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FCE – NOTA 4

A Educação Superior passa por um momento de diver-
sas reflexões no tocante a sua importância no cenário na-
cional. Percebe-se que de uma forma direta o governo pro-
põe muitos processos de reestruturação do Mec com base na 
mudança de postura de gestão coordenada pelo atual ministro.

O impacto na vida das IES particulares é sentido, na medida em 
que se torna necessário vislumbrar o que se pretende em termos 
de metas plausíveis, ainda mais em se tratando de manter um míni-
mo de sustentabilidade para aquelas mantenedoras de médio e pe-
queno porte, que muitas vezes são forçadas a alçar mão de redução 
do valor de suas mensalidades para manter um mínimo de nível de 
competitividade em relação aos grandes e poderosos players atu-
antes no cenário educacional do país, cada vez mais monopolizado.

Se não bastasse essa tensa situação que impacta nossa rotina, ainda 
se têm que conviver com a grave evolução da taxa de evasão e ina-
dimplência que reina no atual estado econômico em que passamos.      

Outro fator importante se prende a elevadíssima evasão de alu-
nos no ensino médio, que impacta diretamente no número de 
potenciais alunos para a educação superior, criando um gran-
de alvoroço em termos de estratégias na busca de novos alunos.

Nesse sentido, o MEC tem convivido com números assustadores, 
onde, segundo dados do relatório “Education at a Glance 2017”, dis-
ponibilizado pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE) em setembro de 2017, 40% da população brasileira 
entre 25 e 34 anos não possui o Ensino Médio completo. E ainda, uma boa 
parte acaba estagnada no Ensino Fundamental, cerca de um terço dos 
jovens de 15 anos no Brasil ainda se encontra nessa etapa ou evadindo.

Segundo a divulgação de pesquisa divulgada pelo MEC, se o Brasil 
mantiver o atual ritmo de evasão escolar, o país pode levar até 200 
anos, o que equivale a 15 gerações, para atingir a universalização 
do atendimento escolar a jovens de 15 a 17 anos. Por isso, é fun-
damental implementar medidas para combater esse grave problema.

O cenário é de alerta, entretanto, vamos insistir na meta 
de qualificar o nosso ensino superior, haja vista nossa recen-
te conquista ao atingirmos a nota 4 pelo MEC, o que nos mo-
tiva ainda mais a seguir o caminho até então trilhado, a despei-
to de todas as adversidades, com otimismo, mas centrados em 
ações concretas e eficientes, na busca da eficácia educacional. 

Nossos esforços surtiram resultados eficazes,  pois 
alcançamos a nota 4, agora nossa responsabil ida-
de é de, não só mantê-la,  mas melhorá-la ainda mais.

  
 Prof º  Paulo Mantovan
Diretor Acadêmico da Faculdade Campos Elíseos - FCE
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AS PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN E O PAPEL DO ENSINO DE 
ARTES NO SEU DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL

RESUMO

O objetivo deste artigo é revisitar a obra de alguns pensadores sobre a evolução das po-
líticas de inclusão, analisando o desenvolvimento dessas políticas educacionais de inclu-
são e quais os seus reflexos e conclusões para o desenvolvimento de ações pedagógicas 
eficazes no processo de aprendizagem dos portadores de síndrome de down. Os resulta-
dos da análise indicam a importância do ensino de Artes enquanto instrumentos de valo-
rização a incorporação desses indivíduos ao meio social, que apesar de temos evoluí-
dos nessas garantias ainda precisamos avançar na garantia do acesso e principalmente na 
qualidade desse acesso, garantindo o acesso ao processo educacional e do fazer artístico.

 
 Palavras-chave: Educação Escolar; Síndrome de Down; Artes; Arte Educação.
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INTRODUÇÃO

Atualmente podemos verificar um aumento das políticas de inclusão no Bra-
sil, nessa direção a organização do sistema educacional brasileiro (legislação, po-
líticas públicas, práticas pedagógicas etc.) começou a ser repensada para con-
templar os alunos portadores de necessidades especiais nas classes comuns das 
escolas, baseada nos princípios da inclusão escolar como direito desses indivíduos.

A partir dessa constatação este estudo tem como objetivo analisar como o en-
sino de artes é comentado nas referências bibliográficas selecionadas, verifican-
do as possibilidades. Visa também proporcionar uma melhor compreensão a respei-
to do que é inclusão e quais paradigmas se encontram presentes em seu contexto. 

Podemos observar que atualmente a problemática do preconceito inserido na sociedade com 
relação aos portadores de necessidades especiais tem diminuído, porém, as dificuldades ainda 
são enormes, não podemos ignorar que a inclusão é um processo que está sendo construído 
dentro da realidade educacional brasileira, e que as dificuldades são enormes, nesse sentido 
refletir sobre as contribuições da educação  para o avanço dessas políticas é fundamental.

A análise bibliográfica possibilita-nos visualizar o papel importante do ensino da arte 
na construção de um processo educacional inclusivo. E também o seu papel de estimula-
dor do desenvolvimento desses indivíduos, que segundo Werneck (1997) a inclusão re-
quer novos mecanismos e adaptações, não só no âmbito escolar, mais em toda sociedade.
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ARTE E EDUCAÇÃO ESPECIAL

A expressão artística está presente desde 
o início da história da humanidade, ela sur-
giu através das primeiras manifestações grá-
ficas representadas nas paredes e tetos das 
cavernas, onde o homem teve que aprender 
de algum modo a sua técnica e sua função, 
e através dela expressar seus sentimentos e 
ações cotidianas. Assim há milhares de anos 
a arte foi evoluindo e ocupando um impor-
tante espaço na sociedade moderna, e atra-
vés dela “o homem transformou o mundo e 
a si próprio pelo trabalho e, por ele, tornou-
-se capaz de abstrair, simbolizar em seu co-
tidiano”. Partindo desse pressuposto, a arte 
se torna uma prática criadora, é uma criação 
humana com valores estéticos, é a expres-
são do belo, onde o homem procura trans-
mitir em suas obras de arte as suas emoções 
e seus sentimentos, e através dela contar.

Nesse sentido para os alunos especiais a 
arte deve proporcionar uma série de sentidos:

• Interagir com materiais, instrumentos 
e procedimentos variados, desenvolven-
do competências com o manuseio de ferra-
mentas, materiais, técnicas a organização 
e produção artística, bem como as relações 
pessoais e interpessoais na criação artística. 

• Criar uma relação de autoconfiança 
com a construção artística pessoal, respei-
tando a própria produção e a dos outros.

• Compreender e saber identifi-
car a arte como fato histórico, con-
textualizando-a nas diversas culturas.

• Observar as relações entre a pessoa e a 
realidade, com interesse e curiosidade, dialo-
gando, indagando, discutindo, argumentando 
e lendo a obra de modo inteligível e sensível. 

• Buscar e organizar informações sobre 
arte, por meio de contato com artistas, pro-
duções, documentos e acervos, reconhe-
cendo e compreendendo a variedade de 
produtos artísticos e concepções estéticas 
presentes na história das diferentes culturas.

Dessa forma, o ensino de arte é uma for-
ma de promover a percepção, a criatividade 
e a cultura dos alunos com necessidade es-
peciais, pois esses têm poucas oportunida-
des de realização, poucas fontes de prazer, 
portanto, é necessário que essas pessoas 
descubram valores em suas vidas, sintam-se 
importantes, úteis e amadas e a arte possi-
bilita essa igualdade e essa integração, faci-
litando o desenvolvimento do ser humano. 

As artes visuais especificamente tem a ca-
pacidade de desenvolver as percepções do 
aluno l, e essa característica é fundamental 
para o processo de ensino aprendizagem, no 
sentido de promover a motivação e a criati-
vidade, contribuindo para a construção de 
sujeitos mais sensíveis, prontos para desco-
brir suas habilidades e talentos. Através da 
arte a criança expressa seus sentimentos, 
desejos, suas fantasias e ansiedades. Assim, 
a arte estimula a inteligência e contribui para 
a formação da personalidade do indivíduo.

Aprender fazendo  arte é desenvolver 
progressivamente um percurso de criação 
pessoal, ou seja, alimentado pelas intera-
ções significativas que o aluno realiza com 
aqueles que trazem informações pertinen-
tes para o processo de ensino e aprendiza-
gem com outros alunos, professores, artis-
tas, especialistas), com fontes de informação 
(obras, trabalhos dos colegas, acervos, re-
produções, mostras, apresentações) e com 
o seu próprio percurso de aprendizagem.
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 Fazer arte é pensar e refletir sobre o trabalho 
artístico que realiza, assim como sobre a arte 
que é, e foi concretizada na história, podemos 
garantir ao aluno uma situação de aprendiza-
gem conectada com os valores e os modos de 
produção artística nos meios socioculturais.

Ensinar arte em consonância com os modos 
de aprendizagem do aluno significa, então, 
não isolar a escola da informação sobre a pro-
dução histórica e social da arte e, ao mesmo 
tempo, garantir ao aluno com síndrome de 
down a liberdade de imaginar e edificar pro-
postas artísticas pessoais ou grupais com base 
em intenções da sua própria história de vida. 

A Arte contribui para desenvolver o 
senso de estética, sensibilidade e cria-
tividade, e nesse processo de aprendi-
zagem a arte é tão importante quan-
to qualquer outra disciplina do currículo.

A arte torna um processo dinâmico e 
contínuo que deve ser utilizado para faci-
litar a compreensão dos alunos especiais. 

De tal modo, lançam-se olhares especiais 
sobre a arte e descobre-se que através dela, 
o aluno amplia a sensibilidade, a percepção, 
a reflexão e a imaginação, expressando os 
sentimentos e desenvolvendo habilidades 
e o despertar da criatividade, oferecendo 
um contato constante com a realidade e a 
fantasia, além do desenvolvimento do pen-
samento artístico e da percepção estética. 

ARTES E ESTIMULAÇÃO COGNITIVA

“O papel da arte na educação está relacio-
nado aos aspectos artísticos e estéticos do 
conhecimento. Expressar o modo de ver o 
mundo nas linguagens artísticas, dando for-
ma e colorido ao que, até então, se encon-
trava no domínio da imaginação, da perspec-
tiva, é uma das funções da Arte na escola.”

Dra. Analice Dutra Pillar, Doutora em Artes 
pela ECA-USP.

Dentro de um processo de ensino e apren-
dizagem é fundamental que o educador per-
ceba que, antes de ser um aluno com difi-
culdades cognitivas, ele é um ser humano, 
com desejos, alegrias, angústias, fantasias 
e sonhos como qualquer outro indivíduo. 
Nesse sentido é fundamental a capacita-
ção cada vez mais comprometida com essa 
prática docente, capacitados ao trabalho 
de artes com alunos portadores de neces-
sidades especiais, procurando um ensino 
voltado não só para a terapia, mais para um 
universo amplo de possibilidades culturais. 

Quando não há experiência na área artís-
tica, a realização da atividade é bem difícil, 
pois arte não é adestrar para o artesanato 
— não mais do que o ensino seria uma ades-
tração. A arte é acima de tudo expressivida-
de, criatividade, pensamento, conhecimento, 
cultura, percepção, sentimento, elementos 
essenciais na formação de um ser humano.

O professor deve explorar a capacidade 
criativa e expressiva dos seus alunos, pro-
curando formas onde haja um mínimo de 
interferência. Quando é apenas o media-
dor que recebe as propostas dos alunos, 
compreendendo-as e auxiliando em sua in-
vestigação e realização, promovendo o co-
nhecimento por meio da sua construção. 

O professor deve intervir no processo de 
aprendizagem do aluno procurando extrair o 
máximo das suas potencialidades cognitivas. É 
importante e necessária a qualidade da inter-
venção que o educador realizará junto ao aluno; 
é de fundamental importância que seus plane-
jamentos contemplam uma vasta gama de in-
formações e possibilidades no fazer artístico. 
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Deve-se trabalhar com a proposta da he-
terogeneidade, numa perspectiva igualitária, 
garantindo o direito e os deveres de todos 
os alunos, sendo portadores de necessida-
des especiais ou não. O ideal não é negar 
as deficiências de seus alunos, e sim buscar 
adaptação e contribuir para a superação das 
dificuldades e limitações impostas pelas dife-
rentes deficiências que o aluno seja portador. 

Lidando com as diferenças, o universo cria-
dor se amplia e o planejamento do professor 
torna-se mais flexível, recriando a cada aula 
em função da heterogeneidade das neces-
sidades e características dos seus alunos. 

Com a interação estabelecida com os ob-
jetos, materiais e o meio ambiente, o alu-
no faz relação entre vivências anteriores e 
as atuais, procurando formas de expressar 
o desejo de transformar a realidade, partin-
do da imaginação e da fantasia. O professor 
enquanto agente de transformação deve ser 
um mediador do conhecimento diante do 
aluno, que é sujeito da sua própria formação. 

O aluno precisa construir e reconstruir co-
nhecimento a partir do que faz. Para isso, o 
professor também precisa ser curioso, bus-
car sentido para o que faz e apontar no-
vos sentidos para o “fazer” de seus alunos. 
Ele deixará de ser um “selecionador” para 
ser um organizador do conhecimento e da 
aprendizagem. Nesse sentido, podemos di-
zer que o professor se tornou um aprendiz 
permanente, um construtor de sentidos, um 
cooperador e, sobretudo, um organizador 
da aprendizagem, onde a escola proporcio-
ne o desenvolvimento integral do indiví-
duo sem que haja preconceitos e exclusão. 

Esta modalidade de educação é considera-
da atualmente como um conjunto de recursos 
educacionais com estratégias de apoio dispo-
níveis a todos os alunos, oferecendo diversas 

alternativas de atendimento em diferentes es-
paços, seja em classes comuns do ensino re-
gular, com ou sem apoio em salas de recursos, 
como em escolas especiais ou classes especiais. 

É nesse contexto que deve ser inserida 
a prática das artes enquanto instrumen-
to importante do fazer pedagógico do in-
divíduo, proporcionando a diversidade 
das situações de aprendizagem e desen-
volvimento cognitivo para esse indivíduo.

A IMPORTÂNCIA DO AMBIENTE 
PARA O DESENVOLVIMENTO DAS 
PESSOAS COM SÍNDROME DE 
DOWN

Segundo Vygotsky (1994), o ambiente é 
mutável e dinâmico, exercendo um papel 
variado no desenvolvimento infantil, depen-
dendo da idade da criança. À medida que 
está se desenvolve, seu ambiente também 
muda, e, consequentemente, a sua forma de 
relação com este meio se altera. Mas, o am-
biente a que nos referimos não é apenas o 
ambiente do lar da criança, mas também ou-
tros ambientes que ela começa a frequentar 
em cada momento de sua vida, tais como a 
creche, o jardim-de-infância, a pré-escola 
etc. Portanto, o ambiente não deve ser en-
carado como uma entidade estática e perifé-
rica em relação ao desenvolvimento infantil.

A influência do ambiente no desenvolvi-
mento psicológico da criança ocorre, segun-
do Vygotsky (1994), basicamente através da 
experiência emocional do sujeito. Em uma 
experiência emocional estão em relação tan-
to as características próprias do sujeito, como 
aquelas do ambiente, mas não é qualquer ex-
periência que se torna relevante para o cur-
so futuro do desenvolvimento da criança. 
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Em decorrência disso, as situações vividas 
em cada ambiente podem influenciar diferen-
temente as várias pessoas que ali convivem, 
uma vez que, cada criança pode ter uma per-
cepção diferente de um evento, experiencian-
do de um modo particular e, consequentemen-
te, a influência deste sobre o desenvolvimento 
de cada criança acaba sendo muito peculiar.

Nessa perspectiva inserimos os indivíduos 
portadores com síndrome de down e a im-
portância do meio para o seu pleno desen-
volvimento cognitivo e motor, que segundo 
Vygotsky (1994), o ambiente já possui as 
fontes necessárias para o desenvolvimento 
da criança e, portanto, apresenta uma forma 
apropriada que deve estar em relação com 
a forma rudimentar da criança para que o 
desenvolvimento possa ocorrer sem falhas.

Nesse universo a família tem um papel 
fundamental que segundo Pereira-Silva e 
Dessen (2001), desde o nascimento possa 
desempenhar um papel fundamental pro-
porcionando os esses indivíduos um am-
biente de crescimento e desenvolvimento.

A partir dessa reflexão podemos afirmar 
que é extremamente importante que os pais 
adquiram consciência sobre a importância 
da participação deles no desenvol- vimento 
de seus filhos, demonstrando interesse na 
aprendizagem, desenvolvimento e motivando 
através do estímulo e criação de ambientes 
favoráveis a esse processo de aprendizagem. 

Precisamos trabalhar e refletir também so-
bre como professores e direção encaminham 
este trabalho com os alunos portadores de 
síndrome de down, criando instrumentos 
adaptados ao currículo escolar que facili-
te esse processo de ensino e aprendizagem.

Precisamos pensar em situações pedagógi-
cas que acolham esses alunos nas diversas ati-
vidades da escola e estimulem no seu desenvol-
vimento cognitivo e motor. Os conscientizem 
da importância da sua participação constante. 

Segundo o próprio Piaget (1972-2000, p. 50):
Uma ligação estreita e continuada entre os 

professores e os pais leva, pois a muita coisa, 
mais que uma informação mútua: este inter-
câmbio acaba resultando em ajuda recíproca 
e, frequentemente, em aperfeiçoamento real 
dos métodos. Ao aproximar a escola da vida 
ou das preocupações profissionais dos pais, e 
ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um 
interesse pelas coisas da escola, chega-se até 
mesmo a uma divisão de responsabilidades.

Observa-se que a ideia não é a de que famí-
lias ensinem educadores ou vice-versa. O que 
está em jogo é a necessidade de ambas as 
instituições, de trocarem ideias e de conhe-
cer- se mutuamente em benefício da criança.

É fundamental, que a escola se una à famí-
lia para cumprir melhor o seu papel.   Mes-
mo com todas as transformações profun-
das pelas quais a família vem passando, ela 
continua sendo uma instituição muito im-
portante para o desenvolvimento humano.

Envolver a família na educação escolar dos 
portadores de síndrome de down pode sig-
nificar resultados significativos através da 
criação de uma atmosfera que fortaleça o de-
senvolvimento e aprendizagem dessas crian-
ças, através de dois ambientes socializadores.
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As aulas de artes como as de todas as ou-
tras disciplinas do currículo escolar devem ter 
sempre um enfoque direcionado às apren-
dizagens e ao conhecimento, com propos-
tas de atividades que estimulam, instigam 
e provocam no aluno a pesquisar e novos 
conhecimentos, coletar dados, exercitando 
a sua percepção, observação, experimenta-
ção e imaginação. Nesse sentido a prática é 
fundamental, pois é através da vivência que 
se ressignificar. O conhecimento, através de 
suas produções em forma de desenhos, pin-
turas, modelagens, construções, entre outros.

Nessa perspectiva todos os projetos de arte 
devem ser construídos e propostos de forma 
aberta e dinâmico onde leve em consideração 
o contexto sociocultural da comunidade es-
colar, as peculiaridades de cada linguagem ar-
tística e as características individuais dos pro-
fessores e, principalmente, dos seus alunos, 
uma vez que quando trabalhamos com crian-
ças com síndrome de down, tem que saber que 
as dificuldades não são iguais, que um indivi-
dua difere do outro como todo ser humano.

