos onde 
são ensinados valores e conceitos. Por isso 
de modo sutil cabe a instituição mantenedora 
impregnar diversos pontos de vista, valores 
culturais e religiosidade que existe em nossa 
sociedade, para que a pessoa tenha um pon-
to de referência para ser um cidadão reflexivo. 
A importância do trabalho realizado pela es-
cola é importante, ambas têm que trabalhar 
juntas. Dessa forma o peso maior será da 
escola, onde formula projetos, e conta com 
uma participação maior dos educadores da 
área (NUNES, 2006).

Para que o trabalho de orientação sexu-
al seja trabalhado e entendido devidamente, 
o orientador deve levantar conhecimentos e 
questionamentos com as crianças sobre o 
assunto que está sendo falado de modo que 
ele próprio perceba as consequências dos 
seus atos.

O trabalho do orientador pode ensinar 
os alunos no seu cotidiano, o que pode ser 
falado em público, e o que pode levar como 
experiência de vida para o seu crescimento, 
exceto alguns casos mais graves, ele deve 
encaminhar para o especialista.

Reconhece-se que a Orientação Sexual 
sofre intervenções mais eficazes, por tanto 
tem se preocupado com a forma que a mí-
dia tem abordado o tema, como sabemos, é 
do modo mais vulgar e explorador, pois nós 
nos perguntamos será que a mídia transmite 
as informações de modo saudável? Que não 
comprometa a infância e a adolescência dos 
novos cidadãos que daqui a alguns anos esta-
rão no mercado de trabalho (NUNES, 2006).

Então nessa perspectiva da nossa pes-
quisa entra a educação para transformar es-
sas informações em conhecimentos de for-
ma que não prejudique na aprendizagem da 
criança e não faça juízo de valor diante des-
sas informações (NUNES, 2006).

A POSTURA DO EDUCADOR NA ESCOLA

Procuraremos esclarecer o desenvolvi-
mento da criança, no momento que o pro-
fessor reconhece as curiosidades e manifes-
tações da criança, ficará mais fácil conduzir 
a sua formação. É preciso que o educador 
tenha contato com o material teórico e esteja 
sempre se aperfeiçoando mantendo a ética 
profissional e um bom curso sobre esse tema.
De acordo com FOUCALT (1999 p. 175):

Seria inexato dizer que a instituição peda-
gógica impôs um silencio geral ao sexo 
das crianças e dos adolescentes [...]. Fa-
lar dos sexos das crianças, fazer com que 
falem dele os educadores, os médicos, os 
administradores e os pais. Ou então falar 
de sexo com as crianças, fazer falarem 
elas mesmas, encerrá-las numa teia de 
discursos que ora se dirigem a elas, ora 
falam delas, impondo-lhes conhecimentos 
canônicos ou formando, a partir dela, um 
saber que lhes escapa – tudo isso permi-
te vincular a intensificação dos poderes 
a multiplicação dos discursos (FOUCALT, 
1999).

Certamente com essas dificuldades en-
contradas pelo professor dificulta o seu traba-
lho, nos dias de hoje a grande preocupação 
que surge em sala de aula se refere às neces-
sidades e manifestações sexuais da criança 
que algumas delas são (FOUCALT, 1999),

• Palavrões;

• Carícias;

• Malícias;

• Namoros;

• Revistas pornográficas;

• Brincadeiras pornográficas;

• Curiosidades sobre o corpo do co-
lega;

• Curiosidades como nascem os be-
bês;
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• Manipulação dos órgãos genitais;

• Gestos obscenos;

• Desenhos nas carteiras e nos cader-
nos dos órgãos sexuais

• Escritas vulgares em relação aos 
órgãos genitais masculinos e femi-
ninos;

• Preservativos na sala de aula.

Seguramente as manifestações da se-
xualidade nem sempre aparecem de forma 
clara, e sim seguidas de: Piadas; Músicas que 
se refere ao sexo; Produção de gestos ; Ati-
tudes típicas de manifestações da sexualida-
de adulta. É muito comum percebermos que 
diante dessas curiosidades e manifestações 
infantis alguns comportamentos dos profes-
sores Normalmente são:

• Faz de conta que não viu nada;

• Não conseguem explicar correta-
mente;

• Conversar em particular com aluno;

• Constrangimento;

• Não sabe como agir (FOUCAULT, 
1999).

Diante dessas dificuldades digamos as-
sim que os professores se depara no cotidia-
no, cabe a ele assegurar o equilíbrio das situ-
ações existentes com relação à sexualidade, 
tentaremos definir como uma constituição em 
visões de proibições, com suas significações 
e as críticas impostas pela sociedade, exis-
tindo também o controverso do pessoal e a 
afetividade. A questão da sexualidade requer 
um profissional de uma formação competente 
para educar plenamente os indivíduos (FOU-
CAULT, 1999).

RELAÇÃO ESCOLA-FAMÍLIA

A relação entre a escola-família acon-
tece de forma homogênea onde a escola 
toma corpo de um novo saber, com valores 
de modo a satisfazer a sociedade. Cabe à 
escola manter os familiares bem informados 
sobre o que está sendo trabalhado com os 
educandos e a relação dos educadores com 
o material abordado (CABRAL, 1999).

Ao abordar estas questões sobre sexua-
lidade, escola, família, existe uma parte nega-
tiva proibido por parte das famílias em aceitar 
o trabalho da orientação sexual nas escolas. 
Muitas delas vêm com crenças de sua cultu-
ra que está inserida, algumas delas porque 
acham muito cedo para as crianças ter con-
tato com conteúdo e linguagem relacionados 
ao sexo entre outras (CABRAL, 1999).

Se observarmos a realidade de uma so-
ciedade democrática onde estamos inseridas, 
o trabalho de orientação sexual tem ganhado 
um grande espaço, onde antigamente era vis-
ta como uma sociedade fechada enfatizando 
religiões que era conservadora. A sexualida-
de se encontra na linha de pensamento, po-
demos dizer que é um trabalho para toda a 
sociedade onde os maiores envolvidos dire-
tamente é a escola-família. Pois cabe a cada 
um a reflexão de sua própria prática sexual 
vendo as necessidades e não a liberdade em 
seu desenvolvimento (CABRAL, 1999). 
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Nos últimos dias o tema sexualidade tem sido alvo de debates na mídia e até dentro de 
nossas casas, cada um querendo ensinar de cada maneira, esquecendo que muitas crianças 
estão sofrendo com isso. Podemos perceber neste trabalho que o tema sexualidade não pode 
ser trabalho de qualquer maneira.

Freud surgiu, estudou e descobriu que a sexualidade aparece de forma diferente nas 
crianças existindo cada etapa para essa fase. Os antigos tabus estão sendo superados con-
forme o tempo, quando falamos em sexualidade no século XXI fica complicado, pois algumas 
pessoas, famílias não aceitam esse assunto. A mídia é o principal meio onde as crianças têm 
acesso e com isso a mídia tem mostrado cenas de sexualidade deixando as crianças curiosas 
e com isso têm acontecido muitas tragédias por falta de informação.

Acreditamos fundamental em trabalhar em projetos de educação sexual como opiniões 
sobre tabus e preconceitos. Essa nossa pesquisa nos ensinou e diferentes caminhos para 
trabalhar o tema orientação sexual, ainda é bastante preocupante a necessidade de uma 
linguagem própria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O trabalho a ser apresentado mostrará uma análise da importância do brincar na 
educação infantil, a contribuição dos brinquedos e dos jogos para o desenvolvimento da 
criança. O lúdico é uma ferramenta muito importante nos dias de hoje, pois é brincando 
que se faz com que as crianças melhorem o seu desenvolvimento. O professor é um 
condutor de informações e conhecimento sobre essa etapa, que não pode ser ignorada. 
Infelizmente, hoje em dia nos deparamos com certos adultos que ainda acreditam que 
as brincadeiras são apenas uma forma de diversão, não conseguem distinguir que esse 
ato deve ser levado em consideração, ou seja, é através do brincar que existe uma 
contribuição para que a criança possa ter um desenvolvimento adequado onde aprendem 
a se comportar, compartilhar e tolerar, com isso a necessidade dos professores e familiares 
de conhecer atividades prazerosas e enriquecedoras no ensinamento para as crianças. É 
importante saber que brincar, além do que muitos pensam, não é apenas diversão, é uma 
atividade promotora de benefícios, onde desenvolve a coordenação motora, a habilidade, 
o convívio social e coletivo. É também uma porta para o professor observar como cada 
criança interage, observando assim a personalidade de cada uma delas, pois conhecendo 
o que cada uma pensa e sente, pode-se então fazer um melhor trabalho com sua prática 
pedagógica. 

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras;   Educação Infantil.

JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
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Com a realização desse trabalho será apresentado uma análise da importância do 
brincar na educação infantil, e a contribuição para o desenvolvimento da crian-
ça. Partindo-se do início onde o ato de brincar faz com que a criança tenha um 

desenvolvimento melhor.

É importante saber que brincar, além do que muitos pensam, não é apenas diversão, 
é uma atividade promotora de benefícios para as crianças, pois desenvolve a coordenação 
motora, a habilidade, o convívio com outros colegas, enfim a socialização do indivíduo.

O objetivo deste trabalho, é observar, analisar e interpretar as crianças em relação aos 
jogos, brinquedos e as brincadeiras que atualmente são pouco utilizados dentro do contexto 
atual, seja por falta de informação da necessidade do lúdico para o desenvolvimento infantil, 
ou talvez por falta de motivação por parte dos professores, a contribuição do lúdico para o 
desenvolvimento da criança, é essencial na primeira infância.

A justificativa do trabalho se dará em relação de que alguns adultos acreditam que as 
brincadeiras são apenas uma forma de diversão, porém esse ato não deve ser levado em 
consideração, é através dele que as crianças aprendem a se comportar, compartilhar e tolerar, 
por isso, existe a necessidade de que educadores e pais conheçam melhor essa atividade 
prazerosa e tão enriquecedora no conhecimento das crianças.

A escolha desse tema foi exatamente explorar e conhecer a necessidade de inserir o 
lúdico no ensino infantil e conhecer a história dessa atividade, pois desde a antiguidade, as 
brincadeiras estão presentes no cotidiano das crianças.

Outro ponto que foi o objeto de interesse é saber por que não existem mais as brinca-
deiras tradicionais, infelizmente, não há mais o resgate das brincadeiras de ruas, os jogos 
antigos de tabuleiros, crianças interagindo umas com as outras, não vemos mais crianças 
pulando amarelinha, nem brincando de esconde-esconde, os valores são outros, com a ciência 
e o avanço tecnológico fez com que esse resgate se perdesse, hoje as crianças só pensam 
em computadores e celulares, os que as fazem alienadas de uma tecnologia que poderia ser 
utilizada de uma forma diferente, mas que infelizmente não é.

INTRODUÇÃO
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OS JOGOS AS BRINCADEIRAS E OS 
BRINQUEDOS, A CONTRIBUIÇÃO PARA 
O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O lúdico é sem dúvida a parte mais im-
portante para a contribuição e o desenvolvi-
mento de uma criança, pois todas as neces-
sidades que nós seres humanos temos da 
infância até a fase adulta, se destaca o lúdico, 
pois as brincadeiras são necessárias no pro-
cesso de socialização e interação da criança, 
essa atividade auxilia para que cada criança 
onde elas possam ser inseridas no meio em 
que vive, brincar é uma porta para que cada 
criança conheça a si e á todo aquele que o 
cerca.

A contribuição para o desenvolvimento 
não se restringe apenas ao universo infantil, 
na atualidade, o lúdico tem sido considerado 
um fator de grande relevância no processo 
de ensino aprendizagem, não somente com 
crianças mas expandindo para as grande 
empresas privadas, alguns gestores aplicam 
técnicas de brincadeiras, de descontração no 
contexto profissional, isso é para que melho-
res resultados por parte de seus funcionários 
sejam expostos, mais comum do que pode-se 
imaginar, têm aplicado o modelo qualitativo 
nos treinamentos, através de atividades lúdi-
cas, que são atualmente, bem sucedidos.

De acordo com Negrine (1987),

No ensino da leitura e escrita, deve-se 
levar em conta o relacionamento da es-
trutura da língua e a estrutura do lúdico. 
Podem-se também estabelecer relações 
entre o brinquedo sócio dramático das 
crianças, na sua criatividade, desenvolvi-
mento cognitivo e as habilidades sociais 
(NEGRINE, 1987, p. 64).

Na Educação Infantil, as atividades lú-
dicas são mais empregadas no aprendizado 
das crianças de 0 a 05 anos de idade, mo-
mento em que se trabalha com elas a sua 
integração e socialização.

Embora as brincadeiras sejam direcio-
nadas com vistas a atingir um objetivo claro, 
sob o argumento de que são importantes no 
desenvolvimento afetivo, motor, mental, inte-
lectual e social, ou seja, no desenvolvimento 
integral da criança.

A brincadeira, dessa forma, promove os 
processos de socialização e de descoberta 
do mundo, pois é através das brincadeiras 
que temos um resultado positivo quanto à 
aprendizagem, quando uma criança possui 
um bom desenvolvimento social e pessoal, 
além de um significativo aspecto de saúde 
física e mental, pois ao brincar a criança ma-
nipula o corpo e a imaginação.

É importante ressaltar que as brincadei-
ras livres como dramatizações, músicas, são 
as que melhor desenvolvem a criatividade, 
pois as crianças possuem uma imaginação 
forte, conseguem brincar sozinhas e se socia-
lizar normalmente com as brincadeiras, usar a 
imaginação, brincar de faz de conta e drama-
tizações são importantes para este desenvol-
vimento, já as brincadeiras organizadas como 
com regras são melhores promotoras de mo-
tivação e facilitadoras de escolhas e tomadas 
de decisões das crianças. Mas independente 
da brincadeira proposta para cada fase da 
criança, o lúdico em geral, oferece à criança 
uma sensação de autonomia e autoconfiança.

O BRINCAR ENTRE O PROFESSOR E O 
ALUNO

Segundo estudos de Moyles, (2002), o 
brincar entre professor e aluno na educação 
infantil ainda é difícil de lidar, pois é preciso 
nesta fase estabelecer qual o horário da brin-
cadeira e qual o horário reservado à aprendi-
zagem sem brincadeira, as crianças precisam 
ter regras, e além disso precisam entender 
as regras, as respeitando, com combinados 
e trocas entre eles.

A criança se desenvolve brincando, tra-
zendo consigo sua bagagem e aprendendo 
com os seus colegas ainda mais no meio que 
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vive, e no mundo em que ela vive está a todo 
o momento se deparando com constantes 
descobertas, por isso o aprendizado acon-
tece a todo momento, dentro ou fora da sala 
de aula, na escola ou em seu ambiente resi-
dencial, seja por meio de um simples jogo de 
encaixe ou através da escuta de uma história 
ou brincadeiras folclóricas, além do professor 
ter uma importância fundamental na vida da 
criança a família possui um peso maior pois 
ela terá o acompanhamento para uma vida 
inteira com seu filho (MOYLES, 2002).

Portanto, educador precisa proporcionar 
as brincadeiras, mas estando sempre à frente 
no controle, do que se faz em sala de aula, 
com isso o profissional estará sempre atento 
para atender as necessidades de aprendiza-
gem das crianças, sendo assim um mediador 
das brincadeiras e de conflitos consequente-
mente ocupando um papel de grande impor-
tância dentro do contexto de aprendizagem 
(MOYLES, 2002).

Infelizmente, com o avanço da tecnolo-
gia, algumas brincadeiras deixaram de ter sua 
utilização, atualmente é preciso acompanhar 
esta evolução tecnológica é preciso termos 
mais ferramentas e precisamos identificarmos 
como poderemos interagir com este novo 
mundo para que possamos apresentá-lo ao 
nosso aluno, pois é preciso estimular o inte-
resse na aprendizagem (MOYLES, 2002).

Também não podemos esquecer da 
vida fora da escola e da importância do cam-
po da imaginação infantil dessas crianças. 
Portanto, é preciso que os professores não 
estejam mal preparados para lidar com as exi-
gências do mundo tecnológico, estamos nos 
deparando com professores pouco interessa-
dos em aprender muitos não sabem lidar com 
a tecnologia com a era digital, fazendo com 
que as atividades e suas qualificações fiquem 
paradas, os professores precisam se reciclar 
(MOYLES, 2002).

Com o leque que se abriu os profes-
sores precisam evoluir com as técnicas de 
ensino e aprendizagem, o professor de edu-

cação infantil, deve se preparar para essas 
inovações, onde o mesmo poderá despertar 
no aluno o interesse na aula e na aquisição 
de conhecimento. Segundo Moyles, (2002): 
“Para brincar de modo efetivo, as crianças 
precisam de companheiros de brincadeiras, 
materiais, áreas, oportunidade, espaço, tem-
po, entre outros” (MOYLES, 2002, p. 106).

É importante lembrar que os professo-
res não podem ser culpados pelos interesses 
ou falta deles na inovação tecnológica, outras 
razões podem impedir o interesse do aluno 
nas aulas, como por exemplo, problemas de 
ordem emocional ou motora, responsáveis 
por impedir o crescimento e o interesse da 
criança no aprendizado, mostrando também 
sinais que o professor é capaz de identifi-
car, inclusive durante as brincadeiras, para 
assim encaminhar a criança a especialista 
(MOYLES, 2002).

O professor precisa desempenhar uma 
postura observadora, avaliadora e mediadora 
em relação aos alunos, é preciso ter a sen-
sibilidade e um olhar crítico para que possa 
detectar algo de estranho na criança, se ela 
possui dificuldade, para que possa manter a 
aprendizagem, intensificar o que ainda não foi 
absorvido pelo aluno estimulando de diversas 
formas, até mesmo criar um novo caminho 
que leve a criança a compreender e aprender 
(MOYLES, 2002).

AS BRINCADEIRAS E JOGOS NA 
SALA DE AULA, COMO MANIPULAR 
ADEQUADAMENTE

A sala de aula, atualmente, vem se tor-
nando um espaço adequado para aplicarmos 
o lúdico com as crianças, quando o professor 
vai alfabetizar, em muitas atividades ele pode 
aplicar o lúdico, sendo uma forma prazerosa 
de prender a atenção das crianças, facilitando 
o aprendizado delas (KISHIMOTO, 1993).

Não é apenas o professor de artes ou o 
professor de educação física que possa pro-
porcionar brincadeiras para as crianças, elas 
podem estar nos parques ou na quadra da 



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 672

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

escola, na biblioteca, em qualquer parte da 
área escolar (KISHIMOTO, 1993).

São esses momentos que o professor 
deve aproveitar na sala de aula para fazer 
com que os alunos aprendam brincando. Po-
demos por exemplo solicitar dentro da sala 
de aula, algumas brincadeiras realizadas com 
o objetivo de estimular a fala, a socialização, 
o respeito com o outro na hora de falar e a 
noção de espaço (KISHIMOTO, 1993).

Essas brincadeiras simples não reque-
rem recursos da instituição escolar. O pro-
fessor pode usar a imaginação, com várias 
atividades lúdicas, vale lembrar que a falta 
de recursos é um problema sério na reali-
zação de algumas brincadeiras usadas para 
a aprendizagem do aluno, brincadeiras com 
tinta, com massinha e outros brinquedos edu-
cativos, que muitas vezes por terem um alto 
custo para a instituição, não são incluídos 
no currículo de aprendizagem (KISHIMOTO, 
1993). Nesse sentido, nas palavras do autor 
(1993):

Brincando [...] as crianças aprendem [...] 
a cooperar com os companheiros [...], a 
obedecer às regras do jogo [...], a respei-
tar os direitos dos outros [...], a acatar a 
autoridade [...], a assumir responsabilida-
des, a aceitar penalidades que lhe são 
impostas [...], a dar oportunidades aos 
demais [...], enfim, a viver em sociedade 
(KISHIMOTO, 1993, p.110).

O professor poderá desenvolver várias 
brincadeiras com o aluno sem o uso de um 
material específico, tais como: uma parlenda, 
um jeito de brincar com as palavras, de o que 
é o que é, outra forma de brincar onde a cha-
rada é a proposta principal da brincadeira, a 
dança do jornal, onde a criança precisa dan-
çar em cima do jornal sem rasgá-lo, apren-
dendo a orientar-se, com noções de espaço, 
expressão oral, e agilidade no pensamento, 
entre tantas outras brincadeiras (KISHIMOTO, 
1993).

A brincadeira para os alunos está so-
mente associada ao prazer de brincar, porém, 
quando a brincadeira é direcionada, explica-
da, com regras, com tempo solicitados, com 
normas e procedimentos, estas brincadeiras 
se tornam mais interessantes, as crianças não 
têm ideia do seu desenvolvimento durante al-
gumas brincadeiras, quando são observados 
por nós professores, estamos o tempo todo 
adquirindo nosso olhar e analisando cada um 
deles (KISHIMOTO, 1993).

Essa tarefa de estabelecer os objetivos 
das brincadeiras e ter consciência do desen-
volvimento cognitivo, motor, da aquisição da 
linguagem, é essencial para uma avaliação 
contínua de cada aluno. O professor, não é 
o único responsável pelo sucesso ou fracas-
so do processo educativo, mas ele tem um 
papel de suma importância, pois sua ação 
como professor e como pessoa vai determi-
nar a evolução do processo de aquisição de 
aprendizagem do aluno, ou seja, é de maneira 
que quanto mais rica for sua história de vida 
e quanto maior seu interesse profissional, ha-
verá uma enorme possibilidade de que ele 
desempenhe um trabalho consistente e sólido 
que traga resultados satisfatórios (KISHIMO-
TO, 1993).

UMA FERRAMENTA IMPORTANTE, 
O BRINQUEDO COMO MEDIADOR DE 
CONFLITOS

Uma ferramenta muito importante nas 
mãos de uma criança, não é possuir muitos 
brinquedos, onde precisam ser naturalmente 
caros, é importante que a criança entenda 
que o brinquedo precisa ter seu valor moral, 
precisamos explicar para essas crianças atu-
ais que os brinquedos podem nos ensinar.

Alguns pais acabam se frustrando por 
não possuírem uma boa condição financeira 
para presentear a seus filhos os brinquedos 
da atualidade, que são oferecidos e apresen-
tados pela mídia como os presentes ideais.
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O brinquedo não precisa ter valor finan-
ceiro e sim um brinquedo no qual terá o seu 
devido aprendizado. Para Maluf (2003), a fun-
ção dos brinquedos, na obtenção de melhor 
equilíbrio emocional de crianças, foi percebida 
e utilizada na área educacional, pois atividades 
físicas e recreativas influenciam positivamen-
te vários outros aspectos afetivo-sociais das 
crianças.

Para Maluf (2003):O brinquedo, como 
atividade agradável, não pode ser confundido 
com um jogo de sentido de “partidas competi-
ções”, que podem significar obrigação, treina-
mento, atividade difícil, fanatismo, ansiedade, 
etc. (MALUF, 2003, p. 43).

Os pais, chegam cansados de seus 
trabalhos e não conseguem dar atenção aos 
seus filhos, com isso colocam seus filhos a 
jogar vídeo game, não há eles celulares para 
jogarem os jogos, e não possuem o tempo 
necessário para a ludicidade com eles, seus 
filhos tornaram-se alienados a tecnologia, não 
existem as socializações de finais de semana, 
um colega dormindo na casa do outro, seus 
pais conversando sobre a educação de seus fi-
lhos, não há mais os resgates de antigamente.

É preciso ter consciência da sua respon-
sabilidade e crianças que não aprenderam a 
brincar, tornam-se crianças mal-amadas, ran-
corosas, não possuem empatia, são fechadas 
muitas fezes.

Para Derdyk, (2003), a criança é:

A criança é um ser em contínuo movimen-
to, este estado de eterna transformação 
física, perspectiva, psíquica, emocional e 
cognitiva, promove na criança um espíri-
to curioso, atento, experimental. Vive em 
estado de encantamento diante das situa-
ções que a rodeiam, diante das pessoas. 
Como fazer para o educador se instru-
mentalizar em relação à linguagem gráfi-
ca, a fim de tornar-se sensível ao universo 
gráfico infantil? Questiona-se a formação 
do educador, insipiente e deficitário, que 
nos tem sido oferecida pelo aparelho edu-
cacional, político, econômico, administrati-
vo e cultural (DERDYK, 2003, p.10).

É importante incentivar as crianças a 
brincarem com a inocência de uma criança 
e não os presentear com diversos brinque-
dos ou ferramentas de adultos, destinadas ao 
trabalho ou ao lazer e que não estimulam o 
amadurecimento intelectual ou emocional e o 
convívio com o outro, como um aparelho celu-
lar, um Playstation, um notebook com acesso 
à internet que a prenda em frente à tela duran-
te todo o dia com os seus contatos virtuais.

Parece que não sabemos mais, só que 
toda criança possui uma capacidade ímpar de 
sonhar, por exemplo, as meninas se imaginam 
cantoras, modelos, ou até donas de casa, e 
os meninos, se imaginam super-heróis, seja 
qual for o personagem, eles sonham e inter-
pretam tudo aquilo que pensam ser naquele 
momento. Isso é fundamental, a imaginação 
e a fantasia, para que as crianças aprendam 
mais sobre a relação entre as pessoas.

Com isso, para que essas crianças 
possam mudar suas brincadeiras, os jogos 
teatrais seriam uma ótima maneira de desen-
volver a relação da criança com seu próprio 
corpo, com o do colega e também com o 
espaço. Os jogos teatrais são jogos de cons-
trução onde a consciência do faz de conta é 
empenhada para resolver e sentir situações 
reais.

Portanto, um argumento para percorrer 
com esses jogos, o professor pode na sala 
de aula como exemplo dividir a classe em 
grupos propondo que cada um tenha a sua 
decisão e que possa apresentar aos colegas 
com isso poderia mudar a forma de aprendi-
zado, brincando.

A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Com a ludicidade, a criança por meio 
dos jogos, brinquedos e brincadeiras constrói 
seus próprios pensamentos, dentro das esco-
las de educação infantil, existem evidências 
das dificuldades de se trabalhar atividades 
lúdicas onde o ato de brincar é desprezado 
frequentemente e os jogos e brinquedos só 
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se é escolhido pelas crianças após termina-
rem suas tarefas de classe, como um mérito 
pelo seu desenvolvimento diário.

No pensamento de Gomes (2004, 
p.47), a ludicidade é a linguagem humana, 
que possibilita a “expressão do sujeito criador 
que se torna capaz de dar significado à sua 
existência, ressignificar e transformar o mun-
do”. E mais na frente Gomes (2004) conclui: 
“Dessa forma, a ludicidade é uma possibili-
dade e uma capacidade de se brincar com a 
realidade, ressignificando o mundo” (GOMES, 
2004, p. 145).

Segundo Gomes (2004):

Como expressão de significados que têm 
o brincar como referência, o lúdico repre-
senta uma oportunidade de (re) organizar 
a vivência e (re) elaborar valores, os quais 
se comprometem com determinado proje-
to de sociedade. Pode contribuir, por um 
lado, com a alienação das pessoas: re-
forçando estereótipos, instigando discrimi-
nações, incitando a evasão da realidade, 
estimulando a passividade, o conformis-
mo e o consumismo; por outro, o lúdico 
pode colaborar com a emancipação dos 
sujeitos, por meio do diálogo, da reflexão 
crítica, da construção coletiva e da con-
testação e resistência à ordem social in-
justa e excludente que impera em nossa 
realidade (GOMES, 2004, p. 146).

A ludicidade é uma necessidade em 
qualquer idade e a criança com seus brinque-
dos tem a possibilidade de se envolver melhor 
no seu ambiente, ela desenvolve uma afetivida-
de de expressar seus sentimentos e anseios. 
De acordo com Almeida (1995) a educação 
lúdica: “[. . .] é uma ação inerente na criança 
e aparece sempre como uma forma transacio-
nal em direção a algum conhecimento, que se 
redefine na elaboração constante do pensa-
mento [. . .]” (ALMEIDA, 1995, p. 11).

Portanto, a aprendizagem de uma crian-
ça ao brincar, é nitidamente perceptível que 
facilita a aprendizagem, exigindo concentra-
ção na brincadeira que está sendo realizada. 
De acordo com Almeida (1995):

A educação lúdica contribui na formação 
da criança, possibilitando um crescimen-
to sadio, um enriquecimento permanente, 
integrando-se ao mais alto espírito demo-
crático enquanto investe em uma produ-
ção séria do conhecimento. A sua prática 
exige a participação franca, criativa, livre, 
crítica, promovendo a interação social e 
tendo em vista o forte compromisso da 
transformação e modificação do meio (AL-
MEIDA, 1995, p. 41).

É importante que o professor através 
das atividades lúdicas esteja trabalhando 
com seus alunos, conforme suas necessida-
des, assim as brincadeiras passam a ser mo-
mentos agradáveis. De acordo com Almeida 
(1995) afirmar que: “a ludicidade nos permite 
trabalhar de várias formas para todos estarem 
interagindo em forma de igualdade e saben-
do que cada qual tem sua habilidade e seu 
limite” (ALMEIDA, 1995, p. 41).

No ponto de vista de Carvalho (1992) “o 
brincar se torna importante no desenvolvimen-
to da criança de maneira que as brincadeiras 
e jogos que vão surgindo gradativamente na 
vida da criança, desde os mais simples até os 
de regras” (CARVALHO, 1992, p.14).

Segundo o autor (1992), trabalhar com 
jogos e brincadeiras na educação infantil 
através de atividades lúdicas só irá facilitar 
a aprendizagem das crianças, pois torna as 
atividades mais prazerosas e de fácil assimila-
ção aos conteúdos aplicados, “[. . .] o ensino 
absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir 
um aspecto significativo e afetivo no curso 
do desenvolvimento da inteligência da criança 
[. . .]” (CARVALHO, 1992, p.28)”

Com esta linha de pensamento os pen-
sadores citados deixam claro como é impor-
tante trabalhar de forma lúdica as atividades 
aplicadas em sala de aula, proporcionando 
para a criança a possibilidade de aprendiza-
gem diferenciada das que estão acostumadas 
não deixando de ensinar, mas ensinando-as 
com diversão e qualidades no processo de 
ensino e aprendizagem.
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As atividades que envolvem jogos e 
brincadeiras na educação infantil trazem para 
a criança uma aprendizagem mais rápida, 
pois elas interagem com o outro de forma 
que assimila melhor o conteúdo vivido.

Contudo, o professor é a ferramenta fun-
damental nesse processo, devendo ser um 
elemento essencial, ou seja, educar não se 
limita em repassar conhecimentos e informa-
ções ou mostrar apenas um caminho, mas 
ajudar a criança a tomar consciência de si 
mesmo, e da sociedade, mostrando as opor-
tunidades para que a pessoa possa escolher 
seu próprio caminho, tendo uma visão de 
mundo diferenciadas com as diversas circuns-
tâncias que cada um irá encontrar.

O fato de educar uma criança não é só 
passar os conteúdos que estão programados 
em sua grade curricular, e sim criar situações 
de cuidados, proporcionando brincadeiras jo-
gos direcionando para a aprendizagem com 
isso vem contribuir para o desenvolvimento 
das crianças despertando o interesse a ter 
um conhecimento amplo da sociedade e da 
realidade do mudo.

Para Piaget (1976), fala que é obrigató-
rio o desenvolvimento das atividades lúdicas 
para todas as crianças porque brincando as 
crianças gasta energia e melhora seu conhe-
cimento intelectual, quando a criança está 
brincando ela se envolve por completo na 
brincadeira, e com a mediação do professor 
as atividades lúdicas passam a serem agra-
dáveis e significativas para as crianças, e as 
desenvolvem com mais prazer.

De acordo com Maluf (2003):

O brincar proporciona a aquisição de no-
vos conhecimentos, desenvolve habilida-
des. Ele é uma das necessidades básicas 
da criança, é essencial para um bom de-
senvolvimento motor, social, emocional e 
cognitivo (MALUF, 2003, p. 9).

Ao brincar a criança adquire novas ex-
periências desenvolvem novas habilidades de 
forma natural, desta forma quando a criança 

brinca ela entende melhor o que está sendo 
explicado facilitando sua aprendizagem, é no 
brincar que as crianças constroem seu mun-
do interpretando o reflexo da vida real.

Segundo Maluf (2003) nos ajuda a com-
preender melhor a importância do brincar di-
zendo: “É difícil alguém dizer que criança não 
precisa brincar, porém são raros os adultos 
que dão a seriedade que esse momento pre-
cisa [. . .] brincar livremente por si só já traz 
efeitos positivos para o desenvolvimento das 
crianças” (MALUF, 2003, p. 13).

O professor deve estar preparado para 
o aproveitamento das atividades lúdicas bus-
cando novos conhecimentos.

Para Maluf: “O brincar sempre foi e sem-
pre será uma atividade espontânea e muito 
prazerosa, acessível a todo ser humano, de 
qualquer faixa etária, classe social ou condi-
ção econômica” (MALUF, 2003, p.17).

Quando uma criança vai brincar, não 
é apenas o divertimento que é importante, 
pois brincar é uma atividade importante na 
aprendizagem da criança, para as crianças 
brincar é um trabalho, pois neste momento 
em que brincam descobre-se talentos e suas 
habilidades. Sendo assim fica claro que a 
brincadeira vem facilitar o desenvolvimento 
no processo de ensino e aprendizagem da 
criança. Aos jogos as brincadeiras, os brin-
quedos, se completam e tudo isso não pode 
ser esquecido na proposta pedagógica para 
a Educação Infantil.
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Com o avanço da tecnologia que veio de uma forma avassaladora em nossas vidas, e 
diante de tantas teorias que se possui atualmente, com um olhar mais criterioso, uma análise 
foi feita em relação ao professor, pois é preciso que o mesmo se mantenha informado, qualifi-
cado, onde há tantas mudanças é importante que ele esteja interessado nas discussões que 
ainda hoje debatem temas durante muitos séculos.

Há uma preocupação dos profissionais da educação que, ao fazer das brincadeiras um 
elemento do processo pedagógico, é preciso saber qual o momento adequado para trabalhar 
com o lúdico em sala de aula, além de saber direcionar cada brincadeira a cada situação, 
contendo regras e normas onde as crianças precisam saber, entender e respeitar.

Também é possível concluir o que a maioria dos professores já sabem, que por meio das 
brincadeiras, adentrando ao ambiente de prazer, aconchegante, e sempre construindo, que as 
crianças acabam participando e se manifestando ativamente com seus desejos, onde todos 
se imaginam, expressam as emoções e pensamentos e desenvolvem suas potencialidades 
para agir na sociedade em que vivem, ou seja, a criança quando brinca expressa o sentimen-
to de autonomia ao buscar soluções e ao se perceber descobrindo novas possibilidades de 
vivenciar as situações propostas.

Os valores precisam ser resgatados pelos professores e pelas famílias dos alunos, pois 
as brincadeiras quando são propostas pelo professor devem além de formar o indivíduo, res-
gatar os valores, pois, o objetivo de integrar família, comunidade e escola, é essencial para a 
formação de cada cidadão.

A criança quando está brincando sozinha pode também expressar a maneira mais en-
riquecedora que ela possa apresentar pois ela está conversando com os brinquedos e neste 
momento poderá explorar seu vocabulário, formulando frases e palavras e processando os 
sentimentos sobre determinadas pessoas ou situações.

Concluindo o trabalho, analisando bem o tema escolhido e a pesquisa feita com alguns 
pensadores, é importante ressaltar que a criança brinca pelo simples prazer de brincar, e o 
brincar é espontâneo para ela, e neste caso o professor entrará como incentivador, media-
dor de suas brincadeiras, colocando regras e normas, onde as crianças precisam entender 
e cumpri-las, pois o professor além de analisar e estimular as brincadeiras de acordo com o 
desenvolvimento apresentado é necessário a cada faixa etária.

Ao permitir que a criança brinque e utilize os jogos e as brincadeiras, então estarão sen-
do oferecidos instrumentos para torná-la cada vez mais ativa no processo de aprendizagem, 
e, ao mesmo tempo, considerando seu aspecto emocional, construindo possibilidades para 
que ela possa construir, ao brincar, sua própria imagem e a do mundo que a cerca.

Desse modo, o lúdico para a criança tem um significado importante onde ela passa a 
ter conhecimento e compreende o que constrói. Sendo assim o lúdico colabora para uma boa 
saúde física das crianças e ajuda no desenvolvimento intelectual facilitando o convívio social.

Os profissionais que estão dispostos a trabalhar com a educação infantil, deverá ter a 
consciência do verdadeiro sentido das atividades lúdicas proporcionando, 
o brincar sendo o foco da sua proposta pedagógica porque ele vai além 
de ocupar o tempo das crianças precisa ser desenvolvido com afetivida-
de, carinho e sensibilidade utilizando, o lúdico a maior fonte do ensino da 
aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Esta pesquisa vem explicitar as descobertas desenvolvidas através dos estudos 
realizados por Piaget sobre o desenvolvimento humano. Salienta-se que essas descobertas 
foram adquiridas através das experiências e muito estudo e que para o campo da pedagogia a 
contribuição dessas descobertas foi notável e de grande valia proporcionando o surgimento 
de uma proposta de ensino baseada nos seus pressupostos, além de trazer informações 
e descobertas sobre o desenvolvimento infantil apontando como ocorre o processo de 
cognição em cada faixa etária da vida da criança comprovando que experienciando, a 
criança é capaz de construir seus conhecimentos. A pesquisa desenvolvida visa além 
de uma simples compreensão teórica, uma prática sustentável quanto à aplicabilidade 
do construtivismo no processo ensino aprendizagem de crianças na fase pré-escolar 
conhecendo como é de que forma a criança constrói seu conhecimento e desenvolve sua 
inteligência.

Palavras-chave: Construtivismo; Desenvolvimento Infantil; Cognição.

CONSTRUTIVISMO: A CONSTRUÇÃO AUTÔNOMA DO 
CONHECIMENTO
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A operacionalização do ensino-aprendizagem é uma tarefa difícil que requer grande 
comprometimento e responsabilidade por parte do professor, considerado aqui, 
como aquele que auxilia o educando no seu processo de formação do conheci-

mento num processo recíproco e permanente, ou seja, reconhecendo que a todo o momento 
está acontecendo a aquisição e troca de conhecimento entre educador e educando, ocorrendo 
uma assimilação e absorção de novas informações por meio de uma intervenção mediadora. 
Além disso, promove experiências tornando possível à criança realizar sua construção do 
conhecimento.

“A educação é, por conseguinte, não apenas uma formação, mas uma condição forma-
dora necessária ao próprio desenvolvimento natural”. (PIAGET, 1975;p.39). A educação se faz 
necessária a todo ser humano. O indivíduo após seu nascimento quando se vê inserido num 
mundo letrado e dialógico, busca mecanismos para que sua integração ocorra no meio social.

Enquanto isto, a escola sendo um espaço aberto, onde a educação formal ocorre, deve 
propiciar situações de aprendizagem, além da interação com o outro exercendo um papel sig-
nificativo para o desenvolvimento da criança. Entretanto, a escola deve pretender não apenas 
tornar o indivíduo alfabetizado, mas refletir e compreender que além de saber ler e escrever 
palavras, os alunos carecem conseguir ler o mundo tendo vivências e experiências que os 
auxiliem no seu processo de construção do conhecimento.

Com o intuito de auxiliar o professor, em seu processo de desenvolvimento a visão de 
mundo em seus educandos, surgiu a teoria construtivista visando a construção autônoma do 
indivíduo. Trata-se de uma proposta considerada mais que uma simples teoria porque com-
preende o indivíduo como responsável pela sua formação, que apesar de estar num mundo 
já formado, desde pequeno, ele e o mundo se encontram ambos em processo de construção 
onde o meio físico e social constituem partes importantes e necessárias nesse processo de 
construção e assimilação de mundo.

INTRODUÇÃO
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA NA 
FASE PRÉ-ESCOLAR

O desenvolvimento infantil para Piaget 
ocorre através da superação de estágios fi-
xos que ocorrem numa sequência igual para 
todas as crianças, podendo ocorrer, contudo, 
com crianças em idades diferentes. Quatro 
fatores inter-relacionados influenciam nessa 
construção do desenvolvimento mental.

Portanto, torna-se importante conhecer 
os estágios para compreender como se dá o 
desenvolvimento infantil. Tendo noção em que 
estágio encontra-se a criança da fase pré-es-
colar, além de suas características.

FATORES DO DESENVOLVIMENTO

a) Maturação: caracterizada pelo ama-
durecimento físico da criança que só se con-
cretiza quando ela é capaz de movimentar-se 
realizando diversos movimentos porque o sis-
tema nervoso central é de extrema importân-
cia nessa fase e precisa estar bem desen-
volvido, pois, mais do que os movimentos, o 
sistema que o comanda tem que estar apto 
a realizar ações. Ressalta-se neste processo 
que a maturação pode promover a aceleração 
do desenvolvimento à medida que há a inte-
ração com os processos naturais ou espon-
tâneos provocados pela educação familiar ou 
escolar (PIAGET, 1998):

A prova do papel da maturação está em 
que se os graus de desenvolvimento se 
sucedem sempre na mesma ordem, do 
mesmo modo que os seus sub graus, o 
que bem demonstra o caráter “natural” 
e espontâneo de seu desenvolvimento 
sequencial (cada um deles sendo neces-
sário à preparação do seguinte e à con-
clusão do precedente), eles não corres-
pondem, por sua vez, a idades absolutas, 
observando pelo contrário, acelerações 
ou retardamentos segundo os diversos 
meios sociais e a experiência adquirida 
(PIAGET, 1998, p.45).

b) Experiência: ocorre quando a criança 
tem contato com objetos ou situações e a par-
tir daí passa a conhecer. Portanto, a experiên-

cia é muito importante, pois é por meio da vi-
vência que se constrói a inteligência e no que 
defende Piaget o papel da experiência adqui-
rida para a formação da inteligência acontece 
sobre o desenvolvimento da experimentação 
espontânea, que precisa ser experienciada 
em todas as áreas do conhecimento:

A experiência é necessária ao desenvol-
vimento da inteligência, mas não é sufi-
ciente e se apresenta sob duas formas 
bastante diferentes daquelas que foram 
distinguidas pelo empirismo clássico: ex-
periência física e experiência lógico-mate-
mática (PIAGET, 1998; p.46).

Por isto, segundo Piaget, a experiência 
física é aquela na qual, o indivíduo age so-
bre o objeto, descobrindo suas propriedades. 
“Por exemplo: pesar os objetos e verificar que 
os mais pensados nem sempre são os maio-
res” (PIAGET, 1998; p.46).

A experiência lógico-matemática que 
consiste em descobrir as propriedades, não 
dos objetos como tais, mas das ações que 
exercem sobre o objeto como “por exemplo: 
alinhar pedrinhas e descobrir que o seu nú-
mero é o mesmo que vai da esquerda para 
direita, que da direita para esquerda (ou em 
círculos)” (PIAGET, 1998; p.46). Portanto, são 
fatores que influenciam no desenvolvimento 
cognitivo da criança.

c) Interação social: entendida pelo in-
tercâmbio de ideias entre as pessoas e com-
preendida como o convívio com o outro, ou 
seja, pela interação é que se provoca a troca 
de experiências, além da absorção e troca 
de conhecimentos entre os pais e parceiros 
permitindo assim o desenvolvimento da pes-
soa humana.

Sendo assim, por meio dessa interação 
com o meio é que a criança se torna capaz de 
formar seus conhecimentos. Para Piaget, "a so-
cialização é uma estruturação para a qual o indi-
víduo contribui tanto quanto dela recebe”. (PIA-
GET, 1968; p.142). A criança na fase pré-escolar 
possui uma boa socialização, ela já é capaz de 
formar grupos por afinidades e gostos.
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Portanto, para Piaget a criança não é 
uma tábua rasa onde falas de adulto as for-
mam, mas antes, ela necessita ouvir a fala 
ou conhecimento de outro para que assim 
assimile o que foi transmitido e reestruture da 
melhor forma o que viu, ouviu no experimento 
para internalizar o conhecimento.

d) Equilibração: Piaget usou esse con-
ceito para explicar a coordenação dos outros 
fatores e a regulação do desenvolvimento da 
criança. A equilibração é o regulador que per-
mite que novas experiências sejam incorpora-
das, com sucesso, aos esquemas cognitivos 
da criança:

A operatividade é o produto de sucessi-
vas construções, e o fator desse construti-
vismo é um equilíbrio por auto-regulações 
que permitem remediar as incoerências 
momentâneas, superar as crises ou de-
sequilíbrios por uma elaboração de novas 
estruturas (PIAGET, 1998; p.49)

Portanto, a equilibração é importante 
para a concretização de ações e se configura 
como a união dos outros fatores influenciado-
res que percorrem o caminho da acomoda-
ção e da assimilação.

FASES DO DESENVOLVIMENTO

Para entender a teoria piagetiana é 
necessário apropriar-se sobre suas desco-
bertas e os estágios de desenvolvimento. O 
desenvolvimento é um processo coerente de 
sucessivas mudanças qualitativas das estru-
turas cognitivas (esquemas), derivando cada 
estrutura e respectiva mudança, lógica e das 
estruturas precedentes. Piaget caracteriza o 
desenvolvimento como contínuo e divide em 
quatro estágios que são eles:

ESTÁGIO SENSÓRIO-MOTOR (ZERO A 
DOIS ANOS)

É o estágio da manipulação. A criança 
ainda não representa eventos internos e não 
"pensar" conceitualmente portanto o seu de-
senvolvimento cognitivo é constatado quando 
esquemas são construídos,

Pode-se chamar-lhe período “sensório-mo-
tor”, porque, à falta de função simbólica, o 
bebê não ainda apresenta pensamentos, 
nem afetividade ligada a representações 
que permitam evocar pessoas ou objetos 
na ausência deles (PIAGET, 1968; p.11).

Nota-se que existe inteligência antes da 
linguagem, a criança constrói sistemas comple-
xos de esquemas de assimilação além de orga-
nizar o real dentro do espaço temporal e causal,

Ora, a falta de linguagem e função sim-
bólica, tais construções se efetuam ex-
clusivamente apoiadas em percepções 
e movimentos, ou seja através de uma 
coordenação sensório-motora das ações, 
sem que intervenha a representação ou 
pensamento (PIAGET, 1968; p.12).

Para Piaget, não é possível precisar o 
momento em que a inteligência sensório-mo-
tora aparece, porém o que se percebe é que 
através da superação de estágios há de notar-
-se um progresso notável no desenvolvimento 
da criança. Assim, toda aquisição de qualquer 
reflexo ou movimento espontâneo seria como 
uma compreensão de resposta a estímulos 
exteriores que a criança está expressando. 
Por isso Piaget defende que este mecanismo 
consistia na assimilação e não num associa-
cionismo já que o: “Associacionismo conce-
be o esquema estímulo-resposta numa forma 
unilateral E→R, ao passo que o ponto de vista 
da assimilação supõe uma reciprocidade E ↔ 
R, ocorrendo intervenções do sujeito ou do 
organismo” (PIAGET, 1968; p.13).

ESTÁGIO DO PENSAMENTO PRÉ-
OPERACIONAL (DOIS A SETE ANOS)

Esse período é caracterizado pela for-
mação da linguagem pela criança e pelo uso 
de outras formas de representação que acon-
tece pelo rápido desenvolvimento conceitual 
deste estágio, abrangendo crianças de dois a 
sete anos englobando aquelas que se encon-
tram na fase pré-escolar. É possível perceber 
neste estágio que a criança já representa ob-
jetos ou acontecimentos através de símbolos, 
linguagem e também através da imitação:
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A função simbólica, permite, deste modo, 
que a inteligência sensório-motora se 
prolongue em pensamentos, mas duas 
circunstâncias retardam, pelo contrário, 
a formação das operações propriamen-
te ditas, e de tal modo que durante todo 
esse segundo período, o pensamento in-
teligente permanece pré-operatório (PIA-
GET, 1998; p.39).

Portanto, nesse estágio as crianças 
agem por intuição e todas as respostas for-
muladas são produtos de suas intuições, 
pressentimentos, pois, não usam a lógica 
porque ainda respondem de acordo com as 
emoções. Observa-se que as crianças nesse 
estágio possuem dois tipos de linguagem:

Comunicativa concebida como a lingua-
gem exercida quando na interação, conversa 
ou quando dirige perguntas à outra pessoa.

Egocêntrica expressada quando a crian-
ça fala sozinha e muitas vezes através de mí-
micas, sons ou palavras.

Isto acontece porque o pensamento e 
raciocínio estão se desenvolvendo nesta fase 
e por isto a criança classifica atos, pensamen-
tos e vice-versa porque ainda não é capaz 
de realizar cálculos mentais, já que quando 
vivencia uma situação, pensa nela em partes 
e não no todo.

No estágio do pensamento pré-opera-
cional quando na realização de jogos e com-
petições, as crianças participam por prazer, 
mas não jogam contra os outros. Observa 
que neste estágio existe mais interação no 
grupo e a criança possui noção de regras, 
entretanto, algumas vezes, as infligem por 
não se lembrar, pois ela se encontra neste 
estágio, mais preocupada na ação do que no 
interesse pessoal.

ESTÁGIO DAS OPERAÇÕES CONCRETAS 
(SETE A ONZE ANOS)

Aos sete anos se inicia um terceiro pe-
ríodo, onde problemas são facilmente 
resolvidos pelo fato das interiorizações, 
coordenações e descentralizações cres-
centes que conduzem a uma forma geral 
de equilíbrio que constitui a reversibilida-
de operatória (inversões e reciprocidade), 
(PIAGET, 1998; p.40).

Esse estágio abrange crianças com ida-
de de sete a onze anos. Neles as crianças 
já conseguem compreender o discurso das 
pessoas e a ordem dos fatos e estão desen-
volvendo a lógica, conhecendo os números, 
elaborando problemas e fazendo cálculos 
mentais, mas não usam abstrações, pois ain-
da formulam suas respostas no concreto.