A linguagem visual, enquanto ferramen-
ta envolve um universo amplo de modos 
de expressão, desde a pintura, escultura, 
desenho e gravura, incluindo a fotografia, 
o cinema, o vídeo, as instalações e as ima-
gens tecnológicas. O ensino da arte visual 
contribui de modo relevante nessa forma-
ção ao assegurar o espaço sistematizado de 
construção e reconstrução do conhecimen-
to. É na articulação entre o fazer, o conhe-
cer, o exprimir e o criar que se dá a produ-
ção desse conhecimento estético-visual.

Quando uma criança com síndrome de 
down pinta, desenha ou cria uma escultura, 
organiza espaços, define formas, compõe 
planos, escreve sua história, enfim, produz 
artisticamente, estrutura e articula o sentir 
e o pensar, por meio da construção visual. 

É nesse processo que estão presentes o co-
nhecimento e a leitura dos elementos visuais, 
a organização e a ordenação do pensamento, a 
significação, a construção da imagem, a histó-
ria pessoal e social de vida. Neste sentido, res-
salta-se o fato de que as histórias pessoais são 
diversas, sendo também diversas as possibili-
dades de construção e expressão dessas ma-
nifestações visuais no processo educacional.

ENSINO DE ARTES ENQUANTO 
INSTRUMENTO DE INCLUSÃO
 
Com a Lei n. 9.394/96, sob (art. 26, 2), 

(Brasil, 1996), revogam-se as disposições an-
teriores e Arte é considerada obrigatória na 
educação básica: O ensino da arte constituirá 
componente curricular obrigatório, nos diver-
sos níveis da educação básica, de forma a pro-
mover o desenvolvimento cultural dos alunos.

Segundo Read (1976), a arte na esco-
la vem remover barreiras à aprendizagem 
junto aos indivíduos com necessidade es-
peciais, pois a arte funciona como forma 
de redescoberta, pelo professor e pelo alu-
no, onde deve observar e registrar dados 
para, depois de avaliados, servirem para a 
formulação de teorias oriundas da prática.

O comentário acontecido na Declaração 
Mundial, sobre educação para todos, apro-
vada na Conferência Mundial sobre Educa-
ção para todos, satisfação das necessidades 
básicas de aprendizagem, ocorrida de 5 a 
9 de março de 1990, em Jomtien, Tailân-
dia, conforme relata Carvalho, 2004, p. 67.

É animador constatar que houve a preocu-
pação com as necessidades básicas de apren-
dizagem de todas as crianças.  Porém, o que 
consta da Declaração como satisfação das 
necessidades básicas de aprendizagem tradu-
z-se tanto pelos instrumentos essenciais para 
a aprendizagem (como a leitura, a escrita, a 
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expressão oral, o cálculo, a solução de pro-
blemas), quanto pelos conteúdos básicos da 
aprendizagem, isto é: conhecimentos, habili-
dades, valores e atitudes e o trabalho em arte.

Esses princípios referem-se ao quan-
do ensinar ou ao melhor momento e 
adequadas condições em que assun-
tos novos devem ser apresentados.

Entretanto, independentemente da sequ-
ência e complexidade dos assuntos e inde-
pendentemente dos pré-requisitos cogniti-
vos do aluno, suas motivações e interesses 
fazem parte (a mais significativa) da apren-
dizagem com sucesso (CARVALHO, 2004).

A arte deve ser abordada na aprendizagem 
das diferenças culturais a partir da perspecti-
va de que toda pessoa tem uma cultura, to-
das as culturas são importantes e merecem 
respeito, e a diversidade enriquece a sala 
de aula e  explicaram que “a educação mul-
ticultural desde o início não é um currículo; 
é uma perspectiva e um compromisso com 
a equidade, com a sensibilidade e com a ca-
pacitação da inclusão (STAINBACK, 1999).

Saad (2003), a partir da premissa sobre a 
existência de uma essência humana, consti-
tui-se a crença de que o ensino da Arte deve-
ria ser igual para todos, obedecendo à lógica 
e preestabelecida. O compromisso da esco-
la deve ser como a democratização do saber 
entendendo que o conhecimento é herança 
da humanidade e, portanto, direito de todos.

Atualmente a inserção de alunos com ne-
cessidades especiais no ensino regular seja 
denominada, genericamente, de Educação 
Inclusiva, há de se destacar tecnicamente, 
dois modelos distintos na inserção sejam 
efetiva, junto às aulas de artes (MANTOAN, 
2005).“Todos aprendemos, mas é preciso sa-
ber como ensinar” de tal forma que para en-
sinar alguma coisa a alguém devemos primei-
ramente pensar: “Quais as possíveis formas 
de aprender aquilo que eu quero ensinar?”.

Essa maneira de pensar é o que chamo de 
aprender a aprender, o que também implica 
em aprender a ensinar e está relacionado não 
somente a um domínio de fórmulas, os cha-
mados modelos de capacitação, mas princi-
palmente vinculado com conteúdo e criativi-
dade, essas palavras traduzem uma das portas 
mais importantes da habilidade de um profes-
sor ou de qualquer pessoa do saber ensinar.

As pretensões, assim como o ideal e a ne-
cessidade de construir, são sem dúvida a 
chave-mestra do entusiasmo da vida onde 
múltiplos fatores estão envolvidos, sendo a 
capacitação profissional um dos alicerces des-
sa estrutura. A didática está intimamente re-
lacionada com um vínculo empírico através da 
empatia pessoal entre o aluno e seu professor. 

Visando à capacitação do aluno, o professor 
deve transmitir, com  responsabilidade e entu-
siasmo, a experiência que foi adquirida por meio 
da prática e dos conhecimentos técnicos que 
acumulou com o passar dos tempos, aproximan-
do o aluno ao cotidiano das necessidades sociais, 
dando-lhe bases para determinações morais 
e decisões individuais; evitando, desta forma, 
que determinadas situações gerem uma repug-
nância por ignorância ou mesmo por temor, por 
mais catastrófica que possa lhe parecer  a situa-
ção. A consciência dos nossos limites confere a 
certeza da capacidade de reconhecer até onde 
sabemos, o que podemos fazer, como e quando.
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O conceito de Escola Inclusiva, de acor-
do com as Diretrizes Curriculares Nacio-
nais (BRASIL, 1999), para a Educação Espe-
cial, implica uma postura da escola  comum 
que propõe, no projeto político-pedagógi-
co,  no currículo na metodologia  de ensino, 
na avaliação e na atitude dos educadores, 
ações  que favoreçam a integração social 
e a  sua opção por práticas heterogêneas.

Na concepção de Mantoan (2005), o dire-
cionamento dos conteúdos em Artes, de va-
riar a disposição dos grupos, adotar o ensino 
coletivo, adotar o ensino em grupos peque-
nos, adotar o ensino individual, usar apoio 
e orientação dos colegas, propor atividades 
independentes, propor grupos de aprendi-
zagem, variar os métodos de ensino, ensino 
dirigido pelo professor, pelo aluno, propor-
cionar motivação e reforço, proporcionar 
reforço verbal e não-verbal, ser positivo.

Elogiar realizações concretas, tangíveis, pla-
nejar sequências de atividades motivadas, 
reforçar a iniciação, oferecer opções, usar 
frequentemente as potencialidades e os inte-
resses dos alunos, enviar bilhetes para casa, 
usar cédulas de dinheiro, motivar com tem-
po livre, motivar com atividades especiais, 
exibir mapas de progresso (FREIRE, 1985).

Variar as regras, diferenciar as regras para 
alguns alunos, usar regras explicitas, implíci-
tas. Ensinar auto manejo e acompanhamen-
to de atividades, usar horários e calendários 
diários visuais e pictóricos, verificar frequen-
temente a compreensão, revisão, solicitar 
reforço dos pais, fazer com que o aluno re-
pita as instruções, ensinar técnicas de estu-
do, usar as folhas de estudo para organizar o 
material, planejar, escrever indicações, pra-
zos mais longos, rever e vivenciar situações 
reais, propor generalizações, ensinar em vá-
rios locais, ambientes (BRASIL, 1999, p. 23).

Fusari (1993, p. 71), mudar os métodos de 
apresentação, variar as estratégias curricula-
res, ensinar segundo o estilo de aprendizagem 
do aluno (linguístico, espacial, lógico-matemá-
tico, corporal-cinestésico, musical, interpesso-
al, intrapessoal), assim a abordagem compor-
tamentalista da Arte enfatiza a possibilidade 
da mudança do comportamento a partir de 
princípios condicionantes por acreditar que 
estes proporcionam uma melhor adaptação 
aos portadores de deficiência ao meio-social.

Dessa forma a arte é básica e compreender 
as experiências vivenciadas em sala de aula 
contribui, conforme Carvalho (2004, p. 106).

- Reconhecimento e integração com os 
colegas na elaboração de cenas e na improvi-
sação teatral.

- Reconhecimentos e exploração do espaço 
de encenação com os outros participantes 
do jogo teatral.

- Interação ator-espectador na criação 
dramatizada.

- Observação, apreciação e análise dos 
trabalhos em teatro realizados pelos outros 
grupos. 

- Compreensão dos significados expressi-
vos corporais, textuais, visuais, sonoros da 
criação teatral.

- Criação de textos e encenação com o 
grupo em teatro como expressão e comuni-
cação.

- Participação e desenvolvimento nos jogos 
de atenção, observação, improvisação, etc.

- Reconhecimentos e utilização dos ele-
mentos da linguagem dramática: espaço 
cênico, personagem e ação dramática.

- Experimentação e articulação entre as 
expressões corporal, plástica e sonora.

- Experimentação na improvisação a partir 
de estímulos diversos

- Experimentação na improvisação a partir 
do estabelecimento de regras para os jogos.

- Pesquisa, elaboração e utilização de cená-
rio, figurino, maquiagem, adereços, objetos 
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de cena, iluminação e som.
- Pesquisa, elaboração e utilização de más-

caras, bonecos e de outros modos de apre-
sentação teatral.

- Seleção e organização dos objetos a 
serem usados no teatro e da participação de 
cada um na atividade.

- Exploração das competências corporais e 
de criação dramática.

- Reconhece a utilização da expressão e 
comunicação na criação teatral.

A Arte seja ela em suas formas estáticas ou 
dinâmicas, é a possibilidade de dar forma ao 
sentimento, pensamentos e emoções, organi-
zando-os num texto visual. Sendo assim, uma 
oportunidade de expressão (DUARTE, 1994). 
Para o autor, por meio da Arte, as pessoas po-
dem vivenciar de uma maneira mais profunda 
as experiências e sentimentos, e a partir dessa 
experiência, os sentimentos podem ser des-
pertados para uma atenção mais específica.

O fazer artístico para pessoas com deficiên-
cia intelectual busca ultrapassar a mera ativi-
dade mecânica, como colorir contornos, e pro-
cura possibilitar a expressão da criatividade, a 
construção e reconstrução de significado, a 
aquisição e ampliação do vocabulário estéti-
co dentro de determinado contexto cultural.

A aprendizagem de linguagens e téc-
nicas artísticas permite a exploração e a 
descoberta por meio dos sentidos e da 
percepção para encontrar novas respos-
tas e novas formas de estar no mundo. 

Busca-se não perder de vista o desenvol-
vimento e o exercício das capacidades fun-
cionais, entendidas como a habilidade da 
pessoa de realizar atividades instrumentais 
do seu cotidiano, garantindo sua autonomia. 

Nessa perspectiva a metodologia usada 
pelo educador nos planejamentos das au-
las, exige muita pesquisa e reflexão sobre 
a melhor forma de ensinar, de mediar o co-
nhecimento. Para tal, o profissional deve 
ser comprometido, interessado e reflexivo, 
pois é no planejamento que o professor vai 
escolher o tipo de material que vai utilizar 
no desenvolvimento das aulas, a organiza-
ção do ambiente e as etapas em sequência. 

Pode-se dizer que houve aprendizagem 
quando o indivíduo é capaz de transformar 
uma informação em conhecimento. O aluno é 
capaz de tornar a informação em aprendiza-
gem quando o assunto é de seu interesse, pois 
se não houver interesse por parte do mesmo, 
no decorrer do tempo, este acaba esquecen-
do as informações que pensou ter aprendido. 
Para Freire (1997, p. 15), “o ato de aprender 
necessita da ousadia de perguntar, pesquisar, 
conhecer, e aprender a conviver com a curio-
sidade, o deparar-se com o inusitado, sendo 
que aprender significa mudar, transformar”.

A Arte por meio do fazer permite iniciar 
e desencadear processos criativos ilimi-
tados. Numa aula de Arte, segundo Reily 
(1986), a criança pode sentir-se mais do 
que nas outras horas do dia, ela mesma. 

Por sua vez, Costa (2000) evidenciou a im-
portância de trabalhar a Arte Visual junto a 
crianças com deficiência, no sentido de pro-
mover a motivação e a criatividade, contri-
buindo para a construção de sujeitos mais 
sensíveis, prontos para descobrir suas habili-
dades e talentos. Para tanto, o autor apontou a 
necessidade de oferecer um trabalho em Arte 
que possibilite à criança expressar-se livre-
mente, sem oferecer atividades prontas, via-
bilizando a expressão do seu mundo interior e 
de sua personalidade. Partindo desse pressu-
posto, a arte se torna uma prática criadora, é 
uma criação humana com valores estéticos, é 
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a expressão do belo, onde o homem procura 
transmitir em suas obras de arte as suas emo-
ções e seus sentimentos, e através dela contar. 

Cabe ressaltar, desta forma, os ensina-
mentos de Corrêa, Nunes (2006), que desta-
ca o papel da arte para os alunos especiais:

Interagir com materiais, instrumentos e 
procedimentos variados, desenvolvendo 
competências com o manuseio de ferra-
mentas, materiais, técnicas a organização 
e produção artística, bem como as relações 
pessoais e interpessoais na criação artística.  

Criar uma relação de autoconfiança com 
a construção artística pessoal, respei-
tando a própria produção e a dos outros.

Compreender e saber identifi-
car a arte como fato histórico, con-
textualizado nas diversas culturas. 

Observar as relações entre a pessoa e a rea-
lidade, com interesse e curiosidade, dialogan-
do, indagando, discutindo, argumentando e 
lendo a obra de modo inteligível e sensível.

Para Lowenfeld (1977), a Arte para a crian-
ça representa a forma de expressão mais 
natural, pressupondo que através da livre 
expressão proporcionada pelas Artes Visu-
ais é possível conhecer pensamentos, de-
sejos, fantasias, medos e ansiedades das 
crianças. Para este autor, a criança tem seu 
mundo próprio, suas necessidades internas 
e, muitas vezes, não sabe como lidar com 
ela. Nesse sentido, a Arte é o canal pelo 
qual a criança exterioriza esses sentimentos. 

A prática e o fazer artísticos através do 
desenvolvimento da arte apresenta impor-
tância evidente na vida de todas as pessoas, 
porém no caso dos alunos com necessidade 
especiais assume um papel importante na 

formação de sua personalidade. Essas pes-
soas têm muito poucas oportunidades de 
realização, é necessário que essas pesso-
as tenham a oportunidade de descobrir va-
lores e expressões, consigam se expressar. 

Portanto, o valor da arte na educação espe-
cial deve ser de estimular nos alunos a auto 
expressão, possibilitando o desenvolvimento 
das potencialidades através da criatividade, 
flexibilidade, sensibilidade, reflexão e conhe-
cimento. No ambiente escolar a arte deve sig-
nificar abertura para a riqueza da própria vida.

 
Quem tem oportunidade de conhecê-la terá 

uma vida mais expressiva, porque o seu ensi-
no possibilita o despertar da criatividade, fa-
cilitando o desenvolvimento do pensamento 
artístico e da percepção estética do mundo. 
Através da arte é podemos realizar mudanças, 
expressar desejos, vontades e viajar pelo mun-
do. Desta forma a arte é um dos canais mais 
importantes para que o indivíduo desenvolva 
seu potencial, é um dos meios de comunica-
ção mais eficazes para promover o desenvol-
vimento das pessoas, por isso, devemos esti-
mular a utilização das ferramentas artísticas 
nas suas mais variadas formas, seja como a mú-
sica, a dança, o teatro, a arte visual ou outras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo procurou desenvolver um panorama da educação inclusi-
va com enfoque nas pessoas com síndrome de down e a importância do ensi-
no de Artes para o seu desenvolvimento educacional. Objetivou revisitar essa bi-
bliografia buscando uma melhor compreensão a respeito da importância do 
fazer artístico para o desenvolvimento educacional das pessoas com síndrome de down.

Por isso, uma das atuações do profissional de educação é estimular as necessidades, as 
possibilidades e as potencialidades destas pessoas quando elas se tornam seus alunos, in-
terferindo quando necessário, buscando integrar o indivíduo no meio em que está inserido.

Segundo Mazzotta (1987) a inclusão é a base da vida social onde duas ou mais pesso-
as se propõem a, ou têm que, conviver; já que muitas vezes o convívio não depende ape-
nas da vontade individual.  E, conviver implica a presença de duas ou mais pessoas. 

A importância que a sociedade deve dar para a questão da inclusão, não apenas no 
âmbito da escola ou da educação, mas, em todos os âmbitos da sociedade, contribui-
rá para que as diferenças entre educação comum e a educação especial diminuam. 

Segundo Mazzotta (1987) com esse processo poderemos alcançar uma ação so-
cio educacional global, que assegure, na medida necessária, o interesse por cada mem-
bro da comunidade, seja qual for sua condição e o tipo de auxílio que necessita para 
desenvolver suas potencialidades físicas, cognitivas e emocionais. Esse movimen-
to deve ser acompanhado sem uma divisão entre educação escolar comum e especial.

O processo da inclusão visa também discutir os relacionamentos entre alunos com compro-
metimento e alunos comuns, os quais têm maior probabilidade de desenvolver aptidões sociais, 
que jamais teriam se convivem com grupos de mesmas capacitações físicas e/ou intelectuais.

A proximidade física, juntamente com as interações socioeducativas, promove uma 
consciência e um respeito entre a diversidade dos comportamentos, expressos por vá-
rios modelos de deficiência, que devem encorajar as amizades sem, entretanto, forçá-las.

Os alicerces da inclusão estão apoiados em alguns princípios básicos, onde o 
aprendizado e o ensino são pertinentes a todos, não permitindo nenhum mode-
lo de isolamento e/ou segregação. As questões desafiadoras que são enfrentadas, tan-
to pelos alunos quanto pelos professores, residem basicamente no reconhecimento e 
interpretação dos distúrbios de aprendizado expressos pelo aluno e do valor da forma-
ção profissional do educador, bem como da sua experiência, paciência, tempo e esforço.

Com isso é possível dizer que o professor tem um papel importante ao de-
senvolver estratégias e métodos que facilitem a inclusão dos alunos espe-
ciais para essa convivência (integração ou inclusão) dentro da unidade escolar.
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O JOGO COMO RECURSO DE APRENDIZAGEM

RESUMO                                        

O presente artigo tem como objetivo evidenciar o papel do jogo como recurso facilita-
dor na aprendizagem, reconhecendo-o como um instrumento pedagógico importante no 
desenvolvimento intelectual e social do educando. Fazendo refletir, segundo alguns concei-
tos teóricos, sobre a importância do uso do jogo como instrumento facilitador de apren-
dizagem. Apresentando ideias dos diferentes papéis, que o jogo exerce no trabalho peda-
gógico, com o intuito de estimular no profissional docente a reflexão sobre a utilização do 
lúdico na aprendizagem. Os jogos são frequentemente ignorados por educadores e institui-
ções escolares em geral, quero pontuar a importância do aspecto lúdico para o desenvol-
vimento cognitivo e emocional da criança. Dentro desse contexto, trata-se de demonstrar 
que usando atividades lúdicas desenvolvemos várias capacidades, exploramos e refletimos 
sobre a realidade, a cultura na qual vivemos, incorporamos, ao mesmo tempo, questiona-
mos regras e papéis sociais. O jogo também é um importante instrumento pedagógico que 
tem o poder de melhorar a autoestima e aumentar os conhecimentos da criança, quando 
utilizados com objetivos definidos. O ensino utilizando meios lúdicos cria um ambiente gra-
tificante e atraente, servindo como estímulo para o desenvolvimento integral da criança.

Palavras-Chave: Jogos; Brinquedos; Aprendizagem; Instrumento; Recurso.
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INTRODUÇÃO
 
O jogo como instrumento facilitador de aprendizagem é um recurso de extremo interesse 

aos educadores, uma vez que sua importância está diretamente ligada ao desenvolvimento 
do ser humano em uma perspectiva social, criativa, afetiva, histórica e cultural. Tem sido ob-
jeto de estudo e análise por parte de muitos estudiosos das questões relativas a educação e a 
aprendizagem. Na literatura, constata-se que muitas pesquisas tratam dos conceitos e meto-
dologias sobre atividades lúdicas, com diferentes enfoques, embora não exista até o momen-
to nenhuma teoria para o jogo. Levando-se em conta isso é de extrema importância que os 
profissionais, que trabalham com crianças devam se interessar e buscar conhecimento sobre 
a temática, permitindo assim um melhor direcionamento no seu trabalho pedagógico. Estu-
dos revelam que além de propiciar a construção de um espaço no imaginário infantil, o jogo, 
“por ser uma atividade dinâmica capaz de transformar-se com o contexto” (Diva Maranhão, 
2004), estimula o desenvolvimento da capacidade de abstração da criança. Referindo-se ao 
processo educacional, Diva acrescenta que a utilização do jogo como um recurso pedagógico 
é sugerida como facilitadora da aprendizagem e do desenvolvimento infantil.  Fundamen-
tos teóricos baseados nos estudos de Piaget, Vygotsky e Wallon mostram a importância do 
lúdico para o desenvolvimento do ser humano, a prática psicopedagógica institucional evi-
dencia que a sala de aula é um espaço privilegiado na perspectiva da “construção da autoria 
do pensamento e da autonomia do sujeito”. É importante ressaltar que o lúdico é de funda-
mental importância para o desenvolvimento físico e mental da criança, auxiliando na constru-
ção do seu conhecimento e na sua socialização, englobando aspectos cognitivos e afetivos. 

E muito importante que o professor busque sempre ampliar seus conhecimentos sobre o 
lúdico, que utilize com mais frequência técnicas que envolvam jogos, proporcionando o de-
senvolvimento integral de seus alunos. A utilização de jogos educativos no ambiente escolar, 
traz muitas vantagens para o processo de ensino e aprendizagem. E um impulso natural da 
criança funcionando assim como um grande motivador. Os jogos em grupo encorajam o de-
senvolvimento da autonomia intelectual e da habilidade social das crianças. Como aspectos 
igualmente importantes e complementares, pode-se dizer que os jogos em grupo incenti-
vam o pensamento crítico saudável, o comportamento cooperativo, a autoconfiança, a ex-
pressão de sentimentos e de ideias, a iniciativa e o questionamento. O brincar permite um 
jogo de imaginação no qual a criança desenvolve atenção e concentração, além de exprimir 
o que sente, desenvolvendo o aspecto sócio emocional, proporciona o “aprender fazendo”.
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REFLETINDO SOBRE O JOGO COMO 
RECURSO DE APRENDIZAGEM
 
Os primeiros estudos ocidentais sobre o uso 

dos jogos para o aprimoramento da aprendi-
zagem remontam à Grécia e a Roma antigas. 
Platão reconheceu a importância do aprendi-
zado por meio da ludicidade em oposição ao 
uso da violência e da repressão para o ensino. 
Posteriormente, Aristóteles ressaltou a rele-
vância do lúdico como preparação para a vida 
adulta, o que destacou a capacidade educati-
va dos jogos e brincadeiras. Em educação, a 
utilização de um programa que estimule a ati-
vidade psicomotora, especialmente por meio 
do jogo, permite que o desempenho psicomo-
tor da criança enquanto joga alcance níveis 
que só mesmo a motivação intrínseca conse-
gue. Ao mesmo tempo favorece a concentra-
ção, a atenção, o engajamento e a imaginação.

Como consequência, a criança fica mais 
calma, relaxada e aprende a pensar, esti-
mulando sua inteligência.  Nesse contexto, 
precisamos elucidar os pontos de conta-
to com a realidade, a fim de que o jogo seja 
significativo para a criança. Por meio da ob-
servação do desempenho das crianças com 
seus jogos podemos avaliar o nível de seu 
desenvolvimento motor e cognitivo. No lú-
dico, manifestam-se suas potencialidades, 
ao observá-las, poderemos enriquecer sua 
aprendizagem, fornecendo por meio dos jo-
gos os “nutrientes” do seu desenvolvimento.  

Brincando e jogando a criança terá opor-
tunidade de desenvolver capacidades in-
dispensáveis à sua futura formação e atua-
ção profissional, com atenção, afetividade, 
concentração e outras habilidades percep-
tuais psicomotoras. Jogando a criança ex-
perimenta, inventa, descobre, aprende e 
confere habilidades, sua inteligência e sua 
sensibilidade estão sendo desenvolvidas. 

A qualidade de oportunidades que são ofe-
recidas à criança por meio de jogos garante 
que suas potencialidades e sua afetividade se 
harmonizem. Dessa maneira, pode-se dizer 
que o jogo é importante, não somente para 
incentivar a imaginação nas crianças, mas 
também para auxiliar no desenvolvimento 
de habilidades sociais e cognitivas. A crian-
ça em início de desenvolvimento, vive em 
um meio ambiente em constante mudança, 
com uma imensa quantidade de objetos que 
ela não conhece e domina. É nesse contex-
to que o jogo ganha um espaço como ferra-
menta ideal da aprendizagem, na medida em 
que propõe estímulo ao interesse do aluno. 

O jogo ajuda-o a construir suas novas 
descobertas, desenvolve e enriquece sua 
personalidade e simboliza um instrumento 
pedagógico, que leva o professor à condi-
ção de condutor, estimulador e avaliador da 
aprendizagem.  Na educação, a utilização de 
um programa que estimule a atividade psi-
comotora, especialmente por meio do jogo, 
permite que o desempenho psicomotor da 
criança enquanto joga alcance níveis que só 
mesmo a motivação intrínseca consegue. 

Ao mesmo tempo favorece a concentração, 
a atenção, o engajamento e a imaginação. 
Como consequência, a criança fica mais cal-
ma, relaxada e aprende a pensar, estimulando 
sua inteligência. Nesse contexto, precisamos 
elucidar os pontos de contato com a realida-
de, a fim de que o jogo seja significativo para 
a criança. Por meio da observação do desem-
penho das crianças com seus jogos podemos 
avaliar o nível de seu desenvolvimento mo-
tor e cognitivo. Os jogos mudam à medida 
que as crianças crescem, então muda-se a 
compreensão em relação aos problemas di-
versos que começam a ocupar suas mentes.
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É jogando que as crianças descobrem o 
que está a sua volta, começando a se rela-
cionar com a vida, percebendo os objetos 
e o espaço que seu corpo ocupa no mun-
do em que vivem. Por meio de brincadeiras, 
como o faz de conta, o jogo simbólico, a vi-
vência de papéis, criando e recriando situa-
ções agradáveis ou não; a criança pode rea-
lizar atividades próprias do mundo adulto.

Dessa maneira, quando uma criança se 
mostra capaz de seguir uma regra, nota-se 
que seu relacionamento com outras crianças 
e até mesmo com adultos melhora, reforçan-
do a ideia de que os jogos influenciam no pro-
cesso de aprendizagem das crianças, ainda 
que algumas caminhem de forma mais rápida 
e outras, de forma mais devagar. Jogando, as 
crianças podem colocar desafios e questões 
para serem por elas mesmas resolvidas, dan-
do margem para que criem hipóteses de solu-
ções para os problemas colocados. Isso acon-
tece porque o pensamento da criança evolui a 
partir de suas ações. Assim, por meio do jogo 
o indivíduo pode brincar naturalmente, testar 
hipóteses, explorar toda a sua espontanei-
dade criativa. Os jogos não são apenas uma 
forma de divertimento, são meios que contri-
buem e enriquecem o desenvolvimento inte-
lectual, para manter seu equilíbrio com o mun-
do, a criança precisa brincar, criar e inventar.

Com jogos e brincadeiras, a criança desen-
volve o seu raciocínio e conduz o seu conhe-
cimento de forma descontraída e espontânea 
no jogar, ela constrói um espaço de experi-
mentação, de transição entre o mundo in-
terno e externo. É importante ressaltar que 
o lúdico é de fundamental importância para 
o desenvolvimento físico e mental da crian-
ça, auxiliando na construção do seu conhe-
cimento e na sua socialização, englobando 
aspectos cognitivos e afetivos. O lúdico tam-
bém é um importante instrumento pedagógi-
co que tem o poder de melhorar a autoesti-
ma e aumentar os conhecimentos da criança, 
quando utilizados com objetivos definidos. 

O ensino utilizando meios lúdicos cria um 
ambiente gratificante e atraente, servindo 
como estímulo para o desenvolvimento inte-
gral da criança. No lúdico, manifestam-se suas 
potencialidades e, ao observá-las, poderemos 
enriquecer sua aprendizagem, fornecendo por 
meio dos jogos os “nutrientes” do seu desen-
volvimento. Ou seja, brincando e jogando a 
criança terá oportunidade de desenvolver ca-
pacidades indispensáveis à sua futura forma-
ção e atuação profissional, tais como: atenção, 
afetividade, concentração e outras habilidades 
perceptuais psicomotoras. Para Vygotsky, “

[...] é na brincadeira que a criança se com-
porta além do comportamento habitual de 
sua idade, além de seu comportamento di-
ário. A criança vivencia uma experiência no 
brinquedo como se ela fosse maior do que é 
na realidade... o brinquedo fornece estrutura 
básica para mudanças das necessidades e da 
consciência da criança”. Assim que as crianças 
vão crescendo e se desenvolvendo emocio-
nal e cognitivamente, elas começam a colocar 
outras pessoas em suas brincadeiras é perce-
bendo a presença do outro que começam a 
ser respeitadas as regras e os limites, os jogos 
com regras exigem raciocínio e estratégia. 

O jogo enquanto promotor da capacidade e 
potencialidade da criança, não só pode, como 
deve ocupar um lugar especial na prática peda-
gógica, privilegiando o espaço da sala de aula. 

Para (Vygotsky). e na brincadei-
ra que a criança se comporta além do 
comportamento habitual de sua ida-
de, além de seu comportamento diário.

A criança vivencia uma experiência no 
brinquedo como se ela fosse maior do 
que é na realidade o brinquedo fornece 
estrutura básica para mudanças das ne-
cessidades e da consciência da criança. 

Piaget (1971) classifica o jogo em três tipos, 
os jogos de exercícios, os jogos simbólicos e os 
jogos de regras. O jogo de exercício caracteri-
zado no período sensório-motor se manifesta 
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nos primeiros anos de vida da criança, onde o 
prazer é essencial. O jogo simbólico faz parte 
da fase pré-operatória que além do prazer há 
o aparecimento da linguagem que se funda-
menta com as funções da compensação, reali-
zação de desejos, liquidação de conflitos, que 
envolve a soma ao prazer com a sujeição da 
realidade.  Nesse jogo a realidade é simbólica, 
havendo uma ausência do objeto. O jogo de 
regras aparece durante o período operatório 
concreto, fazendo com que a criança apren-
da as relações sociais ou interindividuais. Um 
elemento importante nos jogos de regras é 
que há os jogos de exercícios e os simbólicos, 
ou seja, a regra passa a ser um elemento novo 
para a criança que resulta na relação coletiva. 

Já Girard (1908) esclarece a ideia da rela-
ção do jogo educativo como um meio de ins-
trução para o ensino, apontando que quan-
do uma criança brinca, ela expressa todos 
os sentidos capazes de aprender de forma 
espontânea e divertida. Os jogos educati-
vos com finalidades pedagógicas promovem 
situações de ensino e de aprendizagem fa-
vorecendo a construção do conhecimento. 

É importante ressaltar que os jogos edu-
cativos podem ser utilizados como instru-
mentos de apoio contribuindo para a apren-
dizagem, sendo uma ferramenta de ensino 
transformando numa disputa divertida para 
o caminho do aprender. Acreditamos como 
Kishimoto (1996), que o professor deve 
utilizar os jogos passando a adotá-los em 
sua prática, pois atuam como componen-
tes fundamentais para a aprendizagem, fa-
vorecendo a construção do conhecimento.

Podemos dizer que no jogo, há uma impor-
tância do desenvolvimento psicomotor para 
aquisições mais elaboradas, como as intelec-
tuais. Muitas das dificuldades apresentadas 
pelos alunos, podem ser facilmente sanadas 
no âmbito da sala de aula, bastando para isto, 
que o professor esteja mais atento e mais 
consciente de sua responsabilidade como 
educador e despender mais esforço e ener-
gia para ajudar a aumentar o potencial motor, 
cognitivo e afetivo do aluno, devemos esti-
mular os jogos como fonte de aprendizagem. 

As possibilidades não se limitam, servindo 
ainda para agilizar a astúcia e o talento, es-
tabelecer e revisar valores e estimular as ha-
bilidades manuais. Além disso, os jogos não 
podem ser tidos apenas como uma fonte de 
aprendizado para os alunos, mas também 
para professores e pais, pois quando se trata 
da educação formal, os jogos podem ajudar a 
incentivar o respeito às demais pessoas e cul-
turas, estimular a melhor aceitação de regras, 
agilizar o raciocínio verbal, numérico, visual e 
abstrato e, por último, mas não necessariamen-
te o fim, possibilitar ao aluno o aprendizado 
acerca da resolução de problemas ou dificul-
dades, estimulando-o a procurar alternativas. 
Assim, é importante que o professor busque 
sempre ampliar seus conhecimentos sobre o 
lúdico e que utilize com mais frequência téc-
nicas que envolvam jogos, proporcionando 
o desenvolvimento integral de seus alunos.

A utilização de um programa que estimu-
le a atividade psicomotora, especialmente 
por meio do jogo, permite que o desempe-
nho psicomotor da criança enquanto joga 
alcance níveis que só mesmo a motivação 
intrínseca consegue, ao mesmo tempo, fa-
vorece a concentração, a atenção, o engaja-
mento e a imaginação. Como consequência 
a criança fica mais calma, relaxada, e apren-
de a pensar, estimulando sua inteligência.
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PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Quanto aos procedimentos técnicos, foi 
realizada pesquisa bibliográfica, que se-
gundo Kishimoto (2002); Piaget J. (1987); 
Aberastury A. (1992) foi desenvolvida a 
partir de material já elaborado e dispo-
nível, constituído principalmente de do-
cumentos impressos em livros e teses.

Esta pesquisa que como aportes os tra-
balhos de Kishimoto (2002); Smole, K. C. 
S. (1990); Cordazzo S., Vieira D. T.; Luís M. 
(2007); Tizuko M. Kishimoto (2017), que 
abordam as temáticas ou questões so-
bre o jogo como recurso de aprendizagem 
tema em questão discutido neste artigo.

 
Nesta pesquisa foram analisados al-

guns artigos, teses que discutem e 
apresentam reflexões, sugestões que 
podem contribuir para uma maior compre-
ensão da temática apresentada neste artigo. 

Sendo assim, pode-se afirmar que o jogo 
enquanto promotor da capacidade e poten-
cialidade da criança não só pode como deve 
ocupar um lugar especial na prática pedagó-
gica, privilegiando o espaço da sala de aula.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A importância de se falar sobre os jogos edu-
cativos como um auxiliador no processo de ensi-
no e aprendizagem, se faz cada vez mais neces-
sária. No presente artigo foi possível perceber a 
importância desse recurso para serem utilizados 
em sala de aula. Portanto, podemos transformar 
os jogos como um recurso pedagógico agindo 
como uma ferramenta auxiliadora, onde a apren-
dizagem se caracteriza através do desejo e do 
prazer. Temos de considerar, que o jogo como 
instrumento de aprendizagem é um recurso de 
extremo interesse aos educadores, uma vez que 
sua importância está diretamente ligada ao de-
senvolvimento do ser humano em uma perspec-
tiva social, criativa, afetiva, histórica e cultural. 

Levando-se em conta isso, é de extre-
ma importância que os profissionais que 
trabalham com crianças devam se inte-
ressar e buscar conhecimento sobre a te-
mática, permitindo assim um melhor dire-
cionamento no seu trabalho pedagógico. 

Observa-se que o jogo não pode ser-
vir apenas como divertimento ou brin-
cadeira para gastar energia, mas sim 
como um recurso para o desenvolvimen-
to físico, cognitivo, afetivo, social e moral. 

O professor tem um papel crucial em rela-
ção à proposta dos jogos educativos em sala 
de aula, agindo como auxiliadores para as 
atividades didáticas. Vivenciando a unicida-
de dos jogos, com os materiais pedagógicos 
na elaboração das atividades didáticas, ao 
considerá-los por meio dos planos afetivos e 
cognitivos uma possibilidade de aproximar a 
criança do conhecimento. os jogos são recur-
sos auxiliares importantes para serem utiliza-
dos em sala de aula, fazendo com que o aluno 
se interesse pelos conteúdos didáticos, cami-
nhando por meio da curiosidade do aprender. 

Para manter seu equilíbrio com o mundo, 
a criança precisa brincar, criar e inventar.

Com jogos e brincadeiras, a criança de-
senvolve o seu raciocínio e conduz o 
seu conhecimento de forma descontra-
ída e espontânea: no jogar, ela constrói 
um espaço de experimentação, de tran-
sição entre o mundo interno e externo.

Entendemos que os jogos servem como im-
portante ferramenta pedagógica, favorecendo 
também aspectos como a socialização, aten-
ção e concentração, trazendo grande benefí-
cio para o desenvolvimento e a aprendizagem, 
fazendo com que os alunos se sintam atraí-
dos e capazes de aprenderem os conteúdos 
didáticos de uma forma diferenciada e lúdica. 
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É um importante instrumento pedagógico 
que tem o poder de melhorar a autoestima e 
aumentar os conhecimentos da criança, quan-
do utilizados com objetivos definidos. O ensi-
no utilizando meios lúdicos cria um ambiente 
gratificante e atraente, servindo como estímu-
lo para o desenvolvimento integral da criança. 

O lúdico é de fundamental importância 
para o desenvolvimento físico e mental da 
criança, auxiliando na construção do seu 
conhecimento e na sua socialização, en-
globando aspectos cognitivos e afetivos. 

Ao professor, cabe analisar e avaliar a po-
tencialidade educativa dos diferentes jo-
gos, permitindo assim um trabalho peda-
gógico mais envolvente. Assim podemos 
concluir que, os jogos e as brincadeiras são 
considerados excelentes auxiliares para for-
necer limites, estabelecer liberdade, con-
viver com regras, tornar-se um cidadão. 
Para manter seu equilíbrio com o mundo, 
a criança precisa brincar, criar e inventar. 

Com jogos e brincadeiras, a criança de-
senvolve o seu raciocínio e conduz o 
seu conhecimento de forma descontra-
ída e espontânea no jogar, ela constrói 
um espaço de experimentação, de tran-
sição entre o mundo interno e externo.  