No estágio operacional concreto a crian-
ça torna-se mais comunicativa e já é capaz de 
pensar com palavras em vez de visualizações, 
após vivenciar experiências concretas. Agora 
ela argumenta com outra criança e muitas ve-
zes, em voz alta e com agressividade. Portan-
to, nesta fase desenvolve e argumenta com 
razão e precisão.

Pensa em objetos reais e faz operações 
mentais e muitas vezes usa símbolos ou pa-
lavras para representar objetos concretos na 
visualização mental, realizando experimentos 
e fazendo explanações e predicações lógi-
cas, através da observação e manipulação 
de objetos.

Cresce neste estágio, o respeito pelos 
outros e aumenta o interesse por jogos rea-
lizados em grupo fazendo surgir o interesse 
na formação de grupinhos, clubes, facções e 
a necessidade de estar com outras crianças. 
Agora ela já tem conceito de moralidade e por-
tanto, quanto mais a mentira tem intenção de 
enganar, pior ela é para a criança. É curioso 
observar que no estágio operacional concreto, 
a criança entende a punição para os erros co-
metidos, como certa, porém não escolhe para 
si, acreditando que a punição deve compensar 
a ação errada que foi praticada.
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Quanto à autoridade e obediência a 
criança neste estágio, embora obedeça, co-
meça a perceber que existem erros e incoe-
rências. Ouvem as exigências e às vezes os 
insultam na ausência do adulto e dentro de si, 
ressente-se quando por culpa de um grupo 
é atingido.

ESTÁGIO DAS OPERAÇÕES FORMAIS 
(ONZE A QUINZE ANOS)

O estágio das operações formais abran-
ge crianças de onze a quinze anos, numa fase 
em que elas já estão atingindo o pensamento 
do adulto e estão biologicamente e estrutural-
mente preparados para lidar com hipóteses, 
conceitos abstratos, linguagens conceituais e 
os símbolos mais sofisticados de nossa cul-
tura e portanto se tornam capazes de fazer 
cálculos usando abstrações e porque a crian-
ça nessa fase possui uma linguagem formal e 
se utiliza dela como veículo de pensamento, 
principalmente para o abstrato, sendo que os 
objetos concretos não existem.

Assim, tornam-se mais produtivos, for-
mulam teorias e conceituam porque tudo deve 
ter explicação e lugar. Não há mais neste es-
tágio a necessidade de partir do real para o 
teórico, sendo importante observar que as te-
orizações de ideias conduzem a criança neste 
estágio à criatividade e a rejeitar falhas que vê 
na realidade. Em geral, suas ações refletem 
uma adesão às convenções e valores que 
prevalecem,

As operações formais assinalam, uma ter-
ceira etapa em que o conhecimento ultra-
passa o próprio real para inserir-se no possí-
vel e para relacionar diretamente o possível 
ao necessário sem a mediação indispensá-
vel do concreto (PIAGET, 1978; p.27).

Ressalta-se que o desenvolvimento 
cognitivo, no momento de realização, possui 
limitações, dependendo da idade em que a 
criança se encontra. Portanto, é importante 
que o professor proponha atividades que o 
aluno seja capaz de realizar ou adquirir, con-
siderando sua capacidade de aquisição do 
conhecimento.

Assim, a teoria piagetiana concebe que 
as crianças são ativas e que quando se perce-
bem descobrindo o mundo, algo novo, suas 
estruturas mentais são refeitas, permitindo li-
dar com a complexidade das ideias. Segundo 
Piaget, o desenvolvimento intelectual possui 
dois componentes essenciais que fazem par-
te do desenvolvimento: o cognitivo e o afetivo.

O Afeto é o sentimento que inclui dese-
jos, sentimentos, emoções e valores e para 
Piaget, assim como a inteligência, ele também 
se desenvolve. Piaget citou alguns exemplos, 
de que às vezes, o interesse para o qual reali-
za-se muitas coisas, está ligado à afetividade, 
ou seja, o “gostar” e o “não gostar”. Seleção 
que se faz ao escolher determinadas coisas 
para fazer, dependendo da atividade afetiva, 
e não da atividade intelectual. São aspectos 
ligados à afetividade, entretanto, afetividade e 
cognição, formam uma unidade, apontando 
que todos os indivíduos possuem essas duas 
características e segundo Piaget, a afetivida-
de influencia no desenvolvimento intelectual, 
acelerando ou freando seu desenvolvimento, 
porém não provoca modificações aos esque-
mas.

Sendo assim, uma criança que “gosta” 
de matemática terá mais facilidade de apren-
der conceitos e realizar cálculos do que outra 
que não “goste”, pois assim ela acelerou seu 
raciocínio. Piaget ressalta que essa contribui-
ção da afetividade para o desenvolvimento 
intelectual é de fundamental importância.

Assim, na idade pré-escolar é que ocor-
re o aparecimento, do “gostar” e “não gostar”, 
ou seja das antipatias e simpatias ligadas ao 
próximo e aos sentimentos de inferioridade 
e superioridade, sendo que na escola eles 
podem ser observados e desenvolvidos, pois 
ambos estão ligados ao respeito mútuo, ou 
seja, a criança ou adulto que tem respeito pe-
los demais conquistará a simpatia do grupo, 
já aquele que exerce a função de dominador, 
não exercendo respeito, certamente conquis-
tará a antipatia deles.
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Portanto, o professor da fase pré-esco-
lar precisa desenvolver atividades em que as 
crianças tenham interesse em desenvolvê-las 
e que não cause antipatia entre os competi-
dores. Exemplos de jogos que supervalorizam 
ganhadores fazem com que sentimentos de 
inferioridade e superioridade sejam desenvol-
vidos e por isso, o professor precisa saber 
agir com cuidado para provocar situações de 
aprendizagem que não prejudiquem o desen-
volvimento da criança.

Na sala de aula há uma diversidade de 
opiniões, ou seja, assim como tem crianças 
que gostam das atividades desenvolvidas, 
tem aquelas que não gostam. Portanto, para 
o professor esse é um desafio, pois necessita 
buscar meios que motivem a criança a parti-
cipar, promovendo seu aprendizado e cons-
trução do conhecimento.

CONSTRUTIVISMO NA EDUCAÇÃO

Depois de percorrer a teoria piagetiana 
é possível compreender um pouco mais o 
construtivismo que surgiu na década de se-
tenta, baseado nos estudos e teorias de Piaget 
e ainda percebe porque essa concepção de 
ensino vê o indivíduo assim como o mundo, 
em constante processo de construção. Além 
disso, observa-se que as teorias de Piaget 
desempenham um papel de referência para 
analisar as práticas educacionais e de forma 
a provocar mudanças no desenvolvimento, 
pois segundo Piaget, o indivíduo, apesar de 
pouca experiência, já nasce com potencialida-
des que serão transformadas em habilidades.

Esta ideia sustenta o princípio de que 
todo ser possui habilidades, que necessita 
para desenvolvê-las de um trabalho que visa 
o desenvolvimento do ser em sua totalidade 
tomando possível ao indivíduo perceber que 
é capaz de formar seu conhecimento.

Portanto, quando a criança se encontra 
inserida no meio, espontaneamente, surge a 
necessidade de desenvolver o conhecimen-
to cognitivo, social e afetivo, ocorrendo uma 
aprendizagem natural e através de suas vi-

vências e contato com o meio ela constrói 
seus conhecimentos. “O desenvolvimento ou 
construção do conhecimento não são auto-
máticos” (WADSWORTH apud PIAGET, 2001, 
p.167).

Considerando-se, que o trajeto de de-
senvolvimento é o mesmo para todos, nota-se 
que o ritmo de desenvolvimento pode variar 
ocorrendo de maneira lenta ou rapidamente. 
“O Construtivismo é um referencial explicativo 
que considera a ação social e socializadora 
da educação escolar” (COLL, 1996; p.34), 
porém o desenvolvimento social, ético, cog-
nitivo e afetivo não devem ser os únicos ob-
jetivos a serem alcançados pela educação, 
mas imprescindíveis para que os indivíduos 
se adaptam à cultura já existente.

Sendo a escola é uma instituição social 
de grande importância, pois propicia momen-
tos de aprendizagem, além de promover a 
interação com o outro, e de exercer um pa-
pel significativo, ela deve preparar o indivíduo 
com uma visão de mundo que permita ler 
palavras, ler o mundo, adquirindo reais signi-
ficados para a vida, entendendo que ela deve 
ser um espaço de desenvolvimento que ne-
cessita garantir boa qualidade de ensino, com 
uma atmosfera favorável de aprendizagem, 
com objetivos claros e compartilhados, cujos 
professores trabalhem em equipe permeando 
um currículo planejado, de acordo com os 
valores da escola que devem ser compartilha-
dos com os pais que, por sua vez, precisam 
ser chamados a participar da vida escolar, 
com o apoio das autoridades educativas.

Portanto, a escola sendo este o espaço 
sistêmico aberto, necessita de organização 
para que a qualidade de ensino seja visível, 
além das modificações provocadas no indiví-
duo. "A concepção construtivista, não é mais 
do que um apontamento, parte da comple-
xidade intrínseca dos processos de ensinar 
e aprender e, ao mesmo tempo, de sua po-
tencialidade para explicar o crescimento da 
pessoa” (ZABALA, 2001; p.39).
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Assim, para que essa compatibilidade 
entre a aprendizagem e os conteúdos ocor-
ram é necessário que professores, escola e 
alunos se organizem para que alcancem os 
objetivos propostos.

Neste cenário, o professor possui gran-
de significado para a formação do indivíduo, 
pois é ele que vai auxiliar o sujeito no seu pro-
cesso de construção de conhecimento, auxi-
liando-o a construir novas descobertas sobre 
as ideias prévias que possui e dessa forma, à 
medida que atingem as sucessivas fases de 
desenvolvimento, aumenta sua capacidade 
de agir e conhecer. O professor construtivista, 
portanto, é aquele que se inter-relaciona com 
as disciplinas sem que fiquem divididas, e 
que permaneçam relacionadas com o cotidia-
no, revelando sua aplicabilidade, importância 
e função na vida de quem o apreende.

Por isso, os programas de ensino de-
vem ser cuidadosamente planejados, pois 
precisam apresentar-se de maneira integra-
da com a realidade, promovendo experiên-
cias e permitindo o compartilhar de vivências 
que possibilitem a realização de uma apren-
dizagem que tenha real sentido na vida de 
quem constrói. Segundo Zabala a situação 
de ensino e aprendizagem também pode ser 
considerada como um processo dirigido a 
superar desafios, desafios que possam ser 
enfrentados e que façam avançar um pou-
co mais além do ponto de partida (ZABALA, 
2001; p.39).

Dessa maneira, a aprendizagem da rea-
lidade permite a compreensão social do meio 
onde se está inserido, já que a escola promo-
ve ações socializadoras, através das vivências 
cotidianas,

Existe uma série de princípios psicopeda-
gógicos em torno da concepção constru-
tivista da aprendizagem suficientemente 
validados empiricamente, que são de-
terminantes para estabelecer referências 
e critérios para análise da prática e da 
intervenção pedagógica (ZABALA, 2001, 
p.37).

Assim é possível afirmar que a concep-
ção construtivista acredita que a educação 
escolar tem natureza socializadora, formando 
indivíduos de maneira a inseri-los na socieda-
de de forma autônoma e responsável.

Zabala resume que nossa estrutura 
cognitiva é configurada por uma rede de es-
quemas dos conhecimentos. Esses esque-
mas são conhecimentos prévios construídos 
sobre dado objeto que ao longo da vida são 
modificados ou aperfeiçoados enriquecendo 
as relações com o objeto.

Defende Zabala que “a situação de 
aprendizagem pode ser concebida como 
um processo de comparação, de revisão, de 
construção de esquemas, de conhecimento 
sobre os conteúdos escolares” (ZABALA, 
2001; p.37).

Salienta-se, entretanto, que não basta 
apenas acrescentar algo novo, mas sim, diante 
de uma nova aprendizagem, verificar o que re-
almente é novo, o que pode ser acrescentado, 
ou seja, é necessário fazer um “reajuste“ dos 
esquemas do conhecimento para que, des-
se modo, seja construída uma aprendizagem 
significativa sobre os conteúdos adquiridos 
porque, a aprendizagem torna-se significativa 
quando é feita numa relação significativa com 
o enfoque em estudo, pois coisas sem impor-
tância, certamente irão para o esquecimento,

o educador deve desenvolver um bom 
trabalho proporcionando-lhe experiências 
para que possam explorá-los, analisá-los, 
conjuntamente e de forma autônoma, uti-
lizá-los em situações diversas, avaliando 
a situação em seu conjunto e reconduzin-
do-a quando necessário (ZABALA, 2001; 
p.38).

Piaget afirma que as estruturas cogni-
tivas (esquemas) são desenvolvidas numa 
sequência invariante no desenvolvimento hu-
mano. A seqüência criada por ele, pode não 
ser a única que auxilie e explica a aquisição 
do conhecimento, mas adverte que as demais 
teorias criadas e utilizadas no campo edu-
cacional devem revelar que as crianças só 
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adquirem determinadas habilidades, se suas 
habilidades cognitivas estiverem desenvolvi-
das, estando aptos a receber determinados 
conceitos.

“Se o programa para o aprendizado in-
fantil não levar os níveis de desenvolvimento 
conceitual, a aprendizagem com compreen-
são, torna-se improvável, senão impossível” 
(WADSWORTH apud PIAGET, 2001; p.177).

O que muito se questiona é o “não-su-
cesso” da construção do conhecimento, pois 
quando a criança fracassa ao tentar realizar 
algo, desenvolve sentimentos negativos a res-
peito do conteúdo e dele mesmo e os meios 
que recorrem para não fracassar, quando não 
domina o conhecimento é o da memorização, 
estratégia de realização, cola que quando fa-
lham, podem redundar até mesmo em fobia 
de determinadas matérias.

Segundo as teorias piagetianas, a crian-
ça está cognitivamente apta para aprender 
conceitos novos, quando possuem esquemas 
e nível de raciocínios (pré-requisitos) cons-
truídos, associados a um interesse interno 
(motivação) para aprender. Entretanto, não é 
errado oferecer à criança um conhecimento 
“elevado”, porém torna-se necessário ofere-
cer-lhe uma experiência de apoio, para que a 
não-aquisição não lhe cause choque.

A CRIANÇA E A CONSTRUÇÃO DA 
AUTONOMIA INTELECTUAL E MORAL

Para Piaget o processo de autonomia 
moral é imprescindível para a conquista da 
autonomia intelectual que se refere ao proces-
so de aprender a tomar decisões seguindo 
suas escolhas intelectuais.

Tornar o aluno um autônomo intelectual, 
portanto, requer que o professor abandone 
alguns de seus preceitos, tais como, norte-
ar os “caminhos” dos alunos, deixando com 
que ajam por si mesmo, isto é, o professor 
acreditando na autonomia de seu aluno, isso 
faz com que eles conheçam o real sentido do 
“aprender”, conceito que muitos professores 
ignoram, pela falsa ilusão de que o papel do 

professor é o de transmitir saberes.

Por isso é que a escola tradicional pou-
co oferece para o desenvolvimento do racio-
cínio ativo e autônomo,

A escola tradicional oferece ao aluno uma 
quantidade considerável de conhecimen-
tos e lhe proporciona a ocasião de aplicá-
-los em problemas ou exercícios variados: 
ela enriquece assim o pensamento e o 
submete, como se costuma dizer, a uma 
“ginástica intelectual “, a qual caberia con-
solidá-lo e desenvolvê-lo (PIAGET, 1975; 
p.61).

Diante de tal fato, nota-se que somente 
o aluno que possui autonomia se torna capaz 
de aprender, pois ele terá vivência sobre o 
conceito, que as situações de aprendizagem 
trazem embutidos além de ser o real constru-
tor do conhecimento, através de suas experi-
mentações.

Então, o professor que investe na auto-
nomia precisa acreditar que o aluno é capaz 
de construir seu conhecimento, e de reconhe-
cer que muitas vezes, o aluno sabe mais que o 
professor. Dessa maneira, ao invés de anular 
o posicionamento da criança é possível que 
torne esse fator produtivo, não interferindo ou 
impedindo de vivenciar o desenvolvimento da 
autonomia cognitiva.

Ressaltando que a autonomia não sig-
nifica permitir que as crianças façam o que 
desejam e nem tão pouco pode ser entendido 
pelo apontamento em que o professor aban-
dona o comando, mas ele deve aprender o 
autocontrole, controlando e dirigindo de forma 
eficiente, efetiva e responsável em sua sala 
de aula,

Nada é mais difícil para o adulto do que 
saber apelar para a atividade real e es-
pontânea da criança ou do adolescente, 
no entanto, somente essa atividade, orien-
tada ou incessantemente estimulada pelo 
professor, mas permanecendo livre nas 
experiências, tentativas e até erros, pode 
conduzir à autonomia intelectual (PIAGET, 
1975; p.68).
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A autonomia intelectual, portanto, tor-
na-se importante à medida que permite às 
crianças encontrar caminhos mais seguros 
que conduzem à aprendizagem e, ao desen-
volvimento efetivo, formando solucionadores 
de problemas e para isso, exige profissionais 
conscientes desta necessidade e seguros em 
sua didática,

O objetivo da educação intelectual não é 
saber repetir ou conservar verdades aca-
badas, pois uma verdade que é reprodu-
zida não passa de uma semi verdade: é 
aprender por si próprio a conquista do 
verdadeiro, correndo o risco de perder 
tempo nisso e de passar por todos os 
rodeios que uma atividade real pressupõe 
(PIAGET, 1975; p.69).

Segundo Piaget, a pessoa que é moral-
mente autônoma é aquela que age de acordo 
com seus princípios, empregando em suas 
atitudes valores de igualdade, reciprocidade 
e respeito mútuo.

Na autonomia moral coloca-se questões 
de certo e errado quanto que na autonomia 
intelectual aparecem questões de falso ou 
verdadeiro. Por isso, a pessoa é considerada 
moralmente autônoma quando, apesar das 
mudanças de contextos e pressões sociais, 
ela permanece fiel a esses valores e princí-
pios de ação.

Diante de tal contexto há a necessidade 
de se pensar na pessoa heterônoma como 
aquela que muda seu comportamento moral 
de acordo com as vivências, pois, de maneira 
geral, a maioria das pessoas que possuem 
uma postura heterônoma, em dadas situa-
ções, assumem outras identidades, agindo 
como se fossem outras pessoas.

A autonomia moral, portanto, depende 
de certas características da identidade, e en-
tre elas o lugar ocupado pelos valores morais 
que são aqueles que compõem as represen-
tações de si e que dão significado às deci-
sões autônomas dos sujeitos.

Em termos pedagógicos, diz que o meio 
influencia na construção do cidadão, de acor-
do com o âmbito social em que se está inseri-
do num meio e em que temas morais se vive, 
tais como, a justiça, coragem, generosidade, 
entre outros, que quando são trabalhados e 
discutidos, a autonomia terá uma formação 
baseada em princípios morais e não de va-
lores utilizados como riqueza, beleza entre 
outros,

A educação baseada na autoridade e no 
respeito apenas unilateral apresenta os 
mesmos inconvenientes, que do ponto de 
vista moral, que no ponto de intelectual: 
ao invés de levar o indivíduo a elaborar 
as regras e a disciplina que o obrigarão, 
ou a colaborar nessa contradição, ela lhe 
impõe um sistema de imperativos prees-
tabelecidos e imediatamente categóricos 
(PIAGET, 1975; p.75).

Assim, a autonomia se refere à possibi-
lidade do aluno, agindo de forma individual e 
coletivamente, ser capaz de elaborar opiniões 
pessoais, além de ser hábil em participar de 
discussões em grupo.

No cotidiano escolar, é possível desen-
volver determinados procedimentos e atitudes 
que se constituem em instrumento na constru-
ção da autonomia, como identificar formas de 
resolver problemas, formular perguntas e res-
postas, validar raciocínios, resolver conflitos, 
entre outros, colocando a criança na cons-
trução de sua autonomia e permitindo seu 
exercício, promovendo situações de maneira 
planejada e sistemática para que exercitem 
ações que vão lhes dando possibilidade de 
posicionar-se tornando-os autônomos.
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Através do presente estudo pode-se compreender que a educação escolar só 
pode promover o desenvolvimento à medida que desenvolve a atividade mental 
construtiva do aluno que é o maior responsável por tornar a criança um ser único.

Portanto, conhecer as fases do desenvolvimento infantil, deve possibilitar que o pro-
fessor adquira conhecimentos e que desenvolva as habilidades necessárias para mediar as 
diferentes situações de aprendizagem considerando o aluno de maneira integral para que lhe 
possa conduzir suas atividades e direcionar suas aulas de maneira a suprir as necessidades 
e dificuldades detectadas dos seus alunos, ao conhecer as características das crianças de 
acordo com a faixa etária e ao sondar sobre suas experiências, cultura e saberes.

Entretanto, ao conhecer as fases de desenvolvimento da criança torna-se importante 
conhecer também quais processos a criança sofre até conseguir construir seu conhecimento.

Desse modo, o estudo permitiu compreender que a criança constrói sua aprendizagem 
mais ou menos significativa, não só porque possui determinados conhecimentos ou conteú-
dos, mas constrói pelo que foi dito e pela ajuda que recebeu de seu professor, tanto quando 
foi necessário usar sua bagagem pessoal quanto para ir progredindo autonomamente.

Essa ajuda, ou melhor, a orientação que lhe foi oferecida e a autonomia que desenvolveu 
é o que possibilita a construção de significados por parte do aluno. Em suma, foi possível 
compreender que a aplicabilidade do construtivismo visa o desenvolvimento do indivíduo de 
forma global, além da formação de indivíduos reflexivos e autônomos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Após a Lei nº 11.769, de 18 de agosto de 2008, que tornou obrigatória a música 
no currículo escolar, surgem questões sobre qual é o seu papel, tanto na educação, quanto 
para desenvolvimento humano. O presente artigo vem compreender a musicalização como 
uma ferramenta eficiente e importante nas intervenções psicopedagógicas, objetivando tanto 
o processo educativo, quanto no tratamento de problemas e dificuldades de aprendizagem. 
A música esteve sempre presente na vida do ser humano, e a musicalização é uma 
base para formar cidadãos tanto em seu desenvolvimento cognitivo, quanto no afetivo-
social, sendo capaz de desenvolver suas diversas inteligências. Utilizou-se um referencial 
bibliográfico, com o uso de livros e artigos científicos sobre o tema, para definir os termos 
“música” e “musicalização”, explanar sobre a presença da música e sua importância no 
desenvolvimento humano. Além disso, definir termos a respeito da psicopedagogia, suas 
funções e suas ferramentas, e também, sobre como a musicalização pode auxiliar no 
processo educativo, e os benefícios que ela pode trazer.

Palavras-chave: Musicalização;  Psicopedagogia;  Educação.

MUSICALIZAÇÃO: INTERVENÇÃO POSSÍVEL NA 
PSICOPEDAGOGIA
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Este artigo tem por objetivo discutir a importância do uso da música/musicalização 
no processo educativo e suas possíveis intervenções na psicopedagogia. A Lei 
11.769 de agosto de 2008 tornou obrigatório o ensino de música em todas as 

modalidades da Educação Básica Nacional (Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino 
Médio), porém para que esta lei seja aplicada com eficiência é necessário que os profissio-
nais estejam preparados para sua utilização, visando alcançar melhores resultados educati-
vos, como também melhor desenvolvimento dos aspectos sociais, afetivos e cognitivos do 
educando.

A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e co-
municar sensações, sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento 
expressivo entre o som e o silêncio. A música está presente em todas as culturas, nas mais 
diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas 
etc. Faz parte da educação desde há muito tempo, sendo que, já na Grécia antiga, era con-
siderada como fundamental para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da matemática e 
da filosofia.

A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim como 
a promoção de integração e comunicação social, conferem caráter significativo à linguagem 
musical. É uma das formas importantes de expressão humana, o que por si só justifica sua 
presença no contexto da educação, de um modo geral, e na educação infantil, particularmente 
(BRASIL,1998, v. 2 , p.45).

Além disso, esta pesquisa tem como objetivo evidenciar a importância da arte na for-
mação humana como expressão e comunicação pessoal. Diante dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais- PCN 's (BRASIL, 1998) temos indicações teóricas que demonstram que as artes 
em geral auxiliam no desenvolvimento da expressão e comunicação pessoal, estas que são 
essenciais para o desenvolvimento de todo ser humano.

O presente trabalho irá explanar sobre a música e sua ligação com a educação, sua 
utilização e importância; sobre a música e sua ligação com o ser humano, está que o acom-
panha desde os tempos mais remotos, e que é reconhecida por ele desde o ventre materno, 
além disso, neste artigo também definiremos os termos “música” e “musicalização”, além de 
explanar sobre a musicalização como uma importante ferramenta de intervenção psicopeda-
gógica.

Espera-se que esta discussão possa trazer as informações necessárias para que os 
profissionais da educação e da psicopedagogia se sensibilizem sobre a necessidade do uso 
da música no processo educativo, e possam fazer uso da mesma como uma ferramenta de 
intervenção na educação, alcançando melhores resultados educativos e formando cidadãos 
sociais, sensíveis, com autonomia e capacidade criativa.

INTRODUÇÃO
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MÚSICA E EDUCAÇÃO

A música vem acompanhando o ho-
mem ao longo de sua história e existem vá-
rias evidências a respeito das respostas que 
o ser humano pode fornecer com o estímulo 
musical e sonoro:

Em uma experiência, bebês de três dias 
sugava mais um bico que ativa uma gra-
vação de uma história que suas mães 
haviam lido com frequência durante as 
últimas seis semanas de gestação do 
que em bicos que ativavam gravações 
de duas outras histórias. Ao que parece, 
os bebês reconheciam a história que ha-
viam escutado no útero. Um grupo-con-
trole, cujas mães não havia recitado uma 
história antes do nascimento, reagia da 
mesma maneira às três gravações (DE-
-CASPAR & SPENCE, 1986 apud PAPA-
LIA, 2006 apud GREGOLETI, GUALDA e 
FONSECA, 2011, p.2)

Percebemos, por meio dos estudos rea-
lizados, que a música, desde o ventre mater-
no, é capaz de estimular o desenvolvimento 
cognitivo da criança, esta que pode se lem-
brar da música que “aprendeu” com sua mãe 
durante a gestação mesmo após seu nasci-
mento,

Todo ato de inteligência, por mais simples 
e rudimentar que seja, supõe uma inter-
pretação da realidade externa, quer dizer 
uma assimilação do objeto por conhecer 
a algum tipo de sistema de significados 
existentes no sujeito. Igualmente, todo ato 
de inteligência, por mais elementar que 
seja, supõe um enfrentamento com as 
características do objeto, quer dizer, uma 
acomodação às demandas ou requeri-
mentos que o mundo dos objetos impõe 
ao sujeito (FERNÁNDEZ, 1991, p. 109).

Existe uma interação permanente entre 
as crianças e o ambiente sonoro, este que 
com a música os envolve, visto que, cantar, 
ouvir e dançar, são atividades cotidianas para 
qualquer ser humano. O processo de musica-
lização infantil se inicia espontânea e intuitiva-
mente, através da variedade de contato com 
sons, inclusive a música (BRITO, 2003).

A oralidade é o principal aspecto favore-
cido na musicalização, em experiências com 
crianças pode-se perceber que inicialmente 
elas apenas observam as canções, pouco 
a pouco passam a seguir o ritmo e cantar 
os finais de frases. As crianças armazenam 
em sua memória as informações musicais, 
primeiro vocalizam, e em seguida passam a 
somar palavras ao seu repertório, ampliando 
a capacidade de expressão, imitando gestos 
e atos (SCHERER e PEREIRA, 2009),

É difícil encontrar alguém que não se re-
lacione com a música de um modo ou de 
outro: escutando, cantando, dançando, to-
cando um instrumento, em diferentes mo-
mentos e por diversas razões. Ouvimos 
música no supermercado ou sentados 
na cadeira do dentista! Surpreendemos 
cantando aquela canção que parece ter 
“cola” e que não sai da nossa cabeça e 
não resistimos a, pelo menos, mexer os 
pés, reagindo a um ritmo envolvente. E 
quantos de nós já não inventaram can-
ções, seja durante a infância, seja para 
ninar nossos filhos? (BRITO, 2003, p. 31).

A música se faz presente por toda a 
parte, e é também capaz de favorecer o 
aprendizado das crianças, visto que estimu-
la a criação de um repertório de palavras e 
de gestos corporais. O Referencial Curricular 
para Educação Infantil (BRASIL, 1998) –RC-
NEI, também vem elencar a relevância da mú-
sica:

Existe música para adormecer, música 
para dançar, para chorar os mortos, para 
conclamar o povo a lutar, o que remonta 
à sua função ritualística. Presente na vida 
diária de alguns povos, ainda hoje é toca-
da e dançada por todos, seguindo costu-
mes que respeitam as festividades e os 
momentos próprios a cada manifestação 
musical. Nesses contextos, as crianças 
entram em contato com a cultura musical 
desde muito cedo e assim começam a 
aprender suas tradições musicais (BRA-
SIL, 1998, p.47).
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De acordo com Vygotski (2001, p. 120 
apud SCHERER e PEREIRA, 2009, p.4) a crian-
ça “[...] reproduz ativamente e assimila o que vê 
nos adultos, aprende as mesmas relações e de-
senvolve em si mesma os instintos primários do 
que irá necessitar na futura atividade”.

Silva (2010) ainda afirma que quando uma 
criança acompanha a música com gestos ou 
dançar, ela está desenvolvendo sua coordena-
ção motora e sua capacidade de prestar aten-
ção; quando canta ou faz imitações de sons, a 
criança descobre capacidades e cria relações 
com o ambiente,

Atividades como cantar fazendo gestos, dan-
çar, bater palmas, pés, são experiências im-
portantes para a criança, pois elas permitem 
que se desenvolva o senso rítmico, a coor-
denação motora, sendo fatores importantes 
também para o processo de aquisição da 
leitura e da escrita (SILVA, 2010, p. 12).

Para Rodrigues e Rosin (s.d) a música 
é considerada por diversos autores como um 
elemento que tem a capacidade de enriquecer 
o desenvolvimento humano, que promove o 
bem-estar e traz benefícios para a ampliação 
de diversas áreas que são imprescindíveis 
para a formação completa do ser humano. O 
estudo da música tem a função de estimular, 
durante a escolarização, a assimilação da lin-
guagem, da concentração e até do desenvol-
vimento lógico-matemático.

A educação deve ser entendida como 
um processo global, permanente e progres-
sivo, que precisa de pesquisas em diversas 
áreas para que seja aperfeiçoada, visto que, 
em qualquer meio pode-se encontrar diferen-
ças individuais, condições ambientais diver-
sificadas vindas dos alunos, e que precisam 
de trato diferenciado. Sendo assim, faz-se 
necessário o desencadear de atividades que 
possam contribuir com o desenvolvimento da 
cognição e do pensamento crítico do aluno, 
dentre elas, práticas voltadas para a dança e 
música, pois esta é uma fonte de transforma-
ção do aprender em uma atividade prazerosa 
do dia-a-dia do professor e também dos alu-
nos (ONGARO, SILVA e RICCI, 2006).

A música está e esteve presente em to-
das as culturas e épocas; foi e é utilizada pe-
los mais diversos motivos. Além disso, a mú-
sica tem sido parte integrante da educação 
há muito tempo, desde a Grécia antiga ela já 
era tida como componente fundamental para 
a formação dos cidadãos, unida à matemática 
e filosofia (BRASIL, 1998),

A música é a linguagem que se traduz 
em formas sonoras capazes de expres-
sar e comunicar sensações, sentimentos 
e pensamentos, por meio da organização 
e relacionamento expressivo entre o som 
e o silêncio (BRASIL, 1998, p. 44).

Estudos comprovam que desde a ges-
tação, a criança mostra sua sensibilidade aos 
sons do ambiente, visto que convive com os 
sons do corpo e da voz da mãe, e responde 
a tais estímulos com movimentos corporais 
(GREGOLETI, GUALDA; FONSECA, 2011).

Em 2008 houve uma novidade na edu-
cação brasileira no que diz respeito ao currícu-
lo escolar, a Lei 11.769 trouxe a obrigatorieda-
de do ensino de Música na Educação Básica. 
Porém, normalmente quando temos uma nova 
proposta no ensino, existe um tempo de adap-
tação das escolas, havendo também dúvidas 
e questionamentos de professores e, porque 
não dizer, certas resistências às mudanças 
implantadas pelas vias da lei (BRASIL, 2008).

Mesmo com esta lei que determina que 
a música deva fazer parte do currículo esco-
lar, atualmente o que se observa é que ela 
está ausente dele há várias décadas. Dentre 
os motivos desta ausência está o fato de ela 
ter deixado de ser uma disciplina, em 1971, 
e ter passado a ser um componente da disci-
plina de Artes (Educação Artística).

Porém, o que se tem buscado atual-
mente, é romper com este problema, e com 
criatividade, promover sua reinserção nos 
currículos escolares, (LOUREIRO, 2003 apud 
RODRIGUES e ROSIN). Para Rosa (1990 
apud SILVA, 2010, p.12), no espaço escolar:
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A linguagem musical deve estar presente 
nas atividades de expressão física, atra-
vés de exercícios ginásticos, rítmicos, jo-
gos, brinquedos e roda cantadas, em que 
se desenvolve na criança a linguagem 
corporal, numa organização temporal, 
espacial e energética. A criança comu-
nica-se principalmente através do corpo 
e, cantando, ela é ela mesma, ela é seu 
próprio instrumento (ROSA (1990 apud 
SILVA, 2010, p.12).

De acordo com Sampaio (2012) a fun-
ção da psicopedagogia é estudar o processo 
de aprendizagem e suas possíveis dificulda-
des, possuindo tanto um caráter preventivo 
quanto terapêutico. Em seu caráter preven-
tivo deve estar presente no âmbito escolar, 
alcançando também a família e a comunidade 
escolar, deixando claro quanto às diversas 
etapas do desenvolvimento da criança, já no 
terapêutico, a psicopedagogia tem o objetivo 
de identificar, analisar, planejar e intervir para 
buscar tratamento das dificuldades.

DEFININDO TERMOS: “MÚSICA” E 
“MUSICALIZAÇÃO”

Buscando definir a palavra “música”, 
Britto (2003) afirma que no dicionário da lín-
gua portuguesa o verbete significa: “Arte e 
ciência de combinar os sons de modo agra-
dável ao ouvido”; e também: “Qualquer con-
junto de sons”. Na primeira definição o faz 
num sentido subjetivo, quando usa o adjetivo 
agradável. E na sua segunda definição já usa 
uma característica depreciativa.

Para Barreto, Silva e Melo (2010), a mú-
sica,

[...] Mais do que qualquer outra manifes-
tação humana, a música contém e mani-
pula o som e o organiza no tempo. Talvez 
por essa razão ela esteja sempre fugindo 
a qualquer definição, pois ao buscá-la, a 
música já se modificou, já evoluiu. E esse 
jogo do tempo é simultaneamente físico 
e emocional (BARRETO; SILVA E MELO, 
2010).

Existem outras diversas definições para 
“música”, dentre elas: “a arte de combinar 
sons e formar com eles melodia e harmonia” 
(PANNAIN apud BRITO, 2003, p.26), ou ain-
da “a música é uma linguagem, posto que 
seja um sistema de signos” (KOELLREUTTER 
apud BRITO, 2003, p.26). O autor entende 
que:

Música não é melodia, ritmo ou harmo-
nia, ainda que esses elementos estejam 
muito presentes na produção musical 
com a qual nos relacionamos cotidiana-
mente. Música é também melodia, ritmo, 
harmonia, dentre outras possibilidades de 
organização do material sonoro. O que 
importa, efetivamente, é estarmos sempre 
próximos da idéia essencial à linguagem 
musical: a criação de formas sonoras 
com base em som e silêncio. Como? De 
muitas maneiras (BRITO, 2003, p.26).

Assim, entende-se que a música deve 
ser vista nas suas mais diversas possibilida-
des, e principalmente como uma forma de ex-
pressão, da criação, da habilidade de utilizar 
o som e o silêncio para fazer arte.

Já o termo musicalização tem sua de-
finição como um processo de construção do 
conhecimento musical, que visa estimular e 
desenvolver o apreço musical, colaborando 
com a formação do indivíduo. A música quan-
do utilizada com fins expressivos e de lingua-
gem deve interagir com outras manifestações 
artísticas, como as pinturas, teatro, dança, e 
outras.

A utilização da música na educação 
deve acontecer de maneira inter e multidis-
ciplinar, sendo adaptadas a cada realidade, 
considerando a era globalizada e tecnológica 
que vivemos, e sem deixar de lado o foco hu-
mano e social da música (SUGAHARA, apud 
BARRETO, SILVA e MELO, 2010).
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MUSICALIZAÇÃO COMO FERRAMENTA 
DE INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA

A psicopedagogia é a ciência que es-
tuda o processo de aprendizagem e suas di-
ficuldades, possuindo um caráter preventivo 
e terapêutico (SAMPAIO, 2012). Ela é enten-
dida como uma área ligada à aprendizagem 
escolar, tanto no seu desenvolvimento normal, 
quanto nas dificuldades que podem se revelar 
neste processo (MELLO, 2011).

Já a intervenção psicopedagógica, é 
entendida como:

[...] a interferência de um profissional, que 
pode ser o educador, o psicopedagogo, 
o pedagogo, ou qualquer profissional 
que trabalha na equipe multidisciplinar 
psicopedagógica, atuando no sentido de 
investigar, detectar e buscar solucionar os 
problemas do processo de aprendizagem 
apresentados pelo indivíduo (MELLO, 
2011, p. 8).

Mello (2011) ainda aponta que as in-
tervenções psicopedagógicas possuem ca-
racterísticas multidisciplinares visto que os 
problemas de aprendizagem são complexos 
e possuem diversas razões, assim, a psico-
pedagogia se utiliza de conhecimentos de 
outras áreas, para resolver seus problemas. 
“Sua proposta é integrar, de modo coerente, 
conhecimentos e princípios de distintas ciên-
cias humanas, visando adquirir uma ampla 
compreensão sobre os variados processos 
inerentes ao aprender'' (BEUCLAIR apud 
MELLO, 2011, p. 2):

Para que os objetivos da intervenção psi-
copedagógica sejam cumpridos, é preciso 
que todos os envolvidos com o processo 
de ensino-aprendizagem reflitam sobre a si-
tuação-problema. E refletir sobre os proble-
mas de aprendizagem consiste em procurar 
compreender a forma como o aluno está 
utilizando os elementos do seu sistema cog-
nitivo e emocional para aprender. Significa 
também pensar nas relações que se esta-
belecem entre o aluno e o conhecimento, 
as quais são apresentadas pelo professor 
e pela escola (MELLO, 2011, p. 2).

Analisando o trabalho de Ferreira, Re-
medi e Lima (2006) a musicalização é uti-
lizada até mesmo em hospitais, como uma 
intervenção que visa o bem-estar e a saúde 
dos pacientes, e esta se mostra benéfica aos 
indivíduos.

Encontramos na literatura alguns auto-
res que observaram os seguintes resultados 
positivos após a intervenção musical: redu-
ção e controle da dor e de comportamentos 
por ela causados, redução da agitação e da 
agressividade, criação de novas estratégias 
de enfrentamento do problema, diminuição 
da ansiedade; relaxamento, diminuição de 
náuseas e vômito, melhoras de parâmetros 
vitais como pressão artéria, frequência car-
díaca, etc; redução do medo e sofrimento, 
aumento de habilidades cognitivas, físicas e 
sociais, melhora do sono, modulação do hu-
mor, expressão de sentimentos, distração e 
divertimento, socialização, reabilitação e satis-
fação. Tudo isso, com pessoas hospitalizadas 
(FERREIRA, REMEDI e LIMA, 2006).

Assim, a música/musicalização se faz 
uma ferramenta eficaz para atuar também no 
sistema cognitivo e emocional do educando, 
e esta pode colaborar com a resolução de 
problemas de aprendizagem dos mesmos.

Gainza (apud BARBOSA, 2010) afirma 
que, qualquer atividade musical é projetiva, 
onde o educando faz e se mostra, permitindo 
ao professor observar aqueles aspectos que 
funcionam, bem como aqueles que apresen-
tam deficiências e bloqueios, isso é funda-
mental para que o professor possa criar suas 
estratégias de ensino, e elaborar planos de 
operações.

A música vem sendo considerada por 
especialistas de todo mundo uma área do 
conhecimento que tem extrema importância 
em ser estudada no desenvolvimento infan-
til. A aquisição de conhecimentos musicais 
colabora com o desenvolvimento cognitivo, 
psicomotor, afetivo e emocional, como tam-
bém na construção de valores sociais e pes-
soais tanto em crianças como em jovens e 
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adultos, otimizando a melhora da capacidade 
cognitiva, de administrar dados em conflito e 
também de optar pelas melhores soluções de 
problemas (MELLO, 2011).

Ferreiro e Teberosky (1999) preconizam 
que os “estímulos” atuam no desenvolvimento 
dos “esquemas de assimilação” os quais, se-
gundo a psicologia genética piagetiana, são 
responsáveis pela efetivação da aprendiza-
gem. A música constitui um excelente recurso 
estimulador para o desenvolvimento da leitura 
de textos e das hipóteses de escrita.

Segundo Braggio (1992), os princípios 
ortográficos desenvolvem-se na criança à me-
dida que vai escrevendo. Neste processo de 
aprendizagem a criança consegue ultrapas-
sar os aspectos “gramaticalizados” ou “codi-
ficados” para elaborar seu material, investin-
do-o de significação própria em uma atividade 
criativa. A música, como atividade criativa, 
pode naturalmente favorecer o aparecimento 
de situações problema, propondo novas for-
mas de utilização e manuseio da linguagem 
e propiciando a construção de hipóteses de 
escrita. Neste mesmo sentido, Smolka (1999) 
afirma que:

Não se trata apenas de ‘ensinar’ (no sen-
tido de transmitir) a escrita, mas de usar, 
fazer funcionar a escrita como interação e 
interlocução na sala de aula, experimen-
tando a linguagem nas suas várias possi-
bilidades. No movimento das interações 
sociais e nos momentos das interlocu-
ções, a linguagem se cria, se transforma, 
se constrói, como conhecimento humano 
(SMOLKA, 1999, p.45).

Parret (apud MELLO, 2011) aponta que 
ao estudar um instrumento musical, usando 
partituras, memória e a concentração são de-
senvolvidas, quando se toca um instrumento, 
é possível desenvolver o controle da motrici-
dade fina, da coordenação e da expressão 
emocional, preparando o educando para di-
versas funções, guiando a um melhor desem-
penho e competência cognitiva.

Para Campos (apud BARBOSA, 2010) 
existe uma dupla conexão entre a música e o 
desenvolvimento cognitivo, sendo ela: “a uti-
lização dos estudos sobre a cognição como 
suporte para um processo de educação mu-
sical bem fundamentado e bem orientado; e 
a utilização da música para a promoção de 
habilidades cognitivas.”

Sendo assim, a música é um estímulo 
para o desenvolvimento de habilidades cog-
nitivas, bem como a cognição bem desen-
volvida se faz necessária para que seja bem 
desenvolvida a educação musical.

De acordo com Brito (2003, p. 41) “O 
modo como as crianças percebem, apreen-
dem e se relacionam com os sons, no tem-
po-espaço, revela o modo como percebem, 
apreendem e se relacionam com o mundo 
que vêm explorando e descobrindo a cada 
dia.” Assim, a criança que aprende música, 
também aprende os outros diversos conteú-
dos do currículo escolar.

Gainza (apud MELLO, 2011, p. 13) ain-
da afirma que:

[...] o ritmo musical induz ao movimento 
corporal, a melodia estimula a afetivida-
de; a ordem ou a estrutura musical (na 
harmonia ou na forma musical) contribui 
ativamente para a afirmação ou para a 
restauração da ordem mental do homem. 
Essa qualidade – o poder mobilizador 
da música – constitui a base da terapia 
musical ou musicoterapia (GAINZA apud 
MELLO, 2011, p. 13).

Além disso, a maneira como a música 
pode interferir na memória é de fato compro-
vado. Pesquisas demonstram que a música é 
capaz de ativar o cérebro em ambos os lados, 
esquerdo e direito, e esta ativação simultâ-
nea maximiza o aprendizado e a absorção de 
conhecimentos (MELLO apud O’DONNELL, 
1999). 



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 699

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

Com base nos materiais estudados pudemos verificar ao longo deste artigo que a 
música exerce enorme influência na vida de qualquer ser humano, e este, já desde o ventre 
materno já interage com os sons, e aprende com eles. A música estimula o desenvolvimento 
cognitivo, tanto em crianças, bebês, quanto em adultos, ela pode ser benéfica em qualquer 
momento da vida.

Na educação, a utilização da musicalização tem sido cada vez mais estudada e, pou-
co a pouco, tem ganhado espaço nas salas de aulas, não só na educação infantil, como 
de costume, mas também nos demais níveis de ensino, visando melhorar a capacidade de 
aprendizagem dos alunos.

Além disso, a musicalização é uma potente ferramenta da psicopedagogia para fazer 
intervenções visando sanar problemas e dificuldades de aprendizagem, atuando no campo 
cognitivo, emocional e social.

É importante o estudo do processo de aprendizagem humana e suas dificuldades, assim 
defende Silva (2006) levando-se em consideração as realidades interna e externa, utilizando-se 
de vários campos de conhecimento, integrando-os e sintetizando-os. Procurando compreen-
der os processos cognitivos, emocionais, orgânicos, familiares, sociais e pedagógicos que 
determinam a condição do sujeito e interferem no processo de aprendizagem, possibilitando 
situações que resgatem a aprendizagem em sua totalidade de maneira prazerosa.

Sendo assim, pode-se dizer que a musicalização deve sim estar cada vez mais pre-
sente no âmbito educacional, tornando-se acessível a todos, não com objetivo de tornar os 
educandos músicos, mas sim, visando estimular a capacidade cognitiva de cada um, seu 
desenvolvimento social e emocional, tornando o processo-ensino aprendizagem mais eficien-
te, garantindo melhores resultados, e sanando, e também, prevenindo certas dificuldades de 
aprendizagem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: A matemática sempre esteve presente desde os tempos primórdios, no qual a 
história da matemática aborda aquela que parece ser a noção matemática mais simples, que 
é o processo de contagem, no qual  começou a ser desenvolvido pelo ser humano muito 
antes de haver escrita ou civilização e, por isso, possuem poucos elementos concretos para 
sua análise, entretanto, as habilidades de contagem precedem qualquer desenvolvimento 
matemático mais sofisticado e sua compreensão é um passo inicial essencial para uma 
abordagem histórica da matemática. A matemática tem formas e construções para se 
chegar a conceitos de como se chega a determinado resultado, adquirindo uma efetiva 
aprendizagem em matemática.

Palavras-chave: Construção da Matematica. Modelagem Matemática. Processo histórico 
matemático. 

A HISTÓRIA DA MATEMÁTICA E A RELAÇÃO PARA 
APRENDIZAGEM
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A história da matemática traz muitos exemplos do descobrimento dos números e a 
aprendizagem matemática. Da mesma forma pode ser incentivado para os alunos 
quanto a modelagem e construção matemática.

O presente trabalho tem como objetivo geral abordar um breve contexto histórico da 
matemática nas construções de aprendizagem e como objetivos específicos relatar um breve 
histórico da matemática e verificar sobre o conceito histórico da matemática para construção 
de aprendizagem.

A justificativa é que diante do processo histórico da matemática, pode ser levado para o 
aluno de forma que ele compreenda que da mesma forma que foi descoberto a matemática 
passo a passo, os alunos também podem desenvolver a matemática passo a passo, devendo 
o professor de matemática utilizar a didática do aprendizado histórico.

Assim, como o processo histórico matemático pode auxiliar os alunos na construção 
matemática?

A metodologia do trabalho é pesquisa bibliográfica com base na matemática pré-histó-
rica até a contemporânea, em artigos e livros. Com a contribuição de Roque (2012) que traz 
relatos da história da matemática dividida em fragmentos. Mol (2013) relata parte do proces-
so histórico da matemática, assim como Chaquiam (2017), D´Ambrosio (1999) traz também 
aspectos históricos da matemática, Jerônimo Sobrinho (2016) relata formas construtivas de 
aprender matemática entre outros que puderam contribuir com a pesquisa.

INTRODUÇÃO
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BREVE CONTEXTO HISTÓRICO DA 
MATEMÁTICA

A matemática sempre esteve presente 
desde os tempos primórdios, segundo Roque 
(2012) De acordo com as narrativas convencio-
nais, a matemática europeia, originou-se com os 
gregos entre as épocas de Tales e de Euclides, 
sendo preservada e traduzida pelos árabes no 
início da Idade Média e depois levada de volta 
para seu lugar de origem, a Europa, entre os 
séculos XIII e XV, quando chegou à Itália pelas 
mãos de fugitivos vindos de Constantinopla, no 
qual esse relato parte do princípio de que a mate-
mática é um saber único, que teve nos mesopo-
tâmicos e egípcios seus longínquos precursores, 
mas que se originou com os gregos.

Mol (2013) coloca que a história da ma-
temática aborda aquela que parece ser a noção 
matemática mais simples, que é o processo de 
contagem, no qual começou a ser desenvolvido 
pelo ser humano muito antes de haver escrita 
ou civilização e, por isso, possuem poucos ele-
mentos concretos para sua análise, entretanto, 
as habilidades de contagem precedem qualquer 
desenvolvimento matemático mais sofisticado e 
sua compreensão ´e um passo inicial essencial 
para uma abordagem histórica da matemática.

O processo de contagem é algo sofistica-
do e não se trata de algo instintivo ou inato. 
Seu início aconteceu quando o homem de-
senvolveu a capacidade de comparar conjun-
tos de objetos e estabelecer entre eles uma 
correspondência um a um. Por exemplo, um 
pastor podia ter a noção do tamanho de seu 
rebanho ao comparar suas ovelhas com os 
dedos de suas mãos. Partes do corpo, como 
os dedos das mãos ou dos pés, funcionaram 
como instrumentos de contagem naturais. Pe-
dregulhos, conchas ou grãos, bem como mar-
cas no chão, na areia, em ossos ou madeira, 
poderiam ser empregados para quantificar o 
número de pessoas em uma população, de 
animais em um rebanho, ou ainda o número 
de dias decorridos desde um determinado 
evento. (MOL, 2013, p. 13).

Mello (2015) coloca que muitos estudos 
afirmam que os números surgiram há mais de 
30.000 anos, pela necessidade de contar obje-
tos, como o homem primitivo vivia em caverna 
e grutas, precisavam sair para caçar e pescar 
para sua sobrevivência e para fazer a contagem 
do que caçavam ou pescavam eles levavam pe-

daços de ossos e de madeira e logo quando 
começaram a criar animais, precisavam contro-
lar o rebanho, utilizavam então pedras que eram 
guardadas em um saco de couro, surgindo a pa-
lavra “Cálculo”, que é derivada do latim Calculus, 
significado de pedrinhas.

Mello (2015) coloca que de acordo com 
o contexto histórico, os primeiros sistemas nu-
méricos são dos egípcios, que utilizavam mar-
cas (chamadas de tallies) fazendo corresponder 
cada uma com os objetos contados, no qual a 
essa civilização deve-se o desenvolvimento de 
um sistema de símbolo, conhecido como hieró-
glifos, para potências de dez, o símbolo corres-
pondente a cada grupo poderia ser representado 
até 9 vezes.

A escrita numérica da mesopotâmia era de-
nominada “cuneiforme” (feita em cunhas) e 
“posicional”. Há cerca de 4000 anos, os an-
tigos babilônicos descobriram que os valores 
correspondentes aos números dependiam das 
posições que ocupavam. (MELLO, 2015, p. 27).

Roque (2012) relata que a matemática co-
meça assumir novas funções a partir do século 
XVI, no qual a história foi escrita, muitas vezes, 
com o intuito de mostrar que os europeus são 
herdeiros de uma tradição já europeia, desde a 
Antiguidade, construindo nesse momento o mito 
da herança grega, que serviu também para res-
ponder a demandas identitárias dos europeus e 
entender o como e o porquê de sua construção 
ajuda a compreender que o papel da história não 
é acessório na formação de uma imagem da ma-
temática: sua função é também social e política.

Pesquisas atuais indicam que a inserção de 
fatos do passado pode ser uma dinâmica bas-
tante interessante para introduzir um determi-
nado conteúdo matemático em sala de aula, 
tendo em vista que o aluno pode reconhecer 
a Matemática como uma criação humana que 
surgiu a partir da busca de soluções para re-
solver problemas do cotidiano, conhecer as 
preocupações dos vários povos em diferentes 
momentos e estabelecer comparações entre 
os conceitos e processos matemáticos do pas-
sado e do presente. (CHAQUIAM, 2017, p. 14).

D´Ambrosio (2013) coloca que a Matemá-
tica tem, como qualquer outra forma de conhe-
cimento, a sua dimensão política e não se pode 
negar que seu progresso tem tudo a ver com o 
contexto social, econômico, político e ideológico. 
Isso é muitas vezes ignorado e até mesmo nega-
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do, ou seja, a diferença de postura política na His-
tória da Matemática pode ser muito bem ilustrada 
na maneira como Isaac Newton, sem dúvida a 
figura maior na modernização da matemática a 
partir do século XVIII, é visto pelos historiadores.

De acordo com Mello (2015) o desenvol-
vimento histórico da matemática egípcia desta-
cou-se principalmente pelas contribuições em 
atividades ligadas à agricultura e à engenharia, 
nos quais para se obter êxito, era preciso apri-
morar um sistema de pesos e medidas, para ser 
empregado na colheita, no armazenamento, na 
distribuição de alimentos e na criação de méto-
dos de agrimensura para a construção de canais 
de terra.

Situa-se no Egito pré-dinástico aquele que 
pode ser considerado o mais antigo evento 
datado: a introdução do calendário egípcio, 
em 4241 a.C.. Composto de 12 meses de 30 
dias cada e mais 5 dias festivos, era bastante 
superior ao usado na Europa até o século XVI. 
A produção do calendário foi feita a partir da 
comparação de observações astronômicas 
com o ciclo de cheias do rio Nilo. As habili-
dades aritméticas demandadas na organiza-
ção do calendário egípcio dão uma medida 
das possibilidades do uso de conhecimentos 
matemáticos para solucionar problemas de 
natureza pratica. (MOL, 2013, p. 21).

Segundo Mol (2013) um outro grupo im-
portante de tabuletas babilônicas continha proble-
mas matemáticos, no qual a maior parte delas, 
escritas de forma abreviada, pareciam destina-
das a serem usadas em escolas, contando pro-
vavelmente com a explicação de um professor, 
pois em geral, o objetivo do problema proposto 
era o cálculo de um número e era relacionado a 
aspectos quantitativos de objetos ou a atividades 
quotidianas: pesos e medidas, áreas de terrenos, 
quantidade de material em uma construção, etc. 
e a natureza desses problemas ilustra o caráter 
algoritmo e aritmético da matemática babilônica, 
em oposição ao caráter geométrico da matemá-
tica grega, em que figuras e demonstrações ti-
nham papel central.

Conforme Mello (2015) a civilização babi-
lônica é conhecida por suas “tábulas das argila”, 
muitas delas apresentado tabelas matemáticas 
para multiplicação, inverso multiplicativo, quadra-
dos e cubos e exponenciais. Essa civilização se 
destacou fortemente no ramo da Geometria e, 
em particular, no cálculo da área do retângulo 

e do triângulo isósceles, área de um trapézio re-
tângulo, o volume de um paralelepípedo reto-re-
tângulo.

Mello (2015) coloca que a matemática 
mais antiga é resultante dos esforços do homem 
primitivo a partir da necessidade de contar, ou 
seja, a espécie humana já demonstrava, nas 
épocas mais primitivas, que tinha um senso nu-
mérico, caracterizado em reconhecer o “mais”, 
quando se acrescentava objetos em pequenas 
coleções e “menos, quando se retirava objetos. 
Logo, o processo de contar se baseava em re-
gistros da época, como por exemplo, contar car-
neiros, fazer ranhuras no barro, fazendo nós em 
corda.

Com o passar do tempo, os pastores precisa-
vam contar as ovelhas que tinham e utilizavam 
pedrinhas; entretanto, quando o número de 
pedras era muito grande, tiveram que desen-
volver um conceito que pudesse simplificar 
essa contagem, denominado de “base”. A 
partir desse momento, surgem as “bases” de 
contagem. As mais conhecidas são: dois (bi-
nária), cinco (quinário), dez (decimal), doze 
(duodecimal), vinte (vegesimal) e sessenta 
(sexagesimal). (MELLO, 2015, p. 13).

Deste modo, conforme Mello (2015) com 
o passar do tempo, os “hieróglifos egípcios” que 
utilizaram a base dez e, posteriormente, os ba-
bilônios antigos recorreram às tabulas de argila, 
cujas extremidades poderiam lembrar o triângulo 
isósceles, utilizavam a base dez.

Mello (2015) coloca que a origem do sis-
tema de numeração denominado “indo-a-rabico” 
deve-se aos hindus e aos árabes; esses últimos 
o transmitiram para Europa Ocidental, nos quais 
os povos babilônios e egípcios também foram 
grande percussores dos estudos da Geometria.

No que diz respeito à Geometria, a Gré-
cia destacou-se com os pensamentos 
de Thales de Mileto, conhecido como o 
“primeiro matemático” e, também, Pitá-
goras de Samos, denominado o “pai da 
matemática”, que viveu 50 anos depois 
de Thales. Foi o mentor do famoso “Te-
orema de Pitágoras”, embora ele tenha 
sido desenvolvido mais tarde pela escola 
Pitagórica. (MELLO, 2015, p. 12).

Pitágoras destacou-se na matemática gre-
ga pela descoberta dos “números amigáveis”, 
dois números são amigáveis se cada um deles 
é igual à soma dos divisores próprios do outro, 
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muitos anos depois, Pierre de Fermat, em suas 
contribuições à Teoria dos Números enunciou 
em 1936 um novo par formado.

Conforme Mello (2015) os gregos acredi-
tavam que a natureza e a matemática estavam 
estritamente relacionadas, no qual Euclides de 
Alexandria foi reconhecido como um dos mais 
importantes matemáticos da Grécia antiga, e a 
sua principal obra, “Os elementos”, trata da Ge-
ometria e Teoria dos Números.

Mello (2015) coloca que no que diz a res-
peito da Álgebra, os indícios estão em equações 
quadráticas completas, no qual se deve a civili-
zação da Babilônia resolução acerca de equa-
ções cúbicas, de acordo com a “Tabula Plimton 
332”, era possível estabelecer uma relação com 
o triângulo retângulo e o que se é conhecido 
hoje, “ternos pitagóricos”. A tábula contém três 
colunas praticamente completa de caracteres, e 
há uma quarta coluna de caracteres incompleta.

Neste sentido, os estudos apontam que a 
história da matemática, combinada com 
outros recursos didáticos e metodológicos, 
pode contribuir para a melhoria do ensino 
e da aprendizagem da Matemática, emer-
ge como uma possibilidade de buscar uma 
nova forma de ver e entender a Matemáti-
ca, tornando-a mais contextualizada, mais 
integrada às outras disciplinas, mais agra-
dável, mais criativa, mais humanizada. (CHA-
QUIAM, 2017, p. 14).

Logo, no Renascimento, conforme Roque 
(2012) surge o mito da herança dos gregos, re-
forçado por inúmeras histórias da matemática 
escritas até hoje, já existindo essa ideia antes, 
no século XIV, no seio do movimento dos hu-
manistas italianos, inspirado no enaltecimento 
do saber dos antigos. Petrarca, poeta italiano, 
um dos pais do movimento, escreveu biografias 
de Arquimedes, apesar de compreender muito 
pouco o conteúdo de seus trabalhos, a fim de 
incentivar a reverência aos heróis da Antiguidade. 
A matemática foi incorporada, então, como um 
elemento vital da cultura humanista.

Conforme Mello (2015) Tales de Mileto, 
um dos “sete sábios” da antiguidade, contribuiu 
com a Geometria e significativamente com as 
demonstrações dedutivas, apoiou-se a uma vara 
espetada perpendicularmente ao chão e esperou 
que a sobra tivesse o comprimento igual ao da 
vara.

Também é de sua autoria o enunciado 
acerca do Teorema de Tales: “se duas retas são 
transversais a um feixe de retas paralelas, então 
a razão entre dois segmentos correspondentes 
da outra”. (MELLO, 2015, p. 33).

Mello (2015) coloca que o renascimento 
constitui-se como um período histórico ocorrido 
entre 1300 e 1650 na Itália, no qual a importân-
cia da matemática no decorrer desse período 
deve-se, principalmente, às obras renascentistas, 
com duas características principais: a simetria e a 
proporção. Os pintores da época utilizavam cores 
claras ou escuras pra dar a noção de volume ou 
da distância entre os objetos.

Deste modo, é questionado como a mate-
mática já foi considerada uma forma humanizada 
e agradável de aprender no seu desenvolvimen-
to. Roque (2012) coloca que o Humanismo era 
um movimento conectado com o desenvolvimen-
to de uma cultura urbana, que tratava de dar valor 
à utilidade do conhecimento para a vida comum, 
embora a legitimidade do saber estivesse asso-
ciada a argumentos teóricos.

De acordo com Mello (2015) considerado 
um dos maiores estudiosos da Geometria, Eu-
clides é reconhecido como um dos mais impor-
tantes matemáticos da civilização Grega e, talvez, 
um dos maiores influenciadores do pensamento 
científico, em suas obras contemplou estudos 
acerca da aritmética, geometria e álgebra. No 
que diz a respeito às distâncias relativas do Sol 
e da Lua, deve-se esse pensamento ao grego 
Aristarco de Samos, pois, para ele, os tamanhos 
do Sol e da Lua estavam na mesma razão, vis-
to que possuíam aproximadamente, tamanhos 
aparentes, ou seja, para um observador na Terra, 
subtende-se o “mesmo ângulo”. (MELLO, 2015, 
p. 38).

Deve-se ao famoso “Crivo de Eratóstenes”, 
em que desenvolveu um método que permite 
obter uma tabela de “números primos”, com os 
números naturais dispostos em ordem crescen-
te em uma tabela, é possível partir de algumas 
regras, descobrir quais são os números primos 
que compõe a referida tabela.

Alguns escritos de meados do século XVI 
reconhecem a proximidade da álgebra com a 
cultura islâmica, surgindo outros domínios, como 
a óptica e a astronomia, também eram praticados 
a partir de contribuições islâmicas, e ainda não 
era possível falar de matemática europeia, uma 
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vez que, fora da Itália e de partes da Alemanha, 
salvo raras exceções, ela não estava desenvolvi-
da, não sendo possível localizar a construção do 
mito sobre a origem greco ocidental da matemá-
tica, e sim na segunda metade do século XVI, por 
razões que ultrapassam o trabalho matemático. 
(ROQUE, 2012).

É de uma miopia total procurar entender o 
desenvolvimento da Matemática contem-
porânea, que começa a surgir na segunda 
metade deste final de século, sem atentar 
para as profundas transformações políticas 
resultantes da Segunda Guerra Mundial e 
da própria condução desse conflito. Pelas 
mesmas razões, não se pode entender o 
desenvolvimento da Matemática a partir do 
século XVI, que é quando ela começa a se 
organizar como um corpo autônomo de co-
nhecimentos, sem uma análise do processo 
de conquista e colonização e de suas conse-
quências. (D´AMBROSIO, 1999, p. 5).

Assim, na metade do século XVI, Roque 
(2012) aborda que era útil desabonar não so-
mente a matemática estrangeira, mas ainda a 
usada em problemas práticos, tidos como um 
fim menor da ciência, no qual nessa época, 
tentou-se transformar a álgebra em um saber 
nos moldes gregos, mas após Descartes, com 
a união da álgebra à geometria, as consequên-
cias dessa mudança serão ainda mais fortes, 
culminando na constituição de uma matemática 
europeia, criando a partir daí, o mito, preparado 
pelos humanistas com outro objetivo, ficava con-
venientemente à disposição, tendo sido adotado 
praticamente até os dias de hoje.

Descartes e Fermat foram os grandes se-
guidores da Geometria Analítica moderna, 
uma vez que conceberam as ideias de mé-
todos para resolver problemas geométricos. 
Mas, para que esses métodos de resolução 
fossem possíveis, foi necessário esperar o 
desenvolvimento do simbolismo e, também, 
dos processos algébricos. A partir dessas 
contribuições que a geometria analítica se 
expandiu da forma como hoje a conhece-
mos. (MELLO, 2015, p. 56).

Mello (2015) coloca que Fermat também 
teve contribuições com a analítica, assim como 
Descartes, propôs muitas curvas novas que fo-
ram definidas por equações algébricas, entre 
elas é possível citar hipérboles, parábolas e es-
perais de Fermat, a mais importante foi a “Teoria 

dos Números”.
O sistema de numeração maia, de acor-

do com Mello (2015), foi descoberto no final do 
século XVI, nos quais eles utilizavam o sistema 
vigesimal (base 20) e posicional, em que a posi-
ção dos símbolos representava número, utilizan-
do três símbolos: um ponto, que representava 
número 1, uma barra horizontal, que representava 
o número 5, e uma concha, que representava o 
número 0. “Criaram um símbolo para identificar 
o “zero”, indicando que não existem unidades 
nesse valor.

Segundo Mello (2015) de cordo com os 
relatos, o cálculo apoiado pela Geometria Analíti-
ca foi o maior instrumento matemático do século 
XVII, com as contribuições dos estudos acerca 
do cálculo no qual destacam-se os pensamentos 
de Leibniz e Newton.

Newton criou o cálculo infinitesimal, descobriu 
a natureza da luz branca e formulou a lei da 
gravitação universal. Leibniz também desen-
volveu o cálculo integral, assim como Newton, 
e é autor da notação que até hoje utilizamos 
para representá-lo. O Teorema Fundamental 
do Cálculo, que estabelece uma relação entre 
o cálculo diferencial e o cálculo integral, é de 
autoria Newton e Leibniz. O cálculo diferencial 
surgiu com o intuito de determinar a reta tan-
gente a uma curva em um ponto, enquanto 
o cálculo integral surgiu a partir do problema 
de se encontrar a área de uma figura plana. 
(MELLO, 2015, p. 13).

Mello (2015) coloca que no final do século 
XVII, surge a invenção do cálculo como a reali-
zação da matemática mais notável, no qual com 
o advento do cálculo trouxe um afastamento no 
que concerne ao estudo histórico da matemática 
elementar estudada até essa época.

O desenvolvimento do cálculo se deu, inicial-
mente, como os estudos do cálculo integral 
e, posteriormente, com os estudos do cálcu-
lo diferencial. A ideia de integração foi utiliza-
da em estudos sobre processos somatórios 
que continham área, volume e comprimento. 
Já a diferenciação surgiu bem depois, a par-
tir dos problemas sobre tangentes e curvas e 
de questões sobre máximos e mínimos. Por 
isso, a integração e a diferenciação estão 
relacionadas entre si como operações inver-
sas. (MELLO, 2015, p. 60).
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Os europeus foram erigidos em herdeiros 
privilegiados dos milagres gregos e a ciência 
passou a ser vista como uma criação específica 
do mundo greco-ocidental. Essa reconstrução 
tem dois componentes: a exaltação do caráter 
teórico da matemática grega, cuja face perfeita 
é expressa pelo método axiomático empregado 
por Euclides e a depreciação das matemáticas 
da Antiguidade tardia e da Idade Média, associa-
das a problemas menores, ligados a demandas 
da vida comum dos homens. (ROQUE, 2012).

A história da ciência foi marcada por precon-
ceitos semelhantes aos que moldaram a histó-
ria da matemática, sobretudo no que concerne 
ao desprezo pela Idade Média. Esse período 
foi visto como uma época estacionária, a “ida-
de das trevas”, marcada pelo dogmatismo re-
ligioso, pelo misticismo e pelo abandono do 
raciocínio físico. (ROQUE, 2012, p. 15).

Desta forma, D´Ambrosio (1999) relata 
presença fundamental da Matemática na condu-
ção de guerra, colocando que graças a criação 
e suporte de uma tecnologia de guerra, é encon-
trado evidência na antiguidade grega e romana, 
com registros de pesquisa e desenvolvimento 
proposto por Dionísio, o Antigo, (430-367a.C.), 
de Siracusa, que culminou com Arquimedes 
(287-212a.C), cujo prestígio na época era devido 
às suas máquinas de guerra, com o próprio Aris-
tóteles (384-322a.C.) propôs a Alexandre (356-
323a.C.) importantes estratégias de defesa urba-
na, no grande desenvolvimento da Álgebra, nos 
séculos XVI e XVII, Niccolò Tartaglia (1500-1557) 
e François Viète (1540-1603) eram, profissional-
mente, respectivamente assessores militares do 
exército veneziano e do Reino de Navarra. Viète 
tornou-se famoso pelo seu trabalho como criptó-
grafo, e não se pode deixar de mencionar que a 
modernização tardia da matemática na Espanha 
tem como figura maior Jorge Juan y Santacilia 
(1713-1773), que publicou um importante trata-
do de ciências navais.

Na Segunda Guerra Mundial a Matemática com 
fins militares teve seu apogeu. Basta lembrar 
dois grandes matemáticos, Sir James Lighthill, 
creditado como tendo desenvolvido a Pesquisa 
Operacional para as forças armadas da Ingla-
terra, e John von Neumann, apontado como o 
criador dos computadores eletrônicos nos Es-
tados Unidos. (D´AMBROSIO, 1999, pp. 5-6).

Assim, Roque (2012) coloca que o mito da 
origem greco-ocidental da ciência reflete o mo-
delo continuísta, como se os avanços científicos 
viessem completar lacunas existentes na concep-
ção predominante da fase precedente, no qual 
essa visão começou a ser criticada nos anos 
da Segunda Guerra Mundial, quando já se fazia 
uma distinção entre uma história dita “internalis-
ta”, que descreve os avanços científicos a partir 
de necessidades internas, e outra “externalista”, 
que se fortaleceu nesse momento enfatizando os 
aspectos sociais e culturais que motivam o de-
senvolvimento da ciência, ocorrendo então, uma 
ruptura definitiva com a tese continuísta que veio 
com a ideia de que a ciência avança passando 
por múltiplas revoluções científicas, defendida 
por Kuhn.

Para justificar sua concepção de que a história 
de um domínio científico passa por diferentes 
mudanças de paradigmas, Kuhn se apoiou na 
evolução das ciências físicas, porém sua crítica 
logo se expandiu para a análise de outras áreas 
da ciência. Em busca do equilíbrio, com o fim de 
realizar uma análise não continuísta sem cair na 
armadilha de estudar períodos longos por meio 
de concepções descontinuístas, a história da ci-
ência passou a se concentrar em análises mais 
locais, como estudos de casos, de personagens 
e de documentos, para só depois investigar 
suas relações com o contexto mais amplo. Uma 
consequência dessas transformações é que os 
pesquisadores puderam se livrar da busca de 
precursores. (ROQUE, 2012, p. 16).

Conforme Mello (2015) no século XIX, se-
gundo a história de matemática, uma das maiores 
contribuições foi de Carl Friedrich Gauss, talvez 
um dos maiores matemáticos de todos os tem-
pos, ao lado de Arquimedes e Isaac Newton, que 
segundo sua professora, Gauss foi considerado 
uma “criança prodígio”, pois, para manter seus 
alunos ocupados, ela solicitou que somassem 
os números de 1 a 10 e surpreendeu-se quando 
um aluno de, aproximadamente, oito anos de ida-
de, deu a resposta correta: 5050. Gauss foi ca-
paz de perceber que somar os números de 1 a 
100 corresponderia a somar 50 vezes o número 
101, inventando a fórmula soma de progressões 
aritméticas, contribuindo com o Teorema Funda-
mental da Álgebra.
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Augustin-Louis Cauchy escreveu sobre ma-
temática pura e matemática aplicada. Suas 
contribuições dizem respeito à matemática 
avançada, particularmente acerca de conver-
gência e divergência de séries infinitas, teo-
rias das funções reais e complexas, equações 
diferenciais, determinantes, probabilidade e 
física matemática. (MELLO, 2015, p. 14).

Mello (2015) coloca que é possível que 
os estudos de Cálculo Diferencial e Integral, o 
seu nome explicitado no teste da raiz e razão 
de Cauchy para verificação da convergência ou 
divergência de uma série de termos positivos e 
no produto de Cauchy, de duas séries dadas, 
ocorrendo também seu nome nos estudos sobre 
os conceitos básicos de limite e continuidade.

Deste modo, conforme Roque (2012) a 
partir dos anos 1970, a história da ciência inicia 
uma nova fase, no qual cada vez mais, a ciência 
como configurada por dados culturais, vinculada 
a agentes específicos e práticas locais, encer-
rando assim, o período das grandes narrativas 
históricas.

Já dentro do contexto histórico da Índia, 
conforme Mello (2015), trouxe o que a civilização 
ocidental chama de sistema de numeração de-
cimal, com a numeração decimal posicional, ou 
seja, os numerais que hoje é conhecido tiveram 
seus primeiros indícios a partir dos estudos des-
sa civilização, no que concerne estudos da Trigo-
nometria, introduziram um equivalente da função 
seno para substituir a tabela grega de cordas. O 
seno de um ângulo pequeno é aproximadamente 
a medida em radianos do ângulo. Eles eram fas-
cinados com trabalhos que referiam à utilização 
dos números. A matemática dessa época ficou 
conhecida como “intuitiva. Utilizavam o esquema 
para a multiplicação conhecido por: gelosia, em 
célula, em grade ou quadrilateral.

Daí surge, depois da metade do século XX, 
traumatizados por duas guerras mundiais, muitos 
pensadores começaram a questionar o papel da 
ciência, mostrando-se céticos em relação à cren-
ça, que parecia inabalável, no desenvolvimento 
técnico e científico como um elemento funda-
mental para o progresso e o bem-estar da hu-
manidade, consideradas as teses de Kuhn, bem 
como a transformação dos propósitos da história 
da ciência serem vistas como uma tentativa de 
reconquistar alguma credibilidade para a ciência. 
(ROQUE, 2012).

O modo de escrever o encadeamento das 
definições, dos teoremas e das demons-
trações é, desde muitos séculos, uma pre-
ocupação fundamental da matemática. No 
entanto, não podemos deixar de perceber 
uma diferença crucial entre a ordem lógica 
da exposição, o modo como um texto mate-
mático é organizado para ser apresentado, 
e a ordem da invenção, que diz respeito ao 
modo como os resultados matemáticos se 
desenvolveram. (ROQUE, 2012, p. 18).

Deste modo, conforme Roque (2012) no 
desenvolvimento da matemática, é encontrado 
motivações que misturam todos os tipos de pro-
blemas, no qual até o século XIX, situações físi-
cas e/ou de engenharia, bem como questões 
filosóficas, possuíam um papel muito mais impor-
tante no desenvolvimento da matemática do que 
hoje. Já entre os séculos XIX e XX, discussões 
relativas à formalização e à sistematização da 
matemática tornaram-se preponderantes.

A matemática antiga, em particular a mesopo-
tâmica e a egípcia, sempre foi tratada como 
parte da tradição ocidental, como se tives-
se evoluído de modo linear desde quatro mil 
anos antes da Era Comum até a matemática 
grega do século III a.E.C. Ou seja, haveria so-
mente uma matemática e, consequentemente, 
uma única história de sua evolução até os 
nossos dias. Essa evolução teria sido marca-
da pela transformação de uma matemática 
concreta em uma outra, mais abstrata, da qual 
seríamos herdeiros. (ROQUE, 2012, p. 23).

Mol (2013) coloca que existem línguas 
primitivas em que a escolha da palavra empre-
gada para designar o número de objetos em um 
conjunto estava vinculada ̀ a natureza do objeto, 
como no século XIX, a língua Tsimshian, falada 
por tribos da Columbia Britânica, no Canadá, 
possuía pelo menos sete sistemas diferentes de 
palavras usadas para contar, cujo uso depen-
dia das características do objeto contado, nos 
quais as palavras designando números de um 
a dez mudariam se os objetos contados fossem 
canoas ou pessoas, ou ainda se eles fossem 
planos, redondos ou longos, produzindo um as-
pecto contextual da contagem deixou traços nas 
línguas modernas, aparecendo em diversos vo-
cábulos que guardam a noção de quantidade, 
dentre eles os substantivos coletivos.

Mello (2015) coloca que existe o marco 
histórico da matemática do século XX, especifica-
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mente em 1900, com as contribuições de David 
Hilbert em um Congresso Internacional de Ma-
temática, apresentando 23 problemas, que sob 
seu ponto de vista, eram muito relevantes para 
seu conhecimento humano que pudesse de de-
senvolver, surgindo nesse século um novo tipo 
de álgebra, denominada de “Álgebra Moderna”, 
também conhecida como abstrata.

Algumas teorias foram tratadas com maior 
ênfase, como, por exemplo, a teoria dos con-
juntos, teoria das medidas e teoria das proba-
bilidades que, em particular, representou um 
grande marco, tanto na física quanto na gené-
tica. Surge a topologia, que pode ser conside-
rada, ao lado da geometria, da álgebra e da 
análise, como um as partes fundamentais da 
matemática. A “Teoria do Caos”, conhecida 
como uma desordem organizada, surge em 
meados dos anos 80. (MELLO, 2015, p. 15).

Assim, milhares de tabuletas com escrita 
cuneiforme chegaram aos dias atuais e vieram 
`a luz através de pesquisas arqueológicas em-
preendidas desde o século XIX, nos quais muitas 
delas contém conteúdo matemático e vieram a 
funcionar como preciosas fontes para analisar o 
estágio do conhecimento matemático da civiliza-
ção mesopotâmica. (MOL, 2013).

Conforme Brasil (1998) a Matemática Mo-
derna nasceu como um movimento educacional 
inscrito numa política de modernização econô-
mica e foi posta na linha de frente do ensino 
por se considerar que, juntamente com a área 
de Ciências, ela constituía uma via de acesso 
privilegiada para o pensamento científico e tec-
nológico, procurando-se aproximar a Matemática 
desenvolvida na escola da Matemática como é 
vista pelos estudiosos e pesquisadores.
A HISTÓRIA DA MATEMATICA NA 
CONSTRUÇÃO DE APRENDIZAGEM

A matemática tem formas e construções 
para se chegar a conceitos de como se chega 
a determinado resultado, adquirindo uma efetiva 
aprendizagem em matemática.

Jerônimo Sobrinho (2016) coloca que os 
aspectos de controle e regulação são influen-
ciados pelo conhecimento da própria forma de 
aprender, como um se um estudante sabe que 
se equivoca frequentemente em cálculos, pro-
põe-se a trabalhar lentamente e a adotar uma 
conduta de checar e revisar o próprio trabalho, 
assim, a metacognição se relaciona com a toma-

da de consciência em uma situação, seu desen-
volvimento requer observar o que se faz e refletir 
acerca do que se observa, ou seja, os estudantes 
devem ser observadores, analisadores, assesso-
res e avaliadores de seus próprios conhecimen-
tos matemáticos e de seu comportamento no 
trabalho dessa disciplina.

Outro aspecto relacionado com a aprendiza-
gem matemática sobre o qual é necessário 
refletir é a incidência do uso de materiais con-
cretos. É necessário estimular ações que o 
aluno possa aplicar com diversos instrumen-
tos. Isso representa o primeiro passo de um 
processo que acaba com a abstração mais 
rigorosa e eficaz e que permite passar dos 
objetos aos signos, da ação motora à ação 
do pensamento. Sabemos que uma das fun-
ções mais importante do professor é preparar 
um ambiente favorável para que o estudante 
faça experimentos matemáticos. Na medida 
em que as experiências sejam variadas em 
relação ao ensino de um mesmo conceito, 
aumenta-se a probabilidade de o estudante 
atuar, realizar processos de observação, es-
tabelecer relações, refletir e generalizar. (JE-
RÔNIMO SOBRINHO, 2016, p. 55).

A matemática está espalhada na socie-
dade em forma de números, nas brincadeiras 
existem matemática, quando as criança pulam 
amarelinha, quando brincam de pique-esconde, 
elas aprendem com os dedos a contar, a falar a 
idade, logo, nos primeiros anos iniciais do ensino 
fundamental já carregam uma bagagem com os 
números da infância e começam a entender me-
lhor quando começam a trabalhar a matemática 
mesmo.

O currículo aponta que a matemática “pre-
cisa garantir que os alunos relacionem observa-
ções empíricas do mundo real a representações 
(tabelas, figuras e esquemas) e associem essas 
representações a uma atividade matemática 
(conceitos e propriedades), fazendo induções e 
conjecturas. (BRASIL, 2018, p. 265).

Ou seja, não só aprender como desenvol-
ver a matemática, mas também saber usá-la no 
mundo real, no cotidiano.

O Ensino Fundamental deve ter compromisso 
com o desenvolvimento do letramento mate-
mático, definido como as competências e ha-
bilidades de raciocinar, representar, comuni-
car e argumentar matematicamente, de modo 
a favorecer o estabelecimento de conjecturas, 
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a formulação e a resolução de problemas em 
uma variedade de contextos, utilizando con-
ceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 
matemáticas. (BRASIL, 2018, p. 266).

Deste modo, o professor deve enriquecer 
de materiais com as crianças, trabalhar a mate-
mática de diversas formas, para então a criança 
reconhecer ela fora da escola e saber resolver 
problemas, não só matemáticos, enfrentar desa-
fios do cotidiano, usar a reflexão, entre outras 
competências, a matemática estimula e incentiva 
os alunos diante de problemas, não só matemá-
ticos.

Logo, Jerônimo Sobrinho (2016) questiona 
que a instrução matemática típica e as tarefas es-
colares dão muita atenção ao conteúdo e não o 
bastante à atuação dessa ciência, mas se dese-
jam que os alunos sejam ativos e construtores de 
matemática, mais do que simplesmente meros 
conhecedores de procedimentos, devem instruir 
de forma que só ajudem a desenvolver a me-
tacognição, no qual o professor deveria realizar 
várias ações, tais como formular perguntas e dar 
tarefas que requerem dos estudantes cuidadosas 
reflexões, análises e comunicação de seus co-
nhecimentos e atuação na disciplina.

Partimos do princípio de que a tradição es-
colar não considera as representações utili-
zadas pelos alunos desde o início da esco-
laridade como indicativas de uma maneira 
de conhecer os objetos e as representações 
simbólicas sempre carregadas de forte ape-
go sóciocultural. Parecem esquecer que 
cada cultura tem uma forma própria de en-
carar e mesmo de representar os fatos, ma-
temáticos ou não, que se lhe apresentam e 
que é o papel da escola encaminhar a cons-
trução de um modelo formal com tendências 
à generalização e à universalidade como é o 
matemático. (MIGUEL, 2015, p. 415).

Deste modo Jerônimo Sobrinho (2016) 
considera que devido à variedade de déficit em 
habilidades tais como recepcionar, processar, 
armazenar e distribuir informações, será neces-
sário fazer muitas modificações no modo como 
o conteúdo é ensinado, o que implica uma di-
dática que considera diversas estratégias meto-
dológicas, variados materiais e, em especial, os 
estilos de aprendizagem, ou seja, para uma boa 
aprendizagem matemática também será funda-
mental a atitude do professor, não só em relação 
à disciplina, mas às inovações necessárias, se-

guindo algumas recomendações quanto à atitu-
de do educador frente ao ensino da matemática, 
levando em consideração os diferentes estilos de 
aprendizagem.

Jerônimo Sobrinho (2016) traz as refle-
xões para o professor como trabalhar em aula 
com o objetivo de fazer matemática com o alu-
nos e trocar variadas experiências com eles, 
aplicando problemas criativos que favorecem o 
desenvolvimento dos objetivos propostos, trocar 
com outros professores resultados e observa-
ções, conclusões e reflexões sobre experiências 
realizadas com alunos, buscar informações de 
investigações educacionais sobre a aprendiza-
gem e o ensino de matemática.

Todas essas reflexões acerca da educação 
matemática implicam em introduzir transfor-
mações no fazer do professor, mudar a sua 
atitude frente ao ensino e à aprendizagem 
matemática e modificar o foco da educa-
ção, mantendo um equilíbrio entre ensino e 
aprendizagem, considerando os diferentes 
estilos de se aprender. Em síntese, a educa-
ção matemática deve propor um equilíbrio 
entre o saber e o saber-fazer. Saber matemá-
tica é ser capaz de “fazer matemática”, ou 
seja, empregar a linguagem matemática com 
precisão, resolver problemas, criticar pensa-
mentos e aplicar diferentes conhecimentos à 
disciplinas que não sejam a própria matemá-
tica. (JERÔNIMO SOBRINHO, 2016, p. 56).

Assim, Jerônimo Sobrinho (2016) coloca 
que o professor deve usar tudo o que sabe para 
fazer matemática com os alunos, aproveitando 
ao máximo suas próprias habilidades e os seus 
conhecimentos e de seus alunos, sem desvincu-
lar-se da realidade deles, integrando os esforços 
de educador com a família e a comunidade, tan-
to quanto seja possível, conversar com os pais 
sobre o que eles esperam da formação mate-
mática dos filhos, relacionar o trabalho em aula 
com as competências do pensamento matemá-
tico requeridas no desempenho de uma tarefa 
ou profissão e refletir sobre o fazer educativo e 
praticar procedimentos de autoavaliação.

A matemática incentiva a criança a refletir, 
não só mediante aos problemas matemáticos, 
mas também com problemas que podem surgir 
na vida. A matemática incentiva a resolução de 
problemas, o senso crítico e reflexivo, a criativida-
de e o interesse em resolver desafios, construin-
do relações e criando sentido com a matemática.
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Envolver as situações da vida cotidiana 
na matemática é oportunizar ao letramento ma-
temático, além de trabalhar em outras áreas e na 
própria vida.

Os processos matemáticos, dentro da 
BNCC, conforme Brasil (2018). como de reso-
lução de problemas, de investigação, de desen-
volvimento de projetos e da modelagem, são 
potencialmente ricos para o desenvolvimento de 
competências fundamentais para o letramento 
matemático (raciocínio, representação, comuni-
cação e argumentação) e para o desenvolvimen-
to do pensamento computacional.

Jerônimo Sobrinho (2016) coloca que 
quanto ao desenvolvimento do raciocínio lógico, 
o objetivo da lógica é desenvolver o raciocínio 
coerente de uma criança para que ela opere cor-
retamente, expressando-se em diferentes formas 
de pensar, com o rigor e a precisão que a com-
preensão do conceito deve fornecer para a sua 
idade, com um dos principais erros no ensino da 
matemática é que o conteúdo não está atrelado à 
lógica, logo a lógica não é oriunda da linguagem, 
mas é a interpretação dela, da ação que essa 
linguagem significa, ou seja, o desenvolvimento 
do raciocínio lógico não é alcançado somente 
quando trabalham em atividades que possuem 
um conteúdo coerente específico, mas todas as 
vezes em que uma ação ou conjunto de ações 
provocam uma ideia.

A multiplicidade de experiências que a 
criança realiza consciente de sua percep-
ção sensorial consigo mesma, em relação 
com os demais e com os objetos do mundo 
circundante, transfere à sua mente alguns 
fatos sobre os quais ela produz uma série de 
ideias que servirão para se relacionar com 
o exterior. A interpretação do conhecimento 
lógico é obtida através de experiências. O 
ato intelectual é construído mediante uma 
dinâmica de relações, sobre a quantidade e 
a posição dos objetos no espaço e no tem-
po. (JERÔNIMO SOBRINHO, 2016, p. 57).

É necessário criar situações que encora-
jem os alunos a uma operação lógica, com al-
guns exercícios de blocos ou algumas contas 
a fim de enfatizar que a criança tem realizado 
atividades para o desenvolvimento do raciocínio 
lógico nada adiantará se ocorrer negligência da 
lógica nas demais atuações, processos, estraté-
gias, comportamentos e diálogos. (JERÔNIMO 
SOBRINHO, 2016)

Conforme Jerônimo Sobrinho (2016) o 
pensamento lógico deve ser entendido a partir 
da capacidade para gerar ideias cuja expressão 
e interpretação sobre o que se queira concluir 
seja verdade para todos ou mentira para todos, 
a utilização da representação ou conjunto de re-
presentações com as quais a linguagem mate-
mática faz referência à essas ideias e a compre-
ensão do ambiente que nos rodeia, com maior 
profundidade, mediante a aplicação de conceitos 
aprendidos.

Os recursos utilizados para o desenvol-
vimento do raciocínio lógico traz a abordagem 
didática que enfatiza a utilização do conteúdo 
como um meio para obter conhecimento, logo, o 
conteúdo é o que se ensina e o conhecimento o 
que se aprende, portanto, aprender não consiste 
em repetir as informações escutadas ou lidas, 
mas em compreender as relações básicas me-
diante o contraste de ideias, ou seja, adquirir há-
bitos de pensar, desenvolver a capacidade cria-
tiva, descobrir relações, transferir ideias a outras 
novas situações, observar fatos, intuir conceitos, 
imaginar situações ou buscar novas maneiras de 
fazer algo que, aparentemente, só poderia ser 
feito de um modo.

A utilização de materiais e recursos está in-
serida no fazer didático. Esses materiais são 
aplicados no desenvolvimento do pensamen-
to lógico-matemático. No entanto, isso não 
significa que eles abranjam elevados desa-
fios educacionais para a intelectualização de 
conceitos e relações. É a didática utilizada 
que os conduzirá, ou não, ao cumprimento 
de tais objetivos. O uso desses materiais é, 
certamente, mais do que necessário. Entre-
tanto, para ser frutífero, deve implicar um for-
te conhecimento dos fenômenos intelectuais 
que podem ser alcançados e como eles po-
dem ser atingidos. (JERÔNIMO SOBRINHO, 
2016, p. 57).

Deste modo, conforme Jerônimo Sobri-
nho (2016), os materiais não devem ser apenas 
usados, mas sim manipulados, no qual se deve 
utilizar o conjunto de ideias que, com o auxílio da 
manipulação dos materiais, é gerado na mente 
e canalizado, enquanto é descoberto pela crian-
ça, no processo matemático, pois, uma coisa é 
ensinar uma situação matemática e a criança 
aprender, e outra, bem diferente, é permitir que 
ela manipule, observe, descubra e chegue a de-
senvolver seu próprio pensamento, não devendo 
impor qualquer modo particular para a realização 
de diversas atividades. 
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Conclui-se como é questionado como a matemática no qual já foi considerada uma 
forma humanizada e agradável de aprender no seu desenvolvimento. A matemática dentro 
do processo histórico sempre trouxe significados de avanços, estudos, pesquisas e desen-
volvimento.

No ensino matemático deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento ma-
temático, definido como as competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar 
e argumentar matematicamente, os alunos sejam ativos e construtores de matemática, mais 
do que simplesmente meros conhecedores de procedimentos, devem instruir de forma que só 
ajudem a desenvolver a metacognição, no qual o professor deveria realizar várias ações, tais 
como formular perguntas e dar tarefas que requerem dos estudantes cuidadosas reflexões, 
análises e comunicação de seus conhecimentos e atuação na disciplina.

O professor deve usar tudo o que sabe para fazer matemática com os alunos, aprovei-
tando ao máximo suas próprias habilidades e os seus conhecimentos e de seus alunos, sem 
desvincular-se da realidade deles, pois a matemática incentiva a resolução de problemas, o 
senso crítico e reflexivo, a criatividade e o interesse em resolver desafios, construindo relações 
e criando sentido com a matemática.

É necessário criar situações que encorajem os alunos a uma operação lógica, com al-
guns exercícios de blocos ou algumas contas a fim de enfatizar que a criança tem realizado 
atividades para o desenvolvimento do raciocínio lógico.

Os recursos utilizados para o desenvolvimento do raciocínio lógico traz a abordagem 
didática que enfatiza a utilização do conteúdo como um meio para obter conhecimento, logo, 
o conteúdo é o que se ensina e o conhecimento o que se aprende, portanto, aprender não 
consiste em repetir as informações escutadas ou lidas, mas em compreender as relações 
básicas mediante o contraste de ideias.

O professor que trabalha com modelos matemáticos em que se quer fornecer para o 
aluno um modelo de fórmula pronta com as quais ele consegue analisar, estudar e compre-
ender o que está acontecendo em volta dele, não sendo um reforço apenas para o aspecto 
utilitário da Matemática, a predominância de modelos tradicionais de ensino possibilitou cons-
tatar que as aulas de Matemática são, em geral, silenciosas, não silenciosas no sentido de 
não existir barulho, mas no sentido de inexistência de diálogo, nos quais as aulas podem ser 
descritas como um professor, à frente dos alunos, expõe o conteúdo e determina qual fórmula 
deve ser utilizada ou a regra a ser seguida para resolver os exercícios, o sujeito do processo 
cognitivo é o que aprende é o aluno, ou seja, cada pessoa constrói o seu conhecimento, o 
sujeito atribui significados pelos próprios meios, sendo um modo de expressar, faz parte da 
cultura e a avaliação crítica.

Para trabalhar com uma matemática construtiva, é necessário aproveitar todo conheci-
mento que os alunos já carregam e o professor também, oportunizando um am-
biente adequado e material, como jogos, internet, para experiências e pesquisas 
práticas, chegando a novos conceitos matemáticos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo abordar sobre os primeiros impactos da pandemia 
na educação infantil, a começar pela criança que assim como todos os demais cidadãos, 
tiveram sua rotina tanto familiar como escolar transformada abruptamente com diretrizes 
que não foram planejadas e sim necessárias. O objetivo deste trabalho é demonstrar o 
quanto é relevante o brincar na educação infantil nesse tempo ímpar em que estamos 
vivenciando que é a pandemia da doença COVID (Doença do Coronavírus). Como medida 
de proteção para que o vírus não se propagasse rapidamente, as aulas de todas as escolas 
foram suspensas e os presenciais tiveram de ser adaptados para o ensino remoto. Com 
isso tivemos várias mudanças de hábitos e de rotina. Através da pesquisa bibliográfica e 
da experiência docente na área, este trabalho pretende demonstrar o quanto é fundamental 
o tempo dedicado ao brincar na aprendizagem e desenvolvimento das crianças e quais 
são as primeiras perdas para as mesmas com a introdução do ensino remoto em meio a 
pandemia.

Palavras-chave: Educação Infantil; Docente; Família.

EDUCAÇÃO INFANTIL E PANDEMIA, A IMPORTÂNCIA DO 
BRINCAR E DA MEDIAÇÃO DO DOCENTE NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA
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Em Março de 2020 tivemos uma pandemia que pegou a todos de surpresa e que 
surtiu efeitos em todas as áreas e a educação de modo algum ficou fora desse 
contexto, ao contrário, foi impactada juntamente com os atores sociais que com-

põem esse cenário, ou seja, profissionais da área, alunos e seus familiares e responsáveis.

De um momento para o outro as escolas em todo mundo fecharam e cada aluno (assim 
como todos os demais) teve de cumprir normas de segurança e o isolamento social como 
modo de prevenção à nova doença que se espalhava mundialmente.

Em um dia todos estavam em suas rotinas já estabelecidas e alicerçadas e no outro dia 
havia a mudança em alguns casos o caos que batia à porta de todos, trazendo uma maneira 
diferente de viver que para muitos foi acompanhada pela doença, pelo luto, pela solidão, pelo 
desemprego e pelo abandono. É nesse novo contexto que estamos vivenciando que essa 
reflexão se pauta e se apresenta neste trabalho.

INTRODUÇÃO
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PANDEMIA E O NOVO NORMAL. 
NORMAL PRA QUEM AFINAL?

A partir do momento em que por causa 
da pandemia causada pela doença COVID 
tivemos as portas das escolas fechadas para 
o atendimento presencial realizado nas esco-
las, e na escola de educação infantil não foi 
diferente, sendo ela também fechada, fazendo 
com que os bebês e crianças não tivessem 
mais este local como espaço de aprendiza-
gem.

Espaço este que visa o desenvolvimen-
to integral da criança como bem menciona 
a lei nº 9.394, conhecida como LDB (Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 
que estabelece as diretrizes para educação 
nacional, a educação infantil é tratada nos 
artigos 29, 30 e 31:

Art. 29. 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, completando a ação da família e 
da comunidade. Art. 30. A educação in-
fantil 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 ava-
liação far-se-á mediante acompanhamen-
to e registro do seu desenvolvimento, sem 
o objetivo de promoção, mesmo para o 
acesso ao ensino fundamental.

A questão não se pauta somente na roti-
na das crianças que tiveram de ficar em casa, 
mas também como questão social e econô-
mica, seus responsáveis também tiveram de 
se reinventar para poderem cuidar dessas 
crianças durante todo o dia, seja trabalhando 
home Office , seja pedindo demissão para 
ficar com seus filhos, seja pedindo a cola-
boração de familiares, amigos ou pessoas 
contratadas para cuidarem de suas crianças.

Fato é que tiveram várias vertentes de 
uma mesma questão. Crianças que ficaram 
em isolamento social sem a presença da es-
cola e tudo o que isto acarreta e os responsá-
veis que contavam com a parceria e colabora-
ção da escola para o cuidado e a transmissão 
de conteúdos dados aos seus filhos.

Vamos começar falando sobre a rotina, 
que toda casa e escola possuem. Os bebês 
e crianças possuem tanto dentro de sua casa 
como em sua escola hábitos que realizados 
cotidianamente se transformam no que deno-
minamos de rotina. Nesta está incluso fatores 
como o sono, alimentação, brincadeiras, nor-
mas e condutas.

Todos esses hábitos, normas e condu-
tas que permeiam o mundo da rotina estão 
presentes tanto na família como na escola. 
Essa rotina protege a criança que de certo 
modo já espera e se prepara ao seu modo 
para aquilo que vai ocorrer, pois por estar 
dentro desse esquema construído para ela, 
tende a sem se dar conta, preparar-se para a 
atividade que ocorrerá.

Essa preparação lhe proporciona segu-
rança, pois se organiza internamente para a 
ação. Algumas normas e condutas são apre-
endidas dentro do lar e outras na escola e em 
outros casos algumas são complementares, 
ou seja, ocorre em ambos locais sendo refor-
çadas por meio da vivência da criança nesses 
espaços de sociabilidade.

Vivência essa pautada na repetição 
dessas mesmas atividades, ou seja, do con-
tato contínuo e com horário determinado para 
tal. Segundo Oliveira (2002), a rotina diária é 
para as crianças o que as paredes são para 
uma casa, dando limites, fronteiras e dimen-
são à vida.
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Desse modo, como ficaram então as 
crianças com o tempo da pandemia, onde 
drasticamente uma rotina confusa e não ela-
borada adentrou-se na vida das pessoas e 
em todos os espaços? De modo particular na 
educação infantil, as brincadeiras possuem 
grande espaço e importância na rotina das 
crianças.

Como ficou essa rotina em meio à pan-
demia? Como esse bebê e criança brinca-
ram?Com quem? Em qual local? A de se ana-
lisar o contexto social da nossa cidade, São 
Paulo e notarmos um número considerável de 
famílias que residem em apartamentos ou em 
comunidades, muitas vezes estas últimas sem 
infraestrutura alguma.

Onde então essa criança foi brincar 
em meio a este tempo de isolamento social? 
Quem acompanhou a rotina? Uma vez que os 
centros de educação infantil auxiliam não so-
mente no desenvolvimento da aprendizagem, 
mas também é um elemento de parceria para 
que os responsáveis da criança possam ir ao 
trabalho.