Podemos afirmar, que a criança que mais 
joga é aquela que mais oportunidades têm de 
potencializar a sua aprendizagem e o seu de-
senvolvimento; por outro lado, a criança que 
mais aprende também incorpora um conjunto 
de novos conhecimentos, que servem de su-
porte para o enriquecimento de seus jogos. 

Os professores ao empregarem o jogo po-
dem perceber repercussões significativas 
no comportamento das crianças, que ficam 
mais motivadas, inclusive, para frequentar a 
instituição, evoluem nas atitudes de coope-
ração, respeito mútuo, troca de pontos de 
vista, desenvolvem a autonomia, a confian-
ça em si mesmas e se mostram mais curio-
sas e dispostas para outras aprendizagens. 

Quanto mais recursos o professor disponi-
bilizar para a aprendizagem e para o desenvol-
vimento infantil, mais meios terá para alcan-
çar as suas finalidades educativas e promover 
avanços na qualidade do sistema educacional. 

Como o autor afirma: 
Não se pode imaginar a infância sem seus 

risos e brincadeiras. Suponhamos que, de 
repente, nossas crianças parem de brincar, 
que os pátios de nossas escolas fiquem si-
lenciosos, que não sejamos mais distraídos 
pelos gritos ou choros que vêm do jardim 
ou do pátio, que não tivéssemos mais perto 
de nós este mundo infantil que faz a nossa 
alegria e o nosso tormento, mas um mundo 
triste de pigmeus desajeitados e silencio-
sos, sem inteligência e sem alma. Pigmeus 
que poderiam crescer, mas que conserva-
rão por toda a sua existência a mentalidade 
de pigmeus, de seres primitivos. Pois é pelo 
jogo, pelo brinquedo, que crescem a alma 
e a inteligência. (CHATEAU, 1987, p. 14). 

O jogo é um tipo de atividade signi-
ficativa, atrativa, que atende às neces-
si- dades e às possibilidades de aprendi-
zagem e de envolvimento das crianças.
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SAÚDE E QUALIDADE DE VIDA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Esse trabalho tem por objetivo conscientizar juntamente com a escola e 
professores a participarem do processo de melhorias na saúde e bem-estar da criança, durante 
o desenvolvimento da primeira infância. Este trabalho tem como metodologia a bibliográfica 
segmentada no estudo da saúde e qualidade de vida da criança no âmbito escola, usou-se 
como fontes livros, rede mundial de computadores, revistas científicas, monografias, teses de 
mestrados e doutorados, estudos de casos e trabalho de conclusão de curso. Os conteúdos 
pesquisados fizeram um breve histórico do desenvolvimento da criança de 0 a 5 anos de 
idade, período de adaptação no âmbito escolar, a frequência de doenças infecto contagiosas, 
a importância de manter as vacinas em dia, hábitos e alimentação saudável e a contribuição 
da saúde na prática pedagógica. Principais resultados: concluiu-se que a saúde e a qualidade 
de vida estão intrinsecamente ligadas nos princípios básicos da educação infantil que é o 
cuidar e o educar.

Palavras-chave: Escola;  Infância;  Prevenção; Saúde.
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INTRODUÇÃO

Atualmente nas Escolas de Educação Infan-
til nos deparamos com a preocupação à saú-
de, qualidade de vida e consequentemente o 
bem-estar das crianças. Essa preocupação já 
vem transmitida pelos pais, a criança ao in-
gressar na escola pela primeira vez, gera um 
sentimento de culpa e sofrimento a eles, prin-
cipalmente quando essa criança se recusa ao 
entrar na escola e manifesta se com choro.

Esse momento é o período de adaptação, 
é uma fase delicada, tanto para as crian-
ças, quanto para os pais. Com o passar dos 
dias e semanas se adaptam ao espaço es-
colar e as pessoas que os cercam, assim os 
pais passam a se sentirem mais seguros.

Passando por esse processo de adapta-
ção, começam a surgir as preocupações di-
árias como, a saúde, alimentação e o bem-
-estar da criança, a ocorrência de doenças 
é frequente, principalmente ao ingressar 
pela primeira vez e nos dois primeiros anos 
de idade, causando insegurança aos pais

É possível uma parceria entre escola e 
pais para alcançarmos uma ampla qualidade 
de vida para as crianças no âmbito escolar.

Analisando o dia a dia nas escolas de 
Educação Infantil, observa-se que a par-
ceria escola x pais é bastante fragmenta-
da, deixando muito a desejar e compro-
metendo o desenvolvimento da criança.

O objetivo deste trabalho é verificar como 
a escola e professores podem trabalhar a saú-
de e o bem-estar dos alunos em sala de aula.

O resultado deste trabalho, poderá auxi-
liar escolas a seguirem um protocolo apro-
priado para contribuir na melhoria da saúde 
e qualidade de vida da criança no âmbito 
escolar. Acredita-se que escolas cumprindo 
com direitos e deveres e estabelecendo par-
cerias, conseguirão alcançar o pleno desen-
volvimento da saúde e bem-estar da criança.

A hipótese deste trabalho é que o tra-
balho dos pais juntamente com a escola e 
professores junto ao processo de melho-
rias na saúde e bem-estar da criança, du-
rante o desenvolvimento da primeira infân-
cia, permitem uma infância mais saudável.

Este trabalho tem como base a pesquisa 
bibliográfica segmentada no estudo da saú-
de e qualidade de vida da criança no âm-
bito escolar. Esta pesquisa utilizou como 
fontes, livros, rede mundial de computa-
dores, revistas científicas, monografias, te-
ses de mestrados e doutorados, estudos 
de casos e trabalho de conclusão de curso.

 Os conteúdos pesquisados foram, um bre-
ve histórico da educação infantil e do de-
senvolvimento da criança de 0 a 5 anos de 
idade, período de adaptação no âmbito es-
colar, a frequência de doenças infecto con-
tagiosas, a importância de manter as vacinas 
em dia, hábitos e alimentação saudável e a 
contribuição da saúde na prática pedagógica.

A discussão dos resultados obtidos, foi re-
alizada através de uma análise comparativa, 
entre os autores e materiais pesquisados, o 
primeiro capítulo aborda o histórico da edu-
cação infantil com suas legislações perti-
nentes e o desenvolvimento das crianças na 
faixa etária de 0 a 5 anos. No segundo ca-
pítulo foi trabalhado a higiene nas escolas 
com abordagem da biossegurança e princi-
pais doenças acometidas nessa faixa etária 
com suas respectivas vacinas e tratamentos. 
O terceiro e último capítulo ressalta a im-
portância da saúde nas escolas e projetos 
que viabilizam essa temática nas instituições.
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Histórico da Educação Infantil

De acordo com Áries (1978, p.35) a ideia 
de infância como temos hoje, de que a crian-
ça assume um papel de sujeito é detentor 
de direitos não existia até o período final da 
Idade Média, pois os petizes eram tratados 
como uma forma de miniatura dos adultos.

No final dessa época, que é conheci-
do por muitos historiadores de Idade das 
Trevas, ocorreu um processo lento e gra-
dual de valorização das concepções infan-
tis e reconhecimento da criança enquan-
to um indivíduo participante da sociedade.

Segundo as ideias do mesmo autor, gran-
de parte dos educadores do século XVIII 
não defendiam os ideais de uma universali-
zação do ensino, sendo a escola privilégio 
das classes mais abastadas, desta maneira, 
enquanto alguns possuíam o desenvolvi-
mento condizente com sua faixa etária, ou-
tros estavam submetidos a exploração da 
mão de obra infantil oriunda da Revolução 
Industrial e acelerado ritmo do capitalismo.

Sanches (2004, p.11) afirma que a ideia de 
creche teve origem na Europa durante o final 
do século XVIII e início XX, que os locais come-
çaram a disponibilizar o cuidado para as crian-
ças de 0 a 3 anos enquanto seus pais estavam 
no período de trabalho, desta forma, pode-se 
estabelecer que a instituição cresce a partir 
da demanda do capitalismo e urbanização.

A mesma autora afirma que no Brasil a cre-
che surge diante da industrialização em que 
há um intenso fluxo migratório em busca de 
oportunidades de trabalho e melhores con-
dições de vida, começou a inserção de vilas 
operária que possuía locais de cuidado para 
as crianças, havia ainda um interesse de au-
mento de produção, pois se o filho do operá-
rio estivesse em boas mãos, certamente este 
indivíduo trabalharia mais com satisfação.

 

A higiene nas escolas

De acordo com Mello (2013), cuidar também 
é educar, e esses são os elementos indissociá-
veis na educação infantil, ao cuidar podemos 
nos referir aos métodos de higiene que são 
ensinadas as crianças diariamente nas escolas.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional 9394/96 e os Parâmetros curriculares 
nacionais consideram o tema saúde como um 
tema transversal e que deve ser trabalhado 
em todas as etapas da educação básica tendo 
como objetivo a formação crítica do educando.

Machado (2005) afirma que a inserção da 
LDB na Educação Infantil, legitimou inicia-
tivas para o ambiente dos pequenos e que 
todas as atividades que são desenvolvidas 
nessa etapa da educação devem assumir uma 
postura complementar à ação da criança.

A questão da higiene está presente muitas 
vezes no cotidiano da Educação Infantil em 
que são ensinados muitos cuidados para o 
desenvolvimento dos bebês e crianças, além 
das funções como lavar as mãos, alimenta-
ção entre outros, sendo essas tarefas do cui-
dar que não é uma atividade simplória e que 
deve ser feita com seriedade pelo educador.

Souza e Weiss (2008, p. 42) afirma 
que o aprender não é exclusivo do cam-
po pedagógico, desta forma, as tarefas 
relacionadas a higiene, gera um apren-
dizado valioso ao educando e estão intrin-
secamente ligadas ao cuidar e educar que 
na etapa da primeira infância caracteriza-se:

Propiciar situações de cuidados, brinca-
deiras e aprendizagens orientadas de for-
ma integrada e que possam contribuir para 
o desenvolvimento das capacidades infan-
tis de relação interpessoal de ser estar com 
os outros em uma atitude básica de acei-
tação, respeito e confiança, e o acesso, pe-
las crianças aos conhecimentos mais am-
plos da realidade (BRASIL, 1998, p.23, v.1)

Os ensinamentos da higiene podem estar 
ligados ao lúdico, em ensinar através de mú-
sicas e brincadeiras o lavar as mãos antes de 
comer, escovar os dentes para prevenção de 
cáries, utilizar talheres entre outros. Contudo, 
o educador infantil deve escutar sempre as 
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crianças, estar atento aos seus gostos e parti-
cularidades, pois se trata da educação de um 
ser social e histórico (OSTETTO, 2000, p.199).

Segundo Ostetto (2000, p.200) a hora do 
banho além de ser um momento dedicado 
para a higiene pessoal e a importância des-
ta, também pode ser utilizada como um mo-
mento de aprendizagem sobre o próprio 
corpo já que a educação infantil é permea-
da pela descoberta e experiência formando 
crianças para exercer a autonomia. Desta 
forma, a higiene deve estar sempre presen-
te nas escolas para que as crianças saibam 
de sua extrema importância e para que haja 
uma preocupação nos pilares indissociáveis 
da educação infantil e que estes tenham 
uma educação voltada para o cotidiano.

Biossegurança

Costa (2010, p.34) ressaltam que bios-
segurança é algo que preza pela seguran-
ça de vida das pessoas e que podem estar 
ligadas dentro ou fora do campo da saúde 
com o intuito de prevenir acidentes e por 
esta maneira deve ser ensinada no con-
texto da cidadania, nada melhor que o am-
biente escolar para abordar essa temática.

Carvalho (2008) afirma que para o alu-
no ter um conhecimento sobre biossegu-
rança este assunto deve estar presente 
desde a primeira etapa da educação bási-
ca que no caso é a educação infantil e este 
aprendizado pode ser feito e incentivado 
por livros que deixam o assunto um pou-
co mais simplificado e acessível as crianças.

Macedo (2004) explica que a biosseguran-
ça ultrapassa os limites das questões rela-
cionadas à saúde e que podem chegar a te-
mas como a biotecnologia e possibilita um 
trabalho com diferentes possibilidades para 
que a criança entenda a importância deste 
aprendizado na escola e na vida do educando.

Muitas vezes o próprio ambiente pode pro-
porcionar o risco de acidentes como os pi-
sos que não tem antiderrapante na hora do 
banho, ou até mesmo na sala de aula quan-
do a criança urina na roupa, pois de acordo 
Whaley e Wong (1999) as micções serão con-
troladas em última instância pelas crianças.

De acordo com Araújo e Vieira (2002, p. 85) 
podem ocorrer inúmeras quedas e aciden-
tes no ambiente escolar das creches gerando 
traumas superficiais ou até mesmo chegando 
ao óbito em casos mais sérios, por isso a ne-
cessidade de um cuidado em relação ao es-
paço físico em que as crianças são inseridas.

Ainda sobre as ideias dos autores, há um 
grande risco com sufocamento através das 
peças pequenas de brinquedo que podem 
ser engolidas que apesar dos docentes es-
tarem em sala, a grande quantidade de 
crianças acaba se tornando uma tarefa im-
possível de supervisionar na sala de aula.

Existem ainda outros fatores que podem oca-
sionar acidentes nas creches e pré-escolas como 
ressalta Bittencourt e Camargos (2002, p.09):

Fatores anatômicos e cognitivos estão inti-
mamente ligados a maior ocorrência desses 
acidentes nas crianças pequenas. Entretanto, 
a oferta deliberada ou consumo de certos ali-
mentos como amendoim, castanhas, milho, 
pipoca e frutas com sementes, entre outros, 
nessa faixa etária, podem ocasionar aspira-
ção pela inexistência ainda de uma dentição 
adequada para triturá-los, dentição esta que 
se completa apenas com 4 anos...A aspira-
ção de produtos não-alimentares é menos 
frequente e requer diferentes medidas pre-
ventivas, pois envolvem também crianças 
maiores. Deve-se ter, inicialmente, o cuida-
do com o ambiente onde a criança mais per-
manece, evitando pequenos objetos jogados 
pelo chão ou em outros lugares ao alcance da 
mesma, tais como pregos, parafusos, tampas 
de canetas e similares. Deve-se selecionar 
os brinquedos segundo a idade; para crian-
ças mais novas, por exemplo, aqueles que 
não contenham partes pequenas removíveis 
(BITTENCOURT E CAMARGOS, 2002, p.9).

Desta maneira, as crianças por terem gran-
de curiosidade e estarem em fase de expe-
rimentação, os riscos e possibilidades de 
acidentes são cada vez mais iminentes, po-
dem ter sérias consequências em aspectos 
físicos, mentais e emocionais das crianças.
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Logo, se o intuito é abordar a biosse-
gurança no ambiente das creches e pré-
-escolas, os educadores devem estar 
sempre atentos a esses detalhes com o in-
tuito de prevenir acidentes com as crianças.

 Principais doenças na educação 
infantil

Whaley e Wong (1999) afirmam que as 
doenças mais comuns no cotidiano escolar 
se referem a problemas de cunho derma-
tológicas, gastrointestinais e respiratórios.

Entre as doenças que atingem a pele po-
demos citar pediculose, larvas, molusco que 
muitas vezes são transmitidos por compar-
tilhar objetos de higiene pessoal e geram a 
proliferação de bactérias causando vários 
problemas dermatológicos nas crianças.

Collet e Oliveira (2007, p. 75) afirmam:
Geralmente originam-se de contato com 

agentes nocivos tais como microrganismos 
infecciosos, compostos químicos tóxicos e 
traumas físicos, fatores hereditários, doen-
ças sistêmicas cujas lesões sejam manifes-
tações cutâneas. As dermatites, os eczemas 
e as infecções bacterianas de pele são os 
problemas dermatológicos mais comuns da 
infância (COLLET E OLIVEIRA, 2007, P.75).

Em relação as doenças gastrointestinais 
podemos citar a questão das mãos que são 
levadas frequentemente a boca e podem 
gerar diarreias, vômitos e infecções intes-
tinais, de acordo com Ribeiro (1996) esses 
problemas podem levar a criança a desnu-
trição, desta maneira, o ensino deve estar 
voltado para a promoção do bem-estar e 
saúde no interior das creches e pré-escolas.

Além disso, há também as doenças respirató-
rias que podem ser originadas do quarto aba-
fado e dos colchões que não são individuais e 
estão propensos a proliferação de ácaros que 
podem gerar infecções das crianças, Collet e 
Oliveira (2002, p.95) discorrem sobre esse fato:

Os fatores predisponentes ao surgimen-
to de distúrbios respiratórios podem ser 
ambientes (frio, umidade, mudanças brus-
cas de temperatura, natureza do agente 
infeccioso), ou orgânicos (anemia, fadiga, 

alergias, problemas cardíacos, desnutrição, 
suscetibilidade individual ou exposição con-
tínua a substâncias que diminuem as de-
fesas imunológicas, estadia em creches e 
escolas (COLLET E OLIVEIRA, 2002, p.95).

Podemos perceber que as crianças são 
mais suscetíveis a proliferação dos micror-
ganismos e como se encontram nessa fase 
de experimentação, não conseguem dis-
cernir o que é perigoso para sua saúde.

 Vacinas de imunização de crianças

A imunização através de vacinas é total-
mente importante para as crianças, pois é a 
melhor maneira de evitar doenças provenien-
tes de infecção, de acordo com a cartilha de 
Vacinas da organização Pan – Americana de 
Saúde (TOSCANO,2003), todos devem es-
tar atentos as campanhas de vacinação que 
são oferecidos pelo Ministério da Saúde.

De acordo com esta cartilha, as principais 
vacinas indicadas para as crianças são: BCG 
que previne contra tuberculose, VOP que faz 
prevenção contra paralisia infantil e poliomie-
lite, vacina tetravalente que previne contra 
tétano, coqueluche, difteria e meningite, Va-
cina Tríplice viral que previne doenças como 
sarampo, caxumba e rubéola, Hepatite B e 
Febre Amarela em casos de locais endêmicos.

Em se tratando das doenças que mais são 
ilustradas nas creches e pré-escolas como é o 
caso das origens alérgicas que foi citada ante-
riormente pode ser tratada com imunoterapia 
com alérgenos que obtém excelentes resulta-
dos contra rinite alérgica e asma brônquica.

É muito importante para a escola sa-
ber sobre a vacinação de seus alunos para 
que haja uma prevenção maior nas esco-
las de educação infantil, que mesmo com 
as vacinas devido aos hábitos existen-
tes em muitas crianças de falta de higie-
ne e levar às mãos a boca frequentemente, 
este grupo pode estar suscetível também.
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 Saúde na escola

Assim como a educação que trata-se de um 
direito inalienável da criança, a saúde também 
é um fator de extrema importância para o ser 
humano e ajuda a ter uma vida de qualidade.

A escola como uma importante institui-
ção familiar, deve proporcionar a apren-
dizagem da saúde, focando em hábi-
tos alimentares saudáveis e práticas de 
esportes, inclusive aos modos de higiene.

Candeias (1997) afirma que para se ter 
um nível de saúde considerável é preci-
so da ação conjunta de diferentes seto-
res, entre eles os sociais e econômicos e 
a escola se encaixa como um ponto cen-
tral na promoção da saúde para as crianças.

Uma das principais contribuições da es-
cola para promover o bem e estar e a saú-
de é no desenvolvimento de projetos para 
que as crianças adquiram uma conscien-
tização para zelar da saúde, pois trata-se 
de desenvolver habilidades e competên-
cias para o desenvolvimento da cidadania.