Muitas crianças ficaram inertes em fren-
te às telas como smartphones, computadores 
e aparelhos televisores.

Com parques fechados e áreas comuns 
de condomínio igualmente proibidos para o 
público, crianças tiveram de ser confinadas 
dentro de seus lares, não importando o tama-
nho destes e de suas reais condições.

Algumas crianças como já menciona-
mos ficaram com familiares, babás ou com 
aquela vizinha que pode olhar a mesma en-
quanto seus responsáveis iam ao trabalho. 
Diversas foram sem dúvida as realidades 
vivenciadas pelas crianças com o início da 
pandemia e do isolamento social.

E longe de querer atribuir o papel do 
passado de assistencialista que a educação 
infantil teve, precisamos aceitar que esses es-
paços prosseguem auxiliando as famílias que 
necessitam que suas crianças permaneçam 
em um local que ofereça cuidado e desenvol-
va as habilidades delas, enquanto geralmente 
estão inseridos no mercado de trabalho.

Pois por mais que a educação infantil 
tenha se desvinculado da área da assistência 
social quando ainda era usada a denomina-
ção creche, ao mesmo tempo permanecem 
os cuidados preventivos e ações de promo-
ção social para as crianças de famílias menos 
favorecidas economicamente por meio dos 
centros de educação infantil.

Embora a educação infantil possua hoje 
uma estrutura mais organizada, elaborada e 
aceita como um direito da criança e não como 
um privilégio, ainda assim ela se encontra 
atrelada à necessidade que os responsáveis 
possuem em deixar seus filhos em local se-
guro para irem trabalhar.

Nos centros de educação infantil, a crian-
ça recebia um arcabouço de atividades plane-
jados para sua faixa etária, para seu desenvolvi-
mento, geralmente esboçado a partir do Projeto 
Político Pedagógico da unidade educacional.

Não devemos de modo algum ignorar a 
importância do brincar na educação infantil, 
ainda mais quando esse brincar além de favo-
recer o desenvolvimento da criança , envolve 
como sabemos os sentimentos da mesma. 
Ali no brincar a criança expressa sua alegria, 
seus medos, sua tristeza e até mesmo sua 
raiva. Não é sem razão que o lúdico ocupa 
papel primordial na educação infantil. Como 
afirma Chateau (1954, p. 14): A infância é, 
portanto, a aprendizagem necessária à idade 
adulta. Estudar na infância somente o cresci-
mento, o desenvolvimento das funções, sem 
considerar o brinquedo, seria negligenciar 
esse impulso irresistível pelo qual a criança 
modela sua própria estátua.
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Quando assumimos que essa criança 
em isolamento social precisou ficar a mercê 
de eletrônicos, expostas às telas, muitas ve-
zes sem supervisão de um adulto, podemos 
sim assegurar que a distância dessa criança 
com sua escola faz diferença em sua vida e 
por vezes acaba expondo ela a riscos de não 
desenvolvimento de suas habilidades como 
coordenação motora, leitura, musicalização 
e o simples e frutuoso brincar.

Já é sabido por várias pesquisas reali-
zadas sobre o assunto que as crianças que 
possuem livre acesso às tecnologias como 
celulares, vídeo game, televisores sofrem de 
excesso de peso, ansiedade, dificuldades 
de concentração, consumismo, sendo assim 
para cada hora a mais diante das telas, te-
remos uma criança com uma hora a menos 
para brincar.

E o que na escola se dá em riqueza 
de aprendizagem por meio da socialização o 
mesmo não pode conferir à criança que se 
fecha em si mesma num mundo de acesso 
exacerbado aos eletrônicos, associado a isso 
temos ainda o abandono afetivo que se dá 
quando os cuidadores da criança a deixam 
ocorrer por horas seguidas essa exposição às 
telas livremente e sem supervisão.

A pandemia intensificou essa situação 
lamentável, pois com o isolamento social, 
muitos lares sem espaço físico e com a in-
segurança e a violência urbana presentes no 
nosso cotidiano, só foram motivos que facilita-
ram esse excesso do acesso aos eletrônicos, 
causando dependência:

De olhos colados à tela, uma criança pe-
quena está sentada diante do aparelho 
de tevê. O rosto e o corpo estão imóveis. 
Qualquer barulho súbito no programa faz 
com que ela se assuste, o que mostra 
quão profunda é sua concentração [...] 
Depois de ter passado meia hora assis-
tindo televisão, uma criança solicitada a 
desenvolver uma outra atividade prova-
velmente vai derramar-se em lágrimas ou 
ter um acesso de histeria (BRAZELTON, 
1994, p. 498).

E por mais que ainda sejam mais co-
mentadas em pesquisas no assunto as con-
sequências do uso excessivo dos meios ele-
trônicos por parte de crianças maiores, não 
podemos ignorar que os bebês também são 
expostos às telas:

A captura do olhar da pequena criança 
na tela portátil em muitos casos costuma 
funcionar como uma “chupeta eletrônica” 
que suspende as demandas e os desloca-
mentos do bebê pelo espaço e que fazem 
necessária a relação com outros que ad-
virtam e compartilhem as possibilidades 
e riscos presentes no mundo simbólico, 
imaginário e real que os humanos habi-
tam (JERUSALINSKY, 2014, p.14).

Por essa perspectiva a criança não é 
ativa na brincadeira e tão pouco possui papel 
criador nesta, como se dá no livre brincar. 
Neste aspecto o que presenciamos é a crian-
ça passiva receptora dos conteúdos que lhe 
são lançados por meio das telas. Brincar que 
como sabemos não se trata de uma simples 
atividade e sim de uma prática que desen-
volve a criança em sua totalidade, ou seja, 
em seu aspecto social, cultural, emocional e 
cognitivo.

Brincar nesse caso é desenvolver na 
criança uma interação com seu mundo e com 
o do outro:

Para a criança nada é mais importante do 
que os brinquedos, pois estes proporcio-
nam um mundo do tamanho de sua imagi-
nação. Para que uma criança se torne um 
adulto saudável e bem ajustado é neces-
sário que seu corpo esteja constantemen-
te ativo, sua mente alerta e curiosa, seu 
ambiente dotado de materiais atrativos e 
sua inter-relação com as outras pessoas 
se efetive de modo natural e efetivamente 
bem estruturado (SANTOS; CRUZ, 2010, 
p. 68).
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O brincar na educação infantil é esse 
momento onde a criança desenvolve habilida-
des, onde socializa e expressa sentimentos, 
aprimora sua identidade, conhece o outro e 
convive com esse, aprende regras e normas.

Como elucida Vygotsky (1987, p. 35):

O brincar é uma atividade humana cria-
dora, na qual imaginação, fantasia e rea-
lidade interagem na produção de novas 
possibilidades de interpretação, de ex-
pressão e de ação pelas crianças, assim 
como de novas formas de construir rela-
ções sociais com outros sujeitos, crianças 
e adultos (VYGOTSKY, 1987, p. 35).

Brincando individualmente ou em gru-
po, esse brincar é mediado pelo docente que 
utiliza a brincadeira como instrumento peda-
gógico, partindo de um momento de diversão 
e descontração para a formação da criança 
na assimilação de diversos conteúdos, habi-
lidades envolvendo seu corpo, sua imagina-
ção, seus sentidos, sua história.

Mas como garantir esse brincar em tem-
po de pandemia e isolamento social? Quan-
do as crianças estavam dentro das escolas 
havia sim a preocupação desta em possuir 
e oferecer brinquedos diversos, de vários ta-
manhos, cores e formatos. Com a adequação 
do brinquedo para a faixa etária adequada a 
fim de que a criança pudesse se desenvolver 
intelectual e socialmente.

Isso tudo sendo proporcionado por 
meio da mediação docente, que no caso da 
educação infantil é convidado a estar junto 
às crianças nas brincadeiras e momentos lú-
dicos para bem acompanhar seus alunos e 
incentivá-los e instruí-los quando necessário. 
Como afirma Teixeira:

Se o brincar auxilia na aprendizagem, é 
necessário que os professores sejam a 
favor do lúdico, pois do contrário a escola-
rização infantil perderá a sua principal ca-
racterística. É através do lúdico que o pro-
fessor obtém informações valiosíssimas 
sobre seus alunos além de estimulá-los 

na criatividade, autonomia, interação com 
seus pares, na construção do raciocínio 
lógico matemático, nas representações 
de mundo e de emoções, ajudando as-
sim na compreensão e desenvolvimento 
do universo infantil (TEIXEIRA; VOLPINI, 
2014, p. 78).

O docente na educação infantil é cha-
mado a ir além do educar, é chamado tam-
bém a cuidar da criança e a estar presente 
junto dela por meio de qualidades como sen-
sibilidade, paciência e afeto, desenvolvendo 
um planejamento para que a criança possa se 
sentir acolhida, pertencente àquele espaço e 
à vontade para ali ser ela mesma, sem medo 
e com confiança.

Além é claro de poder aprender por 
meio da imaginação, pois por meio da brin-
cadeira a criança aprende pelo faz de conta, 
se colocando como um novo personagem, 
imitando adultos, repetindo posturas que ob-
serva e que presencia em seu convívio, des-
cobrindo sobre seu mundo e o que a cerca.

Isso só é possível por meio de uma prá-
tica docente comprometida e consciente de 
seu papel tão singular como bem indica o 
Referencial Curricular Nacional de Educação 
Infantil (BRASIL, 1998, p. 30),

O professor é mediador entre as crianças 
e os objetos de conhecimento, organizan-
do e propiciando espaços e situações de 
aprendizagens que articulem os recursos 
e capacidades afetivas, emocionais, so-
ciais e cognitivas de cada criança aos 
seus conhecimentos prévios e aos conte-
údos referentes aos diferentes campos de 
conhecimento humano. Na instituição de 
educação infantil o professor constitui-se, 
portanto, no parceiro mais experiente, por 
excelência, cuja função é propiciar e ga-
rantir um ambiente rico, prazeroso, saudá-
vel e não discriminatório de experiências 
educativas e sociais variadas (BRASIL, 
1998, p. 30).
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Por isso conclui-se que cada atividade 
elaborada pelo professor de educação infan-
til, tem como objetivo uma intencionalidade 
pedagógica. Daí se conclui que há diferenças 
entre o brincar da criança em sua casa e o 
brincar da criança na escola, embora ao olhar 
comum brincar seja sempre a mesma coisa, 
sabemos que a diferença existe,

Brincar na escola não é exatamente igual 
a brincar em outras ocasiões, porque a 
vida escolar é regida por algumas nor-
mas que regulam as ações das pessoas 
e as interações entre elas e, naturalmente, 
está presente, também, na atividade da 
criança. Assim as brincadeiras e jogos 
tem especificidade quando ocorrem na 
escola, pois são medidas pelas normas 
institucionais (LIMA,1990, p.89).

Onde um profissional que é o professor 
irá se dedicar a oferecer um caminho lúdico e 
pedagógico para seus alunos, como aponta 
Gonzaga (2009, p. 39),

[...] a essência do bom professor está na 
habilidade de planejar metas para apren-
dizagem das crianças, mediar suas expe-
riências, auxiliar no uso das diferentes lin-
guagens, realizar intervenções e mudar a 
rota, quando necessário. Talvez, os bons 
professores sejam os que respeitam as 
crianças e, por isso, levam qualidade lúdi-
ca para a sua prática pedagógica (GON-
ZAGA, 2009, p. 39).

Em minha experiência como professo-
ra de educação infantil nesse tempo de pan-
demia, mostrou como muitos responsáveis 
desejariam favorecer um ambiente que co-
laborasse com o desenvolvimento de suas 
crianças, mas por diversos motivos não con-
seguia proporcioná-lo, seja por ter de se au-
sentar para ir ao emprego, seja por ter mais 
crianças em casa e precisar conciliar serviços 
domésticos ou home Office com educação e 
demais afazeres.

Acrescenta-se o fato de muitas crianças 
terem pais que não são alfabetizados e que 
não conseguem mediar o plano de aula que 
professores elaboraram para serem aplicados 
remotamente em suas residências.

Além do mais, poucos pais e responsá-
veis deram devolutiva sobre as atividades que 
nós professores enviamos diariamente por 
meio das redes sociais e demais ferramentas 
tecnológicas. Alguns não davam devolutiva 
pela ausência de tempo, outros por ausência 
de recursos como acesso à internet.

A esse contexto podemos mencionar 
novamente que espaços públicos como par-
ques e praças estavam fechados para o pú-
blico, ou seja, para a criança, fosse ela de 
comunidade ou de bairro nobre, houve esse 
afastamento de uma realidade pedagógica 
pensada para ela e por ela que estava insta-
lada dentro da escola.

Não se trata de colocar sobre responsa-
bilidade da escola somente o desenvolvimen-
to integral da criança, porém esse tempo de 
pandemia serviu para mostrar que boa par-
te do público infantil não possui o respaldo 
necessário para aperfeiçoar ou desenvolver 
algumas habilidades que na escola são traba-
lhadas, seja por motivos de falta do tempo da 
família em dedicar momentos com a criança 
ou de mediar sua rotina, seja por descuido 
de quem preferiu abandonar seus filhos ao 
comando de recursos tecnológicos como os 
smart phones.

Nos centros de educação infantil o es-
paço, o ambiente para brincar deve e tem de 
ser pensado e planejado o que nem sempre 
ocorre na rotina das famílias,
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Ao organizar um ambiente e adotar atitu-
des e procedimentos de cuidado com a 
segurança, conforto e proteção da crian-
ça na instituição, os professores oferecem 
oportunidades para que ela desenvolva 
atitudes e aprenda procedimentos que 
valorizem seu bem-estar. Tanto a creche 
quanto a pré-escola precisam considerar 
os cuidados com a ventilação, insolação, 
segurança, conforto, estética e higiene do 
ambiente, objetos, utensílios e brinquedos 
(BRASIL, 1998, p. 51).

Há quem afirme que um número con-
siderável de crianças conseguiu desenvol-
ver essas habilidades em suas residências, 
no entanto, o quadro social e econômico do 
país aponta para outra direção, a de famílias 
carentes e necessitadas que em seus lares 
mal possuem comida para fazerem todas as 
refeições diárias e é nesse contexto que a es-
cola se torna tão necessária, pois ela oferece 
alimento, atividades diversas, afeto, higiene, 
sono.

Desse modo, não basta acreditar que a 
atividade remota enviada pelo professor será 
recebida pelo familiar ou responsável e ali se 
fará usufruto do que foi planejado tanto como 
seria se estivessem em sala de aula.

Mesmo assim, como professora, averi-
güei que todos meus colegas de profissão 
assim como eu, faziam o possível para que a 
atividade alcançasse seu objetivo e ao mes-
mo tempo fosse possível de ser realizada com 
materiais simples, de preferência com objetos 
e utensílios da própria casa, para que o maior 
número de crianças pudessem contemplar o 
que havia sido elaborado.Utilizando assim de 
coisas do dia a dia para servirem de experiên-
cias lúdicas e pedagógicas , como uma con-
tação de história, o resgate de brincadeiras 
tradicionais como peteca, pular amarelinha, 
jogar pião, cantigas infantis.

Nessa mesma perspectiva Castro, Vas-
concelos e Alves (2020, p. 7) mencionam,

consideramos, que quando nos referimos 
a uma pedagogia do cotidiano remoto, 
não estamos nos aludindo a rotina de 
práticas pedagógicas neste tempo como 
ações costumeiras que se repetem, e 
sim o inédito de descobrir, escutar, fazer, 
refazer, pensar, e repensar práticas que 
alçasse crianças e famílias possibilitando 
descobertas (CASTRO, VASCONCELOS; 
ALVES, 2020, p. 7).

A de se concordar que alguns familiares 
de fato se aproximaram mais do docente por 
meio da internet, enviando mensagens e tirando 
dúvidas de alguma atividade que foi enviada, 
o que proporcionou um trabalho em conjunto, 
com uma parceria sólida entre família e escola.

Porém sempre retornamos ao ponto de 
que a educação infantil pauta-se na brincadeira 
e na interação e que obviamente o ensino digital 
não pôde alcançar tais objetivos em sua plenitu-
de usando esse planejamento que foi oferecido 
de modo remoto, por mais bem elaborado que 
tenha sido.

Além do mais, como já citado, não se 
pode querer que pais se tornem docentes de 
seus filhos, isto é, também reconhecer a im-
portância do papel do professor de educação 
infantil e da escola como local de socialização 
que auxilia no desenvolvimento da criança. Se-
gundo o RCNEI, Brasil, (1998):

O desenvolvimento da identidade e da au-
tonomia estão intimamente relacionados 
com os processos de socialização. Nas 
interações sociais se dá a ampliação dos 
laços afetivos que as crianças podem es-
tabelecer com as outras crianças e com 
os adultos, contribuindo para o reconheci-
mento do outro e a constatação das dife-
renças entre as pessoas. Isso pode ocor-
rer nas instituições de educação infantil 
que se constituem, por excelência, em 
espaços de socialização, pois propiciam 
o contato e o confronto com adultos e 
crianças de várias origens socioculturais, 
de diferentes religiões, etnias, costumes, 
hábitos e valores (BRASIL, 1998, p.11).
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Podemos imaginar o quanto esse tempo 
de pandemia fez com que a criança perdesse 
de certa forma um pouco de sua autonomia 
ligada à interação social. Autonomia como 
resultado do contato com o outro, autonomia 
pelo brincar, imaginar e criar.

Outra questão que cabe mencionar é a 
escola como local de auxilio e denúncia no 
que se refere ao abuso sexual infantil ou ne-
gligencia e violência familiar. Nesses casos a 
reclusão social e a ausência do convívio da 
criança na escola a torna mais vulnerável a 
sofrer tais violações.

Quando a solução principal para não 
propagar a doença COVID se trata de ficar em 
casa, como se dá esse permanecer dentro 
do lar quando este local é sinônimo de dor e 
sofrimento? A escola é um dos poucos locais 
onde a criança pode e consegue demonstrar 
que tem algo errado em sua casa e solicitar 
ajuda.

Como a escola e o docente atento fa-
zem falta nessa realidade de pandemia quan-
do a situação é infelizmente essa, pois a esco-
la serve de local para revelar problemas não 
só de aprendizagem, mas também problemas 
sociais e emocionais que são percebidos por 
meio do olhar atento do docente que lá está 
observando e motivando as crianças no coti-
diano além de bem conhecer as famílias por 
meio do processo diário da convivência na 
escola.

Podemos afirmar que por conta da pan-
demia, não somente as crianças (mas todo o 
grupo familiar) que sofrem violência ficaram 
mais reclusas e longe de certa proteção que 
a escola fornece seja pelo convívio onde a 
vítima ficava afastada do local que a maltrata, 
seja como já mencionamos quando a escola 
se interpõe e denuncia auxiliando assim na 
rede de proteção social desse núcleo familiar.

É claro que ainda faltam capacitação 
para os profissionais da educação na iden-
tificação dos casos de crianças que sofrem 
violência e negligência no lar, mas sem dúvi-
da a escola ainda é local de denúncia e com 
o ensino remoto não pode colaborar nesse 
contexto.

Além do mais o espaço da escola para 
o brincar, e sem os espaços públicos como 
praças e playgrounds igualmente fechados 
devido a pandemia, as crianças ficaram sem 
muita opção de locais para a brincadeira e 
isso sem dúvida somado à permanência de 
pais e responsáveis em seus empregos, oca-
sionou o aumento do tempo de acesso aos 
meios digitais pelo público infantil.

O que sem sombra de dúvida não é 
uma boa notícia, uma vez que o brincar e o 
espaço pedagógico auxiliavam a criança em 
seu desenvolvimento. Nessa mesma perspec-
tiva Santos e Cruz (2010, p. 10) mencionam,

O desenvolvimento da criança do nasci-
mento aos 3 anos é de fundamental im-
portância para sua vida futura. Por isso, 
pais, professores ou qualquer pessoa que 
atue junto a ela precisam estar atentos 
para o atendimento de suas necessidades 
básicas, a fim de contribuírem positiva-
mente no seu desenvolvimento (SANTOS; 
CRUZ, 2010, p. 10).

Se a criança tinha acesso a eletrôni-
cos, com a sua permanência maior em casa 
ou na casa de quem estava cuidando dela, 
esse tempo aumentou de modo assustador. 
O próprio ensino remoto contribui para que a 
criança tenha acesso às telas, o que aumenta 
o risco de dependência dos meios digitais, fa-
zendo com que um número significativo desse 
público fique dependente desses equipamen-
tos e por conseqüência brinque se movimente 
e imagine menos, além de aumentar o nível 
de estresse num tempo singular e complexo 
como esse de pandemia.
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A criança precisa de movimento, de cor-
rer, pular e brincar. A escola serve como esse 
local onde a infância e suas necessidades 
são respeitadas completando algo que deve-
ria ser vivenciado pela criança em sua casa 
e que nem sempre o é, aumentando assim a 
problemática que é para o público infantil o 
ter de permanecer longe da escola de modo 
especial quando em casa suas necessidades 
não são atendidas.

Nesse contexto, podemos mencionar o 
relatório da Academia Americana de Pediatria 
que alerta que crianças até 2 anos não vejam 
TV e para as de mais de 2 anos "Limitar o 
tempo total de mídia a não mais de 1 a 2 ho-
ras de programas de qualidade por dia" (AAP 
2001, p. 424).

Como uma família que no quadro social 
e econômico em que se encontra o Brasil 
terá com facilidade pais ou cuidadores que 
irão se empenhar em observar e selecionar 
programas ou conteúdos de qualidade em 
televisão ou na internet? E mesmo que hou-
vesse a seleção dessa programação televi-
siva, a mesma não poderia ser igualada às 
brincadeiras e seu poder de desenvolver o 
imaginário infantil,

A imaginação é sempre um processo ex-
perimental. As brincadeiras imaginárias 
são uma atividade de grande importân-
cia para o desenvolvimento infantil, cons-
tituem uma atividade com que a criança 
testa a forma do futuro. Essa atividade 
imaginativa dá à criança confiança e li-
berdade no seu ambiente futuro. A palavra 
experimento descreve bem esta atividade, 
assim como a de um físico que experi-
menta situações materiais que não do-
mina completamente. Ambos aprendem 
ao experimentar, situações que preci-
sam imaginar previamente (FARIA, 2004, 
p.40).

Se por um lado tivemos as famílias que 
deixaram suas crianças com acesso livre a 
aparelhos tecnológicos, por outro lado pre-
senciamos aqueles que não podiam acompa-
nhar as aulas no ensino remoto, exatamente 
por não possuírem esses recursos.

De todo modo o que se deve ter nesse 
tempo tão singular que estamos vivendo é a 
reflexão sobre tudo que engloba a educação 
infantil e a empatia por cada família que as-
sim como a comunidade escolar foi pega de 
surpresa com relação à rotina que deveria ser 
dada às crianças em tempo de pandemia.

Uma coisa é certa, cada profissional da 
educação tem se empenhado por salvaguar-
dar a infância e o direito de brincar das crian-
ças com as quais mantinha contato por meio 
do ensino remoto, para que em seus lares e 
em parceria com as famílias o estímulo ade-
quado para o seu desenvolvimento chegasse 
com o máximo de aproveitamento, respeitan-
do as realidades de cada família.
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O tempo agora é de empenho real por parte dos profissionais da educação e de cada 
família para que as crianças possam retornar posteriormente em momento seguro às aulas 
presenciais com saúde mental e emocional.

Diante da pandemia de COVID 19 a probabilidade de crianças retornarem às escolas 
com estresse e depressão é real, somadas a isso teremos igualmente aquelas que estão vi-
venciando o luto da perda de pessoas queridas que se foram vitimadas pela doença em tela.

A escola servirá como espaço social para a compreensão e aceitação dos alunos e 
o que estes vivenciaram sendo como sempre foi, espaço de socialização e aprendizagem 
mesmo com suas limitações e se adequando ao novo tempo que já foi instaurado. De acordo 
com Borsa (2007, p. 4). "A criança chega à escola trazendo consigo aspectos constitucio-
nais e vivências familiares, por isso o ambiente escolar será uma peça fundamental em seu 
desenvolvimento”.

Pois durante o isolamento social a ausência do papel da escola na vida da maior parte 
das crianças não se limitou ao ensino formal, mas também como ausência de pertencimento 
a um grupo, de uma vida social com amigos, com pessoas de papel significativo na primeira 
infância como o docente, enfim de uma socialização com seus pares, pois também com estes 
e aprende como bem elucida Libâneo (1985):

O ato pedagógico pode, então, ser definido como uma atividade sistemática de interação entre 
seres sociais, tanto no nível do interpessoal como no nível da influência do meio, interação essa 
que se configura numa ação exercida sobre sujeitos ou grupos de sujeitos, visando provocar neles 
mudanças tão eficazes que os tornem elementos ativos desta própria ação exercida (LIBÂNEO, 
1985, p. 97).

Percebe-se por esse pensamento o quão primordial é a relação das crianças com seus 
pares e que riqueza é a educação infantil com todas suas especificidades. Prossigamos em 
diálogo contínuo, docentes, famílias e crianças para que estas últimas permaneçam em se-
gurança, que sirvamos como mediadores dessa nova realidade, auxiliando-as na medida do 
possível acerca dos impactos sofridos com responsabilidade e cautela, ajudando-as a viven-
ciarem esse tempo difícil e singular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Na atualidade, a tecnologia se encontra presente e de maneira constante na vida 
das pessoas causando uma grande revolução na sociedade, influenciando diretamente 
no seu cotidiano. A educação também passou por essa transformação e oferece uma 
diversidade de mídias e ferramentas tecnológicas em todas as etapas, desde a educação 
infantil. As crianças dessa sociedade midiática, apresentam autonomia para utilizar diversos 
aparelhos sem o auxílio de um adulto, pois já estão inseridas neste contexto em seu ambiente 
familiar. Baseado nisso, esse estudo tem como objetivo descrever as características da 
utilização das mídias tecnológicas na educação infantil, bem como, demonstrar sua eficácia 
no desenvolvimento das crianças. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica 
referenciada por autores e documentos que contemplam esse tema, bem como pesquisa 
em sites especializados em artigos acadêmicos. Assim sendo, espera-se contribuir de 
alguma forma com os professores de educação infantil no desenvolvimento de atividades 
utilizando as mídias como mais uma opção pedagógica.

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Interação; Comunicação.

MÍDIAS E TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Os instrumentos tecnológicos de comunicação se desenvolvem e se diversificam 
de maneira constante, a cada dia surgem novas tecnologias e com elas apare-
lhos cada vez mais sofisticados e modernos.

Atualmente, é impossível ensinar sem fazer uso de algum dispositivo tecnológico em 
sala de aula. Assim sendo, o professor deve se manter em constante formação, pois, nossos 
alunos estão cada vez mais mediatizados e, buscando-se atender essa clientela tão exigente, 
tecnologicamente falando, se faz necessário estar, ao menos, no mesmo nível deles.

A tecnologia tem como um dos objetivos dinamizar o ambiente educacional, propiciando 
o desenvolvimento de conhecimentos por meio de uma atuação dinâmica, crítica e criativa 
por parte de quem aprende e de quem ensina. Oferecer formas mais eficientes, lúdicas, inte-
rativas e eficazes de abordar variados temas, e desta forma, proporcionando autonomia aos 
estudantes.

A utilização da tecnologia na escola permite uma aproximação mais efetiva com a co-
munidade. Essas ferramentas digitais ajudam a despertar a curiosidade das crianças por meio 
de recursos que instigam a imaginação e com isso a disposição para desenvolver atividades.

No espaço reservado à educação infantil, é comum encontrar aparelhos que são utiliza-
dos para interagir com as crianças, tais como: computadores, TVs modernas com entrada para 
pendrive, o que facilita a interação com desenhos diversificados, atividades online, músicas e 
vídeos. As crianças atendidas na educação infantil apesar de bem pequenas, já estão inseri-
das no ambiente virtual e tecnológico no seu espaço familiar, por isso, a relevância quanto a 
utilização desses equipamentos.

Essa pesquisa teve como objetivo descrever as características do uso das mídias tec-
nológicas na educação infantil, bem como, demonstrar sua eficácia no desenvolvimento das 
crianças. O estudo inicia com um breve histórico da informática na educação no Brasil; a 
seguir define cultura digital; apresenta o cotidiano infantil e a presença constante das mídias 
e encerra com o tópico: a educação infantil e o sistema de socialização através do uso das 
mídias.

Dessa forma, espera-se que essa breve pesquisa possa auxiliar os professores de 
educação infantil no desenvolvimento de atividades utilizando as diversas mídias existentes 
no contexto escolar para planejar com o objetivo maior que é o desenvolvimento da criança. 

INTRODUÇÃO
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BREVE HISTÓRICO DA INFORMÁTICA 
NA EDUCAÇÃO NO BRASIL

No ano de 1970, no Brasil, teve início a 
era da informática na educação. Mas foi so-
mente na década de 80, que as instituições 
escolares adquiriram mais acesso, e sua uti-
lização, cada vez mais crescente.

Já em 1973, começaram a aparecer al-
guns experimentos em outras universidades. 
Em 1981, aconteceu o primeiro Seminário 
Nacional de Informática em Educação, e, o 
segundo, ocorreu em 1982.

Estes locais, capacitavam os educado-
res através de um curso de aperfeiçoamento 
que focava tanto a parte técnica, como a te-
oria e a prática. Com resultados convincen-
tes, o EDUCOM incentivou o progresso de 
diversas ações governamentais em relação à 
utilização da informática na educação.

Em 1989, o MEC desenvolveu o Pro-
grama Nacional de Informática Educativa 
(Proninfe), com o propósito de capacitar os 
educadores, técnicos e pesquisadores de ma-
neira constante, para a utilização dos compu-
tadores na educação. Além deste, também 
teve o Projeto Formar, e outros projetos de 
políticas públicas que foram essenciais para 
a formação e o estímulo do educador para a 
utilização da informática em sala de aula.

O Programa Nacional de Informática 
na Educação (PROINFO), a partir de 1997 
construiu laboratórios de informática nas es-
colas públicas, nas áreas urbanas e rurais. O 
Programa, mesmo se deparando com obstá-
culos para uma inserção suficiente, pela fal-
ta de infraestrutura, de assistência técnica e 
de qualificação dos profissionais da escola, 
prosseguiu investindo e confiando, comple-
mentando as necessidades com foco em uma 
transformação pedagógica.

No Brasil, um projeto denominado UCA 
– Um Computador por Aluno, propõe a in-
clusão digital e a utilização da tecnologia no 
cotidiano em sala de aula. Um média de 300 
instituições escolares públicas, adquiriram, 
num primeiro instante, os laptops educacio-
nais para os estudantes e educadores, além 
de uma infraestrutura para acessar à inter-
net, Wi-Fi, e habilitação para os docentes e 
dirigentes das escolas para a utilização da 
tecnologia.

Os laptops educacionais geraram uma 
percepção de mobilidade, isto é, a oportuni-
dade de uso em qualquer local e a qualquer 
momento. Interligam uma nova maneira de 
aprender, através da conectividade sem fio e 
da confluência tecnológica, o que se converte 
na efetividade de um acesso maior ao conhe-
cimento, isto é, da mobilidade da referência, 
da aprendizagem e da educação.

As escolas particulares também têm 
produzido um movimento constante de re-
novação das tecnologias digitais em seus 
ambientes escolares. Procuram investir nas 
TDCI através de laboratórios de informática, 
lousa digital, notebooks, tablets, projetores, 
redes sem fio, outras TDIC e mídias digitais 
que fortalecem a educação de seus estudan-
tes. Conforme o estudo TIC Educação 2011, 
21% das instituições escolares da rede priva-
da têm computadores montados em sala de 
aula, uma dimensão cinco vezes superior que 
os 4% das escolas particulares, que buscam 
alinhar as TDIC com o currículo.

DEFININDO A CULTURA DIGITAL

Os interesses das políticas públicas e 
das escolas particulares em procurar a in-
corporação das TDIC na educação, vão ao 
encontro das novas transformações que as 
tecnologias acabam produzindo na socieda-
de global, no modo de refletir, atuar, informar 
e produzir.
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O princípio destas transformações ini-
ciou com a influência dos setores técnicos 
e científicos que modificaram a informação 
como vocábulo de ordem para os métodos de 
fabricação, de ordenação do local e de sua 
propagação. Aparecendo assim, as redes de 
comunicação eletrônicas.

Conforme Leão (2005), estas redes 
eram elos de interlocução entre os centros de 
estudos e os governos, sendo a ARPA uma 
das fundamentais redes do departamento de 
defesa norte-americano e que começaria na 
internet. Conforme Dizard (2000):

As redes de comunicação de última gera-
ção que vêm sendo criadas nos Estados 
Unidos nas últimas décadas, para atender 
às necessidades das empresas e do go-
verno já começam a ser comercializadas, 
chegando agora aos lares e a outros lo-
cais (DIZARD, 2000, p.78).

Dessa maneira, a cultura digital, susten-
tada pelas tecnologias digitais, vem causando 
mudanças de comportamento e cultural, as-
sim como na maneira de gerar e dividir sabe-
res e informações.

A primeira constituição da Web, definida 
de Web 1.0, tinha capacidades imóveis, so-
mente para leitura e pouca relação entre os 
utentes. Já a segunda constituição ou a Web 
2.0, foi criada em 2004 por Tim O’Reilly com 
outras estruturas, particularizada pela atuação 
e conexão dos usuários, além da divulgação 
e participação das informações.

A Web 2.0 permite que um usuário gere 
e compartilhe um assunto novo ou contribua 
com algo já existente, reforçando os vínculos 
de cooperação entre os internautas.

A criação e o compartilhamento de sa-
beres e de informações direcionam a uma 
construção coletiva de conhecimentos que 
Lévy (2003) definiu de inteligência coletiva. 
Dessa forma, quanto mais indivíduos envol-
verem-se nesta rede, mais ampliadas serão 
seus limites, atenta a cultura digital.

Conforme a estes e outras incremen-
tações, novos desafios são produzidos na 
cultura digital, como a segurança na internet, 
a abundância de informações, a ação de di-
versas práticas ao mesmo instante, a procura 
frenética pela tecnologia de ponta, as multi 
alfabetizações, a falta de letramento digital, e 
assim por diante.

Estes, são alguns obstáculos da cultura 
digital que também são encarados pela es-
cola. Em uma visão mais vasta, entende-se 
que as escolas ainda estão em sistema de 
adequação em relação à inclusão das TDIC 
no currículo.

Algumas instituições escolares prosse-
guem com o seu formato convencional de 
ensino, focado na sala de aula e com utili-
zação esparsa do laboratório de informática, 
enquanto outras se encontram mais à frente, 
usam netbooks no decorrer das aulas e o la-
boratório é aberto para livre utilização pelos 
estudantes.

Seja qual for, o grau de integração das 
TDIC aos processos de ensino e aprendiza-
gem, a grande parte das escolas têm políticas 
de continência de uso, como o acesso à inter-
net efetuadas somente por estudantes, com 
login e senha ou acesso às redes sociais, por 
exemplo. Há controle também na distribuição 
do conhecimento criado pela escola, que não 
é partilhado por medos ou por políticas de 
contenção.

Há instituições escolares que creem na 
divulgação da informação como um bem pú-
blico e, desta maneira, o saber gerado na 
escola, alcança uma relevância considerável 
ao ser compartilhado com a população pela 
internet.

Nessa direção, a instituição escolar que 
é aberta a circunstância da cultura digital com 
a técnica da produção e autoria, assim como 
da divulgação e distribuição de seus tópicos 
deixa de ser simples usuário de informação e 
começa a aprender, executar e expandir sa-
beres.
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Além do mais, utiliza as possibilidades 
das TDIC e das mídias digitais como uma 
maneira de anotação e de conferência das 
suas criações, assim como propicia colabo-
rações externas, indagações e reflexões ao 
trabalho desenvolvido, gerando dedicação do 
conhecimento criado, em associação com os 
estudantes.

É essencial que a instituição escolar 
desenvolva uma atividade com os estudan-
tes sobre a utilização segura da internet no 
decorrer da prática das atividades e pondere 
com uma visão crítica sobre o propósito, ao 
divulgar na rede o que foi produzido. Também 
é imprescindível um debate com os pais e 
educadores sobre os critérios para este tipo 
de atividade, pois, existe uma exibição não 
somente do trabalho desenvolvido, mas do 
estudante e da própria escola.

Com os devidos cuidados, o compar-
tilhamento dos conhecimentos criados pela 
instituição escolar a deixa muito mais percep-
tível e comunicativa na produção coletiva dos 
conhecimentos. Cria-se uma escola aberta e 
igualitária que age de maneira dinâmica na 
cultura digital, ao produzir, partilhar e trocar 
ideias e conhecimentos, colaborando na pro-
pagação do saber como um bem público. 
Desta maneira, existimos numa cultura que 
produz:

[...] novas possibilidades para os indivídu-
os realizarem suas ações em contextos 
distintos e com mídias diferenciadas. as 
tecnologias de informação e comunica-
ção podem favorecer a constituição de 
uma teia entre a escola e o cotidiano no 
qual o indivíduo atua, configurando novos 
caminhos para ele interagir e desenvol-
ver suas constantes compreensões sobre 
o mundo e sobre a cultura (MARTINS, 
2003, p.5).

A cultura digital ainda se encontra em 
criação. Nos encontramos numa cultura mais 
de questionamentos do que de respostas, em 
um período que instiga os meios, os ambien-
tes e os tempos de ensinar e aprender.

Atualmente a cultura digital está pre-
sente na Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC) como uma das 10 competências 
gerais a serem desenvolvidas na educação 
básica. Ela justifica o papel essencial da tec-
nologia para o ser humano e estabelece que 
o estudante precisa ter domínio do universo 
digital.

O COTIDIANO INFANTIL E A PRESENÇA 
CONSTANTE DAS MÍDIAS

O avanço tecnológico em evolução e 
o método imediato de divulgação dos mais 
diversos tipos de informações em movimento 
global, é uma contínua na vida dos indivídu-
os modernos. Recentemente, a utilização das 
mídias e dos meios tecnológicos represen-
tam-se em relevantes canais de incorporação 
cultural e social em todos os cenários políti-
cos, econômicos, sociais, étnicos e culturais.

Nesse ambiente, a rotina da criança atu-
al é permeada por várias informações propa-
gadas pelos mais diversos tipos de mídias: 
TV, jornais, rádios, revistas etc., conseguindo 
promover na criança o progresso de compe-
tências múltiplas que não devem ser despre-
zadas nos ambientes escolares.

O debate que é fixado através das re-
lações sociais entre a criança, a família, o 
professor, as outras crianças, e, também a 
mídia, é essencial para o seu progresso e a 
sua formação integral. Focando este ângulo, 
Barbosa (2009) define que:

Os avanços científicos nos mostram a im-
portância das interações sociais para o 
desenvolvimento das crianças, desde a 
mais tenra idade, como também eviden-
ciam a relevância da interlocução com as 
linguagens simbólicas da família, do pro-
fessor e das demais crianças. A formação 
das crianças acontece em processos de 
interação, negociação com os outros ou 
por oposição a eles (BARBOSA, 2009, 
p.31).
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As mídias e os mecanismos tecnoló-
gicos, têm possibilitado na rotina infantil as 
mais variadas formas de aprender e desco-
brir, e isso, repercute nas questões educa-
cionais. Segundo a análise de Bourscheid e 
Noal, (2011) fica claro que:

[...] a mídia de maior acesso entre as 
crianças pesquisadas é a televisão. As de-
mais tecnologias e mídias como: telefone 
celular, computador, rádios e os livros têm 
sua importância e sua utilização repercute 
no processo educacional. (BOURSCHEID 
e NOEL, 2011, p.12-15).

Conforme o explicitado, entende-se 
que as temáticas infantis propagadas pelas 
mídias, são diversificadas e agem diretamente 
no desenvolvimento e formação das crianças, 
inferindo a elas autonomia diante das tecno-
logias.

Os aplicativos educativos on-line, atual-
mente são disponibilizados nos diversos apa-
relhos eletrônicos presentes no cotidiano e 
voltados a tecnologia, possuem outros meios 
para ensinar as crianças a se comunicar ver-
balmente ou pela escrita em vários idiomas, 
entre eles, o português e inglês, além disso, já 
é possível acessar jogos educativos de alfa-
betização que auxilia o professor na diversifi-
cação das atividades propostas para este fim.

Neste processo, a criança aprende de 
forma lúdica e fica mais interessada na sua 
aprendizagem. Com essa diversidade de ma-
teriais disponíveis para as crianças desde a 
educação infantil, é possível observar que 
elas fazem parte de uma geração de prota-
gonistas do seu processo de ensino aprendi-
zagem e busca do conhecimento por outros 
meios que não seja apenas o ler e escrever 
de forma “tradicional”.

A EDUCAÇÃO INFANTIL; O SISTEMA DE 
SOCIALIZAÇÃO ATRAVÉS DO USO DAS 
MÍDIAS

As mídias, atualmente, são nascentes 
indispensáveis de socialização. Nos espaços 
educacionais, especificamente, onde a socia-
lização é parte do método de educação e 
aprendizagem, considera-se que as mídias e 
os meios tecnológicos devem exercer papéis 
relevantes, uma vez que propicia a interação 
entre os indivíduos que ali se encontram.

A socialização é o método de integra-
ção entre os sujeitos e possibilita a troca e 
criação de saberes, de valores culturais e so-
ciais, promove a aprendizagem e o progresso 
por meio da interação.

De acordo com estudos realizados, 
Gheller (2012, p.23) afirma que “antes das 
crianças chegarem à escola já passaram por 
processos de educação importantes: o elo 
familiar e pela mídia eletrônica”.

Dessa maneira, a criança que constitui 
a Educação Infantil deseja que a escola dê 
seguimento ao seu método de socialização 
que iniciou em casa, e através da utilização 
das mídias e tecnologias que compõem o seu 
cotidiano. Sob esse ponto de vista, Moraes 
e Teruya (2010, p.5) defendem que,ao assu-
mir uma metodologia colaborativa, o profes-
sor deve incorporar o uso da internet como 
ferramenta auxiliar no processo de ensino e 
aprendizagem”.

Diante das diversas mídias e mecanis-
mos tecnológicos, o acesso da criança às 
mídias no espaço escolar deve ser muito be-
néfico, uma vez que, essa condição propicia a 
comunicação do estudante com um universo 
amplo de aprendizagens.

Assim, o docente da Educação Infan-
til pode possibilitar às crianças, experiências 
que os guiem às diversas maneiras de expres-
são e criação. Além de serem vistas como 
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meio cultural e social, as mídias possibilitam 
experiências aos estudantes que os auxiliam 
na apropriação de sua identidade. De acordo 
com Barbosa (2009):

O objetivo da Educação Infantil, do ponto 
de vista do conhecimento e da aprendi-
zagem, é o de favorecer experiências que 
permitam às crianças a apropriação e a 
imersão em sua sociedade, através das 
práticas sociais de sua cultura, das lingua-
gens que essa cultura produz, e produziu, 
para construir, expressar e comunicar sig-
nificados e sentidos. É evidente que se 
torna imprescindível oferecer às crianças 
situações práticas e vivências que pos-
sam ser processadas e sistematizadas 
por um corpo que sente e pensa, desde 
o nascimento. Por esse motivo, é preciso 
escolher outras formas de priorizar, se-
lecionar, classificar e organizar conheci-
mentos, mais próximos das experiências 
das crianças e não da visão fragmentada 
da especialização disciplinar, problema-
tizada pela própria ciência (BARBOSA, 
2009, p.48).

Dessa forma, a Educação e os indivídu-
os que nela trabalham, precisam estar bem 
informados sobre as questões midiáticas e 
tecnológicas, objetivando incluí-las em sua 
rotina educacional.

No caso específico da atividade docen-
te, fica notório que, em períodos cibernéticos 
é essencial que o educador dedique um cui-
dado especial ao seu preparo e qualificação 
quanto a utilização das tecnologias.

Assim, para acolher o propósito tecno-
lógico que adentra as instituições escolares 
de Educação Infantil por meio dos estudan-
tes, os profissionais precisam estar adequa-
damente habilitados para utilizarem e aces-
sarem tópicos relevantes à aprendizagem de 
seus educandos por meio de computadores e 
outros aparelhos eletrônicos. De acordo com 
esta visão, Bülow (2006, p.5) declara em seus 
estudos que:

o computador deve ser entendido como 
meio de apoio e de interação entre os 
elementos do processo educativo e do 
contexto social, trazendo benefícios no 
processo de ensino-aprendizagem des-
de que a formação docente também 
contemple o uso da tecnologia em seus 
currículos, preparando o professor para 
o trabalho com a informática educativa 
(BÜLOW, 2006, p.5).

Portanto, a estruturação do trabalho 
pedagógico docente, precisa se encontrar 
vinculado à realidade social de seus educan-
dos de maneira que colabore no seu sistema 
de ensino e aprendizagem. Essa observação 
mostra-se no fato de que a circunstância his-
tórica deve ser obedecida na relação profes-
sor/aluno.

Considerando que a escola tenciona 
colaborar para o método de alterações da 
sociedade, as mudanças decorridas por meio 
dos tempos, necessitam ser ajustadas pelos 
educadores no sentido de procurar moderni-
zação para a sua capacitação e que os dire-
cionam a uma preparação pedagógica mais 
eficaz.

Cada vez mais, as instituições educacio-
nais disponibilizam aos educadores o aces-
so aos mais diversos cursos formativos que 
abrangem a área tecnológica com o objetivo 
de habilitá-los na utilização dos mecanismos 
tecnológicos.

No entanto, considera-se que a conexão 
professor/tecnologia/aluno requer muito mais 
do educador do que somente saber usar os 
recursos, necessita também que o educador 
interprete um papel meditativo e crítico so-
bre as maneiras de aprender e ensinar, e seu 
planejamento diante deste método educativo. 
Para Moraes e Teruya (2010):
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A competência para utilizar as novas tec-
nologias pressupõe novas formas de se 
relacionar com conhecimento, com os 
outros e com o mundo, em uma perspec-
tiva colaborativa. Essas alternativas pro-
põem ir além dos cursos de formação que 
contemplam apenas aspectos técnicos e 
operacionais. Isso exigirá do professor 
para alcançar uma concepção teórica da 
aplicação das tecnologias na educação 
escolar. Para utilizar os computadores, os 
professores precisam criar situações em 
que o conteúdo da aula faça sentido para 
o aluno, para que as produções escolares 
sejam significativas (MORAES; TERUYA, 
2010, p. 2).

Vale observar que o universo difundido 
pela mídia, tem diversos mecanismo que in-
fluenciam na transmissão dos mais diferentes 
tipos de informação e linguagem. As mídias 
associam-se e integram-se, cada uma com 
sua característica e, nessa concepção, cada 
mídia possui uma linguagem e um propósito 
na divulgação das informações.

Pode-se dizer que as mídias e as tec-
nologias de referência e comunicação vêm 
propiciando uma forte incorporação e so-
cialização entre os indivíduos em geral, de 
maneira que esse sistema midiático também 
tem afetado, ou causado transformações na 
educação.

Dessa forma, concluímos que as mídias 
são capazes de agir intencionalmente na ro-
tina social e cultural do sujeito, modificando 
conhecimento, possibilitando novas aprendi-
zagens, qualificando-o para se transformar 
em um cidadão crítico. Logo, esse sistema 
midiático deve traduzir-se também como cul-
tural, social e educativo, e de grande relevân-
cia para as crianças que se encontram em 
desenvolvimento e ao mesmo tempo assimi-
lando e aprendendo nessa escola midiática 
o que a globalização fornece.

As modernas tecnologias devem expan-
dir e muito o acesso da criança à sua própria 
independência de aprendizagem. A inclusão 
das mídias às atividades pedagógicas tem 

sido promovida pelas Diretrizes Curriculares 
Nacionais para a Educação Infantil, que cons-
tituem em seu projeto pedagógico curricular 
para a Educação Infantil bases orientadoras 
como brincadeiras e convívios que assegu-
ram experiências que “[...] possibilitem a utili-
zação de gravadores, projetores, computado-
res, máquinas fotográficas, e outros recursos 
tecnológicos e midiáticos” (BRASIL, 2010, 
p.27).

Essa nitidez dada pela Secretária de 
Educação Básica (SEB/MEC) ao contexto da 
Educação Infantil quanto à importância de ex-
planação das mídias e das tecnologias, são 
relevantes, observando que na atualidade o 
público infantil já está dominando os utensí-
lios digitais já desde muito cedo.

Essa decisão da SEB/MEC propõe a 
concordância da adequação e comunicação 
já presentes, na grande maioria, no universo 
infantil quanto a utilização dos mecanismos 
midiáticos e tecnológicos, como televisão, 
celular, rádio etc. Pois, sendo social e incor-
porado com o meio em que vivem, as crian-
ças compreendem e apoderam-se dos mais 
diversos assuntos por meio desses recursos.

É fato que, a utilização da internet, te-
levisão e vídeo na educação infantil, também 
deve possibilitar momentos de recreação e 
aprendizagem. A variedade das cores dos 
desenhos animados e as músicas semelhan-
temente infantis, conduzem a criança para o 
seu imaginário e a ensinar a pensar. Nessa 
condição, a sala de aula passa a ter sinais 
tecnológicos e as crianças adquirem asas 
imaginárias.

Entretanto, o público infantil carece de 
dedicação pedagógica específica quanto a 
utilização das ferramentas tecnológicas no 
cotidiano escolar. Todos os indivíduos da es-
cola precisam se envolver nessa atividade de 
conhecer melhor as novas linguagens origi-
nárias dos meios midiáticos para agirem de 
maneira apropriada e enriquecedora para o 
método de ensino e aprendizagem.
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Em geral, as crianças da Educação In-
fantil, apesar de pertencerem uma faixa etária 
bastante terna e inicial da vida, já manipulam 
com muita agilidade os utensílios tecnológi-
cos, expondo capacidades digitais variadas, 
e entram nos espaços escolares já carregan-
do consigo os seus experimentos vividos nos 
seus locais sociais de convívio.

Dessa forma, para melhor recepcionar 
esses estudantes midiatizados da Educação 
Infantil, os mediadores necessitam estar de-
dicados em procurar aprender, se modernizar 
e se adequarem para agir de maneira mais 
apropriada junto ao público infantil:

A educação escolar precisa compreender 
e incorporar mais as novas linguagens, 
desvendar os seus códigos, dominar as 
possibilidades de expressão e as possí-
veis manipulações. É importante educar 
para usos democráticos, mais progressi-
vos e participativos das tecnologias, que 
facilitem a evolução dos indivíduos (MO-
RAN, 2013, p.53).

O espaço escolar compreendido virtual-
mente por seus estudantes permite levar para 
sala de aula a verdade deles, possibilita uma 
maior plenitude e vigor na relação estudante/
professor/escola, além de promover um pro-
gresso considerável no método de ensino e 
aprendizagem. Baseado nessa perspectiva, 
Moran (2013) define que:

Com as tecnologias atuais, a escola pode 
transformar-se em um conjunto de espa-
ços ricos de aprendizagem significativos, 
presenciais e digitais, que motivem os alu-
nos a aprender ativamente, a pesquisar 
o tempo todo, a serem proativos, a sa-
ber tomar iniciativas e interagir (MORAN, 
2013, p.31).

As aprendizagens atuais obtidas pelo 
novo público infantil, por meio dos variados 
convívios com o mundo midiático no seu dia 
a dia, distinguem-no das crianças de antiga-
mente, quando a educação convencional era 
interpretada mais pelo educador do que pelo 
estudante. Há alguns anos, os instrumentos 
de aprendizagem empregada pelos professo-

res na Educação Infantil eram somente mas-
sinhas, lápis coloridos, brinquedos e brinca-
deiras, recentemente, entretanto, adicionado a 
esses instrumentos estão os recursos tecnoló-
gicos e midiáticos que podem possibilitar um 
espaço de educação mais virtual e conectado 
à realidade das crianças atuais.

No cenário pedagógico, as mídias de-
vem colaborar maciçamente para a Educação, 
pois, como principais propagadores dos mais 
variados tipos de conhecimentos, constitui um 
amplo universo de assuntos multidisciplinares 
a serem desenvolvidos nas salas de aulas.

Nas suas diversas linguagens, as mídias 
atuam também como agentes modificadores, já 
que, como agenciadores de informações num 
cenário globalizado, lidam com as emoções, va-
lores e opiniões de seus recebedores, e isso é 
ainda mais absorvido nas crianças por sua breve 
e instantânea assimilação do que se encontra ao 
seu redor e operando nele.

As características pedagógicas dos ins-
trumentos midiáticos e tecnológicos atingem de 
modo direto nos resultados de aprendizagem 
dos estudantes da Educação Infantil. Numa divul-
gação engrandecedora, incentivadora e colorida, 
as mídias são usadas para educar. Sendo assim, 
é importante falar que, esse método ocorre na 
sala de aula como uma grande diversão.

No momento em que as crianças olham 
concentradas para seu interlocutor colorido, um 
universo novo se amplia e descortina na sua 
criatividade. Essa simultaneidade possibilita ao 
público da Educação Infantil, períodos singulares 
de ensino, em que a sua independência deverá 
se consolidar e o cidadão crítico e responsável 
inicia a ser criado dentro dele.

Assim, essa conexão das mídias na ins-
tituição escolar, precisa ocorrer de maneira a 
permitir e incentivar a criação de novas ideias 
aos estudantes. No entanto, não se pode esque-
cer os intercessores, os educadores, que nesse 
sistema, tanto educam quanto aprendem, e vale 
expressar que aprendem mais do que ensinam. 
Desta forma:
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[...] as mídias apresentam-se, pedagogi-
camente, sobre três formas: como conte-
údo escolar integrante das várias disci-
plinas do currículo, portanto, portadoras 
de informação, ideias, emoções, valores; 
como competências e atitudes profis-
sionais; e como meios tecnológicos de 
comunicação humana (visuais, cênicos, 
verbais, sonoros, audiovisuais) dirigidos 
para ensinar a pensar, ensinar a apren-
der, implicando, portanto, efeitos didáticos 
como: desenvolvimento de pensamento 
autônomo, estratégias cognitivas, autono-
mia para organizar e dirigir seu próprio 
processo de aprendizagem, facilidade de 
análise e resolução de problemas, etc. 
(LIBÂNEO, 2011, p.70).

Nesse cenário, os professores devem 
começar a entender mais abundantemente a 
sua função como interventor da educação e 
da qualificação de seus estudantes na atua-
lidade.

As recentes aprendizagens, trazidas 
nos relatos dos estudantes atuais, apontam 
que necessitam ainda mais capacidade e 
flexibilidade do educador para o acesso ao 
universo da aprendizagem virtual. Contudo, 
esse chamado tem sido evidente e rotineiro 
no mundo da Educação.

O educador contemporâneo precisa, 
portanto, atentar-se quanto à sua competên-
cia e a sua qualificação, já que, as crianças 
atuais, tendem a captar um número elevado 
de informações e findam por administrar mais 
as máquinas do que os próprios instrutores 
e educadores.

A utilização das TIC 's nas escolas tem 
sido empregada de forma ainda tímida, no en-
tanto, parte relevante das escolas passaram 
a disponibilizar esse acesso aos seus estu-
dantes em sala de aula. Vale observar que, 
há ainda estudantes que, por suas situações 
socioeconômicas, não conseguem acessar 
esses instrumentos, criando um quadro des-
proporcional em todos os sentidos nos espa-
ços escolares. De acordo com Belloni (2005):

A escola deve integrar as tecnologias de 
informação e comunicação porque elas 
já estão presentes e influentes em todas 
as esferas da vida social, cabendo à es-
cola, especialmente a escola pública, atu-
ar no sentido de compensar as terríveis 
desigualdades sociais e regionais que o 
acesso desigual a estas máquinas está 
gerando (BELLONI, 2005, p.10).

Com base nos estudos dos autores re-
ferenciados, observou-se que as crianças são 
regularmente contrastadas com o quadro cul-
tural das unidades escolares e, as suas téc-
nicas culturais midiáticas, sendo vistas como 
desassociadas do cenário sociocultural e, 
portanto, excluídos.

Os professores aplicam, em muitos ca-
sos, uma leitura adulta do alto de seus con-
ceitos e se esquecem da carência que as 
crianças têm de um mediador que o associe 
e o inclua na cultura escolar de maneira equi-
tativa.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

A metodologia adotada para realização 
do trabalho foi a pesquisa bibliográfica quali-
tativa de abordagem descritiva, referenciada 
pelos autores: Moram (2013), Moraes e Te-
ruya (2010) e Barbosa (2009), outros que já 
escreveram sobre este tema.

Nesta pesquisa foram analisados al-
guns artigos, teses e outros trabalhos cien-
tíficos que apresentam reflexões que podem 
contribuir para uma compreensão da temática 
apresentada neste artigo. 
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A realização dessa pesquisa propiciou a aquisição de várias informações pertinentes 
ao uso de tecnologia na educação infantil como mais uma ferramenta pedagógica que veio 
para auxiliar os professores a dinamizar suas aulas e elaborar novas maneiras de ensino e 
aprendizagem.

A presença da informática na educação teve seu início na década de 80 com a capa-
citação dos professores através de um curso de aperfeiçoamento que focava tanto a parte 
técnica, como a teoria e a prática.

Em 1997, o Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO), iniciou a cons-
trução de laboratórios de informática nas escolas públicas, e mesmo com vários obstáculos 
como: falta de infraestrutura, assistência técnica e qualificação dos profissionais da escola, 
continuou com o programa, complementando as necessidades com foco a uma transforma-
ção pedagógica.

A cultura digital está consolidada na educação desde a educação infantil, pois faz parte 
da Base Nacional Curricular Comum, o que podemos entender como algo necessário a com-
por o currículo de todas as etapas da educação, pois, tem como benefícios a possibilidade de 
conectar o estudante com várias comunidades de aprendizagem construindo novos saberes, 
trocando experiências e diversificando o seu cotidiano escolar que, já não mais se restringe 
apenas à sala de aula.

No tópico que aborda o cotidiano infantil e a presença constante das mídias neste espa-
ço, traz algumas reflexões. As mídias que estão presentes neste ambiente devem ser utilizadas 
como ferramenta pedagógica, ou seja, não é algo para passar o tempo ou conter as crianças.

Existem materiais riquíssimos que estão disponíveis na maioria das escolas oferecendo 
inúmeras possibilidades de utilização, de acordo com o objetivo da atividade planejada. As 
crianças dessa geração aprendem com muita facilidade a utilizar os equipamentos tecnológi-
cos, principalmente os celulares.

Por esse motivo, os professores devem estar em constante formação e inteirados sobre 
os mais diversos aplicativos existentes, e principalmente, como manuseá-los.

O último tópico reforça a importância do professor, enquanto mediador de saberes, deve 
estar preparado para atender a essas crianças que estão inseridas em ambientes tecnológicos 
a maior parte do dia, porém, vale ressaltar que essa socialização em sala de aula, principal-
mente na educação infantil, deve ser inserida de forma contextualizada e diversificada e deve 
ser complementada com atividades em outros espaços da escola.

Sendo assim, esse breve estudo trouxe algumas características das mídias e tecnologias 
na educação infantil, porém, ainda há muito o que ser estudado sobre este tema nas outras 
etapas da educação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: A dança, enquanto uma das primeiras linguagens existentes no mundo, configura 
importante meio de comunicação, uma vez que milênios atrás o homem já fazia uso desta 
(RENGEL, 2006). Todos os povos, em todas as épocas, faziam uso da dança para a sua 
expressão, seja ela de tristeza, de alegria, amor ou revolta (TAVARES, 2005). A inserção 
da dança no ambiente escolar não deve ser posta como uma academia de formação de 
bailarinos. No entanto deve ser vista como uma maneira de auxiliar a criança a desenvolver 
a sua expressão corporal, bem como ampliar os seus horizontes acerca das possibilidades 
de comunicação e para que isso fosse possível, fora criado  o Referencial Curricular 
Nacional para a Educação Infantil, que segundo Zanini (2002) "o referencial propicia, 
ainda, o desenvolvimento de práticas de qualidade que permitem a inserção equitativa e 
participativa dessas crianças no universo social, cultural, econômico e político da realidade 
brasileira”. Sendo assim, fica a encargo do docente a mudança de sua prática para que 
os objetivos sejam alcançados plenamente. Este trabalho visa clarificar a maneira como 
a dança presta o auxílio ao longo do aprendizado da criança matriculada na educação 
infantil, traçando um panorama entre as práticas educativas que se utilizam da dança e 
como estas fazem contribuições para a formação da criança contemporânea.

Palavras-chave: Dança; Educação Infantil; Criança Contemporânea.

DANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A EXPRESSÃO CORPORAL 
COMO MEIO DE LIBERTAÇÃO
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Sempre que se fala na atividade humana, inevitavelmente, estará envolvida a ati-
vidade corporal, e quando a atividade está relacionada à criança, a mobilidade 
constante é usada para que o seu conhecimento próprio floresça, bem como de 

tudo aquilo que a cerca, sejam pessoas ou objetos, além de toda a função integradora que 
faz com que surjam novas relações e compartilhamento de vivências (RODRIGUES; PESSOA; 
SILVA, 2007).

Ao longo do processo educativo, a dança pode ser considerada como peça fundamental 
na formação das crianças, fazendo com que esta possa liberar as energias acumuladas, fazen-
do o enfrentamento dos medos e de suas impossibilidades. Mediante a isso, Nanni (1995) diz:

As Danças, em todas as épocas da história e/ ou espaço geográfico, para todos os povos é 
representação de suas manifestações, de seus “estados de espírito”, permeio de emoções, de 
expressão e comunicação do ser e de suas características culturais. Como toda atividade humana, 
a Dança sofreu o destino das formas e das instituições sociais. Assim, estas perspectivas abrem 
uma relação entre as peculiaridades, características e o caráter dos movimentos dançantes e o 
desenvolvimento sociocultural dos povos em todos os tempos (NANNI, 1995, p. 7).

Para de Godoy (2010) A criança faz contato com o universo que a cerca por meio de 
suas sensibilidades, e isso permite que a mesma busque por uma forma de comunicação 
com a qual seja facilitado o contato com o meio no qual está inserida.

Ao longo do percurso, ela procura a comunicação por meio de inúmeras formas de 
linguagem, sendo a primeira delas a linguagem corporal, que será utilizada ao longo de toda 
a vida, e que é formada por uma gama gigantesca de códigos simbólicos, assim como a 
linguagem oral, por exemplo.

Ainda segundo de Godoy, com o domínio desses códigos a criança cria o seu próprio 
banco de movimentos gestuais, expressando assim os seus sentimentos. Porém a linguagem 
corporal vai além, permitindo à criança que ela possa expressar coisas inomináveis, mas que 
permeiam e colaboram com a comunicação corporal.

O movimento corporal é importante para que a criança, enquanto se manifesta a partir 
da dança, possa harmonizar de forma integradora as suas habilidades motoras, cognitivas e 
afetivas.

A dança no ambiente escolar pode fazer com que a criança desenvolva ainda a com-
preensão da forma que o seu corpo funciona de uma forma mais positiva. Desta maneira fará 
uso do próprio corpo com maior Inteligência, autonomia e sensibilidade (PACHECO, 1999).

A dança tem como um de seus objetivos, enquanto aplicada à educação, a compreensão 
das estruturas e do funcionamento geral do corpo, bem como a descoberta da movimentação 
do corpo humano. Tais conhecimentos sempre são articulados com a maneira que se percebe 
o espaço e o tempo, tornando-se uma prática perene, bem como despertando a capacidade 
de expressão do ser dançante (OLIVEIRA; MUZEL; SANTOS, 2001).

INTRODUÇÃO
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O CORPO E O MOVIMENTO DA CRIANÇA

No ser humano, o movimento é o con-
junto de ações naturais e que podem ser con-
sideradas imprescindíveis para o desenvolvi-
mento ao longo do período sensório motor 
(BOCK, 1999). Por intermédio deste conjunto 
de ações que o estudante de educação in-
fantil compreende, conhece e interage com o 
meio no qual está inserido.

Na dança essa exploração acontece 
de maneira ainda mais contundente, pois as 
experiências corporais fazem com que o dis-
cente integre as suas habilidades criativa e 
intelectual, onde as experiências sensório-mo-
toras são significadas pela fluidez da imagina-
ção e do corpo.

Assim, as crianças dançantes na educa-
ção infantil podem alcançar a compreensão 
de suas ações individuais e coletivas, sempre 
por meio da linguagem corporal, uma vez que 
a comunicação tem também como uma das 
principais bases o movimento.

É importante ainda que, nesta fase, 
as crianças não sejam submetidas priorita-
riamente a técnicas que possam porventura 
limitar os seus movimentos, tornando a ativi-
dade “engessada”. (SILVEIRA; LEVANDOSKI; 
CARDOSO, 2008).

As crianças têm nas próprias mãos uma 
gigantesca fonte de mistérios a serem solu-
cionados e, desde que chegam ao mundo, 
sempre anseiam por alcançar coisas novas, 
porém, ao atingir os seus objetivos, surgem 
outros temas para que seja continuada a sua 
interação exploratória.

Porém o movimento não deve ser inse-
rido na infância apenas por se inserir. Faz-se 
necessário que exista como pano de fundo 
uma prática pedagógica a fim de que o de-
senvolvimento da criança que dança seja im-
pulsionado.

A dança tem sido muito estudada e en-
fatizada a sua prática dentro do ambiente es-
colar. Marques (2003) explica que ao passo 
que não seja mais tolerado nenhum tipo de 
preconceito do que diz respeito ao contato 
corporal e a arte em si, muitas vezes os hoje 
adultos, que não tiveram tal oportunidade de 
contato com a dança em sua vida escolar, 
não entendem o sentido, o significado e a 
importância desta no desenvolvimento das 
crianças.

Ao realizar uma abordagem da dança, 
Fux (1983) nos mostra que a dança faz com 
que o indivíduo reconheça o seu ritmo inter-
no, fazendo assim surgir a comunicação com 
o seu interior, com o corpo recebendo estí-
mulos e assim facilitando a compreensão da 
intencionalidade dos movimentos. Segundo 
a autora, a dança está presente em todos, 
porém, existe a necessidade de que esta seja 
buscada em cada ser, a fim de que possa ser 
compartilhada:

A dança não deve ser privilégio daqueles 
que se dizem dotados, ela deve ser mi-
nistrada da educação comum como uma 
matéria de valor estético, de peso forma-
tivo, físico e espiritual. Com uma capaci-
dade e possibilidade de buscar a criação 
de cada um de acordo com o desenvolvi-
mento que tenha frente a si mesmo e fren-
te ao espaço. Através das distintas etapas 
educacionais: Jardim Primário, Secundá-
rio e Universitário, pode ir evoluindo esta 
ideia e canalizando a dança como uma 
linguagem verbal e a escrita são, é certo, 
fundamentais para ela, mas às vezes re-
sultam insuficientes (FUX, 1983).

A movimentação que a dança propor-
ciona às crianças abrange as funções e ma-
nifestações motoras, fazendo com que pon-
tos específicos da motricidade infantil sejam 
desenvolvidos, bem como nos trazendo uma 
reflexão dos significados da linguagem corpo-
ral implícita em atividades corriqueiras, tanto 
quanto as atividades que fazem referência a 
cultura corporal de cada uma das crianças 
(BRASIL, 1998).
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Então, o movimento humano não se li-
mita ao deslocamento do corpo no espaço, 
mas também possibilita às pessoas a intera-
girem e se integrarem ao ambiente humano, 
fazendo tais ações por intermédio de seu teor 
expressivo. Tendo como ponto de partida tal 
expressividade, a Dança, enquanto linguagem 
corporal, artística e não verbal, é atendida na 
documentação que preconiza as orientações 
curriculares da educação infantil (BRASIL, 
1998).

Laban (1990), diz que “quando criamos 
e nos expressamos por meio da Dança, exe-
cutando e interpretando seus ritmos e formas, 
preocupamo-nos exclusivamente com o ma-
nejo de seu material, que é o próprio movi-
mento”. O movimento, enquanto característi-
ca universal humana, é uma experiência que 
tem seu início antes mesmo do momento do 
nascimento, e o seu estudo é o estudo do 
indivíduo, tendo em vista que o movimento é 
o principal fator presente em todas as ativi-
dades humanas. (CORDEIRO; HOMBURGER; 
CAVALCANTI, 1989).

Wallon (1975) explica que as ações co-
tidianas da criança de andar, correr, saltar e 
girar são atividades dinâmicas ligadas à ne-
cessidade de experimentar o corpo para o do-
mínio dos movimentos e para a construção da 
autonomia. Para o autor, as ações corporais 
são molas propulsoras de reconhecimento do 
mundo e de aprendizagem da criança.

A IMPORTÂNCIA DO APRENDIZADO 
ATRAVÉS DA DANÇA

Para Camargo e Finck (2010), a inte-
gração e as possibilidades de que a criança 
tenha um encontro consigo própria, com o 
ambiente que a cerca e ainda com todo o 
conhecimento que este lhe propicia torna-se 
possível ao passo que se realizam atividades 
que utilizem o movimento.

As crianças apropriam-se de um uni-
verso de informações e sensações por meio 
de seus movimentos que utilizam o tato, ini-
ciando com as mãos, e então passando pelo 
restante de seu corpo. Ao trazer à tona a im-
portância do aprendizado através do tato e do 
movimento, Levin (1997) pontua:

As mãos manejam as coisas, mas nesse 
mesmo momento deixam de ser a coisa 
em si porque valem como representação 
para esse sujeito. Seu uso não depende 
exclusivamente da mecânica motora, mas 
de sua condição imaginária e simbólica. 
Para uma criança será sempre um brin-
quedo (e não uma coisa) onde ela entra 
em jogo nesse fazer significante (LEVIN, 
1997).

A criança é dotada de habilidades que 
fazem com que seu círculo de percepção seja 
expandido, ponto onde o seu movimento é 
de extrema importância para o seu desen-
volvimento, que é abordado por Nani (1995) 
e ratificado por Fux (1983), que traça uma 
relação artística com a dança e fazendo do 
corpo, do espaço e da música ferramentas de 
criação. O movimento unido à música permite 
maior compreensão desta, pois produzem no 
corpo imagens que se comunicam entre si.

Conforme colocado nos Referenciais 
Curriculares Nacionais da Educação Infantil 
(RCNEIs): O movimento para a criança pe-
quena significa muito mais do que mexer par-
tes do corpo ou deslocar-se no espaço. A 
criança se expressa e se comunica por meio 
dos gestos e das mímicas faciais interagindo 
utilizando fortemente o apoio do corpo (BRA-
SIL, 1998).

Não se deve tratar a dança na escola 
como um eixo de formação para futuros baila-
rinos, mas sim integrá-la ao currículo de forma 
que auxilie no desenvolvimento da expressão 
corporal, possibilitando assim o acesso a no-
vas formas de comunicação. Para isso foram 
criados os RCNEIs, que de acordo com Zanini 
(2002), “propicia, ainda, o desenvolvimento 
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de práticas de qualidade que permitem a in-
serção equitativa e participativa dessas crian-
ças no universo social, cultural, econômico e 
político da realidade brasileira." Sendo assim, 
cabe ao professor atuante fazer as adapta-
ções à sua prática, visando que tais objetivos 
sejam atingidos.

O Referencial Curricular coloca o mo-
vimento, a dança como parte deste, e com 
ela surge a elaboração de novos conceitos, o 
da dança como expressão corporal e leitura 
social, motivando e criando uma consciência 
sustentável. No RCNEI:

O movimento humano, portanto, é mais 
do que simples deslocamento do corpo 
no espaço: constitui-se em uma lingua-
gem que permite às crianças agirem so-
bre o meio físico e atuarem sobre o am-
biente humano, mobilizando as pessoas 
por meio de seu teor expressivo (BRASIL, 
1998).

O tratamento da dança como fundamen-
tal no processo educativo já é uma realidade 
atualmente, ao passo que muitos educadores 
fazem uso desta para criar conexões do mun-
do interior com o exterior, possibilitando tam-
bém que o processo de formação da crian-
ça seja integralizado, nos colocando como 
participativos e conscientes desse processo 
(CAMARGO; FINK, 2000).

É necessário que se compreenda quais 
são os processos que estão atrelados à tal 
aprendizagem e entender o seu funcionamen-
to em sua plenitude, ou seja, envolvendo os 
aspectos físicos, intelectuais, psicológicos, 
afetivos e sociais. Por isso, Meur e Staes 
(1989) dizem que "uma criança cujo esquema 
corporal é mal constituído não coordena bem 
os movimentos. Vê-se que é atrasada quando 
se despe, que as habilidades manuais lhe são 
difíceis”.

Uma vez que o primeiro objeto de apren-
dizagem que a criança tem é o próprio cor-
po (ALVES, 2007), pois nele que acontecem 
as mais significantes transformações, este é 
percebido como a primeira limitação (BER-
TAZZO, 2007), é nele que deve acontecer as 
principais atividades exploratórias, trazendo à 
tona a expressão corporal e a movimentação 
como principais ferramentas à disposição do 
professor para que aconteça uma integração 
com o ambiente e uma aprendizagem signi-
ficativa.

Levando isso em conta, a dança aprovei-
ta características comuns do desenvolvimento 
humano, e faz com que estas se tornem ativi-
dades de expressão artística. Fux (1983) des-
creve a importância destas atividades para o 
aprendizado e para uma vida futura:

Quando somos crianças necessitamos 
mover-nos porque movendo-nos expres-
samos nossa vontade de rir, de chorar 
ou de brincar. À medida que crescemos, 
nosso corpo, pelos tabus de uma civiliza-
ção que corrompe nossa necessidade de 
expressão, perde cada vez mais o desejo 
de mobilização. É aí que devemos recor-
rer, já adultos, a experiências para melho-
rar o físico em academias de ginástica, 
onde sem pensá-lo, não só melhoramos 
como descartamos a energia acumulada 
por tantos não impostos. Mas que maravi-
lha seria se soubéssemos comunicar-nos 
com o nosso corpo, estimulados pelo de-
sejo de expressar-nos com a música ou 
sem ela, mas fazendo do corpo um instru-
mento de comunicação entre o que que-
remos fazer, entre o que podemos fazer 
e entre o que vamos descarregando para 
podermos nos expressar (FUX, 1983).

Desta forma, a dança enquanto parte 
integrante do contexto educacional, deve ser 
concebida de forma com que se integre ao 
conhecimento nas várias áreas e tendo na 
linguagem corporal um método de represen-
tação do conhecimento.
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A COLABORAÇÃO ENTRE 
NEUROCIÊNCIA E EDUCAÇÃO

Durante um longo período, a dança não 
fez parte dos documentos referenciais da edu-
cação em geral, fato que foi mudado com 
a edição dos Parâmetros Curriculares Nacio-
nais para a Educação, os PCNs (1998):

Ao brincar, jogar, imitar e criar ritmos e 
movimentos, as crianças também se apro-
ximam do repertório da cultura corporal 
na qual estão inseridos. Nesse sentido, as 
instituições de educação infantil devem fa-
vorecer um ambiente físico e social onde 
a criança se sinta protegida e acolhida, e 
ao mesmo tempo seguras para se arris-
car e vencer desafios. Quanto mais rico 
e desafiador for esse ambiente, mais ele 
lhes possibilitará a ampliação de conheci-
mentos acerca de si mesmos, dos outros 
e do meio em que vivem (BRASIL, 1998).

E ainda nos Referenciais Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil (RCNEIs), o 
movimento, e por consequência a dança, tam-
bém são colocados em papel de destaque no 
desenvolvimento da criança: “O movimento 
para a criança pequena significa muito mais 
do que mexer partes do corpo ou deslocar-se 
no espaço. A criança se expressa e se co-
munica por meio dos gestos e das mímicas 
faciais interage utilizando fortemente o apoio 
do corpo.” (BRASIL, 1998).

Para Marques (2003) ao passo que a 
dança agora faz oficialmente parte da docu-
mentação referencial para a educação, no 
caso os PCNs, se faz necessário um maior 
estudo neste campo do saber, inferindo num 
maior comprometimento tanto de autoridades 
educacionais como de profissionais atuantes 
na Educação, assim promovendo a pesquisa 
e a formação de docentes para que possam 
adequadamente incluir a dança em seus pla-
nos de trabalho, bem como auxiliar na divulga-
ção de material que a coloque como trabalho 
educacional, e não como caráter meramente 
recreativo.

Além de ser ferramenta fundamental à 
educação e ao desenvolvimento do educan-
do, a dança também pode ser um tema ge-
rador para os debates acerca da pluralidade 
cultural da sociedade, pois, por meio da dan-
ça e de suas características regionais, pode-
mos promover a disseminação de diferentes 
culturas e o enriquecimento de suas raízes 
através da linguagem corporal, por meio de 
uma área privilegiada (MARQUES, 2003).

Diferentes capacidades expressivas das 
crianças são desenvolvidas com a dança, e 
esta também está presente em diferentes 
grupos sociais e suas manifestações. Ainda 
que tais manifestações sejam atos culturais, 
passados por muitas vezes de geração em 
geração, sua aprendizagem não pode ser 
exclusivamente orientada pelas coreografias 
desenvolvidas pelos adultos, uma vez que a li-
berdade do brincar e as cantigas de rodas ou 
parlendas fazem com que o movimento seja 
um aprendizado natural. Le Boulch (1987) en-
fatiza a importância do movimento e do corpo 
no desenvolvimento da criança de zero a sete 
anos:

durante o período do corpo vivido e parti-
cularmente até a idade de 2 anos, a crian-
ça delimita seu próprio corpo do mundo 
dos objetivos através da ação e aquisição 
práxis. daí a importância de permitir-lhe 
uma confrontação global com o mundo 
dos objetivos. até a idade de 5 anos os 
elementos motores e sinestésicos incons-
cientes ainda permanecem dominantes e 
a sua prevalência sobre os elementos vi-
suais e topográficos pode ser observada. 
nesta fase, a imagem do corpo é consti-
tuída de um conteúdo fantasmático muito 
movediço, tradução do conflito edipiano, 
que supera a imagem do corpo figurati-
vo, ainda imprecisa. dos quatro aos sete 
anos assiste-se à interação gradual de 
um corpo atuado encaminhando-se para 
uma tomada de consciência de seu pró-
prio corpo. a imagem do corpo torna-se 
uma verdadeira estrutura cognitiva (LE 
BOULCH, 1987).
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A criação dos Temas Transversais pelo 
Ministério da Educação e Cultura (MEC) sur-
gem como a abertura de um leque de possi-
bilidades de exploração do movimento e de 
abordagens através do corpo. Tais aborda-
gens possibilitam o trabalho com as mais di-
versas culturas e etnias. Assim, também se faz 
possível a contextualização da temática com 
as relações colaborativas entre sociedade, 
cultura e educação, uma vez que as danças 
não são objeto exclusivo de determinada etnia 
ou cultura, mas são patrimônio transportado 
em sociedade (MARQUES, 2003).

A dança inserida no currículo pode fa-
zer a ponte de acesso das crianças aos bens 
culturais que vão além da sensibilidade e da 
criatividade. Ao passo que adquirem consci-
ência corporal e praticam a interação social, 
acessam um conhecimento de extrema im-
portância para o desenvolvimento de demais 
traços como a autonomia, a autoestima, a co-
operação e o respeito à diversidade, fazendo 
com que se aborde a partir da dança vários 
contextos sociais essenciais para um mundo 
igualitário. E com isso o ambiente escolar as-
sume um papel no qual:

se constitui em uma possibilidade de favo-
recer o contato e a aprendizagem da dan-
ça porque nele a criança é apresentada a 
diversos saberes, constrói conhecimento 
que farão parte de sua vida e de sua in-
serção na sociedade (GODOY, 2010).

Além de todas estas características, a 
dança ainda tem um papel crucial quando se 
trata da criança enquanto está em desenvol-
vimento. Suas capacidades cognitiva e de so-
ciabilidade, na qual o seu modo de vida está 
intrinsecamente ligado às suas experiências 
vivenciadas até ali e aos contextos na qual es-
teve inserida (CARNEIRO, 2009), bem como 
as aprendizagens que são proporcionadas a 
ela. Considerá-la como sujeito é levar em con-
ta, segundo Faria e Salles (2007):

que ela tem desejos, ideias, opiniões, ca-
pacidade de decidir, de criar, de inventar, 
que se manifestam, desde cedo, nos seus 
movimentos, nas suas expressões, no seu 
olhar [...] e na sua fala. É considerar, por-
tanto, que essas relações não devem ser 
unilaterais – do adulto para a criança-, 
mas relações dialógicas – entre adultos 
e crianças (FARIA; SALLES, 2007).

Assim, podemos dizer que cada corpo 
tem a sua própria simbologia, que está intrin-
secamente ligada à sua raiz cultural e ao seu 
tempo, sendo que as manifestações se apre-
sentam de maneiras diferentes em cada uma 
destas culturas e tempos. Para Strazzacappa 
(2001), “[...] o corpo é, ele próprio, um pro-
cesso. Resultado provisório das convergên-
cias entre técnica e sociedade, sentimentos 
e objetos, ele pertence menos à natureza do 
que à história”



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 749

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

A dança, indubitavelmente, é a área que tem maior conexão com a expressão humana 
em sua raiz, pois permeia princípios como a liberdade de escolha, a ludicidade e o entreteni-
mento, o prazer e a criatividade, além de ser uma ferramenta importante no desenvolvimento 
da coordenação dos movimentos, da comunicação e expressão corporal e da psicomotrici-
dade.

Cabe ao professor explorar estratégias de ensino que possibilitem o aluno a realizar este 
autoconhecimento e o reconhecimento de seu corpo como uma ferramenta de comunicação 
de maneira facilitada, com auxílio da expressão pessoal, onde estejam inseridos princípios que 
levem até os estudantes o prazer pela dança e a busca do movimento corporal espontâneo.

Isso é possível nas aulas de educação infantil, pois as aulas de dança nesta modalidade 
devem ser direcionadas para a correlação de diferente práticas corporais com o atenuante 
do lúdico, fazendo com que a expressão, a criatividade, a descoberta do próprio corpo e dos 
possíveis movimentos, a promoção social e a sensação de pertencimento ao grupo no qual 
convive, além de todo o desenvolvimento em termos de comunicação e expressão corporal.

A dança é uma ferramenta capaz de fomentar o surgimento de uma alegria que faz com 
que qualquer indivíduo se sinta instigado pela busca do prazer, de ter seus movimentos am-
pliados e ver cair as suas limitações, o que o torna capaz de conectar-se consigo próprio de 
inúmeras maneiras. Desta maneira, em sua vida futura serão capazes de encontrar caminhos 
para a sua necessidade de expressão em meio à sociedade de seu convívio.

Michel de Certeau (2012) relata que o verdadeiro poder cultural está inserido em dife-
rentes espaços, como mídia, publicidade e cultura de massa, e por essa razão a escola não é 
mais a única e exclusiva detentora deste poder. A invasão cultural pela televisão nos espaços 
domésticos é real e faz com que os sujeitos iniciem a construção de relações com a cultura 
que estão presentes ao entrar na escola.

Assim, fica evidente que um outro papel de suma importância a ser desempenhado 
pela escola é o de adequar estas informações no sentido de lidar com os espaços culturais 
externos à escola, bem como a aprendizagem e a construção de outros modos de utilização, 
de lidar com estas informações.

O fenômeno da Dança, aquele que proporciona sorrisos, movimentos soltos e leves, 
expressões espontâneas, ações firmes, questionamentos objetivos, e o mais importante, au-
toconhecimento e aprendizado, mostram que o primeiro passo na apresentação a dança para 
a criança, como parte da cultura corporal, foi concluído com sucesso.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: A prática pedagógica da disciplina de Educação Física requer um questionamento 
das convenções estéticas impostas pela imprensa midiática, em prol do trabalho efetivo 
da motricidade humana através do pilar fundamental que é a corporeidade. Na busca da 
apreensão desta corporeidade torna-se necessária o desenvolvimento da consciência 
crítica tanto exaltada por Silvino Santin. As questões relacionadas ao conceito de beleza 
serão repensadas em paralelo com as visões estéticas de Hegel e Hugo Lovisolo. As crises 
do paradigma relacionadas à área pedagógica serão  retratadas no pensamento de Alicia 
Catalano Bonamino e Zaia Brandão.

Palavras-chave: Convenções Estéticas;  Motricidade;  Corporeidade; Consciência Crítica.

ESTÉTICA CORPORAL E A ATIVIDADE FÍSICA ESCOLAR: UMA 
REVISÃO CRÍTICA
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O conceito de estética muda de acordo com os padrões de cada época, porém, 
nunca se viu na história da humanidade uma fase de mudanças na velocidade 
que estamos acostumados a ver em nossos dias.

Exemplos claros desse desejo constante e desenfreado de mudanças estéticas vêm 
ocorrendo e popularizando termos como malhação e fortificando redes grandes de academias. 
Para Damato (1999, p.4-5), os avanços da medicina e nutrição esportiva proporcionaram a 
formação de grandes conglomerados de indústrias relacionadas à saúde.

De acordo com Santin (1987, p.108), é preciso estar atento a esses clichês impostos 
pela propaganda, pois, os valores impostos pelo científico, tecnológico e substancialmente o 
econômico dentro das conjunturas atuais acaba prevalecendo.

Na sociedade atual o desejo estético está muito evidente e enaltecido, e “é preciso rom-
per com essas imagens simplificadas da chamada cultura acerca das atividades corporais” 
(SOARES, 1995, p.138).

O dilema fundamental é que essa geração vem sendo trazida por uma onda de pa-
drões estéticos que mudam rapidamente, e é preciso cautela com essas imagens impostas 
na sociedade. Dentro desse âmbito a saúde do corpo é substituída por clichês impostos por 
essas novas ordens.

“Hoje a saúde muitas vezes não está ligada aos bons hábitos de vida e uma alimentação 
adequada, às indústrias da engenharia genética propõem fórmulas homogeneizadas desres-
peitando constantemente as diversidades biológicas” (JACOB apud SANTIN, 1987, p.81).

O profissional de Educação Física deve ter como parâmetro uma fronteira disciplinar com 
embasamento teórico suficiente para não se deixar levar por esse impulso estético, sabendo 
dosá-lo através do comprometimento com os conteúdos disciplinares e principalmente éticos 
(PLASTINO, 2001).

Cabe ao profissional de Educação Física uma nova visão, uma “consciência crítica para 
que não sejamos manipuladores, nem instrumentos de manipulação a serviço de terceiros” 
(SANTIN, 1987, p.101). Através dessa conscientização o profissional ajuda o aluno a se de-
senvolver de forma crítica, fazendo-o trabalhar a sua condição humana corporalmente. Num 
mundo tão conturbado, torna-se de relevante importância a utilização de métodos aplicáveis 
à prática docente direcionada ao desenvolvimento dos alunos no sentido da ampliação e no 
estreitamento de laços fraternos no âmbito escolar.

A violência é um desses aspectos que não pode ser esquecido, pois, já não se deve 
deixar em segundo plano a responsabilidade desta instituição com temas relevantes tais como 
a crescente onda de atos de agressividade escolar. As questões e propostas enunciadas nos 
PCN através dos temas transversais e conteúdos disciplinares evidenciam as lutas como uma 
dessas possibilidades de vivências motoras e práticas para a cidadania.

INTRODUÇÃO
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As lutas no contexto escolar devem ser direcionadas para a prática lúdica e cooperativa, 
fazendo da escola um ambiente para a construção de relações sadias e construtivas:

Segundo Hugo Lovisolo (1997, p. 79) Acredito que é no seio da estratégia combinatória 
de normas, interesses e gostos, e especialmente no fazer da escola um lugar gostoso, que a 
educação física pode realizar sua maior contribuição (LOVISOLO, 1997, p. 79).

Estas contribuições devem ir de encontro à emergência de valores da sociedade atual, 
e a violência é um destes fatores urgentes a ser contextualizados nas práticas pedagógicas. 
Sendo assim, a Educação Física delimitando seu objeto de estudo que é o corpo e o situando 
na condição de uma parte do todo que é o ser humano possibilita o foco central do processo 
pedagógico que é o trabalho efetivo da corporeidade. 
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IMPULSO ESTÉTICO

A Educação física como área de atua-
ção motora preenche uma gama de atividades 
que visam à educação através do movimen-
to, atuando sobre seu objeto que é o corpo 
humano. Através do movimento consegue-se 
“emoldurar” o corpo humano, este é um dos 
pontos cruciais para a prática de atividade 
física nos dias de hoje.

Na sociedade atual o impulso estético 
antecede muitos outros parâmetros, os valo-
res impostos pela mídia interferem na percep-
ção, e acabam por ser impregnados como 
verdadeiro significado e objetivo da prática 
de atividade física.

Esta estética como denúncia Lovisolo 
(1997, p.65) se fundamenta nos sentidos im-
postos pelo senso de gosto e prazer. “Entre-
tanto, a estética é um poderoso vetor cons-
titutivo das novas relações com os corpos” 
(LOVISOLO, 1997, p.14).

Exemplos claros desse desejo de mu-
danças estéticas podem ser percebidos com 
a popularização das grandes redes de acade-
mias, produtos fitness, indústrias relacionadas 
à suplementação esportiva, e porque não, a 
moda e toda essa demanda de produtos e 
serviços.

Essa mentalidade que popularizou a 
prática de atividade física denominada “ma-
lhação”, e todos esses mecanismos da in-
dústria da nutrição esportiva, nem sempre 
correspondem a uma forma saudável.

“Para a cultura de consumo, o corpo é 
veículo de prazer, estando associado a ima-
gens idealizadas de juventude, saúde, apti-
dão e beleza, que favorecem a expansão da 
indústria da moda, cosméticos, academias de 
ginásticas e afins” (NÓBREGA, 2001, p.55).

O dilema fundamental é que essa “gera-
ção saúde” vem sendo trazida por uma onda 
de padrões que mudam rapidamente, essa 
estética volátil impõe o culto exacerbado e 
errôneo a uma beleza corporal simplificante, 

e profundamente repressora das diversidades 
comum a todos os homens.

Dentro desse aspecto a saúde do corpo 
é substituída por clichês impostos por essa 
nova ordem que tem por finalidade o lado 
econômico, num mundo cada vez mais glo-
balizado. Segundo Nóbrega (2001, p.55) o 
corpo passou a ser visto como objeto desse 
processo, e ocupa o espaço do que a autora 
diz de “corpo out-door”.

O profissional de Educação Física na 
sua ação profissional deve comprometer-se 
com a função humanizante de sua disciplina, 
principalmente, aqueles relacionados à sua 
área:

Na escolha dos métodos de ensino, o pro-
fessor precisa considerar que, ao realizar 
movimentos, os alunos não são objetos, 
corpos-máquinas, prontos a reagir com 
precisão diante das solicitações externas, 
mas são seres cuja condição corporal 
marca sua singularidade e autonomia, 
pois, o corpo é vivo e significante e ao 
mover-se, o humano cria e recria a história 
e a cultura (NÓBREGA, 2001, p. 66).

O profissional não deve de forma algu-
ma sujeitar seu trabalho e os aspectos re-
levantes disciplinares em prol de interesses 
secundários. Infelizmente nos dias atuais não 
é difícil notar alguns profissionais que sofrem 
essa “transgressão da fronteira disciplinar” 
(BONAMINO; BRANDÃO, 2001 p.92), pelo 
adepto à ideologia vigente.

É de extrema importância que o profis-
sional de Educação Física se preocupe com 
a realidade totalizadora do ser dentro socie-
dade, refletindo, e assumindo o papel ético 
com a disciplina a qual escolheu.
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BREVE HISTÓRICO DA ESTÉTICA 
CORPORAL

O corpo humano no decorrer da história 
foi tratado de diversas formas, tanto do conhe-
cimento que se tinha dele em diversas épocas 
quanto às possibilidades e importâncias das 
situações de vivências.

Os gregos possuíam um método ma-
temático para calcular a beleza harmônica, 
denominado razão áurea, Leonardo da Vin-
ci, usou deste mecanismo na criação de seu 
Homem Vitruviano. (ROMANINI; LIMA, 2008, 
p.98). Muitos filósofos já se preocupam com 
este invólucro que caracteriza a existência do 
ser material.

Dentre eles podemos citar Órficos, Pla-
tão, Aristóteles, Epicuro, Plotino, São Tomás 
de Aquino, Hobbes, e principalmente René 
Descartes e sua concepção corpo-alma. 
Segundo Marco (1995, p.32), Hipócrates já 
postulava a influência da mente no corpo e 
o oposto também através do princípio do in-
teracionismo.

Já a Fenomenologia acrescenta na vi-
são de Hipócrates o conceito de interacionis-
mo com a concepção de vivência da exis-
tência através da evidência do conhecimento 
deste corpo na sociedade.

Esta vivência da Fenomenologia é o 
que iremos trabalhar como corporeidade, um 
dos pilares essenciais de todo processo pe-
dagógico da disciplina tratada.

Segundo Santin (1987, p.26), Maurice 
Merleau Ponty trata a corporeidade como um 
postulado do ser como fenômeno corporal e 
não simplesmente ser material. Portanto, este 
ser passa a ter expressividade, intencionalidade, 
linguagem e não mero instrumento da realidade.

No século passado, principalmente, 
após a II Guerra Mundial ocorreu um grande 
discurso sobre o corpo em termos de ma-
nifestações corporais. A mudança na ordem 
mundial e a hegemonia dos países influencia-
ram na cultura corporal de forma significante.

De acordo com Lovisolo (1997, p.136), 
a sociedade, os esportes e, num sentido mais 
amplo, a Educação Física, foi influenciada por 
estas mudanças que acabaram sendo promo-
vidas por alianças particulares de militares, 
médicas, políticos e até sociólogos e antro-
pólogos.

Houve uma mudança muito acentuada 
nos padrões da sociedade, substancialmente, 
os significados do corpo enquanto entidade 
pertencente à sociedade teve vários enfoques.

Houve uma transformação nas culturas 
corporais que vai desde a visão higiênico-pe-
diátrico, militarista da atividade física, passan-
do para uma relacionada ao esporte de rendi-
mento e da busca de modelos relacionados 
aos valores culturais em evidência.

Como enuncia Gebara (1993, p.19) a 
Educação Física que antes era um capítulo 
da medicina se transforma em instrumento 
de manutenção de um corpo sadio e discipli-
nado, facilitador dos processos do status-quo 
almejado pelas sociedades.

Neste período ocorreu uma série de 
modificações na sociedade, a aquisição 
de novas tecnologias, que influenciaram no 
alastramento de informações em tempo real, 
como foi o caso da internet, possibilitou a este 
mercado global ávido por seus bens de con-
sumo e de ideologia, uma substancial afirma-
ção como entidade moderna de difusão de 
estéticas. “O movimento veloz da mídia em 
divulgar imagens e modelos de corpo produz 
uma corrida alucinada aos métodos e técni-
cas de modificação do corpo, para adaptar-se 
à moda" (NÓBREGA, 2001, P.57).

Das formas sinuosas dos anos 30 e 40, 
para a obsessão pela magreza dos anos 60 
e 70 e suas mulheres anoréxicas, chegando 
até mesmo ao corpo desenhado como obra-
-de-arte dos anos 80, e suas práticas físicas 
institucionalizadas e “patenteadas”.
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A valorização de padrões estéticos indi-
viduais cada vez mais coletivizados gera uma 
busca insensata de mecanismos, tal como a 
medicina e suas intervenções diretas no cor-
po como é o caso das cirurgias plásticas e 
lipoaspirações desnecessárias.

“Diante da popularidade que a cirurgia 
plástica desfruta nos dias de hoje, a ques-
tão que se coloca é até que ponto se pode 
construir a perfeição através do bisturi” (RO-
MANINI; LIMA, 2008, p.95). Sendo assim, 
atualmente o que ocorre é uma assimilação 
obsessiva e inconsciente de valores que é 
visto como conceitos já estabelecidos, e que 
dificilmente são contestados devido a sua 
aceitação geral por parte das pessoas.

ESTÉTICA HEGELIANA

O ponto principal da atuação da Edu-
cação Física é a prática de atividades físicas 
enquanto forma de se trabalhar este corpo ins-
titucionalizado na disciplina, lidando com os 
conceitos de beleza inerentes a ele. O conceito 
de beleza na disciplina será trabalhado através 
desse culto ao corpo tão presente na sociedade 
e frente a essa revolução que valoriza o belo.

De certa forma, notamos que o homem 
já não se contenta em ser o que é assumindo 
uma atitude inquietante em relação a si mes-
mo. Partindo do princípio de que para Hegel 
existam dois tipos de beleza, o belo natural 
e o artístico, traçaremos um paralelo sobre a 
visão de Hegel transportando alguns concei-
tos para a disciplina tratada.

Para Hegel (1999, p.27), o belo artístico 
é superior ao belo natural, na medida em que 
este é um prolongamento da ação do espírito, 
e este para o autor é o que faz a superiorida-
de entre os tipos de beleza.

Sendo assim, em Hegel tem-se um pres-
suposto que valoriza a atividade física, pois, 
o belo trabalho artístico é considerado um 
bem mais apreciado. A atividade física passa 
a ser uma manifestação do espírito, e assim o 
conceito de belo artístico é transportado para 
esse corpo hegeliano.

Este “corpo vivente” (HEGEL, 1999, 
p.141), passa a ser o instrumento do proces-
so artístico, no caso da Educação Física esta 
beleza será proveniente da execução de mo-
vimentos.

Sendo assim, o movimento em relação 
ao ser corpóreo nada mais é do que a mani-
festação do espírito imprimindo no corpo um 
valor supremo alcançado através da atividade 
física.

Hegel predispõe uma visão substan-
cialmente elevada do ser vivente no que diz 
respeito, “... a alma manifesta-se ao reduzir 
ao estado de simples aparência a realidade 
só exterior ao corpo, para que ela própria se 
afirme objetivamente na corporeidade” (HE-
GEL, 1999, p.141).

A estética em Hegel dentro desse pris-
ma enfatiza a necessidade da vivência deste 
corpo para o estabelecimento de um proces-
so superior de construção do belo.

Hegel (1999, p.28) afirma, “[...] que só 
é belo o que possui expressão artística, o 
que é criação do espírito, e que se enquanto 
relacionado ao espírito, ao natural se pode 
atribuir a beleza [...]”.

A arte relacionada ao desenvolvimento 
artístico da beleza corporal consiste na cor-
poreidade, no conhecimento do corpo e na 
necessidade de fluência da vivência deste.

O corpo é uma construção do sensível, 
do espírito ou alma atuando sobre este de 
forma que “[...] a natureza orgânica consegue 
resolver, mediante uma unidade mediatizada, 
a intrínseca diferença entre a existência real 
dos membros e a alma que neles reside ape-
nas para si próprio, assim se situando num 
plano superior ao da natureza inorgânica [...] 
” (HEGEL, 1999, p.138).

Portanto, a corporeidade implica este 
caráter sensível e superior no desenvolvimen-
to desta cultura corporal e esta deve ser o 
instrumento da Educação Física verdadeira-
mente humanizada.
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ESTÉTICA E CORPOREIDADE

Para a Educação Física a estética assim 
como a corporeidade assumem um papel cru-
cial quanto à abordagem do que é realmente 
primordial na determinação do conteúdo dis-
ciplinar.

Devido a esses dois saberes, muitas 
vezes, a prática pedagógica assume papéis 
contraditórios e turvos na mão de alguns pro-
fissionais. O intuito do professor deve ser a 
corporeidade, isto é, uma diversidade de vi-
vências motoras que proporcionem um de-
senvolvimento integral do ser humano.

Dentro deste prisma é necessário en-
tender a motricidade humana através de uma 
conjunção entre o saber subjetivo da estética 
e a vivência objetiva conseguida através da 
corporeidade.