Dessa forma, a educação deve promover a 
saúde informando e fazendo com que seus alu-
nos adotem hábitos saudáveis para o desenvol-
vimento físico e também mental do indivíduo, 
para que aprenda a administrar diversas situa-
ções cotidianas em prol de uma vida mais sadia.

Portanto, se faz necessário ensinar as 
crianças que é importante lavar as mãos 
antes de comer e escovar os dentes ao 
terminar as refeições para que apren-
dam e reflitam a respeito dos temas trans-
versais de grande importância, a saúde.

No entanto, é preciso que a família conti-
nue com essas posturas e preocupadas com 
a saúde das crianças para ter um êxito me-
lhor neste trabalho, com a união das duas 
principais instituições de permanência da 
criança. O aluno deverá manter uma rela-
ção com hábitos saudáveis quando estes fi-
zerem sentido diante das várias situações 
que estes irão enfrentar no dia a dia, for-
mando uma conscientização em práticas 
que visam o bem-estar (CANDEIAS, 1997).

 A preocupação da escola com a saúde

A escola exerce um papel fundamental na 
promoção da saúde e de acordo com os pen-
samentos de Nogueira (1986) o contexto de 
bem-estar e vida saudável devem estar inseri-
das na prática pedagógica da instituição esco-
lar para que haja um desenvolvimento integral 
da criança e aprendizagem de estilos de vida 
mais saudáveis seja na alimentação, higiene 
e prevenção de doenças (NOGUEIRA, 1986).

A instituição educacional é um local estraté-
gico para realizar medidas preventivas e colo-
ca educadores e comunidade escolar a refletir 
como a saúde auxilia na formação da cidada-
nia, pois é nesse local que estão sendo cria-
dos hábitos e posturas estão sendo revistas.

Nesse sentido, o Ministério da Saúde clas-
sifica como essencial desenvolver projetos 
que visem o desenvolvimento de prevenção 
e proteção as crianças (BRASIL, 2004), pois a 
educação tem como principal objetivo desen-
volver a criticidade e tornar alunos conscien-
tes de seus direitos e deveres, além de traba-
lhar paralelamente entre saúde e educação.

Atualmente, temos uma preocupação 
maior na preservação da saúde da criança, 
sua alimentação é controlada por nutricio-
nistas sendo vedada a utilização de bebidas 
industrializadas, visando a promoção da saú-
de dos educandos, para que os hábitos se-
jam construídos e preservados no cotidiano, 
principalmente no que se refere ao consu-
mo de frutas e vegetais (NOGUEIRA, 1986).

Alves (2001) ressalta que o desenvolvimento 
de uma alimentação correta e saudável é fun-
damental para que o corpo estabeleça boas 
relações de saúde, sendo o planejamento do 
cardápio dos alunos algo fundamental. As cre-
ches e as instituições de educação infantil rea-
lizam frequentemente projetos para melhorar 
a relação da criança com a saúde e ser par-
ceira na melhoria de vida de seus educandos.
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Projetos sobre saúde na escola

A revista Nova Escola (2007) ressalta a im-
portância da implementação de projetos vol-
tados para a saúde e cita o caso de escolas 
da região de Ouro Preto (MG) que não ti-
nham o hábito de escovar os dentes após as 
refeições, gerando dessa forma um grande 
número de crianças com cáries, um número 
muito superior ao aceito pela Organização 
Mundial de Saúde, contudo após a imple-
mentação do projeto que ensinava a higie-
ne bucal houve uma significativa melhora 
nessas condições (NOVA ESCOLA, 2007). 

Certas políticas públicas estão envolvidas 
também na conscientização da vacinação 
de crianças que é o caso do Projeto de Lei 
nº 3.146B de 2012 que institui em seu arti-
go 1º que as escolas públicas e privadas po-
dem solicitar aos responsáveis a carteira de 
vacinação da criança no ato da matrícula, e 
caso esteja incompleta a instituição orienta 
sobre os cuidados com a saúde das crianças. 
Tal ação se deve ao fato da vacinação ser im-
portante durante a infância e que a ausência 
desta, deixam as crianças mais vulneráveis 
a inúmeras doenças que já foram discuti-
das anteriormente (NOVA ESCOLA, 2007). 

Um importante projeto que foi desenvol-
vido referente as vacinas, encontra-se em 
um relato de experiência realizado pelos au-
tores Silveira, Silva, Peres e Meneghin que 
apresentam um projeto financiado pela Bol-
sa Empreendedor da Prefeitura de São Paulo 
em 2003 que um sistema de computadores 
informava sobre as necessidades de vacina-
ção de todas as crianças, como resultado, 
esse projeto permitiu que inúmeras crianças 
fossem imunizadas (NOVA ESCOLA, 2007). 

Além disso, como foi discutido a importân-
cia de a criança adquirir hábitos saudáveis na 
alimentação, existe um problema contem-
porâneo que precisa ser discutido nas famí-
lias e escolas referente a obesidade infantil, 
que afeta milhões de pessoas no Brasil, le-
vando em consideração as políticas públi-
cas neste setor, podemos citar O Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) 
que repassa as verbas para estados e muni-

cípios para adquirir alimentos para escolas 
além de promover bons hábitos alimentares 
para as crianças, pois o cardápio da institui-
ção escolar deve ser elaborado por um pro-
fissional da nutrição capacitado e que este 
saiba atender as particularidades de cada 
região atendida (NOVA ESCOLA, 2007). 

Diante dessa preocupação, não só a ali-
mentação pertinente a merenda esco-
lar, mas também as cantinas que possuem 
contrato com escolas públicas e privadas, 
obedecem ao para oferecer certos tipos 
de alimentos, como é ressaltado na Por-
taria COGSP/CEI/DSE, de 23-03-2005:

Artigo 1º - Cantina Escolar é uma de-
pendência, dentro do estabelecimento de 
ensino, destinada a fornecer serviços de 
alimentação a alunos, professores e de-
mais funcionários, mediante pagamento.

Artigo 2º - A Cantina Escolar não pre-
judicará o Programa de Alimentação Es-
colar, nos turnos em que ele ocorre, nem 
a ele se sobrepõe, devendo ambos in-
tegrar esforços para o desenvolvimen-
to de hábitos saudáveis de alimentação.

Artigo 7º - É expressamente proibida a 
comercialização, pela Cantina Escolar, de 
produtos prejudiciais à saúde e que não 
ofereçam condições nutricionais e higiêni-
co sanitárias, bem como aqueles que pos-
sam ocasionar obesidade e outros pro-
blemas de saúde causados por hábitos 
incorretos de alimentação, em especial:

I - bebida alcoólica;
II - tabaco;
III - medicamento ou produto químico-far-

macêutico;
Parágrafo Único - O Departamento de Su-

primento Escolar - DSE orientará as Associa-
ções de Pais e Mestres sobre os produtos que 
tenham a venda proibida nas Cantinas Esco-
lares e sobre as condições e aspectos higiêni-
cos e sanitários.

Artigo 8º - Fica permitida a comercialização 
dos seguintes alimentos, visando aquisição 
de hábitos alimentares saudáveis para melho-
ria da qualidade de vida:

I - frutas, legumes e verduras;
II - sanduíches, pães, bolos, tortas e salga-
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dos e doces assados ou naturais: esfiha aber-
ta ou fechada, coxinha e risoles assados, pão 
de batata, enroladinho, torta, quiche, fogazza 
assada, entre outros produtos similares;

III - produtos a base de fibras: barras de ce-
reais, cereais matinais, arroz integral, pães, 
bolos, tortas, biscoitos;

IV - barras de chocolate menores de 30 g ou 
mista com frutas ou fibras;

V - suco de polpa de fruta ou natural;
VI - bebidas lácteas: sabor chocolate, mo-

rango, coco, capuccino, aveia, vitamina de 
frutas, entre outros produtos similares;

VII - bebidas ou alimentos à base de extra-
tos ou fermentados (soja, leite) (COGSP/CEI/
DSE, 2005).

Desta forma, existe um padrão a ser seguido 
referente a alimentação de crianças e adoles-
centes, tal necessidade de legislação deve-se 
ao fato do aumento da obesidade infantil no 
país, gerando sérios riscos que comprometem 
a saúde dos pequenos, pois além de proble-
mas que acarretam o físico pois de acordo com 
Viuniski (2003) várias crianças que estão aci-
ma do peso sofrem com preconceito e discri-
minações nas escolas e podem vir a desenvol-
ver doenças psicológicas como a depressão.

A situação fica mais séria quando Staffieri 
(1967) afirma em seu artigo que nas esco-
las de educação infantil, as crianças prefe-
rem em sua maioria brincar com outras que 
apresente algum tipo de deficiência do que 
ficar próximas de crianças que estão acima 
do peso. Essas situações chocam, mas es-
tão presentes em nossa sociedade atual que 
cultua o corpo magro veiculado pela grande 
mídia televisiva e que infelizmente geram sé-
rios problemas tantos mentais quantos psico-
lógicas em crianças. Logo, se faz necessário 
a existência de políticas públicas e projetos 
desenvolvidos nas escolas para que haja 
uma conscientização e preservação da saú-
de como um todo, seja ela física ou mental.

DISCUSSÃO DE RESULTADOS 

Concordamos que houve uma mudança na 
concepção de infância diante da modernidade e 
que de acordo com Áries (1978), hoje a criança 
assume um papel de sujeito detentor de direitos.

A visão de creche também está relacionada com 
a inserção da mulher no mercado de trabalho, 
concomitante com o capitalismo frenético e que 
de acordo com Sanches (2004) as creches passa-
ram a oferecer cuidado aos petizes de 0 a 3 anos.

Contudo, de acordo com a Lei de Diretri-
zes e Bases e o Referencial da Educação Infan-
til, hoje existem dois princípios básicos des-
ta etapa da educação: o cuidar e o educar.

Entendemos que a própria Carta Magna do país 
já reconhece que as creches enquanto instituições 
devem ter um atendimento de cunho educacional 
e não assistencialista como era no passado, com o 
objetivo de promover a integralidade da criança.

Entendemos que a educação infantil se ca-
racteriza ao direito das crianças e vincula-
-se com a opção das famílias ao dever do 
Estado, contudo, atualmente há um cres-
cente número de matrículas nesta etapa.

Simões (2016) aborda que durante a edu-
cação de 0 a 5 anos, o cognitivo apresenta 
descobertas e é o momento em que as po-
tencialidades se desenvolvem e o papel do pro-
fessor deve ser de mediação neste contexto.

Levando em consideração os dois conceitos 
básicos da educação infantil como o cuidar e o 
educar, a higiene está interligada nos preceitos 
básicos da educação infantil, em que as crian-
ças aprendem várias tarefas do cuidar que é en-
sinado pelo educador. Entendemos que Souza e 
Weiss (2008) enfatiza que muitas vezes o cuidar 
da higiene está relacionado com o lúdico para 
que haja uma aprendizagem mais significativa.

Concordamos que além de ensinar as noções 
de importância da higiene, deve haver conheci-
mento de biossegurança devido aos inúmeros 
acidentes que podem ocorrer no espaço escolar.

Segundo Araújo e Vieira (2002) é essencial que 
as crianças tenham o conhecimento relacionado 
à biossegurança devido aos inúmeros aciden-
tes que podem ocorrer no espaço escolar. Con-
cordamos que a instituição educativa também 
é propícia para gerar doenças, pois os menores 
estão em fase de experimentação e não conse-
guem discernir o que é perigoso para a saúde.

Doenças alérgicas também estão entre as que 
mais afetam os petizes e que de acordo com Lima 
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(2007) os pais também devem estar atentos para 
que seja feito o diagnóstico precoce e resultados 
satisfatórios no tratamento. A saúde deve ser en-
sinada nas instituições escolares como é previsto 
nos Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), 
para que os alunos tenham hábitos saudáveis além 
do desenvolvimento físico e mental do indivíduo 
para que tenha uma vida cada vez mais sadia.

Nogueira (1986) afirma que a escola exerce 
um papel fundamental na promoção de saúde 
do indivíduo e que a instituição escolar seria um 
local essencial para o desenvolvimento e pro-
teção as crianças. Logo, seria importante o de-
senvolvimento de projetos que viabilizem a pro-
moção da saúde em bem-estar dos educandos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De acordo com o levantamento bibliográfi-
co foi possível estabelecer uma relação entre a 
inserção da mulher no mercado de trabalho e o 
surgimento das creches. Contudo no início, es-
sas instituições contavam muito com o caráter 
assistencialista, mas atualmente está relacionado 
com dois elementos básicos o cuidar e o educar.

A higiene está intrinsecamente ligada a esses 
princípios, pois os educadores ensinam muitas 
vezes por meio do lúdico e as crianças apren-
dem sobre o cuidar e a manutenção de uma vida 
saudável tanto física quanto intelectualmente.

Ainda verificamos que as creches e institui-
ções de educação infantil são os locais mais 
propícios para o desenvolvimento de doenças 
devido a vários fatores, um deles seria a fase de 
experimentação que as crianças se encontram 
e que levam muitos objetos à boca além de es-
tarem sempre em contato com muitas crianças.

Com base nesses levantamentos, verificou-se 
por meio de pensamentos de autores que a bios-
segurança também deve ser levada em conside-
ração no espaço escolar para que haja noção da 
promoção da higiene e saúde. Como é previsto em 
legislações específicas da educação, existe o de-
senvolvimento de projetos que tem como objeti-
vo principal zelar por uma vida mais saudável para 
as crianças nesta etapa da educação, como o cui-
dado com a alimentação, seja a oferecida pela es-
cola como das cantinas que devem trabalhar com 
seriedade para evitar casos que envolvam a obe-
sidade infantil, como foi discutido a importância 
de a criança adquirir hábitos saudáveis na alimen-
tação, existe um problema contemporâneo  com 
a obesidade que famílias e escolas devem  levar 

em consideração as políticas públicas neste setor.
Dessa forma, a educação deve promover a saú-

de informando e fazendo com que seus alunos 
adotem hábitos saudáveis para o desenvolvimen-
to físico e também mental do indivíduo, para que 
aprenda a administrar diversas situações cotidia-
nas em prol de uma vida mais sadia. Logo, a esco-
la não deve ser a única responsável por cuidar da 
alimentação e dos hábitos das crianças, a família 
como outra importante instituição social deve 
estar atenta a estes ensinamentos e perpetuar 
no cotidiano para que de fato ocorra melhoria 
na saúde e na qualidade de vida destes menores.
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A INCLUSÃO DE ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES / SUPERDOTAÇÃO E 
CONTRIBUIÇÕES DA NEUROCIÊNCIA

RESUMO

 A nossa sociedade é formada por indivíduos com uma vasta diversidade no que se refere 
às características individuais. É fato, todos os seres humanos são diferentes, e assim como 
existem pessoas com deficiências, com dificuldades para aprender, também há na população 
uma porcentagem de pessoas com Altas Habilidades/Superdotação. Esses sujeitos que se 
destacam por inteligência superior ou talento especial devem ser educados primeiramente 
como pessoas e não apenas superdotados. É de extrema importância que as pessoas com Al-
tas Habilidades/Superdotação sejam identificadas para que a partir disso, suas necessidades 
educacionais especiais sejam atendidas. Neste sentido, o objetivo desse estudo foi de verifi-
car a contribuição da neurociência   frente ao aluno com Altas Habilidades/Superdotação. A 
neurociência, sendo uma das áreas que estuda e investiga o processo de aprendizagem, tem 
que ter um olhar para o aluno AH/SD, assim como um aluno com dificuldades de aprendiza-
gem, esse também tem uma forma diferenciada de aprender. Sobretudo, é importante saber-
mos e termos conhecimento sobre programas especiais para a criança superdotada, para que 
a escola ou a família a encaminhe devidamente e reconheça a importância desses projetos, 
sabendo-se que a escola em si geralmente não possui atividades específicas para esse aluno.

Palavras-chave: Neurociência; Altas Habilidades; Superdotação; Educação Inclusiva.
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INTRODUÇÃO

Analisar assunto tão importante, e ainda tão 
pouco debatido no Brasil, é de extrema im-
portância, tendo em vista a dificuldade de as 
escolas reconhecerem e diagnosticarem uma 
criança superdotada. Segundo Gama, (2006): o 
talento se manifesta em crianças e jovens não 
é reconhecido pelo sistema educacional, ele 
se transforma em risco pessoal e risco social e, 
por isso, minha preocupação com o diagnósti-
co.  O jovem superdotado é frequentemente 
expulso do sistema educacional pelo tédio ou 
por opor-se aos professores. Ao sair do siste-
ma, por ter capacidade muito acima de seus 
pares, ele é facilmente seduzido pelo desafio 
da vida na marginalidade (GAMA, 2006, p 49).

O mundo está em verdadeira mudança 
e não é mais aceitável desconsiderar fatos 
que alteram sensivelmente o caminho da 
educação. Uma importante alteração tem 
ocorrido no campo da atenção voltada para 
a aprendizagem com o advento da inclusão. 

A superdotação/ Altas Habilidades foi es-
colhida, por entender que o processo de 
aprender os hábitos, os costumes, as lingua-
gens, como usar os objetos, os instrumen-
tos e os valores que foram sendo formados 
ao longo da história humana, é fruto de uma 
aprendizagem e nos casos do aluno com Al-
tas Habilidades é fundamental o professor 
ter um olhar direcionado com foco nas suas 
dificuldades visando obter êxitos e possi-
bilitar que sejam verdadeiros cidadãos par-
ticipativos e ativos nesta era de inclusão.

Sobretudo, quando um aluno não é diag-
nosticado, perdemos crianças capazes de 
aprender conteúdos curriculares e extracur-
riculares em menos tempo, que podem per-
mitir a ele envolvimento aprofundado com 
questões de interesse não só de seu dia-a-
-dia, mas também com questões universais. 
Se não for estimulado, será levado a uma di-
minuição de sua capacidade intelectual, “Os 
mais capazes são frequentemente cooptados 
pelo crime organizado: além da sedução da 
vida de aventura, há a possibilidade de ga-
nhar somas inatingíveis de dinheiro pelos ca-
minhos da conformidade social e, com isso, 
contribuir para o sustento e para o status 
próprio e da família” (GAMA, 2006, p..13).

A incidência de superdotação está distri-
buída por toda a população, independente-
mente do nível socioeconômico. A diferen-
ça no desempenho individual decorre dos 
estímulos educacionais e culturais recebi-
dos. Na ausência de uma educação centra-
da no encorajamento das potencialidades 
apresentadas pelas crianças superdotadas, 
elas perdem a capacidade de atuar de for-
ma superior e, assim, se sobressaíram nas 
suas respectivas áreas de interesse ou habi-
lidades. Nenhuma sociedade pode se dar ao 
luxo de ignorar seus membros mais super-
dotados, e todas devem refletir seriamen-
te como melhor nutrir e educar o talento.

A nossa sociedade é formada por indivíduos 
com uma vasta diversidade no que se refere 
às características individuais. É fato, todos os 
seres humanos são diferentes, e assim como 
existem pessoas com deficiências, com dificul-
dades para aprender, também há na população 
uma porcentagem de pessoas com Altas Ha-
bilidades/Superdotação. Esses sujeitos que se 
destacam por inteligência superior ou talento 
especial devem ser educados primeiramente 
como pessoas e não apenas superdotados. 
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É de extrema importância que as pessoas 
com Altas Habilidades/Superdotação (AH/
SD) sejam identificadas para que, a partir dis-
so, suas necessidades educacionais especiais 
sejam atendidas. Neste sentido, o objetivo 
desse estudo foi de verificar a contribuição da 
psicopedagogia frente ao aluno com AH/SD.