Na atuação profissional confundem-se 
os papéis, a compreensão da corporeidade é 
suplantada pela observação das imagens mi-
diáticas, e que acabam por nortear a vivência 
corporal da massa. “[...] a primeira imagem 
consciente do corpo de cada um obedece 
aos modelos impostos pelos valores culturais 
vigentes” (SANTIN, 1993, p.53).

As imagens do corpo acabam por ultra-
passar a compreensão científica de corporei-
dade, esta ocupa um papel menor e menos 
privilegiado. Dentro desse aspecto, podemos 
citar o uso indiscriminado de esteróides ana-
bolizantes, suplementação excessiva ou ina-
dequada, e o abuso da prática de atividade 
física, visando uma reconstrução insensata 
sem conhecimentos adequados do seu pró-
prio corpo:

Não basta fazer, é preciso compreender, 
[...] Portanto, compreender o que faz, é 
um direito humano. E nós nos empolga-
mos com a apresentação das habilidades 
motoras de nossos alunos, ignorando, por 
vezes, que eles não compreendem quase 
nada daquilo que fazem (FREIRE, 1995, 
p.44).

É necessário que se trate o corpo, res-
peitando individualidades e potencialidades 
diferentes, através de um processo pedagógi-
co mais humano e menos mecanicista, visão 
muito evidente na disciplina tratada.

A Educação Física deve parar de redu-
zir o corpo a mero executor de ações corpo-
rais e valorizar a corporeidade, como um valor 
supremo que elimina o aspecto simplista da 
disciplina.

A perfeição estética dentro da Educa-
ção Física gera um processo contraditório do 
que seria a educação verdadeiramente hu-
manizante do ser e para o ser. O supremo 
ideal da estética gera uma instrumentalização 
do corpo como se este fosse uma máquina 
somente. A Educação Física está diante de 
duas alternativas distintas e contraditórias que 
ultrapassam o significado real da identidade 
disciplinar.

PAPEL DA CORPOREIDADE

Na sociedade atual existe um olhar rela-
cionado à experiência corporal, onde a maio-
ria das pessoas não têm uma compreensão 
científica do próprio corpo.

A corporeidade deve ser trabalhada de 
forma emancipadora, propondo conhecimen-
tos, e possibilidades de desenvolvimento atra-
vés da motricidade num sentido mais amplo: 
“Se é verdade que viver é o maior compro-
misso de cada pessoa, não será menos ver-
dade que viver bem dá impulso e cor a esse 
compromisso, pois viver bem tem o sentido 
da fruição da existência” (ORO 1995, p. 128).

Na prática profissional o professor ne-
cessita transmitir conhecimentos, de forma a 
proporcionar aos alunos uma prática cons-
ciente nos processos pedagógicos relaciona-
dos à disciplina, assim como um autoconhe-
cimento de seu corpo enquanto ser material.

É preciso a construção de uma cultura 
corporal dentro da Educação Física, onde o 
cultivo do corpo se desenvolva através do co-
nhecimento intelectivo desta realidade.



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 760

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

“[...] dificilmente haverá tema mais im-
portante para o nosso crescimento reflexivo e 
prático do que o da corporeidade” (MORAIS, 
1993, p.87). A importância da corporeidade 
deve ultrapassar o saber orgânico e físico do 
ser, instituindo a espontaneidade e a criativi-
dade construtiva.

Dentro da disciplina é importante bus-
car o significado da corporeidade social. O 
professor lida com a motricidade humana e 
esta apresenta o ser humano não como um 
ser individual, mas, um ser coletivizado em 
diversas integrações com a sociedade,

Educação motora seria então o ramo 
pedagógico da possível ciência da mo-
tricidade humana que se preocupar em 
educar aquilo que se faz mover, educar a 
motricidade, educar a corporeidade, no-
mes todos diferentes pela nossa história 
classificatória e definitória: educar, em últi-
ma análise, o próprio homem” (MOREIRA, 
1995, p.100).

A Corporeidade deve ser aprendida 
através da linguagem, da expressividade, 
da interpretação de padrões biológicos, não 
como uma estrutura fixa, deve contemplar a 
multiplicidade do ser.

O processo pedagógico relacionado à 
prática esportiva carece de uma preocupação 
com o fator humano dentro da prática,

Se em algum momento os profissionais 
dessa área interessam-se mais pela gor-
dura do que pelo cérebro, investigaram 
mais os músculos do que a consciência, 
analisaram mais a amplitude das articu-
lações do que a capacidade intelectual 
e a criatividade; desculpem-me, a culpa 
não é da biologia , mas sim daquelas que 
biológica e psicologicamente não tiverem 
olhos para ver e enxergar o corpo huma-
no em toda sua amplitude (MARCO,1995, 
p. 30).

A Educação Física tem que visar à cor-
poreidade, só a partir desta consegue-se visu-
alizar um patamar curricular onde a proposta 
seja norteada por uma ação mais reflexiva.

CORPOREIDADE TRABALHADA

Corporeidade trabalhada é aquela que 
se encontra num status seguinte daquela ob-
tenção de conhecimentos e do saber cons-
ciente da utilidade e das possibilidades de 
vivências relacionadas a esta.

Como enuncia Santin (1987, p.74) a 
disciplina tem que possibilitar dentro do pro-
cesso educacional um mínimo de condições 
da criança trabalhar-se como corporeidade.

Esta corporeidade trabalhada na socie-
dade significaria a síntese democrática tanto 
almejada na prática didática, adotando uma 
valorização da diferenciação do ser individual 
e social.

Percebe-se que através do trabalho efe-
tivo da corporeidade se trabalha a motricida-
de objetivando o conhecimento do corpo e 
suas possibilidades e, inclusive, o desenvolvi-
mento integral do indivíduo como ser bio-psí-
quico-social. A corporeidade deve ser sem-
pre tratada em primeiro plano e não vir após 
conceitos estéticos, pois, só esta trabalha o 
corpo através de uma aplicabilidade atencio-
sa quanto às atividades corporais.

O professor de Educação Física não 
deve ser um executor sem fundamentação 
teórica, mas um executor consciente da prá-
tica e dos aspectos teóricos amplos no que 
corresponde aos aspectos intervenientes no 
processo ensino-aprendizagem.

“Acredito que é no seio da estratégia 
combinatória de normas, interesses e gostos, e 
especialmente no fazer da escola um lugar gos-
toso, que a educação física pode realizar sua 
maior contribuição” (LOVISOLO, 1997, p.79).

Este desenvolvimento efetivo da corpo-
reidade deve ser tratado como a mola pro-
pulsora da prática pedagógica da disciplina. 
Sendo assim, o professor deverá refazer sua 
busca e aquisição de conhecimentos tendo 
como ponto de partida um processo individu-
al de reflexão quanto aos objetivos a serem 
alcançados.
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As relações humanas estão intimamen-
te ligadas ao fenômeno corporal, cabendo 
ao professor humanizar e não somente ins-
trumentalizar a prática física corporal.

EDUCAÇÃO FÍSICA 
CONSCIENTIZADORA

É importante que os profissionais de 
Educação Física percebam o “excessivo en-
castelamento das diversas disciplinas” (PLAS-
TINO, 2001, p.46), visando uma visão interdis-
ciplinar ao invés da dimensão do tecnicismo.

A função educadora deve ultrapassar 
os conhecimentos biológicos e adentrar no 
campo humano, visando uma formação vol-
tada para a prática social, do relacionamento 
interpessoal entre as pessoas.

O papel conscientizador da Educação 
Física é de extrema importância nos aspec-
tos correlacionados à prática física como a 
aquisição de conhecimentos adequados das 
condições implicadas nesse processo.

Os valores estéticos impregnados na 
sociedade, a moda, a prática da dita malhada 
e os valores errôneos devem ser repensados 
constantemente. A crise metodológica das 
disciplinas advém do ensino enciclopedista, 
as especializações muitas vezes tendem a um 
empobrecimento do potencial crítico. “[...] a 
crise da racionalidade científica, expressa na 
crise de paradigmas” (BONAMINO; BRAN-
DÃO, 2001, p. 96).

A formação do profissional atual deve 
ser baseada na preparação para uma reali-
dade complexa e universal, no entanto, ele 
precisa ater-se ao mesmo tempo também no 
simples e individual.

O profissional deve estar atento tanto na 
humanidade de todos e na unicidade de cada 
homem. “[...] o conhecimento acumulado pela 
herança universal, sem perder a densidade 
do processo de construção do conhecimen-
to em cada indivíduo singular” (BONAMINO; 
BRANDÃO, 2001, p.100).

O profissional deve estar atento na 
construção de conhecimentos e na reflexão 
sobre estes e estar atento às necessidades 
de sua época. A importância do conhecimen-
to do corpo, da prática física como método 
preventivo, de informações corretas sobre a 
educação sexual, doenças sexualmente trans-
missíveis e gravidez precoce, assim como, 
assuntos importantes como reeducação ali-
mentar, obesidade, sedentarismo; são alguns 
dos muitos pontos importantes do papel pro-
fissional do professor de Educação Física.

Outro item importante é a questão da 
dispensa médica das aulas ministradas para 
a disciplina de Educação Física, será mesmo 
necessária em todos os casos, ou se deveria 
proporcionar um atendimento especial para 
aqueles indivíduos visando uma melhora na 
saúde física e mental além do momento de 
distração.

Cabe a essa realidade a importância do 
ser transcendental nos dias de hoje, está am-
plia a visão de mundo cada vez mais truncada 
perante a superficialidade das novas formas 
modernas de relacionamentos.

A transdisciplinaridade deve potencia-
lizar nas ações pedagógicas a humanização 
desta realidade, possibilitando a igualdade de 
condições e oportunidades, e a integração 
de meios amplos para o deslumbramento 
com essa nova realidade. Somente através 
dos processos reflexivos dentro da prática o 
professor encontrará esses meios fidedignos 
para a sua atuação.

Em determinados momentos as discipli-
nas e as ações efetivas destas requerem uma 
“[...] posição crítica sobre os paradigmas que 
se estão instaurando, em contraposição aos 
paradigmas perdidos” (NEVES, 2001, p. 51).

A Educação Física necessita uma in-
tegração maior com esta realidade, isso 
ocorrerá quando o profissional perceber a 
necessidade de uma “... fazer pedagógico 
que incorpore dimensões de outros saberes, 
enraizados na sensibilidade, na estética, na 
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ética, nas crenças, etc.” (BONAMINO; BRAN-
DÃO, 2001, p.100).

É primordial a reconstrução da discipli-
na através do conhecimento do conteúdo dis-
ciplinar, só assim alcançaremos o processo 
de identificação área de Educação Física.

A corporeidade ocupa nesse ponto o 
que há de mais crucial no processo de re-
flexão no processo prático-pedagógico no 
campo de atuação. A problemática disciplinar 
deve-se basear na reflexão contínua sobre a 
prática e na corporeidade como modelo de 
inteligibilidade da área de conhecimento da 
Educação Física.

DETERMINAÇÃO DA IDENTIDADE E 
REVISÃO DO CONTEÚDO DISCIPLINAR

No processo de identificação da Educa-
ção Física como disciplina é preciso repensar 
e reconstruir dando ênfase no que é realmen-
te importante para se construir uma identida-
de disciplinar.

É preciso " repensar e construir criti-
camente nossa identidade enquanto campo 
de conhecimento” (BONAMINO; BRANDÃO, 
2001 p.93-94), juntamente com um compro-
misso ético realmente ligado ao alicerce que 
é a motricidade humana.

A motricidade humana é o foco e a cor-
poreidade o mecanismo da identidade da prá-
tica pedagógica do profissional de Educação 
Física. A Educação Física é educação, não 
somente física, mas, sobretudo uma dimen-
são de ensino global produzida através de 
conhecimentos do e para o ser humano.

A corporeidade deve ser o principal 
objetivo da disciplina e não o esporte de 
rendimento e as tendências estéticas. A cor-
poreidade tem por função a igualdade de con-
dições e a igualdade de oportunidade através 
da ação de:

Conduzir a Educação Física nesta dire-
ção é uma questão de opção e de deci-
são. sem dúvida exigirá uma revisão dos 
procedimentos existentes na escolha de 
disciplinas fundamentais, de exercícios fí-
sicos e na orientação para as atividades 
desportivas (SANTIN, 1987, p.88).

O método de trabalho da motricidade 
humana através da corporeidade parte de um 
conjunto que é a prática profissional que é 
determinada pela prática motora e sua ação 
no ser global que é o ser humano.

A corporeidade através da prática moto-
ra é o mecanismo mais adequado para aper-
feiçoar a motricidade, alcançando-se uma 
consciência corporal e intelectual dos proces-
sos relacionados ao seu corpo e a interação 
deste com o mundo.

“A Educação Física terá maior identida-
de e maior autonomia quando se aproximar 
mais do homem e menos das antropologias”. 
(SANTIN, 1987, p.28). Nesse aspecto a cons-
ciência corporal possibilita ao ser um auto-
conhecimento que só é alcançado através 
dos conhecimentos adquiridos e da vivência 
motora consciente: “cabe aos profissionais 
da educação física, em primeiro plano, optar 
e decidir. está na hora do educador ser o 
responsável maior pelos processos educacio-
nais, assumir suas atribuições de pensar a 
educação e exercer, com a comunidade es-
colar o poder decisório” (santin, 1987, p.39).

Esses fundamentos racionais darão 
consistência a um saber estruturado e con-
vincente de seus métodos, objetivos e conhe-
cimentos adquiridos e constantemente repen-
sados tendo em vista o ininterrupto processo 
de pesquisa disciplinar.
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Sabendo-se do grande fascínio que a mídia tem na construção do pensamento coletivo, 
o professor deve sempre estar atento aos modismos de forma crítica e nortear-se sempre pelo 
fator humano no processo pedagógico.

Dentro das escolas é de suma importância que o professor crie condições para que seus 
alunos tenham uma consciência crítica do mundo e das informações aceleradas impostas 
pelo grande desenvolvimento dos meios de comunicação.

Dentro da prática pedagógica é importante que o professor se preocupe em um cons-
tante aprendizado, a pesquisa contínua faz com que seu horizonte esteja sempre aberto a 
novas inovações e atenta a falsas verdades do mercado de consumo.

Quando o professor capta a realidade de forma reflexiva e sensibiliza os alunos nesse 
mesmo sentido, a realidade da área da Educação Física passa a ser um mecanismo de cons-
cientização do mundo que os rodeia.

Sendo assim, a disciplina requer profissionais preocupados com o fator humano al-
cançado através da corporeidade e consciente do papel social importante da criticidade do 
conhecimento aplicado à área da Educação Física.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O papel do orientador vem crescendo e se aprimorando a cada dia, de acordo com 
as necessidades dos dias atuais. O mercado de trabalho exige cada vez mais e a educação 
como fim transformador para acompanhar as tecnologias, necessita acompanhar essas 
mudanças de forma permanente, ou seja, se aperfeiçoar estando em formação contínua. 
Sendo assim, se faz necessário uma formação continuada, que se atualize constantemente. 
Para que o trabalho do Orientador Educacional seja válido é de suma importância que faça 
estudos  constantes, principalmente no âmbito social-político no qual a escola está situada. 
Uma grande aliada nos dias atuais é a internet, que com suas diversas ferramentas pode 
contribuir de forma positiva se utilizada corretamente como forma alternativa de educação 
e pesquisa, sendo assim, o mediador usa também a ferramenta da ludicidade como forma 
de ensino e para lidar com crianças e suas necessidades especiais.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Adaptação Curricular; Aprendizagem; Crianças.

LUDICIDADE E A INCLUSÃO
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A pertinência da educação alude a necessidade de que esta seja significativa para 
todos, de forma que possam apropriar-se e construir-se como sujeito, desenvol-
vendo sua autonomia e sua identidade. Para que haja pertinência a educação 

deve ser flexível e adaptar-se às necessidades e características dos estudantes em seu con-
texto. É necessário abordar de forma integral um conjunto de fatores que são fundamentais 
para o crescimento e desenvolvimento do educando.

Entender que a Inclusão Escolar significa oferecer oportunidade de estudo para todas as 
pessoas, sem distinção de cor, raça, classe social, ou ainda, condições físicas e psicológicas.

O objetivo da pesquisa é compreender a totalidade da importância da inclusão de alunos 
de qualquer cultura ou raça no ensino regular como uma das maneiras de oferecer educação 
qualificada, igualdade, evidenciando a relevância do papel da escola e do professor no mé-
todo de composição da inclusão, destacando ainda a conjuntura histórica do surgimento da 
educação para o aluno especial, além de evidenciar dificuldades encontradas por pessoas 
com necessidades especiais, relacionando teoria e prática.

Especificar o que deve ser feito para permitir que crianças e jovens tenham acesso ao 
convívio dentro das escolas, juntamente com outras crianças, sendo portadoras de necessi-
dades especiais ou não.

Interpretar o contexto histórico do processo de inclusão; conhecer as políticas públicas 
da Educação Especial; Apontar a importância da formação de profissionais da educação e 
qualificação da escola para trabalhar com as pessoas especiais; analisar a forma real de 
inclusão nas escolas. Entrevistar pais que vivenciam a inclusão.

A inclusão e a deficiência são os temas mais frequentes no debate sobre educação, pois 
vêm da gestão as orientações de como os educadores devem agir e guiar seus educandos, 
em razão disso, a educação especial tem buscado cada vez mais a “Educação Inclusiva”. E 
as escolas públicas ou privadas estão preparadas para incluir a todos, independente de sua 
cultura ou jeito de ser ou agir?

INTRODUÇÃO
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A pesquisa trata sobre a importância 
da inclusão na educação e na sociedade em 
geral. Então para descrever o contexto histó-
rico da inclusão na rede pública de ensino é 
um processo de inclusão dos portadores de 
necessidades especiais ou de distúrbios de 
aprendizagem na rede regular estadual ou mu-
nicipal. Em se tratando da busca de uma so-
ciedade inclusiva, faz-se necessário pensar em 
atividades de inclusão para além do ambiente 
escolar.

Segundo Almeida (2001), é o concei-
to homogeneizador da escola tradicional que 
deve ser mudado, define o conceito de edu-
cação inclusiva como “o desenvolvimento de 
uma educação apropriada e de alta qualidade 
para alunos com necessidades especiais na 
escola regular”. A questão coloca-se na for-
ma como a escola interage com a diferença. 
Tentativas anteriores, não necessariamente em 
ordem de tempo dão à dimensão dessa afir-
mação:

Na escola tradicional, a diferença é pros-
crita para a escola especial. A escola integra-
tiva procura responder à diferença desde que 
ela seja legitimada por um parecer médico-psi-
cológico, ou seja, desde que seja uma defici-
ência no sentido tradicional. A escola inclusiva 
procura responder, de forma apropriada e com 
alta qualidade, à diferença em todas as formas 
que ela possa assumir.

O Decreto Federal n° 5.62 de 22 de de-
zembro de 2005, estabelece que os alunos 
com deficiência auditiva tenham direito a edu-
cação da Língua Brasileira de Sinais (Libras) e 
a língua portuguesa como sua segunda língua; 
logo as crianças devem ter acesso a língua 
especial o mais cedo possível, o que em geral 
acontece nas escolas.

O referencial teórico fortalece a pro-
posta ao defender a importância da inclusão 
na Educação Infantil. Para explicar o autismo 
dentro do processo de inclusão na escola re-
gular deve-se dizer que a criança necessita 

experimentar, vivenciar e brincar para adquirir 
conhecimentos que futuramente lhe ajudará 
a desenvolver de maneira mais eficiente um 
aprendizado formal.

Por meio das brincadeiras a criança aca-
ba explorando o mundo a sua volta livremente, 
pois é a partir daí que ela constrói seu apren-
dizado, e é nesse espaço que a criança acaba 
criando um mundo de fantasias e manifesta 
seus sentimentos, se sentindo cada vez mais 
segura para interagir. Toda teoria necessita, 
primeiro, de uma conceituação.

Segundo Silva (2005, p. 02) a exclusão 
escolar pode ser visibilizada pela incapacidade 
de o aluno realizar atividades tipicamente es-
colares no espaço de sala de aula, bem como 
pela inadaptação dos mesmos para agir com 
sucesso nas ações sociais envolvendo o uso 
da língua escrita e falada. A primeira limitação 
é percebida facilmente pelos educadores em 
contexto de ensino, pois, devido a resquícios 
de práticas da tradição pedagógica, as habili-
dades necessárias para um bom desempenho 
escolar continuam sendo supervalorizadas.

A Problemática da pesquisa contribui 
para construir o conhecimento, pois este tema 
foi escolhido por que há muito tempo discute-
-se a questão do Autismo e a Inclusão no seu 
processo de desenvolvimento na Educação In-
fantil, e sua finalidade no universo lúdico, até 
na qual esse contexto influencia o desenvolvi-
mento psicomotor da criança.

A questão da exclusão escolar está em 
constante discussão, entretanto Freitas (2007) 
afirma que estão surgindo novas formas de 
exclusão e estas estão sendo implementadas 
nos sistemas escolares e sobre elas não se 
tem muito controle e conhecimento. Além dis-
so, o autor afirma que a reprovação é uma 
antiga forma de exclusão e que agora ela se 
mostra unida a outras formas de exclusão mais 
recentes desenvolvidas pelo sistema. “As no-
vas formas de exclusão atuam agora por den-
tro da escola fundamental. Adiam a eliminação 
do aluno e internalizam o processo de exclu-
são” (FREITAS, 2007).
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA: PROCESSO 
HISTÓRICO E ATENÇÃO À PESSOA 
COM DEFICIÊNCIA NAS POLÍTICAS 
PÚBLICAS NO BRASIL

Antecedente aos eventos internacionais 
supramencionados, a Constituição Federal de 
1988, introduziu no País, a era dos direitos, 
em detrimento dos sentimentos da benesse, 
caridade e favor, que impregnava projetos so-
ciais, mantendo, sobretudo, a hegemonia das 
instituições e a fragilidade dos cidadãos. Com 
isso, defendendo a cidadania plena e, ao mes-
mo tempo envolvendo o Estado, a sociedade 
e as famílias, direcionando-os a assegurar o 
acesso aos bens sociais, sem discriminação 
de qualquer natureza.

A Constituição federal de 1998 incor-
porou vários dispositivos referentes aos direi-
tos da pessoa com deficiência, nos âmbitos 
da saúde, educação, trabalho e assistência. 
Especificamente no campo educacional, re-
gistrou-se o direito público subjetivo à edu-
cação de todos os brasileiros; entre eles, os 
indicados como portadores de deficiência, 
preferencialmente junto à rede regular de en-
sino. Essas determinações estenderam-se 
para outros textos legais da União e para as 
legislações estaduais e municipais.

Outras questões foram especificadas 
em Lei, inclusive de se ter assegurado a con-
dição de incapacidade da pessoa, tanto no 
que diz respeito a sua independência como 
para o trabalho, e, caso isso ocorra, essa pes-
soa perderá o benefício, o qual ficou mais 
conhecido como (BPC).

Sua regulamentação deu-se pelo Decre-
to no. 1.744, de 8/12/1995. Outra conquista, 
refere-se à proibição de qualquer discrimina-
ção referente a salário e critérios de admis-
são (art. 7°, inciso XXXI); acesso ao serviço 
público por meio de reservas de percentual 
dos cargos e empregos públicos (art. 37, § 
7°), e quanto a isso, o Decreto 3298/99, as-

sim procedeu para efetivar a regulamentação 
desse direito: Fica assegurado à pessoa por-
tadora de deficiência o direito de se inscre-
ver em concurso público, em igualdade de 
condições com os demais candidatos, para 
provimento de cargos cujas atribuições se-
jam compatíveis com a deficiência de que é 
portador. Citaremos abaixo as denominações 
das deficiências para melhor entendimento de 
suas necessidades.

A inclusão está ligada a todas as pes-
soas que não têm as mesmas oportunidades 
dentro da sociedade. Mas os excluídos so-
cialmente são também os que não possuem 
condições financeiras dentro dos padrões 
impostos pela sociedade, além dos idosos, 
os negros e os portadores de deficiências físi-
cas, como cadeirantes, deficientes visuais, au-
ditivos e mentais. Existem as leis específicas 
para cada área, como a das cotas de vagas 
nas universidades, em relação aos negros, e 
as que tratam da inclusão de pessoas com 
deficiência no mercado de trabalho.

FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA 
LIDAR COM NECESSIDADES ESPECIAIS

Há um dilema do trabalho educativo, 
que se equilibra entre a humanização e a 
alienação que explica no tocante à formação 
docente isso é letal, pois o produto do traba-
lho educativo deve ser a humanização dos 
indivíduos, que, por sua vez, para se efetivar, 
demanda a mediação da própria humanidade 
dos professores.

A autora afirma que o objetivo central da 
educação escolar, é a transformação humana 
em novas forças criadoras. Extrair do aluno a 
sua capacidade máxima para que ele possa 
transformar sua vida social e estender essa 
transformação ao longo de sua vida social.
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Ao longo do século XX, houve sucessi-
vas reformas econômicas que foram nortean-
do e estruturando os ideais pedagógicos, se 
arrastando ao longo do tempo e influenciando 
a prática docente e a formação dos profes-
sores. Entre os anos de 1960 e 1970, há um 
predomínio do modelo de Taylor e Ford, cujo 
objetivo era a produção em massa e adequa-
ção desses novos trabalhadores passa pela 
educação, com as “teorias do capital huma-
no”. Esse novo modelo de educação prioriza-
va a formação técnica adequando o cidadão 
ao novo modelo de produção.

Já no final do século XX, houve o cres-
cimento da concepção da pedagogia produti-
vista, que entra em choque com as ideias da 
pedagogia tecnicista surgindo desse embate 
a “visão crítico reprodutivista”. As ideias con-
tra hegemônicas surgem baseadas na con-
cepção de uma “educação popular”, bem 
como a pedagogia crítico social e a peda-
gogia histórico-crítica. Todas elas contribuí-
ram para importantes debates no âmbito da 
educação e deram importante colaboração 
para os avanços na educação inseridos na 
Constituição de 1986.

Outras vertentes pedagógicas foram 
surgindo segundo o autor, porém sempre 
com um olhar mercantilista sobre a educação, 
frisando sempre máxima racionalização e oti-
mização dos recursos. Entre elas podemos 
destacar os mais conhecidos como: Neoes-
colanovismo – “aprender a aprender”, Neo-
construtivismo – “pedagogia das competên-
cias” aprendizagem individual, Neotecnicismo 
- “qualidade total” escola como empresa.

A formação inicial e continuada de pro-
fessores visando a inclusão deve ser pensada 
primeiramente na sua organização e instru-
mentalização de ensino, bem como a gestão 
da classe e seus princípios éticos, filosóficos 
e políticos, que permitiram a esses professo-
res a reflexão e compreensão de seu verda-
deiro papel e da escola na formação dessa 
nova geração que deverá responder às de-
mandas profissionais.

A autora explica sobre a importância 
da organização dos tempos e espaços de 
aprendizagem no agrupamento de alunos e 
no planejamento das atividades. Pensar na 
sequência didática adaptada às reais neces-
sidades dos seus alunos e na consolidação 
da aprendizagem.

Há a necessidade de reconsiderar nos-
sas crenças e valores. Os professores continu-
am querendo controlar as situações em sala 
de aula, não dando a liberdade para o aluno e 
exercendo forte autoridade no sentido de que 
o aluno precisa sempre olhar para ela, sentar 
em fileiras e com seus materiais pedagógicos 
sob sua supervisão. Nesse aspecto o espaço 
é o ponto primordial enfatizado pela autora, 
pois deve se pensar em espaços preparados 
para todos os níveis de desenvolvimento e 
idades apropriadas, que sejam organizados 
e ativos, que documentem e ensinem.

Não se pode exigir que todos os profes-
sores ajam da mesma forma, pois cada um 
terá uma visão própria das práticas pedagó-
gicas na inclusão. Portanto, os autores con-
cluem que não se pode esperar na formação 
dos professores o desenvolvimento de ritmos 
e competências similares e que sua prática 
pedagógica só será efetivamente inclusiva se 
o espaço possibilitar sua atuação inclusiva e 
a reflexão do seu próprio trabalho pedagógi-
co.
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Seguindo na mesma linha de raciocínio 
Santos (2013), ressalta que para que a esco-
la e as práticas docentes sejam condizentes 
com a inclusão devem proporcionar o fortale-
cimento dos projetos políticos pedagógicos, 
sala de aula com eixo de aprendizagem para 
todos, articulação da teoria e prática, traba-
lho interdisciplinar, reorganização dos tempos 
e espaços e investimentos na infraestrutura 
material e pessoal, bem como a revisão do 
processo de avaliação.

A formação continuada do professor 
deve ser em serviço, pois, a aprendizagem é 
permanente e o desafio da educação é con-
tínuo. Segundo a autora, são realidades que 
podem ou não acontecer nas escolas e de-
pendem do nível de comprometimento com 
a inclusão escolar.

O professor, dentro da perspectiva in-
clusiva e com uma escola de qualidade, não 
deve duvidar da capacidade e das possibili-
dades de aprendizagem dos alunos e muito 
menos prever quando esses alunos não irão 
aprender. Ter um aluno deficiente em sala de 
aula, não deve ser um empecilho, para que, 
suas práticas pedagógicas, com relação ao 
deficiente seja de menor qualidade ou em me-
nor tempo.

Dentro desse contexto, a autora explica 
que ainda, não justifica um ensino à parte, 
individualizado, com atividades que discri-
minam e que se dizem ´´adaptadas´´ às 
possibilidades de entendimento de alguns. A 
aprendizagem é sempre imprevisível, portan-
to, o professor deve considerar a capacidade 
de todos os alunos, deixando de rotulá-los e 
de categorizar seus alunos, entendendo que 
todos são capazes de assimilar conhecimen-
to e de produzi-los, embora saibamos que na 
educação especial há casos degenerativos 
muito severos, ainda assim, essas pessoas, 
mesmo que impossibilitadas no espaço pe-
dagógico e afetivo, por meio de atuação de 
profissionais interessados e dedicados, po-

dem receber um acompanhamento educacio-
nal reabilitativo em seu próprio lar. São ações 
inclusivas além dos muros da escola.

Continuando na sua linha de pensa-
mento, o autor, explica que quando o educa-
dor trabalha com a informação da educação 
inclusiva, sua prática conclui todos os níveis 
e modalidades de ensino: da educação es-
pecial, passando pela educação básica e 
atingindo a educação de jovens e adultos, 
alcançando assim a diversidade discente nas 
diferentes etnias, culturas e classes sociais. 
Aos professores capacitados cabe a tarefa de 
identificar quais são os possíveis discentes 
com necessidades especiais e desenvolver 
com eles atividades e ações pedagógicas.

Percebe-se ainda para a autora, a pro-
posição que o professor atualmente continua 
ligado com o modelo da educação tradicional 
que, continua se organizando com base no 
modelo médico-pedagógico, que acaba se 
confundindo com o conhecimento da educa-
ção especial. Estudos mostram que a grande 
dificuldade do professor é aceitar a crítica a 
esse modelo, que está vinculado ao pensa-
mento dominante, não somente na educação 
especial, mas na educação de modo geral, 
causando por muitas vezes o resultado do 
fracasso escolar.

Ainda segundo a autora, na atualidade, 
a proposta dos professores, têm como máxi-
ma a inclusão. Porém sua manutenção tem 
sido o modelo médico-pedagógico que nos 
faz pensar se este caminho está levando a 
qual caminho? Sucesso ou fracasso?

Se é verdade que para a democratiza-
ção da escolarização os alunos com deficiên-
cia por meio de inclusão do ensino regular, te-
rão que ser superadas as barreiras impostas 
pelos educadores não especializados e modi-
ficados as práticas escolares na perspectiva 
da absorção com qualidade, das mais diver-
sas diferenças culturais, linguísticas, étnicas, 
sociais e físicas. É também verdadeiro que a 



26 - fevereiro/2021 - Educar FCE 772

Revista Educar FCE - 39 ª Edição - Fevereiro/2021

contribuição da área da educação especial 
não se fará presente enquanto permanecer 
hegemônico o modelo médico-pedagógico.

Quanto à formação de professores de 
hoje, há constantes mudanças tanto do ponto 
de vista de conceitos e valores como de prá-
ticas. As competências que se esperam que 
o professor domine se revelam cada vez mais 
complexas e diversificadas. Espera-se que o 
professor seja competente dominando, desde 
o conhecimento científico do que ensina à 
sua aplicação psicopedagógica, bem como 
em metodologias de ensino, de animação de 
grupos, atenção à diversidade etc. Isto sem 
considerar as grandes expectativas que exis-
tem sobre o que o professor deve promover 
no âmbito educacional. Alguns autores têm, 
por isso, denominado a missão do professor 
na escola contemporânea como uma “missão 
impossível”.

Poderia pensar que este problema se 
resolverá com mais conteúdo na formação e 
assim com a extensão dos currículos de for-
mação. Mas não parece ser esta a solução. 
Não é a simples aquisição de mais conheci-
mentos de teoria que fará o professor mais 
capaz de responder aos numerosos desafios 
que enfrenta. Pode-se, assim, promover ao 
professor um conjunto de experiências que 
lhe permitam aplicar estes conhecimentos 
num contexto real.

A profissão de professor envolve um 
grande número de decisões que tradicional-
mente são da sua responsabilidade e que lhe 
contribuem para um elevado grau de autono-
mia no quotidiano da sua profissão. Por isso, 
é tão complexa a profissão e a sua devida 
formação e se torna claro o motivo pelo qual 
resulta insuficiente um simples aumento de 
formação teórica. Conceder informação era, 
tradicionalmente, um dos itens principais do 
processo educativo.

Mas, a profissão docente deixou de es-
tar tão intimamente comprometida com um 
ensino baseado na informação. O papel do 
professor mudou: de um transmissor de in-
formação, ele passou a ser um facilitador do 
processo de aquisição de conhecimento. Este 
procedimento implica que para que a informa-
ção se transforme em conhecimento precisa 
ser discutido, refletido e completado.

Esta é uma nova competência do pro-
fessor e da escola. Tomando como exemplo 
uma dilatada experiência na formação de pro-
fessores na área das NEE (NECESSIDADES 
EDUCATIVAS ESPECIAIS) tanto no campo 
graduado como pós-graduado, vamos discu-
tir os modelos e estratégias que nos parecem 
mais adequados para preparar os professores 
para os desafios da Educação Inclusiva.

O LÚDICO CONTRIBUI PARA A 
INTERAÇÃO SOCIAL SEGUNDO 
VYGOTSKY

Vygotsky (2008), é um sociointeracio-
nista e parte do princípio que a interação do 
homem com o meio em que vive traz mudan-
ças significativas ao seu pensar.

Essas mudanças partem das modifica-
ções que o homem faz no ambiente em que 
vive e acaba levando influências a atitudes 
futuras. Segundo a teoria de Vygotsky (2008), 
nenhum conhecimento é construído pela pes-
soa sozinha, mas sim é uma parceria entre 
outras que acabam sendo mediadores desta 
construção.

A intervenção do educador, vem com 
o papel de mediação e o que se observou 
na escola pesquisada é que esta mediação 
provocou avanços que não ocorreriam espon-
taneamente. Seguindo as teorias de Vygotsky 
(2008), pode observar-se que por meio das 
brincadeiras as crianças reproduzem o dis-
curso externo e internalizam construindo seus 
próprios pensamentos.
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Em suas escritas sobre o processo de 
desenvolvimento da criança, nosso teórico 
também fala da importância da linguagem 
no desenvolvimento cognitivo da criança pois 
quanto mais contato com outras pessoas por 
meio da fala, de conversas, melhor fica a sis-
tematização de suas experiências frente aos 
processos de desenvolvimento.

Este contato cria uma zona de “desen-
volvimento proximal”, que se trata da distância 
entre o nível atual de desenvolvimento indepen-
dente que determina a capacidade de resolver 
um problema sozinho e o nível atual de desen-
volvimento potencial que determina a resolução 
de um problema com ajuda de um adulto.

Seguindo as zonas de desenvolvimen-
to podemos observar que em certas ativida-
des as crianças necessitam de ajuda de um 
adulto, como por exemplo a construção de 
brinquedos de sucata realizados na escola 
pesquisada.

Porém há certas situações em que não 
há necessidade de ajuda do adulto ou outro 
mais capacitado, pois somente a sucata na 
mão das crianças podem virar brinquedos 
imaginários.

A criança em si necessita de incenti-
vos, motivações, mas também são capazes 
de criar situações imaginárias.Nas escolas de 
educação infantil, foram criados diversos brin-
quedos, mas também foram deixados alguns 
materiais como caixas e garrafas em seu es-
tado natural para que as crianças brincassem.

Professores relataram que muitos brin-
caram só com estes objetos de forma agradá-
vel e imaginária. Garrafas amassadas viraram 
skates, caixas de papelão se transformaram 
em casinhas e muitos outros brinquedos 
construídos somente pelo faz de conta.

Ao brincar com uma caixa de papelão 
e imaginar um carro, por exemplo, a criança 
relaciona-se com o significado e não com o 
concreto da caixa de papelão.A criança age 
num mundo imaginário, onde o significado 
é estabelecido pela brincadeira e não pelo 
objeto real presente.

A brincadeira traz uma grande influên-
cia para o desenvolvimento infantil, pois ela 
colabora com a interação social onde a crian-
ça age e satisfaz os desejos e imaginação da 
criança no ato de brincar.

Na brincadeira a criança em simbologia, 
mas também tem regras de comportamentos 
condizentes com aquilo que está sendo repre-
sentado e que fará que a criança internalize 
regras de conduta, valores, modo de agir e 
de pensar do seu grupo social que orientará 
e desenvolverá seu comportamento cognitivo,

No brinquedo, a criança se comporta 
além do comportamento habitual da sua 
idade, além de seu comportamento diário, 
no brinquedo é como se ela fosse maior 
do que na realidade. Como no foco de 
uma lente de aumento, o brinquedo con-
tém todas as tendências do desenvolvi-
mento sob forma condensada, sendo ele 
mesmo, uma grande fonte de desenvolvi-
mento. (VYGOTSKY, 2008, p. 134-135).

Vygotsky em seus trabalhos atribui o ato 
de brincar como fator principal da constituição 
do pensamento infantil. Brincando a criança 
revela seu estado cognitivo, visual auditivo, 
tátil, motor, enfim seu modo de aprender e 
entrar em uma relação cognitiva com o mun-
do de eventos, pessoas, coisas e símbolos.
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ENTREVISTA

Questionário realizado com uma profes-
sora da Educação Infantil, com crianças de 7 
a 10 anos da escola pública de São Paulo.

1- Qual a maior dificuldade de 
aprendizagem enfrentada hoje em sala de 
aula?

R. Em meio a tantos problemas enfren-
tados em sala de aula, a falta de atenção 
é o mais comum e encontrado ,pois muitas 
crianças não conseguem aderir, ou entender 
tudo que lhe é ensinado .

2- Quais recursos são utilizados 
para resolver estes problemas?

R. Brincadeiras em grupo tentando so-
cializá-la.

3- Qual a maior dificuldade de 
aprendizagem enfrentada hoje em sala de 
aula?

R. Em meio a tantos problemas enfren-
tados em sala de aula, a falta de atenção 
é o mais comum e encontrado ,pois muitas 
crianças não conseguem aderir, ou entender 
tudo que lhe é ensinado.

4- Quais recursos são utilizados 
para resolver estes problemas?

R. Brincadeiras em grupo tentando so-
cializá-la.

5- O que os professores oferecem 
para que isso seja solucionado?

R. Uma conversa aberta com os pais 
,sempre buscando ajuda da família.

6- Como os alunos agem com 
aqueles que indicam dificuldades de apren-
dizagem?

R. Infelizmente ainda há muita exclusão, 
com aqueles que parecem ou apresentam 
algo diferente.

7- Como os pais destes alunos re-
cebem estas informações ?

R. Não aceitam, 80% não conseguem 
aceitar que os filhos precisam de ajuda ,dizem 
que é fase.

8- Qual suporte a escola, como cor-
po docente oferece?

R. Oferecem projetos voltados para a 
dificuldade de aprendizado, tentando inserir 
o educando em reforço escolar e até mesmo 
encaminhando para um psicólogo.

9- Qual suporte o governo oferece?

R. Infelizmente o professor trabalha com 
meios que ele mesmo proporciona, o governo 
cria programas que nunca estão disponíveis.

10- Qual sua expectativa para a edu-
cação?

R. Se cada um fizer sua parte teremos 
um ensino melhor, pois nossa sociedade de-
pende disso. São crianças crescendo e cheias 
de esperança ,que precisam de suporte para 
serem direcionados.

Fonte de investigação

Professora Luana XXX ,graduada em 
Pedagogia na universidade FUTURA ,e Pós 
Graduada em Neuropsicopedagogia na Uni-
versidade UNI XXX Leciona na terceira série 
do Ensino Fundamental com 38 alunos em 
sala.
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O mundo sempre esteve fechado para mudanças, em relação a essas pessoas, porém, 
a partir de 1981, a ONU (Organização das Nações Unidas) criou um decreto tornando tal 
ano como o Ano Internacional das Pessoas Portadoras de Deficiências (AIPPD), época em 
que se passou a perceber que as pessoas portadoras de alguma necessidade especial eram 
também merecedoras dos mesmos direitos que os outros cidadãos.

A princípio, eles ganharam alguma liberdade por meio das rampas, que permitiram maior 
acesso às escolas, igrejas, bares e restaurantes, teatros, cinemas, meios de transporte, etc. 
Aos poucos, o mundo foi se remodelando para dar-lhes maiores oportunidades.

Hoje é comum vermos anúncios em jornais, de empresas contratando essas pesso-
as, sendo que de acordo com o número de funcionários da empresa, existe uma cota, uma 
quantidade de contratação exigida por lei. Uma empresa com até 200 funcionários deve ter 
em seu quadro 2% de portadores de deficiência (ou reabilitados pela Previdência Social); as 
empresas de 201 a 500 empregados, 3%; as empresas com 501 a 1.000 empregados, 4%; 
e mais de 1.000 empregados, 5%.

Nossa cultura tem uma experiência ainda pequena em relação à inclusão social, com 
pessoas que ainda criticam a igualdade de direitos e não querem cooperar com aqueles que 
fogem dos padrões de normalidade estabelecidos por um grupo que é maioria. E diante dos 
olhos deles, também somos diferentes. E é bom lembrar que as diferenças se fazem iguais 
quando essas pessoas são colocadas em um grupo que as aceite, pois nos acrescentam 
valores morais e de respeito ao próximo, com todos tendo os mesmos direitos e recebendo 
as mesmas oportunidades diante da vida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este artigo pretende refletir sobre a música na educação infantil, a música é uma 
linguagem universal, por isso, do início ao fim mantemos em contato com os sons que nos 
rodeiam. A partir do momento em que as crianças são expostas à música, seu conhecimento 
se torna mais amplo, e esse contato também envolverá o aumento de sua sensibilidade e a 
capacitação para descobrir o mundo ao seu redor de alguma forma. A música na educação 
pode envolver outras áreas do conhecimento por meio do desenvolvimento da autoestima, 
para que as crianças aprendam a aceitar suas próprias habilidades e limitações. Como 
uma das habilidades apontadas pela base curricular pública nacional, e sob a luz do 
pensamento de BRITO, BRESCIA que apontam entre outros pontos, que o pensamento 
criativo pode ser estimulado por meio de atividades musicais. Este é um grande aliado 
e uma motivação para o aprendizado. O ensino combinado com a música pode trazer 
muitas conquistas. A educação musical ajuda a melhorar a capacidade de pronúncia dos 
fonemas e a memorizar a divisão das sílabas por meio do ritmo. E o professor deve estar 
atento às propostas que alcancem a todos e com diversos gênero musicais, sobre todas 
estas questões que se propõe este artigo Por fim, as crianças são estimuladas ao ouvir o 
som e o ritmo de cada música, o que não é apenas uma forma de estimular a expressão 
cultural, mas também uma excelente oportunidade para aprimorar a coordenação motora.

Palavras-chave: Música; Educação Musical; Aprendizado; Áreas de Conhecimento.

A MÚSICA NA APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
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Diferentes formas de arte podem dar uma grande contribuição para o crescimento 
das crianças, e a música é uma delas. Isso ocorre porque as atividades envol-
vendo música têm um papel especial na estimulação de áreas específicas do 

cérebro, como atividades que são benéficas para o desenvolvimento da cognição e outras 
habilidades básicas no crescimento das crianças.

Quando as crianças são expostas à música, elas podem desenvolver facilmente recursos 
como fala, ditado e coordenação motora. As crianças convivem com a música na educação 
infantil, proporcionando um ambiente escolar interessante e ativo de aprendizagem, sendo a 
musicalização um importante aliado dos professores, um grande intermediário na descoberta 
e construção de novos conhecimentos educacionais, leva a pensar em como trabalhar esta 
área do conhecimento som sentido em sala de aula e os desafios da diversidade de gêneros, 
sons etc.

Bréscia (2003, p.25) destacou que nas atividades sociais das crianças no espaço es-
colar, a linguagem é a principal ferramenta de comunicação da mesma língua. Não importa o 
tempo e o espaço em que estejam”. Dessa forma, as crianças podem se socializar, observar, 
interagir e aprimorar o aprendizado em seu próprio ambiente

Com base nessa visão, apresento a música neste artigo com o objetivo geral desta 
pesquisa, reconhecer que a música é um elemento essencial no processo de aprendizagem 
da educação infantil. Esta pesquisa reflete a pesquisa bibliográfica, citações e reflexões sobre 
os principais objetivos acima mencionados.

Portanto, esta pesquisa é realizada em três fases: um pouco sobre a história da músi-
ca, segundo ponto refere-se à importância da música para a aprendizagem das crianças na 
educação infantil, ao enfatizar que ela deve ser utilizada como ferramenta de ensino e refletir 
sobre a prática musical e a aprendizagem infantil no espaço da educação infantil.

INTRODUÇÃO
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A MÚSICA NO INÍCIO DA HUMANIDADE

Desde o estudo da história humana, 
descobriu-se que a música sempre fez parte 
da vida humana. Em qualquer lugar do mun-
do, música e pessoas sempre viveram juntas.

No início, a música era caracterizada 
apenas pelo som, a pessoa reproduza os 
sons que ouvia na natureza desde o início, 
como o vento forte e seus sussurros das fo-
lhas, a água do rio, as rachaduras nos galhos, 
o canto dos pássaros e tantos outros sons, 
não apenas para imitação. Foi apenas nos 
últimos anos que a humanidade progrediu e 
a música continuou a se desenvolver.

Com o passar do tempo, a humani-
dade desenvolveu vários instrumentos mu-
sicais para acompanhar o som. Segundo 
Brasil (1998, p.45), “Referência Curricular da 
Educação Infantil” enfatiza que a música é: 
“[...] Uma linguagem que pode ser traduzida 
em uma forma sonora que pode expressar 
e transmitir sentimentos, sentimentos e pen-
samentos nas seguintes formas: organização 
e som A relação expressiva entre silêncio e 
silêncio. "

A música existe em todas as culturas 
nas mais diversas situações. Faz parte da 
educação há muito tempo e, na Grécia antiga, 
era considerada essencial para a formação 
de futuros cidadãos A música é uma lingua-
gem, por isso pode ser expressa por meio 
de diferentes gêneros musicais, como músi-
ca folclórica, música cristã, música country e 
música infantil.

Por meio da música, podemos perceber 
costumes, distinguir gostos e ter um diálogo 
subjetivo. Ela traduz sentimentos e traz me-
mórias, por isso tem significados diferentes 
para todos os ouvintes. É uma das formas 
mais significativas e criativas de expressar as 
coisas, pois nos permite pensar, construir la-
ços emocionais. Através da música, expressa-
mos tristeza, felicidade, paz, etc. Como Brasil 
(1998, p.47) enfatizou:

A música está presente em diversas si-
tuações da vida humana. Existe música para 
adormecer, dançar, chorar os mortos e con-
clamar o povo a lutar, o que remonta a sua 
função ritualística. Presente na vida diária de 
alguns povos, ainda hoje é tocada e dançada 
por todos, seguindo costumes que respeitam 
as festividades e os momentos próprios de 
cada manifestação musical. Nesses contex-
tos, as crianças entram em contato com a 
cultura musical desde muito cedo e assim co-
meçam a aprender suas tradições musicais.

Proporcionar a experiência atual de fe-
licidade é o conteúdo básico do método de 
ensino, e a experiência atual de felicidade 
deve ser usada para estimular, compensar e 
recompensar os alunos por seus esforços. A 
música é uma arte universal. Com o tempo, 
os humanos estabeleceram uma conexão en-
tre som e silêncio, assim como as vibrações 
de instrumentos musicais e canções.

A música nos faz viajar e descobrir o 
mundo que nos rodeia. Para as crianças, 
cada som é uma nova descoberta e tem sido 
considerado um artista desde a infância, pois 
cada som é diferente e único, e cada aprendi-
zagem por meio do som reflete a construção 
do conhecimento, possibilitando aos alunos 
Construa e produza história de maneiras di-
ferentes.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Para entender como a música se ex-
pressa na educação infantil, é necessário 
compreender seu pano de fundo histórico e 
analisar seus antecedentes. Na história da 
educação no Brasil algumas mudanças ocor-
reram gradativamente, mas o foco está em 
manter a ordem ao se tratar as crianças em 
nossa educação.
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A nova LDBEN (Brasil, (1996) Lei nº 
9.394, que considerará o ensino de arte em 
seu artigo 26, Da seguinte forma: "Os cursos 
obrigatórios fazem parte do currículo, a partir 
daí, a música se tornou uma linguagem pos-
sível na educação infantil porque faz parte da 
educação básica e se construiu maneiras de 
colaborar com a música na educação infantil.