O trabalho percorre por três capítulos dis-
tintos: No primeiro capítulo, analisamos as 
características de um superdotado e quais 
as definições dessa peculiaridade. No segun-
do capítulo, verificamos o papel da escola 
e como são assistidos os alunos com Altas 
Habilidades/Superdotação. E finalmente, no 
terceiro capítulo, verificaremos as contribui-
ções que a neurociência faz frente a essa 
peculiaridade, ou seja, como lidar e auxi-
liar um aluno com AH/SD na socialização e 
no avanço da construção do conhecimento. 

Partindo desse princípio, vinculamos 
as relações do aluno com suas habilida-
des e dificuldades ao binômio escola / 
família, de modo que seja possível pro-
mover sua inserção na sociedade como 
um cidadão crítico, observador e ativo.

BREVES APONTAMENTOS SOBRE 
A SUPERDOTAÇÃO E ALTAS 
HABILIDADES 

Como na grande maioria das demais áreas 
da vida humana, a discussão científica sobre 
o talento tem sido permeada por defesas da 
herança biológica e da estimulação ambien-
tal. Da mesma forma que nos demais casos, 
é muito difícil poder apontar com exatidão 
quanto de determinação cabe a um e a outro. 

Entretanto, pode-se afirmar, com razoável 
segurança, que ambos contribuem para o 
processo de desenvolvimento de uma pes-
soa dotada de altas habilidades/superdota-
ção, e que um ambiente estimulador favo-
rece a manifestação de suas características.

Quando o tema é dificuldade de aprendi-
zagem, logo surge diante de nossos olhos a 
imagem de crianças com baixo ou nenhum 
rendimento escolar. Mas há um elemento 
que passa despercebido ou sem observação, 
que são os portadores de Altas Habilidades 
ou popularmente chamados superdotados.

Quando entra para a vida escolar, a crian-
ça encontra um mundo novo, e também se 
descobre como um ser novo, e é neste mo-
mento que as dúvidas e incertezas, medos, 
inseguranças surgem, ela não sabe o que 
está por vir, mas em seu íntimo sabe que 
algo diferente vai acontecer, e junto vem a 
curiosidade e os anseios pelo conhecimento.

Muitas destas crianças não tiveram 
suas curiosidades exploradas ou estimu-
ladas quando ainda estavam nos anos ini-
ciais e com isto não sabem de seus po-
tenciais, mas é na sala de aula que estes 
potenciais afloram, passando da ansiedade 
para a procura de conhecimentos. Quan-
to mais aprendem, mais querem aprender.

Assim, é necessário que tenham um aten-
dimento educacional especializado nas es-
colas para o seu maior desenvolvimento. 
Entre muitos pesquisadores na área da su-
perdotação, acredita-se que o estudioso 
Joseph S. Renzulli vem contribuindo de for-
ma significativa na definição de característi-
cas e na identificação de pessoas com altas 
habilidades/superdotação. Renzulli (2004) 
propõe a diferença entre dois tipos de su-
perdotação: a superdotação acadêmica ou in-
telectual, e a superdotação produtivo-criativa. 
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A superdotação acadêmica é aque-
la que pode ser identificada facilmen-
te através dos testes padronizados, sen-
do o tipo mais valorizado nas escolas 
tradicionais. É o tipo mais utilizado para sele-
cionar educandos para programas especiais. 

A superdotação produtivo-criativa, se-
gundo Renzulli (2004), narra os aspectos 
da atividade humana nos quais se incenti-
vam o desenvolvimento de materiais ori-
ginais, inéditos, expressões artísticas di-
ferenciadas e áreas do conhecimento. 

Estudos do autor indicam que a superdota-
ção é uma interação entre a pessoa, o meio 
em que vive e a área particular do trabalho 
humano. Renzulli (2004) afirma que quase 
todas as habilidades humanas podem ser de-
senvolvidas e por isso a necessidade de maior 
atenção aos potencialmente superdotados. 
Renzulli (2004) mostra que não existe um cri-
tério simples para indicar a superdotação. As 
pessoas que têm alcançado reconhecimento 
apresentam um conjunto de características 
bem definidas, que se entrelaçam entre si. 

São elas: habilidade acima da média, compro-
metimento com a tarefa e criatividade elevada. 
Este estudo é definido como o Conceito dos 
Três Anéis. Deve-se evidenciar que somente 
uma característica não faz a superdotação, po-
rém a interação entre os três grupos seria o ne-
cessário para a realização criativo-produtiva.

Como ela não sabe o que está acontecendo 
consigo mesma, começa a se sentir frustra-
da, os maus comportamentos também apa-
recem, o descontentamento torna-se visível, 
esta criança deixa ser interessada e passa a 
chamar atenção de todos, o seu desenvol-
vimento cognitivo passa a ser desigual, o 
emocional e o psicomotor se embaralham 
dando lugar a um total desacerto estrutural.

Acabam aprendendo, por medo e insegu-
rança, a ocultar ou rejeitar suas habilidades, 
passando a desenvolver problemas compor-
tamentais ou psicológicos, para que pos-
sam se adaptar com mais facilidade aos co-
legas e aos preceitos do ambiente escolar.

Todos os seres humanos têm a mesma capa-
cidade de aprendizagem, com o passar dos dias 
esta criança, que aprende muito mais rápido 
que as outras, nota a sua diferença e passa a se 
sentir deslocada, “como um estranho no ninho”.

Tanto que a literatura especializada é 
rica quanto às citações de diferentes au-
tores. Dentre elas, cita-se as seguintes:

Uma conceituação atualmente acei-
ta por vários autores sobre o que seja 
a pessoa superdotada é a de Ren-
zulli, no seu Modelo dos Três Anéis.

Segundo este pesquisador, o comportamen-
to superdotado consiste na interação entre os 
três grupamentos básicos dos traços humanos: 
habilidades gerais e/ou específicas acima da 
média, elevados níveis de comprometimento 
com a tarefa e elevados níveis de criatividade.

Habilidade acima da média: refere-se 
aos comportamentos observados, relata-
dos ou demonstrados que confirmariam a 
expressão de traços consistentemente su-
periores em qualquer campo do saber ou 
do fazer. Assim, tais traços apareceriam 
com frequência e duração no repertório de 
uma pessoa, de tal forma que seriam per-
cebidos em repetidas situações e mantidos 
ao longo de grandes períodos de tempo.

Criatividade: refere-se aos comportamen-
tos visíveis por intermédio da demonstra-
ção de traços criativos no fazer e no pen-
sar, expressos em diferentes linguagens, 
tais como: falada, gestual, plástica, teatral, 
matemática, musical, filosófica ou outras.
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Envolvimento com a tarefa: relaciona-se 
aos comportamentos observáveis por meio 
de expressivo nível de interesse, motivação 
e empenho pessoal nas tarefas que realiza.

Um dos aspectos que Renzulli enfatiza 
em sua concepção é o motivacional. Esse 
aspecto inclui uma série de traços, como: 
perseverança, dedicação, esforço, autocon-
fiança e uma crença na sua própria habilida-
de de desenvolver um trabalho importante.

Existem alguns mitos a respei-
to da superdotação ou alunos com Al-
tas Habilidades. Para Guenther (2006), 

Pela lei das probabilidades pode-se espe-
rar que 3 a 5% dos alunos que a população 
escolar apresentam capacidade notavelmen-
te acima da média de seu grupo de compa-
ração, nas diversas áreas de características 
humanas, incluindo aquelas valorizadas pela 
sociedade, princípio que baseia o conceito de 
dotação e talento (GUENTHER, 2006, P.83).

TIPOS DE INTELIGÊNCIA 
RELACIONADOS A SUPERDOTAÇ O

Dos tipos mencionados na lite-
ratura, destacam-se os seguintes:

Tipo Intelectual – apresenta flexibilida-
de, fluência de pensamento, capacidade de 
pensamento abstrato para fazer associações, 
produção ideativa, rapidez do pensamen-
to, compreensão e memória elevada, capa-
cidade de resolver e lidar com problemas.

Tipo Acadêmico – evidencia aptidão aca-
dêmica específica, de atenção, de concen-
tração; rapidez de aprendizagem, boa me-
mória, gosto e motivação pelas disciplinas 
acadêmicas de seu interesse; habilidade 
para avaliar, sintetizar e organizar o conheci-
mento; capacidade de produção acadêmica.

Tipo Criativo – relaciona-se às seguin-
tes características: originalidade, imagina-
ção, capacidade para resolver problemas 
de forma diferente e inovadora, sensibilida-
de para as situações ambientais, podendo 
reagir e produzir diferentemente, e até de 
modo extravagante; sentimento de desa-
fio diante da desordem de fatos; facilidade 
de auto expressão, fluência e flexibilidade.

Tipo Social – revela capacidade de lide-
rança e caracteriza-se por demonstrar sen-
sibilidade interpessoal, atitude cooperativa, 
sociabilidade expressiva, habilidade de trato 
com pessoas diversas e grupos para esta-
belecer relações sociais, percepção acurada 
das situações de grupo, capacidade para re-
solver situações sociais complexas, alto po-
der de persuasão e de influência no grupo.

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, resis-
tência, controle e coordenação motora.

Esses tipos são desse modo considerado nas 
classificações internacionais, podendo haver 
várias combinações entre eles e, inclusive, o 
aparecimento de outros tipos, ligados a talen-
tos de mais habilidades (MEC, SEESP, 2002).

Suas características variam, mes-
mo porque cada um apresenta perfil di-
ferenciado, de pensar, de aprender, de 
agir e de desenvolver seu potencial.
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Entretanto, há um elenco de caracterís-
ticas consideradas universalmente, como:

Curiosidade e vivacidade mental;
Motivação interna;
Persistência na área de seu talento;
Facilidade de compreensão e percepção da 

realidade;
Capacidade de resolver problemas;
Energia;
Habilidade em assumir riscos;
Sensibilidade;
Pensamento original e divergente;
Conduta criativa.

A Política Nacional de Educação Especial do 
Ministério da Educação / Secretaria de Edu-
cação Especial (1994) adota o conceito de 
Marland, que define como pessoas – crianças 
e adultos com altas habilidades / superdota-
ção as que apresentam desempenho acima da 
média ou elevada potencialidade em qualquer 
dos seguintes aspectos, isolados ou combi-
nados: capacidade intelectual geral; aptidão 
acadêmica específica; pensamento criativo ou 
produtivo; capacidade de liderança; talento 
especial para artes e capacidade psicomotora.

 O ASSISTENCIALISMO ESCOLAR A 
ALUNOS COM ALTAS HABILIDADES 

O desenvolvimento da criança é influen-
ciado por vários fatores, que atuam nos as-
pectos biológico, afetivo/emocional e cog-
nitivo. O ambiente escolar é tão importante 
quanto o familiar, pois é a segunda referên-
cia que a criança tem na educação e no de-
senvolvimento. O estímulo deve vir do meio 
em que a criança vive por meio de bons tra-
tos, boa alimentação e boas referências.

            

Segundo Freemam e Guenther (2000): 
Todo o esforço educacional é alicerçado na 

ação do professor que trabalha diretamente 
com o educando e a ação para bem-dotados 
não é uma exceção. Embora uma ampla gama 
de pessoas em diferentes tipos de personali-
dades possam e devam contribuir para a for-
mação das crianças, mais capazes através de 
suas experiências profissionais e histórias de 
vida trazendo conhecimentos e inspiração e 
sendo elas mesmas modelos de adequação 
pessoal a pessoa chave que vai ajudar a crian-
ça a absorver o potencial dentro do projeto 
educacional maior a interpretá-lo de forma a 
fazer sentido, bem como assistir a criança no 
processo de assimilação e integração de ex-
periência educativa e , sem dúvida, o profes-
sor (FREMAM E GUENTHER,2006, P. 147).

No caso da superdotação não é diferente. A 
criança superdotada exige educação especial.  
Para que isso ocorra, é necessária a atuação 
de um profissional que tenha a capacidade 
de ajudá-lo no desenvolvimento avançado, 
mas que ao mesmo tempo ele não se en-
xergue diferente dos outros, ou seja, não se 
sinta nem superior e nem inferior a ninguém. 

O ponto de vista emocional da crian-
ça deve ser respeitado, haja vista que é um 
estímulo também para o desenvolvimen-
to cognitivo. Porém, não se deve tratá-la 
como especial. Deve-se incluí-la emocional-
mente como todas as crianças, mas não li-
mitar o conhecimento deixando simétrica a 
educação respeitando suas peculiaridades.

O âmbito familiar, também conhecido como 
a primeira sociedade pela qual sofremos in-
fluencia, vem mudando com o decorrer do 
tempo nos últimos anos. Mesmo com toda a 
transformação na criação dos filhos e na edu-
cação, a família ainda é de extrema importân-
cia no desenvolvimento da criança. É nela que 
aprendemos as primeiras palavras, a andar, a 
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ser independentes e a forma de vermos o mun-
do. Por isso não podemos deixar que a figura 
da família na sociedade seja desvalorizada.

          
A família também é importante para o tra-

tamento de crianças superdotadas. É o pri-
meiro ambiente que se faz referência na 
educação, no desenvolvimento e no proces-
so cognitivo da criança. É também de ex-
trema importância no respaldo emocional.

Atualmente ainda existem alguns mitos 
que se perpetuam em torno da questão da 
superdotação, alguns dos mais comuns são:

 
O rendimento escolar do aluno super-

dotado é sempre bom e costuma ultrapas-
sar os outros alunos.  O aluno superdota-
do, assim como qualquer outra pessoa em 
desenvolvimento, tem suas dificuldades. 
Por muitas vezes, a habilidade é voltada 
para uma área e em outras ele ainda tem 
dificuldades na questão do aprendizado. 

O aluno superdotado é autossuficien-
te no aprendizado, ou seja, não precisa de 
ajuda alguma para aprender qualquer coi-
sa. Toda pessoa em desenvolvimento ne-
cessita de uma referência para aprender, 
mesmo sendo um superdotado. O aluno 
superdotado também tem dúvidas e difi-
culdade em aprender em algumas áreas.   

 
A atuação de alunos com assistência pe-

culiar em programas de Altas habilidades 
gera vaidade e arrogância nos alunos su-
perdotados. Experiências reais demons-
tram que o atendimento especial não gera 
vaidade e sim satisfação em aprender.

O estereótipo de um aluno superdota-
do é masculino e de classe média. Não 
existe estereótipo para a superdota-
ção ela é heterogênea e pode ser relacio-
nada a qualquer gênero e classe social.

O aluno superdotado tem problemas em li-
dar com as emoções. Existem inúmeras pes-
soas que tem a predisposição em aprender 
com maior facilidade e se destacar, sendo 
pessoas felizes. Não há nada que compro-
ve que um superdotado não lida com emo-
ções, ou seja, o emocional ou o caráter não 
está relacionado de forma invariável com 
o desenvolvimento cognitivo do indivíduo.

A escola é um meio / sociedade onde o 
a criança em desenvolvimento pode ter o 
apoio para que o seu conhecimento não 
seja limitado. O papel da escola é edu-
car, estimular e ajudar na cognição res-
peitando a particularidade da criança.

O desenvolvimento cognitivo trata da 
habilidade para lidar, eficazmente, com si-
tuações que exigem estrutura para or-
ganizar dados e estabelecer relações en-
tre eles, a ponto de o indivíduo levantar 
hipóteses para a resolução de problemas. 

Desde a educação infantil, podemos reali-
zar atividades que promovam efetivamente o 
desenvolvimento cognitivo de nossos alunos. 

A pedagogia alicerçada sobre bases de 
uma formação para uma aprendizagem 
prática e não para a reflexão, promove si-
tuações didáticas vinculadas a artes ma-
nuais, tarefas cotidianas e ligadas à vida di-
ária, além dos cursos de profissionalização. 

Com isso, é necessário esclarecer o que as 
Políticas Públicas Educacionais, assim como 
alguns pesquisadores da área, apresentam 
sobre as características dos alunos com altas 
habilidades/superdotação. Nos documen-
tos legais, existem mais de uma definição do 
que são as altas habilidades/superdotação. 
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O Ministério da Educação e do Despor-
to, na Publicação das Diretrizes Gerais para 
o Atendimento Educacional aos Alunos 
Portadores de Altas Habilidades/Superdo-
tação e Talento traz a seguinte definição:

Habilidades referem-se aos comportamen-
tos observados e/ou relatados que confir-
mam a expressão de ‘traços consistentemen-
te superiores’ em relação a uma média (por 
exemplo: idade, produção, ou série escolar) 
em qualquer campo do saber ou do fazer. 

Deve-se entender por ‘traços’ as formas 
consistentes, ou seja, aquelas que perma-
necem com frequência e duração no reper-
tório dos comportamentos da pessoa, de 
forma a poderem ser registradas em épo-
cas diferentes e situações semelhantes. 

Esses educandos apresentam envolvimen-
to com a tarefa, traço que se refere a com-
portamentos observáveis na demonstração 
de expressivo interesse, motivação e em-
penho pessoal nas tarefas que realiza em 
diferentes áreas, e criatividade, traço que 
diz respeito a comportamentos criativos 
observáveis no fazer e no pensar, expres-
sados em diferentes formas: gestual, plás-
tica, teatral, matemática ou musical, entre 
outras (BRASIL, MEC/SEESP, 1995, p. 13). 

A partir da definição das características dos 
alunos com altas habilidades/ superdotação, 
pode-se perceber que estes não apresentam 
um perfil homogêneo, variando de acordo 
com o contexto sociocultural em que estão 
inseridos. Alguns documentos (BRASIL, 1999; 
BRASIL, 2001) caracterizam as pessoas com 
altas habilidades/superdotação e mostram 
que estas estão incluídas no grupo das pesso-
as com necessidades educacionais especiais. 

A educação para pessoas com altas habi-
lidades / superdotação vem despertando 
curiosidade, fato que vem originando novas 
pesquisas a esse respeito. O superdotado 
é evidenciado em quaisquer contextos so-
ciais em que esteja inserido, seja no setor 
público ou privado, despertando a atenção 
da escola, de familiares e da comunidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse estudo nos permite perceber a importância da identificação da criança superdo-
tada o mais cedo possível para que essa possa ser acompanhada devidamente de acor-
do com as suas capacidades. Isso se refere ao trabalho dos profissionais que atuam com 
esse público, como é o caso do professor, do psicólogo e do psicopedagogo, cada um 
atuando dentro de suas áreas do conhecimento, tecendo um trabalho multidisciplinar.

É importante levarmos em consideração o conhecimento das características do superdo-
tado pelos profissionais que atuam nesse campo, tendo em vista que a ignorância em re-
lação ao assunto pode levar a um “falso diagnóstico” do aluno, o que atrapalha o seu de-
senvolvimento, com a ausência de um programa específico para suas necessidades. Como 
muitos profissionais desconhecem as características de um superdotado, muitas vezes seu 
diagnóstico é tardio, e o aluno deixa de aproveitar muitos momentos em que poderia es-
tar aprendendo, parecendo estar desatento às aulas, que não lhe despertam interesse.

Esses alunos precisam de apoio e intermediação de um professor preparado e do psi-
copedagogo, sendo importantes para auxiliar a trilhar seu caminho de aprendizagem. 

Sobretudo, é importante sabermos e termos conhecimento sobre progra-
mas especiais para a criança superdotada, para que a escola ou a família a en-
caminhe devidamente e reconheça a importância desses projetos, sabendo-se 
que a escola em si geralmente não possui atividades específicas para esse aluno.

Além do diagnóstico, é importante, também, a família ter orientação para sa-
ber como lidar com a criança. Além disso, o conhecimento da legislação sobre o su-
perdotado é de suma importância para o conhecimento dos direitos de seus filhos. 

Por fim, podemos dizer que após a identificação da superdotação é necessá-
rio que haja um trabalho voltado para o desenvolvimento das capacidades, uma 
prática especializada, posterior à identificação, que é apenas o primeiro passo.
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NEUROCIÊNCIA E APRENDIZAGEM

RESUMO
 

A contribuição da Neurociências no processo de aprendizagem pressupõe a compreensão 
dos processos neurocerebrais envolvidos no aprendizado. As descobertas das neurociên-
cias estão esclarecendo alguns dos mecanismos cerebrais responsáveis por funções mentais 
importantes na aprendizagem. A Neurociência não propõe uma nova pedagogia, um novo 
aprendizado, mas, fundamentam a prática pedagógica que já se realiza, demonstrando que 
estratégias pedagógicas, que respeitam a forma como o cérebro funciona e tende a ser mais 
eficiente. É nesse contexto que desenvolvemos nossa pesquisa de cunho bibliográfico a 
partir de aportes teóricos de autores do campo da Neurociência para elucidar suas contri-
buições no processo de aprendizagem. Na aprendizagem diversos fatores, como condições 
gerais do ambiente onde se concretiza o aprendizado, o ambiente familiar, estímulos na in-
fância, interação social, e até políticas públicas de educação, também interferem na apren-
dizagem. A aprendizagem é decorrência da neuroplasticidade; o cérebro humano não está 
fechado e se reorganiza constantemente a partir de cada nova ideia, cada novo aprendizado.

Palavras-chave: Neurociência; Cérebro; Aprendizagem; Educação.
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INTRODUÇÃO

O que nos torna humanos? Como é possí-
vel nascermos bebês indefesos e incapazes e 
um dia nos transformarmos em adultos, en-
genheiros, médicos, advogados ou professo-
res? Como o cérebro aprende? Por que pre-
ferimos chá ou café?  Chocolate ou morango? 
Cães ou gatos? Aprender ou não aprender?

Hoje já é possível entendermos porque pre-
ferimos algumas coisas a outras. O que é a 
motivação e como ela contribui para o apren-
dizado. Não é preciso ser neurocientistas ou 
entender em detalhes como o cérebro funcio-
na para apreciar a vida ou ter uma vida satisfa-
tória muito menos para acha-la interessante.

A neurociências mostra tantas novas in-
formações sobre como o cérebro funcio-
na e como esse funcionamento faz de nós 
o que nós somos, pensamentos, sentimos 
ou lembramos e que é muito interessan-
te aprender o que a neurociência tem a 
nos ensinar e usar esses conhecimentos na 
nossa vida de várias maneiras diferentes.

Cada ser humano deve se conhecer. Conhe-
cer as suas facilidades, as suas limitações, as 
suas dificuldades. A atenção é limitante para o 
ser humano, então, a atenção é a porta de en-
trada para a memória e para o aprendizado é 
mais fácil aprender em um ambiente que haja 
menos distratores, menos coisas diferentes 
acontecendo, chamando para si a sua atenção.

Cabe ao ser humano encontrar o ambiente 
mais propício para seu aprendizado. O apren-
dizado é mais fácil para a criança, sobretu-
do, aquele que envolve coordenação moto-
ra fina que dependem de algumas estruturas 
do cérebro que são muito mais exuberantes 
que tem muito mais possibilidades de modi-
ficação no começo da vida e do aprendizado.

O presente artigo é fruto de uma pesquisa 
bibliográfica e tem como objetivo compreen-
der a importância da neurociência na apren-
dizagem e os fatores que estão envolvidos no 
cérebro para haja motivação para o aprendi-
zado significativo que transforme a vida de 
todos os que estão envolvidos nesse processo 
de ensino-aprendizagem que a cada dia que 
passa esclarece as funções fascinantes do cé-
rebro humano no aprendizado que se inicia no 
útero materno e se estende por toda a vida.

SISTEMA DE RECOMPENSA NA 
APRENDIZAGEM

Segundo os autores  Rato & Caldas  (2010), 
quando utilizamos a atenção chegamos a 
uma informação importante ou descobre 
aquele pedaço que faltava ou aquilo que es-
távamos procurando, entra em ação um ou-
tro sistema no cérebro que é o sistema de 
recompensa. O sistema de recompensa é 
aquele conjunto de estruturas que sinaliza 
para o restante do cérebro quando alguma 
coisa dá certo, seja ela algo que se desejava, 
que estava tentando fazer e conseguiu ou 
algo que acontece inesperadamente, mas é 
considerado bom, interessante pelo cérebro.

Ativar o sistema de recompensa significa 
aumentar o funcionamento de dois de seus 
componentes mais importantes a área teg-
mentar ventral e o núcleo acumbente. A área 
tegmentar ventral é acionada quando recebe 
do córtex pré-frontal na parte da frente do 
cérebro um sinal de que algo interessante e 
positivo acabou de acontecer ou tem gran-
des chances de acontecer em breve. Neste 
momento, os neurônios da área tegmentar 
ventral despejam dopamina sobre os do nú-
cleo acumbente (RATO & CALDAS  2010).
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A dopamina é uma substância neuromodula-
dora, ou seja, é capaz de modificar atividades 
elétricas dos neurônios que a recebam. Quan-
to mais dopamina é liberada sobre os neurô-
nios do núcleo acumbente maior é a ativação 
deste e por mecanismos ainda desconheci-
dos maior é a sensação de bem-estar e pra-
zer que associamos aquele comportamento.

A ativação das estruturas desse sistema de 
recompensa provoca no corpo uma sensação 
de prazer. A sensação de satisfação que pode 
chegar até a euforia e é essa sensação que 
o cérebro registra de volta como marcador, 
como um grande indicador de aquilo deu cer-
to.A ativação do sistema de recompensa não 
é apenas uma resposta ao que já deu certo 
com base nas experiências anteriores daqui-
lo que deu certo, o cérebro é capaz de criar 
expectativas sobre o que pode vir a dar cer-
to, e, nesses casos, o sistema de recompen-
sa é ativado por antecipação e esse prazer 
antecipado que o ser humano obtém é que 
chamamos de motivação, ou seja, é a anteci-
pação do prazer do que pode dar certo que 
faz com que o ser humano se mova, saia da 
lugar e concretize a ação.A antecipação do 
prazer é fundamental para que o aprendiza-
do aconteça por uma série de razões uma vez 
que a motivação faz com que o ser humano 
se exponha a oportunidades para o apren-
der. Portanto, a motivação leva a prática, 
facilita a prática (RATO & CALDAS  2010).

Para os autores (2010), a ativação do sis-
tema de recompensa libera sobre o cérebro 
substâncias que promovem diretamente os 
mecanismos moleculares do aprendizado, as 
modificações que acontecem nas sinapses. 
Logo, a ativação do sistema de recompen-
sa, a motivação com o aprendizado ou qual-
quer outra tarefa facilita fisicamente o pro-
cesso de aprendizado no cérebro humano.

Quando reconhecemos o papel das novi-
dades e das variedades descobrimos a im-
portância do aprendizado não se restrinja a 
uma coisa só, ou seja, é importante ter um 
leque de variedades e opções para mudar de 
assunto, mudar de um tipo de aprendizado a 
outro tipo de aprendizado. As novidades de 
maneira geral se tornam fatores de extrema 
importância para aumentar e promover a mo-
tivação no aprendizado. Isso pode ser concre-
tizado na prática pedagógica por meio de um 
exercício novo, de um livro inesperado, de um 
meio novo de aprendizado com a utilização 
do vídeo, do computador, do smartphone, 
jogos, atividades físicas. Esses exemplos são 
maneiras de aumentar a variedade e assim 
promover a motivação com o aprendizado.

A presença de coisas novas aciona auto-
maticamente no cérebro humano, o locus 
coeruleus, estrutura que nos deixa acor-
dados e atentos que por sua vez, ativa uma 
outra, no sistema de recompensa, que dire-
ciona nosso interesse para objetos novos.

Outro fator importante é o acaso, é o acerto 
de sorte, só que esse acerto de sorte só acon-
tece quando o ser humano tem a oportunida-
de de experimentar a primeira vez. É a primei-
ra vez que se joga uma bola, que se brinca com 
a bola de basquete, que se pega um taco de 
beisebol, que se coloca as mãos no piano ou 
experimentar escrever um poema ou impro-
visar com instrumento musical. Essas ações 
se transformam em oportunidades que per-
mitem que o ser humano experimente aquele 
acerto por acaso, mas que leva ao prazer, a 
satisfação do acerto que por sua vez, então, 
leva a ação prática, à ação de fazer mais daqui-
lo, de treinar mais (RATO & CALDAS  2010).
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Portanto, a oportunidade conduz o ser hu-
mano aquele círculo virtuoso em que a moti-
vação leva a mais prática que leva a motivação 
que leva a mais prática e assim por diante. Se 
dar a possibilidade a esse acerto de sorte às 
crianças ou aos adultos também é de grande 
ajuda ao processo de aprendizagem.O retor-
no positivo é fundamental, muitas vezes o ser 
humano acertar e não sabe que acertou sim-
plesmente porque não sabe como deveria ser, 
não sabe que resultado de fato é esperado. O 
mediador do processo na prática pedagógica 
é fundamental não só para ensinar o método 
para possibilitar o aprendizado, mas também a 
ajudar o aluno a reconhecer quando ele acer-
ta é a única maneira de fazer isso é através do 
retorno positivo, é a palavra de encorajamen-
to, é o parabéns, isso, muito bem, exatamente 
isso, é o que faltava para o sistema de recom-
pensa do aluno notar que ele conseguiu de 
fato, e, portanto, ir adiante gerará aquela sa-
tisfação que leva a satisfação, que leva a mais 
motivação e, portanto, a prática e mais mo-
tivação, a prática e mais motivação de novo. 

O elogio feito por outras pessoas, inclusive, 
não só pelo professor é um instrumento po-
derosíssimo de motivação. É sabendo que se 
fez certo, que deu certo o esforço que o ser 
humano se mobiliza e se motiva a continuar 
insistindo. Não se consegue que ninguém faça 
nada com críticas. As críticas tem o seu papel, 
são extremamente importantes porque ensi-
nam quando o ser humano erra. É importante 
quando o ser humano saber reconhecer que 
fez alguma coisa errada, e assim como várias 
vezes o ser humano não saber reconhecer so-
zinho que acertou, muitas vezes o ser humano 
não sabe que está fazendo alguma coisa errada.

É papel do mediador do processo de apren-
dizagem dar esse retorno negativo ao aluno, 
afirmando, dizendo, informando que o que o 
aluno tentou está errado e precisa ser feito de 
outra forma, ou seja, o resultado deveria ser 

outro, o método empregado não foi eficiente, 
no entanto, só o retorno negativo, só a crítica 
não faz ninguém evoluir, aprender, se mexer.

Embora a ideia de que a investigação neu-
rocientífica pode influenciar a teoria e prática 
educacional já não seja uma novidade, atual-
mente, com as novas descobertas científicas, 
a neurociência e a educação voltam a cruzar 
caminhos (RATO & CALDAS, 2010, p. 627).

Estudos de ressonância magnética con-
firmam: a presença do ser amado ou a sim-
ples visão de uma foto do ser humano, ativa 
o sistema de recompensa. Uma das grandes 
fontes de ativação do sistema de recom-
pensa é justamente o aprendizado, ou seja, 
o ser humano está a partir de uma situação 
onde existe um problema que não consegue 
resolver e lá pelas tantas descobre que tem 
sim, uma solução para o problema apresen-
tado, então, descobrir que peças se encai-
xam, descobrir resposta para uma pergunta, 
descobrir uma solução para um problema é, 
por definição, um dos grandes estímulos para 
o sistema de recompensa do ser humano.

Segundo Goswami ( 2006, P. 6), aprender dá 
prazer, a questão é descobrir como chegar a 
esse momento do aprendizado, esse momen-
to em que o cérebro registra o problema que 
se apresenta e descobre que tem a solução 
para a situação problema em que foi desa-
fiado, instigado a dar uma resposta.É preciso 
fazer o uso de práticas pedagógicas capazes 
de proporcionar aprendizagem instigante 
que esteja no alcance do potencial individu-
al do aluno e da classe no desenvolvimento 
da aprendizagem no ambiente educacional.

Primeiramente é a imensa boa vontade 
que os professores e educadores têm para 
com a neurociência – eles estão muito in-
teressados em neurociência, eles sentem 
que nós temos o potencial de fazer desco-
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bertas importantes sobre a aprendizagem 
humana e estão ansiosos para aprender so-
bre estas descobertas e para contribuir com 
ideias e sugestões (GOSWAMI, 2006, p. 6).

Um exemplo disso é o quebra-cabeça. Se 
pensarmos bem não tem porque colocarmos 
no lugar, encaixar três mil, cinco mil peças colo-
ridas todas embaralhadas dentro de uma caixa. 
À primeira vista parece ser uma perda de tempo 
colossal. Se poderia estar fazendo outra coisa. 

Por que o ser humano se dedica a mon-
tar um quebra-cabeças? A resposta está no 
fato de que montar o quebra-cabeças dá 
oportunidade ao cérebro humano de fazer 
o que ele é tremendamente capaz de fa-
zer por excelência que é encontrar padrões, 
descobrir que informações se completam, 
que pedaços de informações se encaixam 
e isso é um fonte de prazer enorme para o 
sistema de recompensa, ou seja, descobrir 
que pedaços de informações aparentemen-
te desconexos na verdade são relacionados.

O que é a essência do aprendizado? É a capa-
cidade do ser humano juntar informações e fi-
car extremamente contente, realizado, feliz ao 
notar que aquelas informações fazem sentido 
ao cérebro humano. Uma vez que se reconhe-
ce a importância do sistema de recompensa e 
da motivação para o aprendizado é preciso re-
pensar o que significa o processo de Avaliação.

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NA 
APRENDIZAGEM

Conforme Alvarez & Lemos (2006, P. 182), o  
processo de avaliação tem o seu lado de ex-
trema importância de sinalizar para o aluno o 
que ainda não aprendeu, ou seja, onde ainda 
ele está errando. A avaliação não deve se limi-
tar a apontar os erros deixa de cumprir o seu 
papel maior que é justamente dar o retorno ao 
aluno da percepção do processo e motivação 
para aprender o que ainda não foi aprendido.

Para se avaliar o conhecimento é necessá-
rio aprender e, no processo de aprender não 
há só a absorção de conteúdos, mas existe 
uma rede complexa de operações neurofisio-
lógicas e neuropsicológicas que juntamente 
com a contribuição do meio ambiente pro-
porcionam a aprendizagem a ser avaliada.

[...] devem-se considerar os processos 
cognitivos internos, isto é, como o indiví-
duo elabora os estímulos recebidos, sua 
capacidade de integrar informações e pro-
cessá-las, formando uma complexa rede de 
representações mentais, que possibilite a 
ele resolver situações-problema, adquirir 
conceitos novos e interpretar símbolos di-
versos (ALVAREZ & LEMOS, 2006, p. 182).

A Avaliação para se bem-sucedida deve 
apontar para o aluno aquilo que ain-
da não aprendeu, mas, sobretudo, en-
contrar uma maneira de motivar esse 
aluno a aprender o que está faltando.

O professor no ato de avaliar deve levar em 
com conta a sua contribuição para a forma-
ção cidadã pela mediação do conhecimento. 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

59

Vasconcellos (2005), afirma que
[...] os alunos, desde cedo, precisam ser 

orientados para dar um sentido ao estudo; 
[...] na tríplice articulação entre compreen-
der o mundo em que vivemos, usufruir do 
patrimônio acumulado pela humanidade e 
transformar este mundo, qual seja, colo-
car este conhecimento a serviço da cons-
trução de um mundo melhor, mais justo e 
solidário (VASCONCELLOS, 2005, p. 69).

Cabe a cada professor encontrar a melhor 
maneira de ajudar os seus alunos a fazer essa 
avaliação dos seus conhecimentos e do seu 
processo de aprendizado. Portanto, a avalia-
ção não deve ser utilizada como um instru-
mento de punição, mas sim, como um simples 
instrumento de identificação daqueles pontos 
fracos, daqueles erros que o aluno ainda co-
mete sempre com a intenção de ajudar a mo-
tivação, de ajudar o aluno a ter vontade, a ter 
desejo de ele mesmo sozinho de seguir adian-
te, de aprender o que ainda não aprendeu.

É na Avaliação que o professor compre-
ender o papel do nível de dificuldade, tanto 
na Avaliação como no processo de aprendi-
zado. O sistema de recompensa é ajustado 
aquele nível ótimo de dificuldade em que 
o esforço vale a pena, ou seja, o aluno não 
domina totalmente aquele assunto, aquele 
conteúdo, mas considera que tem condições 
de possibilidades de aprender e vir a domi-
nar o assunto, mas que não está totalmen-
te incapaz de vir a dominar aquele assunto.

Com o aprendizado, o ser humano desen-
volve habilidades e o que no começo era di-
fícil se torna fácil, essa é justamente uma das 
indicações que o aprendizado aconteceu de 
fato. O problema que o aluno se propôs a re-
solver e que no início era difícil, com a práti-
ca, com a experiência, com o método vai se 
tornando aos poucos fácil, e, nesse momento 
que se torna fácil, deixa de ser interessante.

Esse momento que o problema deixa de 
ser interessante e deixa de ativar o sistema 
de recompensa, ou seja, deixa de ser praze-
roso lidar com aquele problema ou anteci-
par uma solução para o problema proposto. 

Essa perda de interesse pelo que se torna 
fácil demais tem a sua função e é justamen-
te o que faz com que o aluno se interesse 
pelo nível seguinte, pelo degrau seguinte, é 
o que permite que o ser humano se propo-
nha a exercícios mais complexos, problemas 
mais difíceis, não terrivelmente difíceis, ape-
nas mais difíceis de maneira tal que permi-
ta ao aluno utilize tudo aquilo que acabou 
de aprender como um degrau que pode-
rá subir e passar ao problema seguinte um 
pouco ou mais difícil do que já o superado.

 
A garantia da aprendizagem na escola é 

um direito dos alunos e a garantia deste di-
reito requer condições objetivas para que a 
escola cumpra sua função de ensinar conhe-
cimentos sistematizados reconhecidos cul-
turalmente como importantes à sociedade.

Penso que é por isso que muitos alunos se 
desinteressam de jogar o jogo da velha, inte-
ressante para crianças pequenas até o mo-
mento em que descobrem que existem al-
gumas regras básicas para se jogar o jogo da 
velha, a partir do momento que se descobre 
essas regras, o jogo sempre da velha e deixa 
de ser interessante, esse é o momento que 
o ser humano precisa fazer a passagem para 
o jogo seguinte, um pouco mais complexo 
como é caso do jogo de damas, por exemplo, 
que com a prática o jogador descobre que 
existem alguns lances bons, outros ruins e o 
jogador aprende rapidamente a estratégia do 
jogo e chega ao ponto que jogar damas perde 
a graça porque no resultado final sempre há 
um empate e aí, novamente é necessário fa-
zer a passagem para o jogo seguinte, o xadrez.
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O conjunto de regras é parecido com o jogo 
de damas, se joga num tabuleiro, move pe-
ças, tem estratégia que devem ser pensadas 
para se considerar em vários lances à frente, 
mas o xadrez é de uma complexidade tal que 
uma criança pequena que nunca jogou damas 
tem dificuldade de aprender mas uma que já 
domina o jogo de damas será capaz de en-
tender, se interessar e, ninguém jamais até 
hoje conseguiu prever desde o primeiro lance 
como vai se desenrolar uma partida de xadrez 
inteira, nem os super computadores conse-
guem fazer isso. O resultado é que a gente 
decide jogar xadrez pelo resto da vida desde 
que o ser humano considere interessante por 
outras razões que nem sempre são visíveis.