Em 1998, o Ministério da Educação 
(MEC) emitiu a "Referência “Curso Nacional 
de Educação Infantil-RCNEI (BRASIL, 1998). 
Este ficheiro torne-se um guia metodológico 
para a educação infantil, incluindo o ensino 
de música

Com foco em novos horizontes, como 
experimentos, com propósito musical, a im-
provisação e a composição ainda cobrem a 
percepção de ambos RCNEI enfatiza que a 
música está em harmonia o O RCNEI atribui 
grande importância à integração da música 
na educação infantil,

O documento fornece diretrizes de tra-
balho, objetivos e conteúdo professor. Os 
conceitos usados neste documento incluem 
música como domínio da linguagem e do co-
nhecimento, considerando sua estrutura e as 
características que devem ser consideradas 
como: produção, apreciação e Reflexão (RC-
NEI, 1998).

O documento também propõe diretrizes 
sobre o conteúdo. Para Chiarelli (2005), a mú-
sica é importante para o desenvolvimento da 
inteligência e a interação social da criança e 
a harmonia pessoal, facilitando a integração 
e a inclusão Para ele a música é essencial 
na educação, tanto como atividade e como 
instrumento de uso na interdisciplinaridade na 
educação infantil, dando inclusive sugestões 
de atividades para isso.

Assim, pensar as funções do ensino de 
música na educação infantil, nos leva ao co-
tidiano escolar e as práticas dos professores 
e seus alunos, de como a música aparece e 
suas particularidades, suas possibilidades e 
linguagens. Mas ainda é necessário refletir a 
respeito de novas possibilidades da música.

O ensino de música está relacionado 
com a percepção e sensibilidade do profes-
sor, ele deve estar atento a quais crianças vão 
perceber sua influência e como isso pode aju-
dar sua sala de aula, pode propor atividades 
de coordenação, mas as crianças também 
devem participar, escolher música ou evento 
musical.

O objetivo da música é promover e co-
operar com o desenvolvimento da música 
crianças sem privilégios, apenas alguns alu-
nos entendem isso, não atividades mecânicas 
e não produtivas Músicas e momentos espe-
cíficos do cotidiano escolar, explica Loureiro 
(2003, p.141):

A atenção especial deveria ser dispensa-
da ao ensino de música no Nível da edu-
cação básica, principalmente na educa-
ção infantil e no Ensino fundamental, pois 
é nessa etapa que o indivíduo estabelece 
e Pode ser assegurada sua relação com 
o conhecimento, operando-o No nível cog-
nitivo, de sensibilidade e de formação da 
personalidade (LOUREIRO, 2003, p.141).

Muitas vezes, ainda, vemos que a crian-
ça é impedida de usar sua criatividade, pois 
a elas são propostas músicas ou atividades 
já prontas, canções folclóricas já cantadas há 
décadas de maneira mecânica e em momen-
tos específicos da rotina escolar, sem saber 
o significado e sentido daquilo do que está 
cantando, realizam apenas a memorização e 
gestos corporais estereotipados que deixam 
as crianças desinteressadas e poucos contri-
buem no seu desenvolvimento,
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Ensinar música, a partir dessa óptica, sig-
nifica ensinar a reproduzir e a interpretar 
músicas, desconsiderando as possibilida-
des de experimentar, improvisar, inventar 
como ferramenta pedagógica de funda-
mental importância no processo de cons-
trução do conhecimento musical (BRITO 
2003, p. 52).

Para ser significativa e atingir seus 
objetivos, a música deve ser trabalhada de 
diferentes formas, como por exemplo, com 
exercícios de pulsação, parâmetros sonoros, 
canto, parlendas, brincadeiras cantadas, so-
norização de histórias. Pode-se trabalhar com 
os alunos ruídos cotidianos, o que parece 
muito interessante. Pode-se trabalhar com os 
alunos ruídos cotidianos, o que parece mui-
to interessante, uma maneira de explorar os 
sons ou ruídos de uma forma muito completa.

Na educação infantil, podemos buscar 
um trabalho que permita o aluno a experi-
mentar sensações e sentimentos como de 
tristeza, alegria, e que ele venha a expressar 
esses sentimentos através da manipulação 
dos instrumentos musicais, que lhes serão 
colocados à disposição pelo professor.

A educação musical na educação infan-
til deve estar intimamente ligada à prática, o 
ensino deve ser usado como uma ferramenta 
para facilitar e tornar significativa a atividade, 
para isso é necessário explorar várias possi-
bilidades que a música oferece. No momento 
da aula, devemos lembrar que estamos enga-
jados no trabalho musical, não se limitando 
a simples reprodução de músicas da moda, 
mas a música ligada também à prática cog-
nitiva e esportiva.

Promover o desenvolvimento de toda 
a disciplina coordenação, concentração no 
desenvolvimento de educação global para 
crianças, respeitando sua personalidade e 
formação, ser social economia, cultura, raça 
e religião entenderá todas as crianças como 
uma existência única, portanto com suas pre-
ferências e devemos atingir a todo o grupo, 

promovendo uma diversidade. Na prática es-
colar, a educação musical deve ter um mo-
mento especial, porque falar sobre ensino de 
música e musicalização significa educação 
através da música.

A educação geral pessoal deu-lhe a 
oportunidade de mergulhar no vasto mundo 
cultural e enriquecer sua sabedoria por meio 
de suas próprias percepções. O ensino e a 
aprendizagem de música envolvem o uso 
Essa linguagem pode mudar a compreensão 
de um assunto, seja ele qual for, se é subje-
tivo ou a forma de percepção, a forma como 
agem e pensam.

Como resultado, o mundo do assunto 
mudará, de modo que as crianças podem ga-
nhar novos significados e significados quan-
do modificam o que internalizaram. Portanto, 
para realizar uma educação de alta qualidade, 
as instituições precisam ser ajustadas em sua 
estrutura e função para promover o bom de-
senvolvimento musical das crianças.

De acordo com as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais, nas escolas, todos devem 
participar do desenvolvimento infantil Na au-
sência de discriminação, os fatores culturais 
das crianças podem ser usados, e o desen-
volvimento do currículo deve criar diferentes 
possibilidades de aprendizagem porque De-
pendendo do método utilizado, irá inspirar as 
crianças a desenvolver sua própria identidade, 
incluindo música, corpo, cognição e emoção.
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O TRABALHO NA SALA DE AULA

Por meio das tecnologias de informa-
ção e comunicação, existem muitas maneiras 
de proporcionar ensino e aprendizagem às 
crianças, incluindo o uso desses novos mé-
todos (usando vídeo, áudio, contos, música, 
etc.) para obter música para expandir e pro-
mover o aprendizado infantil. Aprenda com 
mais eficácia e leve informações para a sala 
de aula de diferentes maneiras por meio da 
cultura contemporânea.

Em suas reflexões, Ausubel (apud MO-
REIRA; MASINI, 1982), apresenta dois eixos 
de aprendizagem memorística (mecânica), 
sendo um deles aprendizagem por desco-
berta – em que a criança precisa descobrir o 
conteúdo antes de assimilá-lo.

Por esta razão, o uso do meio midiático, 
dentro da sala de aula, deve ser adaptado 
para ser utilizado pelas crianças. Use méto-
dos que estimulem a aprendizagem saudável 
e significativa, forneça novas formas para tor-
nar a aprendizagem prática. Essa possibilida-
de pode ser inserida no ambiente escolar por 
meio da música, por exemplo, na meditação 
sobre a arte da paisagem, no desenho da me-
lodia, procuramos mudanças de linguagem e 
ênfase na diversidade cultural.

A formação da música determina a 
forma do seu gênero, letras peculiares em 
sala de aula, mostrando como a estrutura da 
música pode ser desenvolvida. No trabalho, 
esse tipo de atendimento é um problema a 
ser resolvido em sala de aula. A Música des-
perta e faz com que as crianças percebam a 
importância da garganta e voz em termos de 
som, fala e comunicação.

Segundo Lino (Lino, 1999, p.62), “O 
som é uma onda invisível, através da percep-
ção Tornamos este invisível, visível, respeitoso 
de medir o tempo ". A música é criada por 
manipulação de som. O som irá formar-se na 
construção musical, que se obtém por meio 
do conhecimento criado por e com crianças.

"O conceito de conhecimento musical 
deriva do comportamento das crianças em 
relação à música"(LINO, 1999, p.64). Atra-
vés do contato com brinquedos sonoros e 
jogos espalhados pelos diversos espaços e 
propostas efetivas para uma criança, assim 
será natural que ela desenvolva-se por meio 
de movimentos corporais, sons e interações.

O som da voz e o som do instrumento 
são integrados, possibilitando que a ela des-
cubra e inove a música sendo protagonista no 
processo de aprendizagem. Através de alvos 
como o som de mesas, cadeiras, portas, ja-
nelas e zíperes de bolsas que podem produ-
zir sons com diferentes estruturas sonoras, é 
estimulada a curiosidade da criança para que 
procure outros sons para explorar.

Explorando os sons diversos tipos, 
como atividades improvisadas ouvir o vento, 
folha da árvore balançando, o próprio corpo, 
respiração os educadores podem usar a com-
posição para desenvolver o processo de per-
cepção A qualidade da prática consciente no 
campo da música depende de compreensão 
dos elementos sonoros, na forma de expres-
são livre onde apresenta diversidade rítmica 
e outras.

O trabalho na área de música pode 
reunir grande variedade de fontes sonoras. 
Devem-se valorizar os brinquedos populares, 
instrumentos étnicos, materiais aproveitados 
do cotidiano‖. (BRITO, 2003, p.64) elementos 
como timbre, tempo e tom são importantes 
para esse processo, pois para afinar um ins-
trumento, para improvisar e criar, por exem-
plo, é preciso lembrar o som da nota.
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Se a criança aprende ou canta uma mú-
sica, a memória sequencial é exercitada. A 
música pode ser um estímulo durante a fase 
de alfabetização, afinal, a sequência de sons 
produzidos está diretamente relacionada à 
linguagem. Por exemplo, as canções infantis 
podem ajudar as crianças a compreender o 
significado das palavras, especialmente aque-
las com ritmos repetitivos e frases ou sílabas. 
As crianças armazenam palavras enquanto 
ouvem e cantam, e o dicionário também pode 
ser melhorado.

A linguagem da música permite a inte-
gração entre mente e corpo, entre sensibili-
dade e razão, e entre criatividade e recursos 
técnicos. Em termos de comunicação, consci-
ência e expressão física, são aspectos impor-
tantes do crescimento das crianças; portanto, 
a música também é importante para a vida 
adulta.

Além do contato com a música, a crian-
ça também pode expressar suas emoções 
por meio do corpo, aumentando sua segu-
rança emocional e melhorando as atividades 
sociais, sendo capaz de demonstrar o que 
sente ao ouvir o som, cantando ou realizando 
movimentos.

Outro benefício da exposição das crian-
ças à música é que elas ficam mais focadas, 
pois só sons tornam as crianças sensíveis ao 
começar a apreciá-los, aumentando assim a 
sua concentração. Além de focar na aprendi-
zagem, as crianças também podem analisar 
e perceber mais detalhes em diferentes situa-
ções. Se ela quiser cantar uma peça musical 
ou tocar um instrumento solo, ela também 
deve se concentrar na tarefa.

Desde a infância, o contato com a músi-
ca pode ser muito ativo e pode ser realizado 
em casa. O conhecimento musical pode ser 
ensinado por meio de atividades de entrete-
nimento, sem se preocupar com barulho ou 
tom. Ampliar o escopo da experiência das 
crianças é uma boa maneira de exercitar seus 
cérebros para contribuir com seu desenvolvi-
mento.

A esse aspecto, a especialista em ensi-
no de Arte Isabel Graciano relaciona outros. 
"Fazer música em grupo é uma vivência à 
qual muitas crianças só têm acesso no am-
biente escolar", diz ela. "Além disso, é função 
do professor ampliar o repertório de ritmos e 
estilos musicais dos alunos."

Para tocar música em sala de aula e 
atingir os objetivos traçados pelo professor 
exige atenção, pois nossa cultura é uma mis-
tura de informações, por isso para crianças 
do jardim de infância e primeira série. Ele 
também fornece dicas de atividades usando 
áudio e vídeo, pular corda para desenvolver 
o conceito de tempo de ritmo, construção de 
objetos sonoros e muito mais Devemos des-
tacar a cultura de outras regiões e valorizar 
tradições.

Nesse sentido, além de pesquisar com 
a família e torná-la social com a turma, a mú-
sica também deve funcionar de diferentes for-
mas, incluindo canções, parlendas, canções 
de roda, brincadeiras de roda e tempo de 
história com canto. Incluindo instrumentos 
musicais, como instrumentos musicais. Tra-
balhar propostas específicas podem auxiliar 
o professor no seu trabalho com a música 
como por exemplo Música para aprender e se 
divertir :realizando um projeto de iluminação 
musical.
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MÚSICA E O REFERENCIAL 
CURRICULAR

O Referencial Curricular Nacional da 
Educação Infantil, Brasil (1998, p.47) consi-
dera que: Dessa forma, podemos perceber 
a dificuldade que as escolas enfrentam para 
incluir a música ao seu contexto educacional. 
Verifica-se também que a música não possui 
a mesma importância do que as demais dis-
ciplinas do referencial curricular, tendo assim, 
uma grande perda para o aluno na qual po-
deria ser oferecido atividades que estimulam 
a sua construção de saberes e elaboração 
musical para que adquiram conhecimentos 
que aprimoram a sua aprendizagem.

O Referencial Curricular Nacional da 
Educação Infantil (1998. Também enfatiza a 
importância da música para o desenvolvimen-
to e aprendizagem das crianças na educação 
infantil. Saber que a música é uma linguagem 
lúdica, quando os professores utilizam esta 
ferramenta, vai deixar os alunos mais fascina-
dos pelo ensino, pois proporciona às crianças 
momentos de alegria, alegria e curiosidade. 
Portanto, se bem explorada, a música pode 
se tornar uma importante ferramenta no pro-
cesso de ensino e uma rica ferramenta de 
socialização e comunicação na educação in-
fantil.

A música visa estimular a criatividade, 
pois há pouco espaço para as crianças cria-
rem, e a música é um meio muito fértil para 
esse tipo de prática. Nesse sentido, além 
da aprendizagem significativa, considera-se 
também a prática musical nas escolas, princi-
palmente na educação infantil, uma forma de 
aprendizagem significativa e uma reflexão so-
bre a prática de aprendizagem, avaliando os 
alunos A diversidade e o espaço vital. Rosa 
(1990, p.22-23) também enfatizou no espaço 
escolar:

A linguagem musical deve estar presen-
te nas atividades de expressão física, através 
de exercícios ginásticos, rítmicos, jogos, brin-
quedos e roda cantadas, em que se desen-
volve na criança a linguagem corporal, numa 
organização temporal, espacial e energética. 
A criança comunica-se principalmente através 
do corpo e, cantando, ela é ela mesma, ela é 
seu próprio instrumento.

A criança estimulada vai desenvolver 
todos os seus sentidos, ampliar o escopo de 
aprendizagem por meio do próprio corpo, ge-
rar e copiar os conhecimentos aprendidos, 
por exemplo, desenvolve habilidades sono-
ras, atenção, concentração e estabelece uma 
conexão com o meio ambiente no processo 
musical Chiarelli (2005, p.5) acrescenta que 
a característica do construtivismo musical re-
side na exploração do universo sonoro.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa tem como aportes princi-
pais os trabalhos de BRÉSCIA (2003); LINO 
(1992) MEC(1998) que abordam as temáti-
cas ou questões sobre a assunto ou tema em 
questão discutido neste artigo.

 Foram analisados para esta pesquisa, 
alguns artigos, entrevistas,citações de livros 
e outros trabalhos científicos que discutem e 
apresentam reflexões, sugestões que podem 
contribuir para uma maior compreensão da 
temática apresentada neste artigo.
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Nesse sentido, pode-se apontar que o ensino da música na educação infantil tem papel 
fundamental na formação do ser humano. De acordo com o “Referencial Curricular da Edu-
cação Infantil Nacional”, além de proporcionar uma educação de qualidade, as escolas de 
educação infantil também precisam desenvolver algumas habilidades nas crianças, e levar 
em consideração que os primeiros anos de vida pessoal requerem atenção especial, pois é 
o local onde os cidadãos participativos estão envolvidos. Construtivo, crítico e consciente de 
seu papel na sociedade.

A tarefa de ensino é um desafio. Num futuro próximo, inserir música também é muito 
importante, porque os meios de comunicação oferecem muitas opções e incentivos, por isso 
é necessário ter uma consciência crítica sobre sua produção em vários âmbitos, já que vi-
vemos o plural e a diversidade. Para que a educação desempenhe um papel importante na 
prática, são necessários qualidade, eficiência, habilidade, diálogo e emoção para transformar 
os sonhos em felicidade concreta.

O que precisa ser entendido no processo de ensino é que ensinar não significa acumular 
informações memorizadas, músicas comerciais, da moda, ritmos do gosto do professor ou 
imposto pela linha da escola, é imprescindível permitir que os alunos busquem novas escolhas 
e façam escolhas diante de novas situações.

Sabemos que a educação por si só não pode transformar conhecimento em aprendi-
zagem, mas deve envolver toda a comunidade escolar, administradores e professores. Esses 
professores precisam de tempo para treinamento, aprendizado e planejamento a fim de colocar 
o melhor trabalho em prática, desenvolver os melhores movimentos e ensinar música no seu 
sentido mais amplo, sua importância social e cultural.

Uma aprendizagem de qualidade requer uma prática reflexiva e comprometida. Os pri-
meiros anos de vida do ser humano são mais marcantes, são as primeiras aprendizagens que 
levará os alunos ao incentivo de ir buscar, conhecer novos saberes.

O conhecimento quando descoberto, produz frutos de bons exemplos e deixa marcas 
significantes, portanto a Educação Infantil desempenha o papel de criar memórias afetivas 
musicais que vão permear o universo da criança por toda sua vida escolar ou social. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: Este artigo tem como objetivo propor práticas de alfabetização no ambiente 
escolar do ensino regular, com intuito que a alfabetização e o letramento andem juntos, 
através do uso dos gêneros textuais que circulam em nossa sociedade. Colocando em 
evidência a grande importância da formação continuada do profissional da educação. Por 
meio de pesquisa bibliográfica com base em Ferreiro (1999), Moraes (2013), Koch (2014), 
Soares (2012) que trazem trabalhos de grande relevância para o tema da alfabetização e 
letramento. Para que práticas arcaicas e que não constroem sentido fiquem no passado, 
assim almejando a redução dos grandes números ligados ao analfabetismo e analfabetismo 
funcional em nossa sociedade. A pesquisa trouxe como resultado a necessidade de trazer 
práticas que usem os gêneros textuais no processo de alfabetização e letramento, sempre 
contextualizando os usos deles em nossa sociedade. Visto que quando o aluno é inserido 
no contexto de uso do gênero o aprendizado se torna mais significativo e interessante, 
assim propiciando momentos para que o gosto pela leitura e escrita seja cultivado. Pois 
quando já existe no aluno este prazer pelo estudo o processo de ensino e aprendizagem 
é realizado de forma mais prazerosa e tranquila. O que demonstra a necessidade da 
formação continuada do profissional de educação, para que este profissional consiga 
encorporar em práticas, metodologias e propostas que sejam significativas para os alunos, 
utilizando de recursos que possam trazer um ensino interessante, como através do uso de 
recursos tecnológicos, ambientes diferenciados, suportes reais de uso dos gêneros textuais 
utilizados no contexto escolar.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Escrita; Gêneros Textuais.

GÊNEROS TEXTUAIS NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO
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Ao se deparar com o grande número de analfabetos funcionais que temos em 
nossa sociedade, pessoas que conhecem o código, sabem escrevê-lo, mas não 
expressam entendimento ao se deparar com a leitura de um simples bilhete. É 

necessário enfrentar essa realidade é propor formas para modificá-la.

Atualmente o termo alfabetização vem atrelado à palavra letramento, através do trabalho 
conjunto acreditasse que se possa vencer essa grande dificuldade que a educação enfrenta.

Com o intuito de buscar formas de trabalho onde a alfabetização ande junto ao letramen-
to, se faz necessário a busca por sentido, compreender a sociedade e as formas que utiliza 
para comunicação. Assim os gêneros textuais aparecem como instrumento significativo para 
ser utilizado nas práticas atuais da alfabetização e letramento, visto que é por meio deles que 
a sociedade se comunica.

O primeiro capítulo tem por objetivo refletir sobre a prática adotada e como chegam às 
crianças a escola, como esse ingresso acontece na maioria dos cados em nossa sociedade 
evidenciando práticas consideradas arcaica que estudos já demonstram que não assertivas 
quando levamos em consideração o objetivo de desenvolver cidadãos autonomos no uso das 
práticas sociais de leitura e escrita. O segundo capítulo que explica este conceito de gênero 
textual, a construção do sentido do texto e traz alguns gêneros textuais que podem ser usa-
dos para envolver os aprendizes em práticas sociais de leitura e escrita. Buscando em alguns 
momentos trazer propostas de trabalho, que estejam contextualizadas as práticas sociais que 
envolvem os gêneros textuais. Com foco no desenvolvimento do gosto pela leitura e escrita. 
No terceiro capítulo se afirma a necessidade de alguns conhecimentos prévios e da formação 
contínua do profissional da educação para que este consiga encorporar em suas práticas 
ações assertivas e propostas que sejam coerentes ao momento que os seus alunos estão no 
processo de alfabetização e letramento. Propostas ricas em diversidades de gêneros textuais 
e de atividades contextualizadas que busque trazer os usos sociais da escrita e leitura em 
situações reais no cotidiano escolar.

Sendo o professor um facilitador do processo, pois obtém maior conhecimento e vivên-
cias a respeito da leitura e escrita, por meio de um conjunto de conhecimentos que buscam 
a construção de sentido.

INTRODUÇÃO
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O INGRESSO NA LEITURA E ESCRITA

Sobre o ingresso na leitura e escrita é 
imprescindível que exista plena convicção 
que não se trata apenas no aprendizado do 
código, mas do uso nas práticas sociais, en-
tão não devemos ficar presos a uma prática 
arcaica, como afirma Ferreiro (2011, p.18)

As práticas convencionais levam, todavia, 
a que a expressão escrita se confunda 
com a possibilidade de repetir fórmulas 
estereotipadas, a que se pratique uma 
escrita fora de contexto, sem nenhuma 
função comunicativa real e nem sequer 
com a função de preservar informação.

A alfabetização vai muito além da ques-
tão do código e sua decodificação, para que 
um aprendiz possa interagir ativamente nesse 
processo, é necessário alfabetizar letrando. 
Pois é através das interações sociais que a 
função da leitura e escrita toma forma. Através 
da definição de Soares (2012, p.47) é possí-
vel entender o conceito sobre alfabetização e 
letramento:

Em poucas palavras, tomamos o conceito 
de alfabetização como a ação de ensinar 
e aprender a ler e escrever, e de letramen-
to como o “estado ou condição de quem 
não sabe apenas ler e escrever, mas cul-
tiva e exerce as práticas sociais que usam 
a escrita”.

Dessa forma, o processo de alfabetiza-
ção deve andar junto ao letramento, para que 
o estudante possa mergulhar no mundo da 
leitura e escrita compreendendo o papel que 
exerce na sociedade e qual a sua importân-
cia, levando assim sentido na busca desse 
aprendizado. Segundo Marcuschi (citado por 
Bezerra, 2010 p. 42):

Os estudos sobre o letramento investigam 
as práticas sociais que envolvem a escri-
ta, seus usos, funções e efeitos sobre o 
indivíduo e a sociedade como um todo. 
Alguns dos resultados obtidos pelas pes-
quisas indicam que todos os usos linguís-
ticos são situados no espaço e no tempo 

e são a sedimentação de práticas sociais 
longamente desenvolvidas e testadas, as 
quais, por sua vez, se sedimentam na con-
dição de estruturas chamadas gêneros.

É necessário que o aluno compreenda 
as funções sociais da escrita, seja apresenta-
do a diversos gêneros textuais, as suas carac-
terísticas e seus diversos portadores: jornais, 
livros, cartazes, páginas da web, etc.

Ferreiro (2012, p.71) aponta a diferença 
das crianças que tem oportunidades sociais 
de interagir com os diferentes tipos de objetos 
sociais das que não tiveram tais oportunida-
des, evidenciando que a escola para muitos 
é a primeira oportunidade de interação das 
ações sociais. Sendo este o primeiro contato, 
se faz necessário que elas possam vivenciar 
de forma significativa e real uso das práticas 
sociais da leitura e escrita, para que o conhe-
cimento adquirido tenha significado fora da 
escola, não apenas dentro dos seus muros 
e paredes.

Grossi (1990) em suas pesquisas sobre 
alfabetização de crianças em classes popu-
lares aponta como chegam essas crianças 
nas escolas, com “a ausência quase comple-
ta de experiências com materiais e atos de 
leitura e de escrita nas famílias de classes 
populares...”. Evidenciando o importante tra-
balho a ser desenvolvido pelos profissionais 
de educação com essas crianças, no que diz 
respeito à inserção nas práticas de leitura e 
escrita que habitualmente utilizamos em nos-
sa sociedade.

OS GÊNEROS TEXTUAIS

Para que o educador possa expandir o 
conhecimento de mundo dos educandos, a 
respeito das funções sociais da escrita, é ne-
cessário apresentar diversidade de textos que 
se constituem por meio dos gêneros textuais.

Os gêneros possuem estruturas, tipo-
logias textuais e suportes de comunicação, 
porém podem mudar, assumindo formas di-
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ferentes e estar em suportes não convencio-
nais. Segundo Marchuschi (2010, p. 19) os 
gêneros não são instrumentos estanques e 
enrijecedores da ação criativa.

Os tipos textuais são: descritiva, nar-
rativa, expositiva, argumentativa e injuntiva. 
Os gêneros textuais podem ser escritos con-
forme um tipo textual ou vários deles, mas 
normalmente um é predominante. Os gêne-
ros textuais podem ser encontrados em vá-
rios suportes como livros, jornais, sites, etc. 
Existem diversos gêneros textuais, não sendo 
possível fazer uma lista de todos, mas alguns 
utilizados em nossa sociedade e que podem 
fazer parte do universo da alfabetização são: 
contos, receitas, recado, carta, e-mail, bula, 
artigos, listas, anúncio, piada, entre muitos 
outros.

Assim o sujeito que está no trajeto do 
ingresso na leitura e da escrita necessita que 
os gêneros sejam apresentados através de 
leituras com sentido.

A partir da “a concepção de que o texto 
é lugar de interação de sujeitos sociais” Koch 
(2014 0.7), os alunos necessitam de intera-
gir com os textos para que possam construir 
sentido sobre a leitura. Esse processo neces-
sita que sejam guiados por um leitor mais 
experiente, o educador, que conhece as es-
tratégias de leitura, tem um conhecimento de 
mundo maior e do processo que se leva para 
conseguir construir sentido sobre o texto.

A leitura é uma atividade na qual se leva 
em conta as experiências e dos conheci-
mentos do leitor;

A leitura de um texto exige do leitor bem 
mais que o conhecimento do código lin-
guístico, uma vez que o texto não é sim-
ples produto da codificação de um emis-
sor a ser decodificado por um receptor 
passivo. (Koch, 2014 p.11)

Ao se iniciar no ingresso leitura e da 
escrita se torna essencial levar ao aluno a 
conhecer as forma que o texto circula na so-

ciedade, os objetivos sociais que constituem 
e a leitura com sentido. Para que seja possível 
a construção de sentido do texto é importante 
que as estratégias de leitura sejam colocadas 
em prática. As antecipações e hipóteses, ob-
jetivo da leitura, contexto, conhecimento do 
gênero textual, seleção, inferência e verifica-
ção.

O profissional da educação deve em 
seu planejamento selecionar tempo para a 
leitura diária, buscando escolher textos de di-
versos gêneros textuais, pois através dessa 
diversidade o aluno será exposto a um mate-
rial rico que têm por objetivo a comunicação 
real, assim pode refletir sobre o uso e funcio-
nalidade da leitura, escrita e seu sistema. Pois 
ao tomar contado com diversos gêneros tex-
tuais ao iniciar o ingresso na escrita o aluno 
conseguirá reconhecer e estruturar de forma 
autônoma os diversos gêneros textuais que 
estão no cotidiano da sociedade. O educa-
dor deve através dos textos e por meio das 
estratégias de leitura levar os alunos a refletir 
sobre o sistema, conteúdo e funcionalidade 
da escrita e leitura dentro de um contexto de 
uso. Pois uma pessoa letrada é aquela que 
faz uso do sistema de escrita em momentos 
de interação social. Conforme Kaufman & Ro-
dríguez (1995, apud Moraes, 2014, p. 51):

Ademais, é importante que o professor 
preze, nas práticas de leitura e escrita, 
pelo uso de gêneros variados em seus 
usos sociais, e destinadas a interlocuto-
res reais, pois “não é fácil imaginar que 
alguém escreva ‘para ninguém’ fora dos 
muros escolares. Sempre há um destina-
tário.

Sendo importante que os gêneros tam-
bém possam ser apresentados em seus su-
portes reais, não apenas através dos livros 
didáticos, como notícias nos jornais físicos 
e virtuais, receitas em livros de receitas ou 
em sites de culinária, quadrinhos nos gibis. 
Visto que este contato é importante para que 
os alunos possam ter este conhecimento de 
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mundo, visto que existe diferença em ler uma 
história em quadrinhos no livro didático e pe-
gar um gibi para realizar a leitura, pois o livro 
didático é um suporte usado apenas para o 
fim da educação na escola e o gibi é o meio 
que a sociedade utiliza para veicular as histó-
rias em quadrinhos.

O professor pode em sala preparar uma 
receita com seus alunos, através desse gêne-
ro que tem linguagem instrucional, pode levar 
a receita tendo suporte de um livro ou mesmo 
de um site de culinária. Explicar a composi-
ção do gênero receita, que é normalmente, 
dividido pelas seções ingredientes e modo 
de preparo. Trazendo assim a função social 
do uso da receita para realidade da sala de 
aula, dessa forma o trabalho didático se torna 
mais significativo para criança, proporciona-
mos momentos de interação com o grupo e 
com o objeto de estudo que é a nossa língua. 
Pode também solicitar, como lição de casa, 
que o aluno faça uma receita simples com 
seus familiares, assim poderá vivenciar mais 
uma vez o uso desse gênero no meio social. 
Pedir que cada aluno tire foto do produto fi-
nal da receita ou faça um desenho, conforme 
seus recursos disponíveis, para que se possa 
criar um livro de receitas físico e também vir-
tual, caso a escola tenha um site ou página 
em sites de redes sociais para divulgação da 
escola e de seus projetos.

...pode-se dizer que o trabalho com gê-
neros textuais é uma extraordinária opor-
tunidade de lidar com a língua em seus 
mais diversos usos autênticos no dia a 
dia. Pois nada do que fizermos linguisti-
camente estará fora de ser feito em algum 
gênero. (Marcuschi, apud Dionisio, 2010, 
p.37).

Outro gênero textual que faz parte do 
uso cotidiano é o bilhete, o professor pode 
ser o escriba, no processo de alfabetização, 
para a escrita de um bilhete que a turma de-
seja escrever para a turma da tarde, para in-
formar a família de uma festa, de um material 

necessário para próxima aula e até mesmo 
para avisar ao diretor sobre a realização de 
uma atividade que a turma deseja fazer, entre 
diversas possibilidades reais do uso desse 
gênero.

A lista é um gênero muito utilizado em 
nossa sociedade, e podemos fazer uso dele 
no processo de alfabetização e letramento, 
quando se inicia um projeto pode pensar, 
junto a turma, em uma lista de materiais que 
serão necessários para realização das ativida-
des. Pode criar uma lista com os nomes dos 
participantes de cada grupo, lista de aniver-
sariantes do mês, lista de livros já lidos em 
sala e lista pessoal de livos lidos em casa 
para controle , organização e indicação para 
outras pessoas. Utilizando diversos gêneros 
textuais através do uso e funções numa situ-
ação comunicativa real. Como afirma Bezerra 
(apud Dionisio, 210, p. 42) que os estudos so-
bre letramento investigam as práticas sociais 
que envolvem a escrita, seus usos, funções e 
efeitos sobre o indivíduo e a sociedade como 
um todo. Dessa forma se faz necessário essa 
prática no cotidiano escolar.

Através da literatura infantil podemos al-
fabetizar letrando também. Partindo da leitura 
de um livro de literatura infantil, podemos en-
contrar nele vários gêneros textuais que estão 
sendo utilizando na história que está sendo 
narrada, como quando um personagem resol-
ve, por algum motivo específico, enviar uma 
carta para outro personagem. Quando o alu-
no já vivenciou um envio de uma carta, em 
uma situação real em sala de aula, pode ter 
contato com as características do gênero e o 
seu uso e função que exerce na sociedade, 
poderá compreender bem essa passagem na 
história. Ou seja, ao trabalhar com os gêne-
ros textuais em sala de aula no processo de 
alfabetização e letramento, estamos expan-
dindo o conhecimento de mundo dos nossos 
alunos.
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Cabe ao professor, enfim, prezar por 
promover em sala de aula suas práticas 
de alfabetização e de letramento a partir 
dos mais diversos gêneros do discurso, 
favorecendo assim ao aluno a leitura do 
mundo, a leitura de si, a leitura da vida, 
a leitura da sociedade, a leitura literária. 
(Santos, 2013, p. 29)

Apresentamos aos alunos esse univer-
so de fantasia e ludicidade dessa literatura, 
que é uma de suas características, ajudamos 
na leitura e interpretação dos textos literários 
que exige diversos movimentos. Como expli-
ca Santos (2013, p. 64), “. . . um estudo do 
sujeito-enunciador, dos interlocutores, do con-
texto de produção, de circulação e de recep-
ção da obra, tanto em seu nível mais imediato 
quanto no mais abrangente. . .”. Para isso é 
necessário que o aluno vivencie tal experiên-
cia, com o auxílio do educador que será um 
facilitador desse processo.

A leitura de histórias consideradas clás-
sicas e suas versões é muito importante, pois 
trazemos o conhecimento ao estudante que 
existem várias formas de contar uma história, 
do ponto de vista de cada personagem por 
exemplo, como na história da “Chapeuzinho 
vermelho”, uma versão criada é “A verdadei-
ra história da Chapeuzinho vermelho”, que a 
história é contada por outro ponto de vista.

Os gêneros da tradição oral também 
devem fazer parte do trabalho realizado no 
processo de alfabetização e letramento como: 
parlendas, mitos, lendas, adivinhas, trava-lín-
guas, cantigas, contos, fábulas, entre outros. 
Valorizando o conhecimento prévio do aluno 
e sua herança cultural. Como afirma Gomes 
(2013, p.17), “...é importante que o profis-
sional de educação proporcione momentos e 
espaços que viabilizem negociações frutíferas 
entre os saberes escolares e os saberes dos 
alunos”.

O gênero Ciranda é um dos gêneros 
de tradição oral que podem ser trabalhados 
em sala de aula, a escrita pode ser feita em 
cartaz grande, para que todos os alunos pos-
sam visualizar. Após aprendida a ciranda o 
professor pode propor momentos que elas 
serão cantadas e dançadas em roda, assim 
trazendo a função social ao ambiente esco-
lar, pode trazer vídeos que mostram como é 
realizada a ciranda em diversas regiões do 
país, assim contextualizando e ampliando o 
conhecimento de mundo dos alunos. Alguns 
exemplos de cirandas:

CARANGUEJO

Caranguejo não é peixe,

Caranguejo peixe é,

Caranguejo só é peixe

Lá no fundo da maré!

Palma, palma, palma!

Pé, pé, pé!

Roda, roda, roda!

Caranguejo peixe é!

[. . .]

PEIXE VIVO

Como pode um peixe vivo

Viver fora da água fria? (bis)

Como poderei viver

Como poderei viver

Sem a sua, sem a sua

Sem a sua companhia?

[...]

Existem muitas outras cirandas que po-
dem ser trabalhadas na escola, entre outros 
gêneros da tradição oral que podem fazer par-
te do processo de alfabetização e letramento, 
se fazendo importante a contextualização e o 
uso real feito por ele na sociedade.
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Portanto, para que o aluno descubra 
as funções da língua escrita – registrar, 
transmitir, obter conhecimentos, comu-
nicar ideias, fatos e sentimentos, divertir 
-, é preciso que seus usos sejam feitos 
a partir de suas finalidades sociais e de 
suas funções e usos cotidianos. (Gomes, 
2013, p. 55)

Um espaço importante para além da 
sala de aula para trabalhar a alfabetização e 
letramento com os gêneros textuais é a biblio-
teca escolar, espaço que pode ser usado de 
diversas formas pelas escolas. Como o mo-
vimento de leitura compartilhada, contação 
de histórias, recitação de poemas e poesias, 
leitura por fruição, para que consigamos al-
cançar com os estudantes o interesse pela 
leitura. Isso desde muito antes dos anos de 
alfabetização. A contação de história é uma 
prática muito importante, pois o hábito da lei-
tura deve ser cultivado por momentos lúdicos 
de uso da língua, essa prática ajuda a levar o 
aluno a obter interesse pela leitura.

É, portanto, de extrema relevância que se 
dê maior atenção às práticas de leitura e 
de contação de histórias nas práticas de 
letramento desenvolvidas junto aos alu-
nos dos primeiros anos do Ensino Funda-
mental (e mesmo antes), tendo em vista a 
necessidade de neles buscarmos desper-
tar precocemente o interesse pela leitura 
e pela literatura. (Moraes, 2013, p.134)

Visto que com o maior interesse dos 
estudantes na leitura e na escrita o processo 
de alfabetização e letramento se tornará mais 
fácil, trazendo as vivências de momentos em 
que a língua é utilizada dentro do seu contex-
to real, faz com que o aprendizado seja sig-
nificativo. Assim conseguiremos desenvolver 
cidadãos críticos e autônomos.

O interesse pela leitura é fundamental 
para conseguirmos que os alunos cheguem a 
ser alfabetizados de forma que consigam não 
apenas decodificar o código da línguistico, 
mas que consigam construir sentido sobre o 
texto lido. Trabalhando com gêneros diversi-

ficados desde os anos inicias da alafabetiza-
ção, para que os alunos possam vivenciar as 
práticas sociais no contexto escolar, buscan-
do assim desenvolvê-los para que cheguem 
a ser autonomos no processo de leitura e 
escrita. Quando utilizamos dos gêneros textu-
ais desde do inicio da alfabetização, quando 
os alunos ainda não conseguem ler de forma 
automana, estaremos propiciando momentos 
de letramento em conjunto com as práticas 
de alfabetização, assim o todo o processo 
se torna mais valioso e qualificado, levando 
a chegar ao almejado objetivo de desevolver 
cidadãos criticos em nossa sociedade.

FORMAÇÃO DOCENTE

Para que os alunos cheguem a esses 
conhecimentos é necessário o planejamento 
do trabalho didático. Farias (2009 apud Mora-
es, 2014, p. 40) define o planejamento como 
ato, como atividade que “projeta, organiza e 
sistematiza o fazer docente no que diz respei-
to aos seus fins, meios, forma e conteúdo”.

Através do planejamento o profissional 
educador pode prever as ações que tomará, 
o material que utilizará, possíveis questiona-
mentos dos alunos e dificuldades que pos-
sam surgir no desenvolvimento do trabalho. 
Também planejará a forma de avaliação que 
será utilizada, iniciando pela diagnóstica, pas-
sando pela formativa e chegando na somati-
va. Conforme Moraes (2014, p. 42):

Sabendo que as etapas do ato de organi-
zar a ação didática envolvem diagnóstico, 
planejamento, execução, avaliação e re-
planejamento, é importante que o profes-
sor tenha em mente que tais elementos 
não são estanques, mas formam um con-
tinuum permeado por interseções.

O domínio dos educadores sobre o 
tema é crucial, então a formação continuada 
é importante para que o trabalho seja feito 
com segurança.
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A ideia de um profissional pensante refle-
xivo historicamente situado conduz-nos à 
concepção do sujeito (no âmbito da do-
cência como prática social) como profis-
sional investigador de sua própria prática 
e da realidade na qual se insere e da qual 
é indissociável, como professor-pesquisa-
dor. (Moraes, 2014 p. 19.)

O professor deve, nesse processo con-
tínuo de formação, escutar os sujeitos do pro-
cesso de alfabetização para conhecer o seu 
público e assim conseguir colocar em prática 
os seus conhecimentos, de acordo ao perfil e 
necessidades que identificará em sua turma. 
De acordo com Moraes (2014, p.76).

A ele cabe, portanto, tomar decisões, 
mesmo sabendo que, ainda que diversos 
métodos de alfabetização possam condu-
zir o aluno com sucesso nesse processo, 
nenhum desses métodos terá eficácia ga-
rantida com todos os alunos.

Não é possível mencionar a quantidade 
de gêneros existentes em nossa sociedade, 
visto que são criados novos constantemente, 
novas formas de comunicação, dessa forma é 
importante a busca por novos conhecimentos, 
para que não se fique preso a uma prática que 
não seja mais significativa para a sociedade 
atual. Pois os gêneros textuais utilizados por 
nossa sociedade muda e são criados novos 
portadores, como sites, e-books, plataformas, 
entre outros recursos. Dessa forma é muito 
importante que o profissional da educação 
saiba utilizar tais recursos, propiciando uma 
educação mais atual com os suportes existen-
tes, pois o mundo virtual e através de equipa-
mentos tecnológicos é uma realidade na vida 
de nossa sociedade.

Para que o processo de alfabetização 
e letramento seja significativo, também se faz 
necessário que o professor possua alguns 
conhecimentos sobre a construção de sen-
tido do texto. Como o processo de interação 
autor-texto-leitor, fatores de compreensão da 
leitura, processos de aquisição da leitura e 
escrita, conhecimentos do mundo, intertextu-

alidade, figuras de linguagem, características 
dos gêneros textuais que serão utilizados, 
inferência, levantamento de hipóteses, entre 
outros conhecimentos que são de extrema 
importância para a construção dos sentidos 
do texto. Conforme afirma Koch e Elias (2014, 
p. 11), “ ...a leitura é uma atividade na qual se 
leva em conta as experiências e os conheci-
mentos do leitor...”, deixa claro a necessidade 
de proporcionar diversas experiências aos es-
tudantes e ao professor também ter passado 
por diversas situações de leitura.

Fica evidente a grande importância na 
busca da formação continuada do profissio-
nal da educação, através de leituras de livros, 
artigos, cursos de extensão, pós-graduação e 
da troca de experiências com os outros pro-
fissionais. De grande valia são os momentos 
propiciados pelas escolas de encontro com 
os professores, para a reflexão da prática e de 
formação. Como afirma Pimenta (2012, apud 
Moraes, 2014, p. 17), “teoria e prática como 
indissociáveis na prática social”.

O professor deve fazer uso da leitura 
e escrita em seu meio social, dessa forma o 
hábito de ler deve ser cultivado, visto que se 
torna difícil ensinar sobre algo que não pratica 
ou se domina.

Visto que um profissional atualizado, 
que busca compreender e encontrar solu-
ções para o aprendizado de seus alunos é 
extremamente necessário para vencermos as 
estáticas de analfabetismo no país.
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O ingresso de muitos alunos na leitura e escrita é realizado muitas vezes na escola, 
então o trabalho realizado deve ser feito de forma a levar este aluno a ser inserido no mun-
do da leitura e escrita de forma significativa, com foco nas práticas sociais desse objeto. Se 
fazendo necessário que um leitor e escritor experiente que possa ser o facilitador desse pro-
cesso tão complexo, que é a alfabetização e letramento. Um leitor que domine os processos 
de construção de sentido de um texto, sempre o contextualizando, que tenha conhecimentos 
das características e funções dos gêneros textuais utilizados, para que o estudante possa 
vivenciar o uso real de diversos gêneros textuais.

Para que essa grande massa de analfabetos funcionais se torne estáticas do passado. 
Através de uma prática e não vise apenas o ensino do código e sua decodificação, mas sim 
uma prática que entenda que o domínio e entendimento sobre o que se escreve, para quem 
se escreve, o propósito da escrita e que existem objetivos implícitos nos textos. Que cabem 
ao leitor decifrar num processo de interação autor-texto-leitor.

Desenvolver pessoas que não sejam passivas no ato de ler e escrever, que possam 
interagir ativamente, expressar opiniões com coerência, escrever textos autorais e não ser 
vítimas de um processo de alfabetização.

Com intuito de mostrar ao profissional da educação de que o processo de alfabetização 
deve andar junto ao letramento, através do uso dos gêneros textuais atrelados as práticas 
sociais, para que os alunos percorram este percurso de forma ativa e significativa.

Norteados por profissionais que estão constantemente estejam se aperfeiçoando que 
entendam a importância de sua prática pedagógica, do planejamento e dos processos ava-
liativos e das dificuldades no percurso que encontrarão, mas que a convicção que todo esse 
percurso valerá a pena, pois os estudantes conseguiram se tornar cidadãos autônomos, críti-
cos e que consigam ser ativos com o uso da língua em meio nossa sociedade grafocêntrica. 
Visto que quando temos uma sociedade com altos níveis de analfabetismo, colocamos essas 
pessoas a margem de nossa sociedade, sem poder participar ativamente no meio social.

E o que precisamos é de profissionais da educação que acreditem na sua importância 
na construção de uma sociedade critica, sem diferenças sociais, de cidadãos que não sejam 
refém das interpretações do mundo pelos olhos dos outros, mas que consigam interpretar o 
mundo a partir dos seus conhecimentos e pensamentos. E é por meio da educação de quali-
dade que conseguiremos mudar essa realidade que temos em nosso país, de altas taxas de 
analfabetismo e analfabetismo funcional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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RESUMO: O trabalho redigido propõe reflexões acerca do assunto “bullying” e investiga 
através das faces terríveis desse fenômeno a proporção das consequências dentro do 
ambiente escolar e também do familiar. As informações aqui presentes foram retiradas de 
artigos, livros e sites, e colaboraram para uma compreensão mais ampla do assunto, nos 
trazendo pistas de quais medidas podem ser tomadas pelos educadores para apaziguar 
a situação.

Palavras-chave: Bullying; Fenômeno; Faces; Escola; Família.

O BULLYING E AS SUAS FACES TERRÍVEIS NA ESCOLA E NA 
FAMÍLIA
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“Magricela”, “baleia”, “tampinha”, “loira burra”, “quatro olhos”, “jegue”, “neguinho”, 
“bichinha” ou “você é incompetente”, “você não vale nada”, “você é bolsista”, “você 
é cotista”. Estes são apenas alguns apelidos e frases utilizadas por crianças e ado-

lescentes para fazer piadinhas sobre seus colegas. Contudo, este não é um assunto recente.

Quem na escola nunca recebeu um apelido pejorativo? Todos nós podemos lembrar 
de chamar ou ser chamados por apelidos pelos corredores da escola, porém hoje o evento 
tomou faces terríveis com proporções surreais.

Apelidar baseando-se em características físicas ou de gênero de forma depreciativa 
agora tem nome e é crime. O bullying se mostra cada vez mais cruéis e com a atual e corri-
queira comunicação pela internet, também mais fácil de ser difundido.

Atualmente, o fenômeno tem tomado um espaço muito grande no ambiente escolar. 
Percebemos que as consequências do evento se tornam cada vez mais graves, levando a 
casos de depressão e até morte.

Dá-se, no entanto, pouca importância aos incidentes e entendemos, enquanto educa-
dores, a importância do nosso engajamento na transformação desse quadro para melhorar a 
saúde social dos alunos.

Diante de tantos fatos, muitas perguntas invadem nossos pensamentos. Indagamo-nos 
quais causas levam as pessoas a praticarem o bullying e também o perfil desses agressores. 
Será que estes já sofreram com o problema anteriormente? Questionamos também as condi-
ções que as escolas têm de analisar e lidar com o problema, assim como a participação da 
família na solução da questão:

A escola que possuir psicólogos, psicopedagogos, orientadores educacionais em seu quadro de 
funcionários, provavelmente terá maiores vantagens de detectar alunos com comportamento agres-
sivo e tomar precauções num estágio primário, diminuindo a incidência e gravidade do bullying. 
Terá também a possibilidade de se comunicar de forma efetiva com as famílias destes alunos 
incitando a reflexão e conversa sobre o assunto dentro do lar (LÉVINAS, 2007, p. 56).

O trabalho presente tem a intenção de conceituar e divulgar essa manifestação agres-
siva e suas faces terríveis, bem como apresentar medidas de intervenção possíveis tanto no 
ambiente escolar, quanto dentro do ambiente familiar.

Sob esse viés, o projeto visa à diminuição do bullying com maior foco no ambiente 
escolar, buscando e selecionando valores morais, éticos e racionais. Desta forma, as habili-
dades socioemocionais devem ser agregadas no caráter do aluno como base para a vida em 
sociedade promovendo integração social e cidadania.

O significado do dicionário para a palavra inglesa bullying é ato agressivo e sistemático, 
envolvendo ameaça, intimidação ou coesão, praticado contra alguém, por um indivíduo ou 
um grupo de pessoas.

INTRODUÇÃO
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Ele ocorre geralmente no ambiente escolar, porém pode ser praticado em qualquer outro 
ambiente da sociedade. Trata-se de ação verbal que pode, em situações extremas, evoluir 
para agressão física.

Por meio desta descrição podemos compreender tamanha a importância do assunto 
dentro do contexto educacional, e como educadores veremos que é muito pertinente a dis-
cussão do tema para contribuir para a resolução do problema.

Citaremos autores como a especialista no assunto pedagoga Cleo Fante, pesquisadora 
de renome nacional e internacional no tema, assim como o filósofo e teólogo Pedrinho Gua-
reschi autor de muitos livros e artigos onlines. Além de outro nome importante sobre bullying 
e ciberbullying como o doutor Aramis Antonio Lopes Neto, ex-presidente do Departamento 
Científico de Segurança da Criança e do Adolescente da Sociedade Brasileira de Pediatria, 
entre outros.

Inicialmente, iremos conceituar o bullying na escola e na família com as suas carac-
terísticas. Logo após, faremos apontamentos de pesquisadores do assunto, embasando os 
mesmos com as mais recentes fontes de pesquisas sobre as providências a serem tomadas 
na ocorrência deste fato em ambientes escolares. Por fim colocaremos nossas ideias para 
resolução do problema, explicando os passos a serem tomados.
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A FACE TERRÍVEL DO BULLYING NA 
ESCOLA

Bullying é uma situação que se carac-
teriza por agressões intencionais, verbais ou 
físicas, feitas de maneira repetitiva, por um ou 
mais alunos contra um ou mais colegas.

Esse termo bullying tem origem na 
palavra inglesa bully, que significa valentão, 
brigão. Mesmo sem uma denominação em 
português, é entendido como ameaça, tirania, 
opressão, intimidação, humilhação e maltrato.

Para Fante (2005, p.9) o bullying "esti-
mula a delinquência e induz a outras formas 
de violência explícita, produzindo cidadãos 
estressados, deprimidos, com baixa autoes-
tima, capacidade de auto aceitação e resis-
tência à frustração, reduzida capacidade de 
autoafirmação e de auto expressão". Depen-
dendo das situações geradas, pode propor-
cionar doenças psicossomáticas, transtornos 
mentais e psicopatologias graves.

De acordo com Freire (1980, p. 77) o 
Bullying é uma agressividade crônica, destru-
tiva, normalmente aceita pelos circundantes 
como brincadeira, mesma que seja de mau 
gosto, que acaba com a autoestima de sua 
vítima, através da intimidação, do aterrorizar, 
e atormentar, colocando apelidos, cutucando 
ou mesmo ofendendo com palavras e atos 
incluindo destruir também seus pertences 
como material escolar, roupas, etc.

A vítima se sente perseguida, humilhada 
e acaba se isolando como se o problema 
fosse ela. Fica mais quieta, seu rendimen-
to escolar e relacional cai, perde interesse 
em sair de casa, muito menos ir ao local 
onde acontece o bullying (FREIRE, 1980, 
p.77)

Existem relatos de alunos, vítimas do 
bullying, que chegam ao extremo de matar 
seus colegas e depois se suicidam. Para evi-
tar essa face terrível do bullying é preciso que 
toda a escola seja mobilizada para identificar 
onde ele está acontecendo e interferir severa-
mente para que seja interrompido.

O papel da escola é informar aos pro-
fissionais da educação, professores e alunos 
o que é o bullying e deixar claro que nesse 
ambiente não admitirá a sua prática, pois a 
prevenção é o melhor remédio.

A atuação dos professores também é 
fundamental nesse processo educativo. Há 
uma série de atividades que podem ser feitas 
em sala de aula para falar desse problema 
com os alunos. As brincadeiras entre colegas 
no ambiente escolar ocorrem de forma natu-
ral. O que a escola precisa é distinguir o limiar 
entre uma piada aceitável e uma agressão.

Ao perceber o bullying, o professor 
deve corrigir e orientar os alunos envolvidos. 
Em casos de violência física, a escola deve 
tomar as medidas devidas, sempre envolven-
do os familiares. O bullying só se resolve com 
o envolvimento de toda a escola - direção, 
professores, profissionais da educação, fun-
cionários e alunos juntamente com a família.
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O PROFESSOR DIANTE DE CASOS 
EXTREMOS DO BULLYING (VIOLÊNCIA E 
AGRESSIVIDADE ESCOLAR)

O papel do professor vem passando 
por um intenso processo de modificação nas 
últimas décadas, reflexo de constantes mu-
danças na sociedade, gerando novos desa-
fios, demandas, instrumentos facilitadores e 
também inúmeros obstáculos.

Um dos principais desafios encontra-
dos pelo educador está no comportamento 
do aluno. O aumento de atitudes agressivas, 
atos violentos, transgressão de regras, vio-
lação dos direitos alheios, entre outras ma-
nifestações no ambiente escolar, evidenciam 
importantes desajustes na relação aluno-pro-
fessor.

A relação entre aluno-professor e vice-
-versa deve se pautar nos princípios éticos, 
incluindo o respeito e consideração à pessoa 
do próximo, onde cada autor desempenha seu 
papel para que a escola seja um ambiente de 
construção de saberes e de formação moral e 
de socialização, com base na solidariedade, 
fraternidade e democracia.

No entanto, muitas vezes o bullying 
pode gerar conflitos nesta relação e se trans-
formar em atos de violência e agressividade, 
tais como: descaso, xingamentos, agressões 
verbais, agressão física e outras condutas 
previstas no Código Penal.

Um aluno vítima de bullying não conse-
gue se relacionar com o próximo de maneira 
positiva e seus relacionamentos se tornam 
agressivos pois por pressão dos pais con-
tinuam frequentando as aulas ignorando os 
sintomas do bullying. E muitas das vezes, o 
professor que está na linha de frente recebe 
essa violência e agressividade praticada con-
tra ele. E sem saber de onde são as raízes 
desse conflito que podem estar em qualquer 
ambiente onde a criança ou o adolescente 
vive.

O professor precisa ser sensível e pers-
picaz para identificar esses sintomas pois 
sabe que sendo constantes e não pontual, 
poderá corroborar para o desenvolvimento 
da personalidade agressiva na vida adulta 
do aluno e conduzi-lo para delinquência e 
criminalidade, gerando assim, repercussão e 
reflexos fora do ambiente escolar.

Para Royer (2002, p.253):

[...] os professores, no decorrer de sua 
formação inicial ou mais adiante, tem que 
desenvolver a capacidade de intervir e de 
evitar comportamentos agressivos nas es-
colas. Sejamos mais claros: a capacidade 
de ensinar a ler, escrever e fazer opera-
ções matemáticas não é mais suficiente 
para educar os jovens que hoje frequen-
tam nossas salas de aula (ROYER, 2002, 
p. 253).

Para Haydt (1995, p.87):

Na relação professor-aluno, o diálogo é 
fundamental. A atitude dialógica no pro-
cesso ensino-aprendizagem é aquela que 
parte de uma questão problematizada, 
para desencadear o diálogo, no qual o 
professor transmite o que sabe, aprovei-
tando os conhecimentos prévios e as ex-
periências anteriores do aluno. Assim, am-
bos chegam a uma síntese que elucida, 
explica ou resolve a situação-problema 
que desencadeou a discussão (HAYDT, 
1995, p.87).

A relação entre professores e alunos 
deve ser uma relação dinâmica e com muita 
confiança e diálogo, como toda e qualquer 
relação saudável entre seres humanos. Isso 
ajudará no combate ao bullying e as suas 
possíveis consequências de violência gerada 
por ele.
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A ESCOLA DIANTE DE CASOS 
EXTREMOS DE BULLYING (VIOLÊNCIA 
E AGRESSIVIDADE ESCOLAR)

Nos últimos anos, a violência e a agres-
sividade nas escolas decorrentes dos casos 
extremos de bullying têm preocupado o poder 
público e toda sociedade, principalmente, pela 
forma como ela tem se configurado. Embora seja 
um assunto muito discutido no ambiente escolar, 
é muito difícil defini-las.

Os tipos de violência são inúmeros, desde 
a violência contra o patrimônio da escola (car-
teiras, mesas, ventiladores, janelas, banheiros, 
aparelhos eletrônicos), bem como a violência 
social, psicológica, até mesmo violência física 
(agressão, propriamente dita).

Atualmente nota-se que as mídias denun-
ciam insistentemente sobre atos de violência nas 
escolas decorrente do bullying. Muitas vezes há 
violência somente entre alunos, mas infelizmente 
já existem muitos casos onde há violência contra 
os professores.

Segundo Pino (2007, p. 786), “Por ser a 
violência um problema da sociedade como um 
todo, particularmente quando atingem determi-
nados patamares de intensidade, ela repercute 
logicamente no meio escolar, de várias maneiras 
e por várias razões”.

A escola é o ambiente onde o aluno passa 
o maior tempo da sua infância e juventude e se 
não tem medidas preventivas contra o bullying, 
ela tem incapacidade de interferir nesse proces-
so violento e agressivo.

Na realidade a agressividade deve ser 
concebida como um processo comportamental, 
no qual alguém ou grupo de indivíduos saem 
prejudicados, a partir de ato praticado por outro 
alguém ou por outro grupo de indivíduos. Para 
Aquino (2000, p.160):

A violência pode ser praticada de forma dire-
ta ou indireta, atingindo física ou moralmente 
a vítima, passando a “designar um amplo 
espectro de danos impingidos a outrem, em 
determinada situação relacional; danificação 
esta que pode comportar diferentes alvos: 
desde a integridade física e/ou moral, pas-
sando pelos bens materiais, até a participa-
ção simbólica e/ou cultural daquele” (AQUI-
NO, 2000, p.160).

Também tem a forma como a escola 
se comporta na sua dinâmica de trabalho. 
Se a escola for um poder de dominação que 
não tolera as diferenças que existem em seu 
interior, ela também será atingida por formas 
de resistência que não se submetem às im-
posições das normas do dever-se.

Em geral as formas de resistência apa-
recem através de atitude de agressão e in-
disciplina. A excessiva disciplina que pode 
ser imposta pela escola ao desconsiderar o 
modo como são partilhados os espaços, o 
tempo, as relações emocionais entre os alu-
nos geram uma reação que explode na indis-
ciplina incontrolável, ou na violência banal.

A escola tem como uma de suas fun-
ções desenvolver um pensamento reflexivo 
nos alunos ajudando-os a construir uma com-
preensão coerente da realidade resgatando 
os princípios éticos e desenvolvendo ações 
que desenvolvam as habilidades socioemo-
cionais.

Essas habilidades visam a promoção e 
difusão dos valores de solidariedade, respei-
to, honestidade, responsabilidade, fraternida-
de e de convivência que parecem estar sendo 
deixados de lado.

Logo, precisa trabalhar juntamente com 
os pais e seus familiares na educação das 
crianças e adolescentes, de forma que pos-
sam auxiliá-los, mostrando qual caminho é 
correto e seguro a ser seguido.

Uma escola que se transforme num es-
paço onde todos os temas são debatidos de 
forma aberta ao diálogo e participação efetiva 
dos alunos tende a ser um estabelecimento 
de confiança e parceria. Isso cria uma rede de 
combate ao bullying e as suas faces terríveis.
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A BOA CONTRIBUIÇÃO DA ESCOLA 
PARA O COMBATE AO BULLYING

Sempre é importante salientar que a esco-
la contribui de maneira positiva para o desenvol-
vimento pleno da personalidade do aluno, bem 
como sua formação de ser livre e de cidadania.

Entretanto, um ser livre implica em res-
peitar o outro e suas ideias, estar aberto ao 
diálogo e a troca de opiniões. O aluno precisa 
se sentir seguro e confortável para expressar 
os seus sentimentos

E muitas vezes não são encontrados 
ambientes tão sutis dentro da escola, e ultima-
mente diversos assuntos sobre indisciplina e 
violência no ambiente escolar são abordados 
por alguns teóricos famosos.

Outro fator a ser considerado é que a 
escola não é o único meio de formação do 
aluno. Apesar de contribuir com muita impor-
tância esse papel formativo, ela auxilia no 
prolongamento e continuidade nos papéis so-
ciais construídos dentro do ambiente familiar.

Freire (1980, p. 34) destaca as novas 
características necessárias à escola que fos-
se capaz de transformar as atitudes e a cons-
ciência do homem, como: ”estar pronta para 
um mundo em mudanças rápidas e constan-
tes, que fosse plástica e dinâmica e, assim, 
estivesse ligada à vida.”

A escola deveria enfatizar à sua prática 
o incitar a participação, a ingerência e o diá-
logo; com atividades plurais, ela deveria ser 
uma comunidade do trabalho e do estudo, pri-
vilegiando o trabalho em grupo e a pesquisa.

Além de fazer o aluno “aprender a 
aprender” ao enfrentar as dificuldades, re-
solver questões, desenvolver hábitos de so-
lidariedade, de participação, de investigação 
e, ainda, criar disposições mentais críticas e 
oportunidades de participação no próprio co-
mando da escola, tendo o autogoverno como 
uma das principais preocupações.

Segundo Freitag (1980, p.17) a educa-
ção é responsável pela manutenção, integra-
ção, preservação da ordem e do equilíbrio, e 
conservação dos limites do sistema social. E 
reforça "para que o sistema sobreviva, os no-
vos indivíduos que nele ingressam precisam 
assimilar e internalizar os valores e as normas 
que regem o seu funcionamento”.

Mészáros (2005) salienta que a “educa-
ção deve qualificar para a vida, e não para o 
mercado, como está impregnada na ideologia 
capitalista, como mercadoria, um negócio”.

Para ele, a crise educacional não resul-
ta apenas da modificação política dos pro-
cessos educacionais, mas da reprodução da 
estrutura dos valores que perpetuam a ideo-
logia da sociedade mercantil.

Por isso, a escola é responsável pela 
promoção do desenvolvimento pleno e inte-
gral do indivíduo. Então, cabe a ela definir-se 
pelo tipo de cidadão que deseja formar, de 
acordo com a sua visão de sociedade.

Cabe-lhe também a incumbência de de-
finir as mudanças que julgar necessário fazer 
nessa sociedade, através das mãos do cida-
dão que irá formar. Por isso ela sempre terá 
uma boa contribuição e um papel importante 
na sua formação como um ser integral.

Caso não defina essas mudanças e 
suas especificidades, a escola não será um 
ambiente harmonioso e será inevitável a cons-
trução de um ambiente propício a casos de 
bullying com terríveis consequências.

É na escola que se depreende a ne-
cessidade de educar gerações saudáveis e 
contribuir verdadeiramente em alunos que te-
nham uma resolução criativa e uma gestão 
construtiva dos conflitos. Abordaremos mais 
sobre as causas e consequências do bullying 
na escola e sugestões para o combate das 
suas faces terríveis no tópico final.
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A FACE TERRÍVEL DO BULLYING NA 
FAMÍLIA

A família é a primeira referência de uma 
criança como ser social e a construção da sua 
personalidade é construída nesse ambiente. 
Uma criança saudável e segura depende mui-
to de como ela é tratada no ambiente familiar.

Todo adulto já foi uma criança, esse é 
um fato inegável. Mas será que o seu ambien-
te familiar foi favorável na construção de uma 
infância saudável? Será que ela sempre foi 
vista e respeitada como tal?

Se atualmente a criança é considera-
da um ser com identidade própria com suas 
particularidades respeitadas, saiba que nem 
sempre foi assim. Ao regressar a história da 
infância, vimos que a criança já foi considera-
da um ser quase invisível e sem valor.

E seguindo esse raciocínio, a falta de 
identidade e respeito dessas particularidades 
se torna um ambiente propício para o surgi-
mento do bullying no ambiente familiar. Por 
isso é importante analisarmos o processo his-
tórico da infância.

A concepção de infância e criança que 
temos atualmente se deu devido às transfor-
mações econômicas e sociais ao longo da 
história e que encontrou muitos percalços du-
rante esse processo.

A infância, segundo KUHLMANN JR. 
(1998, p.16), “tem um significado genérico 
e, como qualquer outra fase da vida, esse sig-
nificado é função das transformações sociais: 
toda sociedade tem seus sistemas de classes 
de idade e a cada uma delas é associado um 
sistema de status e papel”.

No Brasil a história da infância é marca-
da pelo abandono, exploração e morte. Entre-
tanto, em cada momento histórico, felizmente 
ela delineia para uma nova e boa concepção 
de criança, imprimindo uma nova identidade.

Com o passar do tempo, o conceito ne-
gativo que a criança somente ocupava um 
espaço geograficamente dá o lugar a um 
conceito positivo de destaque, identidade e 
direitos.

Mas infelizmente o conceito negativo 
da infância brasileira foi o combustível para 
que o bullying encontrasse um grande campo 
de atuação por causa da desvalorização da 
criança e do seu significado pejorativo que 
inculcou na cultura das famílias brasileiras du-
rante tantos anos.

O processo de identidade por uma in-
fância respeitada e criança cidadã foi longo 
e difícil. Assim como o seu direito à educa-
ção para ter um espaço apropriado de qua-
lidade que atendesse as especificidades de 
cada faixa etária. Além do ambiente familiar, 
a escola acompanhou os rumos da história. 
Várias terminologias e finalidades designaram 
tais instituições a princípio jardim de infância, 
escola maternal até chegar à nomenclatura 
Educação Infantil, atualmente designada a 
atender de 0 a 6 anos.

Se no início as instituições eram volta-
das com ênfase ao assistencialismo, agora 
deve englobar uma proposta pedagógica 
para atender e respeitar a criança nos seus 
aspectos psicológicos, afetivos, emocionais, 
cognitivos e físicos.

A concepção de criança e escola se-
guiu os avanços e as necessidades da so-
ciedade. Hoje a escola tem uma ação social, 
é essencial para a formação do ser humano, 
para o progresso da sociedade e da própria 
humanidade.

A escola como instituição social não 
deve somente ensinar os conhecimentos his-
toricamente produzidos, ela deve permear o 
formato de organização da sociedade de for-
ma que permita o convívio e a participação 
na cultura global.
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Mas e o papel da família? Será que ela 
acompanhou os avanços e as necessidades 
da criança e valorizou a infância na constru-
ção da sua personalidade em um ser crítico 
e autônomo?

Porque antes de frequentar o ambiente 
escolar, a criança deve ser pautada no seu 
ambiente familiar. Ela estenderá os laços 
construídos dentro da sua família e como uma 
esponja absorverá outros conhecimentos im-
portantes para o seu desenvolvimento.

Algo é bastante claro: uma criança que 
antes de se ambientar à escola, ela deve tra-
zer uma bagagem histórica de atos e palavras 
saudáveis que permita a uma entrega de no-
vas descobertas. É um livro que continuará 
escrevendo novos capítulos.

E ao mencionar metáforas para elucidar 
uma criança saudável e segura advinda do 
seu ambiente familiar, não podemos esquecer 
historicamente que vivemos em uma socie-
dade contemporânea, precisamente em uma 
sociedade grafocêntrica.

Isso quer dizer que estamos numa so-
ciedade que é centrada na escrita. Desta for-
ma, desde o nascimento as crianças já estão 
e fazem parte do universo da leitura e da es-
crita. Pelo menos é o que se espera dos seus 
pais e responsáveis no seu ambiente.

Assim sendo, o papel e o desafio da 
família com a continuidade da escola é fazer 
esse mundo grafocêntrico ter significado na 
vida da criança. Crianças com uma identida-
de bem definida e ciente do seu significado 
com certeza não sofrerão as faces terríveis do 
bullying nem no ambiente familiar e nem no 
ambiente escolar.

E não é preciso dominar a leitura e es-
crita para que tal ação tenha significado, pois 
a criança já se relaciona com a linguagem 
oral e escrita e percebe seu uso, variedade 
e características dentro do ambiente familiar.

Por isso, a formação da criança me-
diante a família tem um papel relevante no 
combate ao bullying. Um lar bem harmonioso 
e definido nas suas particularidades cria um 
ambiente seguro e favorável para a criança.A 
família é o primeiro agente transformador da 
criança. É o local onde se constroem as suas 
primeiras relações e onde tem os primeiros 
contatos sociais e definições como se enxer-
ga no seu meio.

Esse ambiente é importante para o re-
conhecimento da criança como um sujeito 
histórico e participativo na sociedade. No qual 
seus direitos conquistados sejam respeitados 
e que ocorra de forma efetiva e significativa.

E junto com a escola, se tornam parcei-
ros rumo ao combate contra as faces terríveis 
do bullying. Pois a educação é uma ação so-
cial e ativa não sendo considerada como ape-
nas regras punitivas mas cumpre uma função 
vital para o desenvolvimento da criança.

AS FACES TERRÍVEIS DO BULLYING 
ORIGINADA PELO AMBIENTE FAMILIAR

Apesar do bullying ser um problema 
social e ocorrido no mundo todo, a sua ten-
dência é ser extravasado no ambiente esco-
lar. Entretanto, muitas das suas causas são 
originadas dentro do ambiente familiar.

Ao se deparar com casos de bullying 
na escola é possível identificar que na maio-
ria das vezes, existem problemas familiares 
como falta de relacionamento emocional, di-
álogo entre os seus membros e até punições 
físicas extremas.

A qualidade e excelência nas intera-
ções sociais cultivadas no ambiente familiar 
dificultam as faces terríveis do bullying. Pois 
as crianças e os adolescentes conseguem 
externar as suas emoções e anseios.
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Existem casos que dentro da própria 
casa, eles são vítimas de bullying. A falta de 
carinho e respeito criam seres marginaliza-
dos e geram relações de agressor e vítima 
podendo ser causado por qualquer membro 
da família.

Como os pais são os primeiros educa-
dores é importante que seja estimulado os la-
ços familiares e a imposição de regras. Outro 
fator importante é observar o comportamento 
das crianças e adolescentes e estar sempre 
aberto ao diálogo.

As consequências dessa falha no am-
biente familiar são os casos de indisciplina, 
agressividade ou omissão que aumentam a 
cada tempo. Podemos destacar como as prin-
cipais causas que suscitam esses comporta-
mentos:

- Desagregação familiar,

- Violência doméstica

- Condições econômicas,

- Drogas (alcoolismo e consumo de dro-
gas ilícitas em geral),

- Permissividade,

- Falta de valores,

- Ausência de afetividade,

- Crise de autoridade.

- Pais e/ou responsáveis omissos de 
suas responsabilidades (AQUINO, 1998).

Estes são apenas alguns dos pontos 
inerentes e motivadores de um comportamen-
to arredio, grosseiro e/ou omisso. Por vezes, 
a criança nem tem muita noção do que está 
fazendo, mas reproduz o que vivencia e acre-
dita este ser o melhor modo de resolver e/ou 
garantir o que deseja.

Outro fator inerente é que cada vez mais 
temos crianças crescendo em um ambiente 
familiar sem regras e limites. Elas fazem a sua 
própria vontade e regras a seu bem querer 
sem olhar às consequências ou riscos que 
podem trazer. Podemos elucidar melhor isso 
conforme Aquino (1998, p.7): “[...] às crianças 
de hoje em dia não têm limites, não reconhe-
cem a autoridade, não respeitam as regras, 
a responsabilidade por isso é dos pais, que 
teriam se tornado mais permissivos”.

Infelizmente é comum observarmos 
crianças sem noção do que é ter educação e 
o modo como se comportam para demonstrar 
a sua existência e conhecimento. Se acham 
dona de si mesma, impondo seus limites e 
suas regras aleatoriamente.

Na sua maioria, são crianças oriundas de 
uma criação que tudo é permitido e tudo se con-
segue como deseja. São as famosas crianças 
mimadas que ao chegar na escola tem vontade 
própria e por isso xingam e desrespeitam os 
profissionais e colegas como se fosse a coisa 
mais natural possível. Para Aquino (2003):

[...] “a indisciplina se trata de um fenô-
meno escolar que ultrapassa fronteiras 
socioculturais e também econômicas”. 
[...] “A indisciplina realmente não existe 
somente atrás do meio sociocultural, ou 
econômico, ela nasce também através da 
falta de afetividade, do resgate de valores” 
(AQUINO, 2003).

Dessa forma, muitas são as faces terrí-
veis do bullying gerado por falhas dentro do 
ambiente familiar. Entretanto, essas consequ-
ências atingem toda a sociedade e trazem 
muita preocupação.

A criança e o adolescente refletem as 
condições do ambiente familiar no qual es-
tão inseridos interferindo em todos os seus 
meios sociais. Com isso, prejudicam as suas 
relações pessoais, interferem negativamente 
no seu aprendizado e diminui o seu processo 
de desenvolvimento integral.
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AS CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING 
DENTRO E FORA DO AMBIENTE 
FAMILIAR

É certo que podemos afirmar que o bullying 
é um problema social que já ocorre durante mui-
to tempo e em todas as sociedades. Todavia, no 
presente momento ele tem se enraizado de tal 
maneira que ocasiona terríveis consequências.

Podemos também indagar porque esse fe-
nômeno está tão voraz? Porque as suas conse-
quências têm destruído muitas famílias? E como 
essas famílias podem identificar esse tipo de 
comportamento nos seus filhos?

Mencionamos que famílias que têm um 
bom relacionamento emocional e que cultivam 
o diálogo são grandes fatores para se combater 
as faces terríveis do bullying e que na sua falta 
resultam graves consequências.

É no ambiente familiar que a criança e o 
adolescente encontram a segurança necessária 
para criar novos relacionamentos. Por isso, a fa-
mília precisa conhecer o seu papel e responsabi-
lidade para o desenvolvimento saudável de todos 
os seus membros. Minayo (1999) afirma que:

A família é uma organização social com-
plexa, um microcosmo da sociedade, onde ao 
mesmo tempo se vivem as relações primárias 
e se constroem os processos identificatórios. É 
também um espaço em que se definem papéis 
sociais de gênero, cultura de classe e se reprodu-
zem as bases de poder (MINAYO, 1999, p. 83).

Quando a família não consegue identifi-
car o seu papel social traz terríveis consequên-
cias e geralmente quem sofre são as pessoas 
mais frágeis desse relacionamento.A criança ou 
adolescente vítima ou agressora do bullying de-
monstram comportamentos inadequados para 
um ser saudável e é geralmente na escola que 
os extravasam.

Comportamentos mais frequentes são in-
disciplina com professores, apatia, exibicionismo, 
desvalorização dos conteúdos, discussões de 
modo a provocar agitação geral da sala e entra-
das e saídas “justificadas”.

Também tem os comportamentos excep-
cionais, mas não menos importantes pois são 
causas graves é a agressão a colegas ou pro-
fessores, roubo, provocações sexuais ou racistas 
denegrindo as pessoas à sua volta.

O comportamento agressivo é um proble-
ma universal, tradicionalmente admitido como 
natural e frequentemente ignorado ou não valori-
zado pelos adultos. Estudos realizados nas duas 
últimas décadas demonstraram que a sua prática 
pode ter consequências negativas imediatas e 
tardias para todas as crianças e adolescentes di-
reta ou indiretamente envolvidos (LOPES NETO, 
2005).

Todos esses principais comportamentos 
demonstram que a criança e o adolescente estão 
exteriorizando a necessidade urgente de serem 
vistos e ouvidos no seu meio. Apesar de uma 
forma muito negativa e que passe desapercebido 
dos nossos valores morais e éticos, são crianças 
e adolescentes que precisam urgentemente de 
ajuda.

Essas são as faces terríveis do bullying 
praticado na escola segundo o autor:

É um fenômeno devastador, podendo vir 
a afetar a auto-estima e a saúde mental 
dos adolescentes, assim como desenca-
dear problemas como anorexia, bulimia, 
depressão, ansiedade e até mesmo o sui-
cídio. Muitas crianças vítimas do bullying 
desenvolvem medo, pânico, depressão, 
distúrbios psicossomáticos e geralmente 
evitam voltar à escola quando esta nada 
faz em defesa da vítima (GUARESCHI, 
2008, p. 17).

São necessárias medidas preventivas 
de combate ao bullying, entender esse fenô-
meno de maneira responsável para preservar 
a vida das nossas crianças e adolescentes. 
Também é necessário orientar as famílias 
para que elas possam identificar e agir dian-
te desses comportamentos dentro de casa.
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AÇÕES QUE VALORIZAM O CARINHO 
E RESPEITO CONTRA O BULLYING NO 
AMBIENTE FAMILIAR

Um ambiente familiar saudável baseado 
no carinho e respeito é importante para a for-
mação da criança, pois a família é a primeira 
sociedade e o meio onde ela convive em to-
das as etapas da sua vida.

A família que proporciona o bem-estar 
de uma criança tem a certeza da sua forma-
ção em um ser apto para o convívio social. 
Fora que é um dever constitucional da família 
assegurar esse direito à criança.

É importante destacar que nem sempre 
foi assim, pois os direitos conquistados foi um 
processo construído historicamente. Segundo 
os REFERENCIAIS CURRICULARES, (1998, 
p.21) "a concepção de criança é uma noção 
historicamente construída e consequentemen-
te vem mudando ao longo dos tempos, não 
se apresentando de forma homogênea nem 
mesmo no interior de uma mesma sociedade 
e época".

Para entender o conceito de carinho e 
respeito contra as faces terríveis do bullying 
dentro do ambiente familiar, é relevante enten-
der que o conceito de infância se desenvol-
veu ao longo da História do Brasil que no final 
garantiu que a criança hoje tenha seu espaço 
na sociedade e direitos garantidos perante o 
Estado e a família.

Infelizmente muitos direitos ainda são 
negados às crianças e nem sempre a socie-
dade a enxergou como um ser de característi-
cas próprias, pois por muito tempo elas eram 
distinguidas por sua ascendência, etnia, raça 
e principalmente por sua classe social.

Por consequência, muitas crianças não 
recebem o carinho e o respeito das suas fa-
mílias. Essas não conseguem compreender 
a importância desses laços para o desenvol-
vimento de um ser crítico e autônomo. E o 

resultado são crianças tímidas, amedrontadas 
ou agressivas e indisciplinadas que não en-
tendem o seu papel no convívio social. Esse 
deslocamento e a falta de pertencimento do 
meio faz com que muitas sejam vítimas de 
bullying.

O bullying aumenta essas proporções 
e as mantém perdidas. Sem um referencial 
seguro no ambiente familiar, a criança perde 
o direito do seu bem-estar e da sua segu-
rança como cidadã. E esse comportamento 
aumentará com o passar do tempo caso nada 
seja feito. Muitas famílias não conseguem en-
tender esse processo tão nocivo e a falta de 
diálogo e/ou ajuda de um profissional dificul-
tam o combate contra o bullying.

Outro fator a ser considerado é que vi-
vemos numa sociedade moderna do século 
XXI, marcada por grandes transformações, 
dentre elas as tecnológicas. Onde as infor-
mações são em tempo real e vinda de todas 
as partes do mundo. Entretanto, a tecnologia 
não pode substituir a função da família para 
a criança e o adolescente.

Para uma infância e adolescência sau-
dável e segura rumo a um cidadão ciente 
do seu papel na sociedade, a família preci-
sa estar presente e atuante. Mesmo com as 
dificuldades e limitações sociais, culturais e 
econômicas.

Muitas famílias tendem a jogar essa res-
ponsabilidade para a escola. Em vez de ser 
um trabalho de parceria, acaba sobrecarre-
gando os papéis sociais dessa instituição. E 
quem sofre a consequência são as crianças 
e os adolescentes.
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AS CAUSAS E AS FACES TERRÍVEIS DO 
BULLYING NAS ESCOLAS

Neste tópico, vamos falar mais espe-
cificamente sobre o bullying dentro das es-
colas, considerando que este é um dos prin-
cipais cenários desse tipo de ocorrência e 
ao mesmo tempo, um espaço de formação 
intelectual, cultural e social, e deve contribuir 
ativamente combatendo qualquer episódio de 
violência e agressão entre os alunos.

Mas como o bullying encontra um espa-
ço propício para a sua face terrível sendo que 
a escola é um ambiente de construção de 
pensamento e criticidade para a criação de 
um ser humano saudável e feliz? O que deve-
mos observar dentro do ambiente escolar são 
os comportamentos dos alunos dentro e fora 
da sala de aula. Pois muitas das vezes são 
os professores os primeiros identificadores.

Entretanto, esses sinais podem ser iden-
tificados por qualquer profissional de educa-
ção desde a entrada dos alunos nos portões 
da escola. E como esses comportamentos 
podem ser identificados?

Esses comportamentos nem sempre 
são motivados, os mais fortes utilizam os 
mais fracos como objetos de diversão, prazer 
e poder, com a intenção de humilhar, intimidar 
e amedrontar as suas vítimas. Os agressores 
que praticam o bullying escolhem os indivídu-
os que estão em desigualdade, seja por situ-
ação financeira, ou por características físicas 
ou até mesmo faixa etária.

Não existe um manual para que o profis-
sional de educação define como os agresso-
res escolhem suas vítimas, mas normalmente 
os escolhidos são aqueles que não conse-
guem reagir às agressões sofridas.

Todavia é muito comum com o passar 
do tempo e na sua prática pedagógica, o pro-
fissional da educação observar que alguns 
alunos possuem dificuldades de se relaciona-
rem com os demais colegas, seja por timidez, 
por traços característicos de personalidade 

ou porque não se sentem seguros.

Mas algo é bastante perceptível na ação 
do bullying: as suas vítimas estão, na maio-
ria das vezes, inseridas no quadro de evasão 
escolar. Pois eles não conseguem suportar 
a pressão, não conseguem externar os seus 
sentimentos e também em muitos casos não 
encontram apoio no ambiente escolar.

Muitos alunos têm medo de denunciar 
o seu agressor. Esse sentimento gerado cau-
sa paralisia e impede de raciocinar a melhor 
maneira de sair dessa situação. E caso o pro-
fissional de educação não seja sensível para 
detectar este comportamento, o aluno sofre, 
se exclui e se isola do ambiente social.

E essa falta de sensibilidade pode acon-
tecer não apenas com os profissionais da 
educação, mas também para alguns alunos 
que são espectadores do bullying e que por 
falta de maturidade para assimilar todo esse 
contexto seguem na lei do silêncio.

Eles observam tudo, mas nunca tomam 
partido, e também não saem em defesa da vítima 
justamente por medo de ser a próxima ou por se 
tornarem indiferentes com o problema do outro.

Promover um ambiente escolar confor-
tável e seguro aos alunos é extremamente 
vital para que eles alcancem não apenas um 
aprendizado eficaz mas que desenvolvam as 
suas habilidades socioemocionais.

Uma criança e adolescente que tem 
consciência de quem eles são e como se 
enxergam no seu meio estarão mais seguras 
e confiantes de si. Dificilmente serão vítimas 
de bullying porque sabem quais são os seus 
pontos fortes e como desenvolvê-los. Infeliz-
mente, os casos de bullying estão crescendo 
cada vez mais dentro das escolas e gerando 
muitas agressões verbais, físicas ou virtuais 
entre os alunos, atitudes essas que podem 
afetar sua autoestima, autoconfiança e de-
sempenho escolar e familiar.
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A união entre os familiares, os profis-
sionais da educação, a comunidade e os 
próprios alunos é essencial para atingir bons 
resultados na prevenção contra a ação do 
bullying na escola para que formem cidadãos 
conscientes e saudáveis. Essa conscientiza-
ção deve deixar evidente ao aluno a importân-
cia do desenvolvimento das suas habilidades 
socioemocionais, como os valores de respei-
to, solidariedade, compreensão, colaboração 
e amizade avante a face terrível do bullying e 
suas consequências.

AS CAUSAS DO BULLYING DENTRO DAS 
ESCOLAS

Os motivos que levam a prática do 
bullying dentro das escolas é a posição hie-
rárquica de poder sobre o outro, de se mos-
trar superior ante a aspectos físicos, aspectos 
sociais, aspectos culturais, aspectos econô-
micos, a orientação sexual e até mesmo de 
rendimento escolar.

Geralmente os agressores têm a neces-
sidade de reproduzir em suas vítimas, as vio-
lências e agressões que sofrem, porque esse 
tipo de atitude é uma forma de ser notado e 
assim eles conseguem exercer autoridade so-
bre suas vítimas. Em muitas vezes esses atos 
são realizados para se autoafirmar, para que 
assim possam obter reconhecimento e satis-
fação pessoal. É um ciclo vicioso que só traz 
infelicidade e medo para todos os envolvidos.

Outro fator negativo desse ciclo é que a 
lei do silêncio predomina porque é um evento 
que a maioria dos alunos são testemunhas e 
não o denunciam porque é mais sensato no 
seu ponto de vista que é melhor ficar do lado 
de quem tem mais poder.

O bullying encontra campo propício na 
falta de empatia e em todo tipo de recusa e 
diferenças que envolvam raça, religião, con-
dições financeiras, algum tipo de deficiência 
física, diferença psicológica ou orientação se-
xual.

Diante disto, seria importante que as es-
colas estivessem preparadas para o desenvol-
vimento de projetos com medidas preventivas 
contra o bullying e também outros assuntos 
relevantes em parceria com a família. Esses 
projetos necessitam ter a participação efetiva 
dos alunos para que eles expressem os seus 
sentimentos e dialoguem os anseios e dúvi-
das. Assim eles se tornarão mais críticos e 
humanos exercendo empatia e respeito com 
o próximo.

E no caso do bullying é necessário que 
os familiares e os profissionais da educação 
estejam atentos a pequenas mudanças ou al-
guns sinais apresentados. As causas podem 
ser nítidas se todos estiverem dispostos a en-
xergar anormalidade no cotidiano dos alunos.

Comportamentos que são considerados 
diferentes e a intolerância latente transformam 
as crianças e os adolescentes em alvos e víti-
mas em potencial. São agressões que podem 
determinar a vida de uma pessoa no futuro e 
até mesmo no presente, agressões que são 
cometidas na maioria das vezes sem motivo, 
simplesmente porque a vítima pode estar in-
comodando o agressor.

Não é porque determinados casos não 
terminam em violência física ou morte trá-
gicas, que ele deixe de ser grave. Ataques 
desse tipo, podem transformar crianças que 
geralmente são alegres e felizes em seres tí-
midos e isolados. A face terrível do bullying é 
dolorosa e cruel, e nem sempre é fácil com-
partilhar com outras pessoas o problema que 
sofre. As vítimas não conseguem assimilar a 
importância de se dialogar e expressar ajuda.

E hábitos costumeiros como a maneira 
de se vestir, de falar, pessoas com quem você 
anda, cor do cabelo, tamanho do cabelo, ma-
neira de agir, infelizmente são todos motivos 
que podem fazer com que uma pessoa seja 
vítima de bullying. É importante destacar que 
o bullying pode ser vivenciado por qualquer 
pessoa, desde que um pequeno motivo pos-
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sa influenciar a este tipo de agressão, sendo 
que muitas das vezes o bullying é ocasionado 
apenas para a diversão da pessoa que está 
praticando este ato.

Dessa maneira, podemos identificar 
as causas mais comuns para a prática do 
bullying, como:

- Inveja: mais comuns entre meninas.

- Medo: todo mundo tem medo de ser 
piada, e isso pode acarretar uma agressão.

- Egocentrismo: algumas pessoas ata-
cam para serem o centro das atenções.

- Confiança na própria superioridade: 
pessoas que se acham superiores ou melho-
res que as demais.

- Proteger a própria imagem: algumas 
pessoas evitam tais círculos de amizade por 
acharem que isso irá atrapalhar sua autoima-
gem.

- Violência na mídia: agressões através 
de redes sociais, televisão ou sites.

- Ambiente familiar ruim: falta de afeto, 
entendimento, carinho e compreensão.

Além desses motivos, podemos apon-
tar a filosofia em que “ o maior e mais forte 
derrota o menor e mais frágil”, muito comum 
em nossa sociedade, como catalisador de 
relações altamente competitivas que podem, 
por sua vez, resultar em uma competição não 
saudável e adversidades entre alunos.

AS FACES TERRÍVEIS DEIXADAS PELO 
BULLYING

As faces terríveis deixadas pelo bullying 
trazem consequências desastrosas e são bem 
variadas. Vai depender da personalidade, do 
emocional e da intensidade das agressões 
sofridas por cada indivíduo. Porém, todas as 
vítimas sofrem com ataques e maus tratos do 
bullying.

As consequências do bullying são de-
vastadoras e afetam os envolvidos de todos 
os níveis sociais, sendo que a vítima tem 
maior probabilidade de sofrer os efeitos das 
agressões pelo resto da vida. O bullying pas-
sou a ser considerado um problema de saú-
de pública e que deve ser reconhecido pelos 
profissionais da área. Principalmente porque 
tem se aumentado os casos de bullying a 
cada dia.

Os sintomas mais presentes de pesso-
as que sofrem algum tipo de agressão causa-
das pelo bullying são: sintomas psicossomáti-
cos, transtorno do pânico, fobia escolar, fobia 
social, transtorno de ansiedade generalizada, 
transtorno de ansiedade social e depressão.

Os estragos das agressões ilimitadas 
são visíveis tanto na vida pessoal dos agre-
didos como na escolar. De acordo com um 
estudo da Universidade da Califórnia, nos 
Estados Unidos, publicado pela American 
Psychological Association, a vítima típica do 
bullying sofre de depressão e ansiedade com 
maior frequência.

Os danos não são apenas para as víti-
mas, os agressores adotam comportamentos 
delinquentes. E acabam levando essa agres-
sividade para a sua vida adulta trazendo risco 
para toda a sociedade. As vítimas do bullying 
apresentam sinais que podem ser notados, 
como: isolamento, em sala de aula tem difi-
culdade de se expressar perante os demais, 
jogos em equipe sempre será o último a ser 
escolhido, sempre está triste ou deprimido, e 
desleixo, falta às aulas com frequência, perde 
constantemente os seus pertences e sempre 
apresenta arranhões ou feridas na pele, re-
gressa da escola com roupas rasgadas, mu-
danças de humor frequente, raramente possui 
amigos.

Já o agressor pode-se identificar pelos 
seguintes comportamentos: faz brincadeiras a 
todo instante, colocar apelidos nas pessoas, 
insulta, menospreza, faz ameaças, incomoda, 
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intimida, faz pichações, pegar pertences de 
outros colegas sem o consentimento do mes-
mo, em casa apresenta comportamento hos-
til, desafiante e agressiva com pais e irmãos, 
porta dinheiros ou objetos sem justificar suas 
origens, e habilidoso para sair de situações 
difíceis.

Para combater o bullying de uma ma-
neira eficaz e segura, é fundamental contar 
com a participação de todos os profissionais 
da área da educação e da saúde junto com 
os familiares.

A ajuda desses profissionais se faz ne-
cessária para que possam observar o com-
portamento do aluno no ambiente escolar, 
como também deve-se observar as condi-
ções psicopedagógicas e ambiente físico do 
ambiente escolar e familiar. Identificado esses 
comportamentos tanto do agressor quanto da 
vítima se faz necessário buscar uma orien-
tação e ajuda psicológica. Um profissional 
dessa área consegue distinguir as causas 
juntamente com a gravidade dessas ofensas 
e/ou agressão.

Pois no âmbito da saúde física e emo-
cional, as vítimas têm baixa resistência imu-
nológica e na autoestima. Sofrem com stress, 
tem sintomas psicossomáticos, transtornos 
psicológicos, fobia, depressão e também são 
suscetíveis ao suicídio. Para algumas vítimas 
de bullying, recomenda-se muitas vezes a mu-
dança de escola, quando o caso é muito gra-
ve e trouxe muitas consequências negativas 
para o aluno, simultaneamente com acompa-
nhamento psicológico.

É recomendável a terapia para as crian-
ças menores como a ludoterapia, que envolve 
brinquedos e conversas. Esse trabalho tem 
muitos resultados eficazes com melhora da 
sua autoestima e a criança aprende a lidar 
melhor com suas emoções. A criança que 
apresenta algum transtorno de conduta costu-
ma fazer os outros sofrerem e sentem prazer 
nisso. Costumam mentir e inventar histórias, 

não respeita autoridades, gosta de colocar 
fogo em objetos, machucar animais e se en-
volve em brigas mais frequentes.

Nesse caso, o mais importante é iden-
tificar o que está por trás da agressão: se ele 
sente prazer na dor do outro ou se ele ape-
nas repete o que vivencia, na rua ou dentro 
de casa. Pois para essa criança os principais 
comportamentos visíveis são o distanciamen-
to e a falta de adaptação aos objetivos esco-
lares, a supervalorização da violência como 
forma de obtenção de poder, o desenvolvi-
mento de habilidades para futuras condutas 
delituosas, além da projeção de conduta vio-
lenta na fase adulta (AQUINO, 1998).

Para os espectadores do bullying, que 
são os alunos na sua maioria, essa lei do 
silêncio que escolhem ficar do lado de quem 
tem poder, estes podem sentir insegurança, 
ansiedade, medo e stress que também com-
prometem todo o seu processo socioeduca-
cional. 

 Infelizmente, devido ao aumento do nú-
mero de casos de bullying na escola, este tipo 
de agressividade e violência não está tão fácil 
de ser observado pelos familiares e profis-
sionais da educação. E na maioria das vezes 
quando são observados esses tipos de com-
portamentos, o grau de violência e as vítimas 
está bem adiantado que omitem esse fato por 
medo ou vergonha (AQUINO, 1998). 
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O bullying e as suas faces terríveis devem ser tratados com grande importância pela 
escola, família e sociedade, por ser um fator de violência que fomenta muita desigualdade e 
injustiça social. A sua prática ocasiona pressões psicológicas ou físicas por parte do agressor, 
destacando e desagradando as diferenças. Bem como consequências físicas e emocionais 
de curto e longo prazo, as quais podem causar dificuldades acadêmicas, sociais, emocionais 
e até legais.

Por isso é essencial que os profissionais da educação e os familiares estejam atentos 
a qualquer sinal de ação agressiva por parte dos alunos, pois não há métodos diagnósticos 
prontos para se determinar essa prática. Todos precisam ser cautelosos quanto às crianças 
mais propensas a agredirem ou a comportamentos anti sociais, a fim de se verificar qualquer 
prática de bullying. Pois quando ele é percebido se torna mais fácil de minimizar ou até mes-
mo de evitar o problema.

Uma excelente proposta para o combate das faces terríveis do bullying é desenvolver 
projetos com esse tema no ambiente escolar. Quanto mais informados sobre o assunto esti-
verem mais preparados estarão para evitar esse tipo de agressão. Outra proposta é criar um 
ambiente propício ao diálogo e participação ativa dos alunos com trabalhos de aperfeiçoa-
mento das habilidades socioemocionais dentro da escola.

Para combater o bullying, é necessário enxergar as brincadeiras de mal gosto e observar 
se as consequências são sérias. Como já foi dito, as vítimas vêm a desenvolver problemas 
de autoestima e passam a ter algumas dificuldades em confiar nas pessoas e se relacionar.

E para que esse tipo de comportamento seja minimizado, deve-se desenvolver ações 
por parte da escola e da família, dependendo do caso também se faz necessário a interven-
ção de profissionais da área da saúde. Nenhum aluno pode sofrer qualquer tipo de agressão 
física ou ser excluído de algum grupo, até mesmo ser submetido a algum tipo de domínio. 
Passar por esses ataques deixa consequências visíveis, que podem ser percebidos facilmente 
no ambiente escolar e familiar.

Deve-se perceber que alguns valores pesam mais do que qualquer diferença, e no mo-
mento em que a pessoa percebe que tem que ser respeitada e que deve tratar o outro como 
quer ser tratado, o problema pode deixar de existir. E para que isso aconteça é necessário 
que haja um apoio e ajuda em todos os sentidos e de todos que estão inseridos no ambiente 
escolar e familiar da pessoa agredida e do próprio agressor.

Também é importante afirmar que o agressor quando percebe que não determina quem 
é a sua vítima e qual será seu futuro, ela se torna protagonista da sua própria vida. Por isso, a 
escola precisa desenvolver espaços abertos aos diálogos com participação efetiva dos alunos 
e não ser um espaço com poder de dominação que gerem alunos passivos.

E esse ensinamento também deve ser criado dentro do ambiente familiar onde os seus 
primeiros aprendizados são ministrados. Aliás, é dentro de casa com a família que a criança 
e o adolescente encontram o seu porto seguro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Um lar harmonioso e definido nas suas particularidades cria um ambiente seguro e 
saudável. É o local onde se resolvem os problemas e que podem evitar que muitos percam 
a vida por motivos tão banais ou insignificantes. Já a escola tem como objetivo desenvolver 
aptidões, senso crítico, aprendizagem e a formação de cidadãos que possam ser capazes 
de conviver em uma sociedade.

E esse ambiente escolar não pode se tornar um local tirano e autoritário, pois pode 
contribuir para uma rotina de violência e agressões decorrente do bullying. Evitando assim o 
trabalho das habilidades socioemocionais e contribuindo no bem-estar dos alunos.

Para os professores é um grande desafio ensinar dentro da escola. Com o aumento nos 
casos de bullying, eles acabam sofrendo diretamente com casos de indisciplinas e falta de 
limites dos alunos na sala de aula. Felizmente, o bullying tem tido uma exposição maior nas 
mídias e também tem sido tema de muitos debates referentes à educação. Porém a preven-
ção e o diagnóstico têm se mostrado difícil de ser compreendido devido às diversas causas 
e consequências.

A prática do bullying não é um assunto recente e atual. Entretanto ele tem se tornado 
mais cruel e violento e os alunos não conseguem assimilar essa posição de poder que deixa 
os agressores mais fortes e suas vítimas mais oprimidas e frágeis. O que realmente preocupa 
nesta situação toda, é que nem sempre essa situação é percebida pelos que estão em volta 
da pessoa agredida. Por isso é importante que todos se posicionem e identifiquem o com-
portamento dos alunos contra essa prática que tem levado muitos a dados tristes a cada ano 
no ambiente familiar e escolar.

É preciso estar bem atento na identificação dos agressores e agredidos de uma forma 
que seja preservada a integridade física, psicológica, para que assim seja garantido o bem-es-
tar de todas as crianças e adolescentes. Além de contar com a ajuda de outros profissionais 
como da saúde para auxiliar na recuperação dos traumas ocasionados pelas faces terríveis 
do bullying.

Portanto, este estudo possibilitou novas abordagens sobre as faces terríveis do bullying 
na família e na escola. Porque mesmo com a sua prática sendo visível e ampla dentro do am-
biente escolar, muitos dos casos são decorrentes do ambiente familiar pela falta de diálogo 
e má relação familiar. Para isso, é necessário criar um bom ambiente na escola e criar fortes 
laços familiares para a preservação dos alunos no combate ao bullying. As crianças e os 
adolescentes precisam ter a sua identidade bem definida com as suas habilidades socioemo-
cionais bem trabalhadas para que tenham a possibilidade de se defender das consequências 
maléficas que pode gerar até a morte.
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