Se percebe a importância de encontrar o 
grau de dificuldade adequando para cada 
tarefa, para cada ser humano. Cada pessoa 
é um indivíduo diferente, com uma história 
de vida diferente, com habilidades especí-
ficas diferentes e, não existe, então, porque 
um mesmo grau de dificuldade ser adequa-
do para todos os alunos de uma sala de aula.

É de fundamental importância que o pro-
fessor tenha a capacidade e não só ajudar 
o aluno a se interessar pelo grau de dificul-
dade adequado, mas, encontrar também 
esse grau de dificuldade para cada aluno 
de sua classe, de sua turma, de sua sala.

Para K. Anders Ericsson baseado em estu-
do de cérebro s de violinistas o desempenho 
“excepcional” é perfeitamente explicado pela 
prática. Ainda assim, “a percepção de talento 
de uma criança é inquestionavelmente real.”

O TALENTO NO CÉREBRO HUMANO

Para os autores Consenza, Ramon M. & 
Guerra (2010) perguntam: O que é talento? 
Por que algumas pessoas parecem ter faci-
lidades extraordinárias e desenvolvem ca-
pacidades realmente extraordinárias com-
paradas com outras? O que faz com uma 
pessoa se torne concertista de nível inter-
nacional enquanto que outras sejam parti-
cipantes de orquestras, mas jamais solistas?

A música é uma das áreas muito interes-
santes para estudos e pesquisas. Um es-
tudo realizado na Alemanha na década de 
1990, comparou os hábitos de estudos e 
várias características pessoais de estudan-
tes que entravam na época para o conserva-
tório de Berlim e alguns desses estudantes 
eram considerados por seus professores ex-
tremamente promissores, eram estudantes 
que provavelmente se tornaram concertis-
tas de nível internacional e, outros estudan-
tes, ao contrário, eram considerados muito 
bons pelos professores, mas não promisso-
res a nível de tentar uma carreira solo (CON-
SENZA, RAMON M. & GUERRA, 2010).

A questão colocada é qual era a diferença 
entre esses estudantes? Por que uns pare-
cem mais promissores do que outros? Este 
estudo investigou a fundo a vida dessas pes-
soas e se descobriu que de modo geral elas 
compartilhavam o mesmo número de anos 
de prática, elas tinham aprendido a tocar o 
seu instrumento em geral por volta dos sete 
anos de idade, tocavam o mesmo número de 
instrumentos musicais, tinham tido o mesmo 
número de professores, tinham uma história 
de vida semelhantes, a diferença não era se 
elas vinham de uma família musical ou não, 
não era o tipo de estímulo ou encorajamen-
to que elas tinham recebido na infância.
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A grande diferença entre os bons e os exce-
lentes era simplesmente o número de horas 
práticas acumuladas ao longo da vida. Compa-
rando a curva de acúmulo de horas de prática 
para esses dois grupos é muito interessante 
porque a diferença entre os dois grupos apa-
rece na adolescência em torno dos catorze, 
quinze anos de idade mais ou menos, quando 
um grupo mantém um ritmo acelerado de prá-
tica e o outro vai aos poucos ficando para trás.

Aquele grupo que ao entrar no Conservató-
rio de Música já tinha cerca de sete mil horas 
de prática acumuladas com seu instrumento 
era o grupo considerado excepcional pelos 
seus professores. O grupo dos alunos bons 
em comparação acumulava cerca de cinco mil 
horas de prática aos dezoito anos ao entrar 
no Conservatório musical. Nesse estudo os 
pesquisadores consideraram a aquisição de 
horas de prática com violinistas com nomes 
já renomados de carreira solo de carreira in-
ternacional já consolidada e percebeu-se que 
para a mesma faixa etária, até os dezoito, de-
zenove anos a curva de horas de prática deles 
era semelhante a curva dos alunos conside-
rados excepcionais por seus professores no 
Conservatório Musical.A conclusão do estu-
do, então, é que o talento se faz com a práti-
ca. Em outras palavras, não é preciso invocar 
nenhum tipo de diferença prévia ou talento 
inato que explique porque algumas pessoas 
se tornam concertistas extraordinários e ou-
tros apenas bons. Para os autores do estudo 
o que faz essa diferença é o acúmulo de horas 
de prática, ou seja, é quanto o instrumentista 
treina, quanto seu cérebro tem oportunidade 
de praticar, e, portanto, mudar com a prática 
(CONSENZA, RAMON M. & GUERRA, 2010).

Talvez outros fatore expliquem essa dife-
rença, por exemplo, preferência pessoal ou 
característica inatas mesmo como a persis-
tência, a capacidade que cada pessoa tem 
de suportar frustrações ou insistir na práti-
ca, persistir no treinamento, quer dizer, pro-
curar buscar a sua motivação, talvez esses 
fatores relacionados à motivação – o que 
permite a prática – sejam muito mais impor-
tantes para o desenvolvimento de habilida-
des especiais do que alguma característica 
como talento com habilidade específica, ina-
ta de fato. Habilidades específicas existem. 
Inabilidades específicas também existem. É 
muito mais interessante trabalharmos com 
a ideia de que em princípio todo ser huma-
no pode se tornar excepcional no que faz 
(CONSENZA, RAMON M. & GUERRA, 2010).

Segundo os autores, se chegar nesse nível o 
que é necessário é uma combinação de méto-
do, prática, motivação e, antes de mais nada, 
oportunidade para que a pessoa descubra do 
que ela gosta de fato, ou seja, que caminhos ela 
tem mais chances, mais motivação para seguir.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Existe hoje uma necessidade de aproximar as descobertas na área da neurociência da educação 
que pressupõe que instituições responsáveis pela formação de cidadãos precisam examinar e dis-
cutir os componentes curriculares a fim de que os alunos, futuros profissionais nos vários segmentos 
da sociedade possam buscar novas formas de ser e estar no mundo de forma criativa e reflexiva

O aprendizado é esse processo natural ao cérebro que permite que ele se transforme 
de um bloco de mármore que tem todas as possibilidades do mundo em si, mas que ainda 
não é nenhuma delas em uma estrutura completa, terminada, coerente, bonita que faz sen-
tido, sobretudo, faz sentido para aquela pessoa, para aquele ser humano, aquele cérebro.

A neurociência considera o comportamento é o resultado do funcionamento do cérebro, a 
mente, os pensamentos, tudo isso depende do funcionamento do cérebro. Se o comportamen-
to muda é porque o cérebro muda. O cérebro funciona junto com o corpo ao qual ele pertence.

Quem nós somos depende de como o nosso cérebro funciona, mas, também do corpo que nós 
temos, da história de trocas mútuas entre cérebro e corpo ao longo de toda nossa história individual.

Para o aprendizado o corpo é extremamente importante porque ele é o palco das nos-
sas emoções. O aprendizado não é um processo racional, o que o ser humano apren-
de, que informações são importantes, o quanto se gosta do aprendizado ou de apren-
der alguns temas específicos, do que o ser humano gosta, o que prefere aprender, o 
quanto se gosta de aprender são questões que têm um componente emocional mui-
to grande e isso envolve o corpo do ser humano, ou seja, depende como o cérebro hu-
mano expressa essas emoções no corpo e como registrar essas emoções de volta.

O corpo não funciona sem o cérebro, mas o cérebro também não funciona sem um corpo. O que 
o ser humano é, o que pensa, com age, reage depende enormemente do corpo que o ser humano 
tem, da história desse corpo ao longo da vida e, sobretudo da história de interação entre corpo 
e cérebro. Buscar o desenvolvimento é o primeiro passo do sucesso. O cérebro foi o maior pre-
sente que recebemos da evolução das espécies, e já está na hora de aprendermos a valorizá-lo e 
fazer da nossa mente uma máquina sofisticada e consciente não só para aprender, mas para co-
nhecer as novas formas e como se dão os processos que são gerenciados pelo cérebro humano.
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AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO 

O autismo cresceu nos últimos anos, ou seja, o crescimento de crianças matriculadas na educa-
ção infantil aumentou muito, o que fortalece o trabalho com a inclusão, os pais e a escola precisam 
trabalhar juntos fortalecendo o desenvolvimento da criança, estimulando a interação, a sociali-
zação, o brincar dentro do planejamento do professor e da escola, é importante um olhar atento 
a cada caso e sua história, a sociedade cobra demais na formação do cidadão e por isso ampliar 
o atendimento diversificando seu aprendizado ajuda é muito. O artigo é uma referência biblio-
gráfica que tem base em grandes autores que fortaleceram o entendimento da palavra autismo.

Palavras-chave: Autismo; Formação; Escola; Brincar; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

    O autismo na educação infantil cresce a cada ano fortalecendo estudos e pesqui-
sa sobre o tema, muitas crianças chegam é e os professores que desconfiam o que é 
encaminhado e dado o diagnóstico de autismo, crianças com laudo e muito pouco.

   

São poucas famílias que já incluem na ficha de matrícula o diagnóstico por medo 
da aceitação ou a diferenciação da criança.

    

A inclusão fortalece esse caminho implementando as leis e a segurança da crian-
ça que chega seja qual for os diagnósticos,

    

Ainda hoje o sistema e falho, pois demora no diagnóstico preciso o que re-
tarda algum trabalho pedagógico relacionado ao diagnóstico.  A inclusão é uma 
realidade cada vez mais presente em nosso meio, sendo inclusive, amparada 
por força de Lei e, em uma sociedade que mostra ser igualitária, ainda há mui-
to trabalho a ser realizado para que cheguemos a um posicionamento pacífico.
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O AUTISMO 

  Várias são as pesquisas que procu-
ram respostas para esse transtorno, 
crianças nascem a cada minuto e mui-
tos delas carregam esse distúrbio que 
somente com o seu crescimento apa-
rece, e muitas vezes é a escola que 
consegue perceber a criança e começa 
a observar até um encaminhamento.

    

De acordo com a Política Nacional 
de Educação Especial na Perspectiva 
da Educação Inclusiva (BRASIL, 2008), 
os alunos público-alvo do AEE são:

[...] os alunos com deficiência, trans-
tornos globais de desenvolvimen-
to e altas habilidades/superdotação. 
Nestes casos e outros, que implicam 
em transtornos funcionais específi-
cos, a educação especial atua de for-
ma articulada com o ensino comum, 
orientando para o atendimento às 
necessidades educacionais especiais 
desses alunos (BRASIL, 2008, p. 15).

Kanner (1943) ressalta que o sinto-
ma fundamental, “o isolamento altísti-
co”, estava presente na criança desde 
o início da vida sugerindo que se tra-
tava então de um distúrbio inato. Nela, 
descreveu os casos de onze crianças 
que tinham em comum um isolamen-
to extremo desde o início da vida e um 
anseio obsessivo pela preservação da 
rotina, denominando-as de “autistas”.

    

Mello (2007, p. 16) descreve o au-
tismo como um distúrbio do desen-
volvimento que se caracteriza por al-
terações presentes desde idade muito 
precoce, tipicamente antes dos três 
anos de idade, com impacto múltiplo 
e variável em áreas nobres do desen-
volvimento humano como as áreas de 
comunicação, interação social, apren-
dizado e capacidade de adaptação.

    

Silva (2012) acentua a forma concre-
ta com que estas crianças percebem o 
mundo, o que as impede de identificar 
sutilezas e questões subentendidas 
de um discurso verbal ou não verbal.
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É bem provável que a criança tenha 
dificuldade para utilizar e compreen-
der gestos, linguagem corporal e tom 
de voz. Sua fala pode parecer roboti-
zada e às vezes extremamente aguda. 
Muitas vezes eles abordam apenas um 
assunto, geralmente seu foco de in-
teresse. Alguns, com desenvolturas, 
falam como pequenos adultos ao in-
vés de expressarem-se como crianças.

    

Segundo a última edição da Clas-
sificação Internacional de Doenças - 
(DSMV, 2014), oficialmente adotada 
pela legislação brasileira (padrão ado-
tado pela OMS - Organização Mun-
dial da Saúde), o autismo, o transtorno 
desintegrativo da infância e a síndro-
me de Asperger foram absorvidos por 
um único diagnóstico, chamado de 
Transtorno do Espectro Autista - TEA.

O AUTISMO E A ESCOLA 

   
Miranda e Filho (2012, p. 12) salien-

tam que, “nesse processo, o educador 
precisa saber potencializar a autono-
mia, a criatividade e a comunicação 
dos estudantes, e, por sua vez, tor-
nar-se produtor de seu próprio saber”.

   

O aluno com Autismo ou TEA (Trans-
torno do Espectro Autista), público alvo 
desta pesquisa, apresenta característi-
cas variadas que comprometem, desde 
as suas relações com outras pessoas 
à sua linguagem, necessitando, assim, 
de apoio no seu processo de ensino-
-aprendizagem. De tal modo, a oferta 
de escolarização para todos, na pers-
pectiva de inserir os alunos com Neces-
sidades Educacionais Especiais (NEE) 
na escola regular, “[...] aos poucos vem 
ocorrendo em nosso cenário educa-
cional [...]” (CARNEIRO, 2012, p. 13).

    

Cunha (2016, p. 81) salienta que a 
escola é, em sua essência, um lugar de 
aprendizagens de alfabetização e le-
tramento, contudo, [...] a ênfase dessa 
prática não pode estar centrada so-
mente no processo de aquisição de 
códigos alfabéticos e numéricos, mas 
também, acima de tudo, nas experiên-
cias e vivências socioculturais, familiar 
e escolar”. Em suma, o professor que 
almeja alfabetizar e letrar seu aluno ne-
cessita conhecer esse sujeito e atribuir 
valores a seus gostos e necessidades, 
compreendendo, assim, seu universo, e 
contextualizando seu fazer pedagógico.

   



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

69

Para Silva (2012, p. 109): 
Para crianças com autismo clássico, 

isto é, aquelas crianças que têm maio-
res dificuldades de socialização, com-
prometimento na linguagem e com-
porta mentos repetitivos, fica clara a 
necessidade de atenção individua li-
zada. Essas crianças já começam sua 
vida escolar com diagnóstico, e as es-
tratégias individualizadas vão surgindo 
naturalmente. Muitas vezes, elas apre-
sentam atraso mental e, com isso, não 
conseguem acompanhar a demanda 
pedagógica como as outras crianças. 
Para essas crianças serão necessá-
rios acompanha mentos educacionais 
especializados e individualiza dos.

    

Para Orrú (2012), as pessoas au-
tistas são ainda pouco compreendi-
das pela sociedade, devido à falta de 
conhecimento sobre esta condição.

A inclusão acontece para auxiliar nes-
ses casos é necessário.

A INCLUSÃO

   
A inclusão foi um grande ganho prin-

cipalmente no caso de crianças com 
necessidades especiais, apesar de 
muitas vezes a aprendizagem ter suas 
dificuldades, participar de ativida-
des, brincadeiras ajuda e muito prin-
cipalmente no cognitivo da criança. 
A aprendizagem está voltada a tudo 
e o importante e ela está inserida na 
sociedade a qual ela faz parte, a edu-
cação hoje é o principal contexto na 
vida das pessoas e muitas vezes e o lu-
gar que a criança mais gosta de estar.

[...] a inclusão é um programa a ser 
instalado no estabelecimento de ensi-
no em longo prazo. Não corresponde 
a simples transferência de alunos de 
uma escola especial para uma escola 
regular, de um professor especializado 
para um professor de ensino regular. 
O programa de inclusão vai impulsio-
nar a escola para uma reorganização. 
A escola necessitará ser diversificada 
o suficiente para que possa maximi-
zar as oportunidades de aprendizagem 
dos alunos com necessidades educati-
vas especiais (ROSSETO 2005, p. 42).
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   A igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola” (in-
ciso I) e “gratuidade do ensino público 
em estabelecimentos oficiais” prevista 
no inciso IV. Em seu artigo 208, o inciso 
III relaciona os deveres do Estado com 
a educação, garantindo o atendimento 
especializado às pessoas com deficiên-
cia “preferencialmente na rede regu-
lar de ensino (BRASIL, 1994, art. 206).

A inclusão social deixa de ser uma pre-
ocupação a ser dividida entre governan-
tes, especialistas e um grupo delimitado 
de cidadãos com necessidades espe-
ciais e passa a ser uma questão funda-
mental de toda a sociedade. A questão 
se torna complexa quando nos depa-
ramos com a realidade atual, pois de-
manda soluções de sustentação e viabi-
lidade para sua própria pluralidade, não 
é, portanto, uma sociedade inclusiva. 

Longe disso, sabemos o quanto insti-
tuições criadas para regrar o convívio 
entre os homens tendem a reforçar a 
discriminação e a criar territórios que 
classificam e hierarquizam os cidadãos 
justamente a partir de suas diferen-
ças. As pessoas com deficiência, com 
síndromes, são historicamente identi-
ficadas como párias sociais em função 
de um conjunto de igualdades mais ou 
menos constantes que acabam por de-
finir seu lugar na sociedade: lugar de 
exclusão (Ministério da Educação, Se-
cretaria de Educação Especial, 2005.)

   

De acordo com os Parâmetros Curri-
culares (1998) Ensinar e aprender ati-
tudes requer um posicionamento claro 
e consciente sobre o que e como se 
ensina na escola. Esse posicionamento 
só pode ocorrer a partir do estabeleci-
mento das intenções do projeto educa-
tivo da escola, para que se possam ade-
quar e selecionar conteúdos básicos, 
necessários e recorrentes. É sabido que 
a aprendizagem de valores e atitudes 
é de natureza complexa e pouco ex-
plorada do ponto de vista pedagógico. 

      

Muitas pesquisas apontam para a im-
portância da informação como fator 
de transformação de valores e atitu-
des; sem dúvida, a informação é ne-
cessária, mas não é suficiente. Para a 
aprendizagem de atitudes é necessá-
ria uma prática constante, coerente e 
sistemática, em que valores e atitudes 
almejados sejam expressos no rela-
cionamento entre as pessoas e na es-
colha dos assuntos a serem tratados. 
Além das questões de ordem emocio-
nal, tem relevância no aprendizado dos 
conteúdos atitudinais o fato de cada 
aluno pertencer a um grupo social, 
com seus próprios valores e atitude.

     

O debate sobre a Educação Especial 
e Inclusiva no Brasil ganhou fôlego du-
rante a tramitação do Plano Nacional 
de Educação (PNE), que traça 20 me-
tas para o país cumprir em dez anos. A 
principal polêmica ocorreu por conta 
da possibilidade de as crianças e jovens 
com deficiência serem matriculadas 
em escolas especiais e não obrigato-
riamente na rede regular de ensino. 
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Na redação final da meta, essa opção foi 
mantida. Organizações especializadas 
no tema afirmam que o texto do PNE fere 
tratados internacionais sobre o tema, 
assinados pelo Brasil (BRASIL, 2001).

    
A discussão sobre políticas inclusi-

vas costuma centrar-se nos eixos da 
organização sócio-política necessária 
a viabiliza-la e dos direitos individuais 
do público a que se destina. Os impor-
tantes avanços produzidos pela demo-
cratização da sociedade, em muito ala-
vancada pelos movimentos em prol de 
direitos humanos, apontam a emergên-
cia da construção de espaços sociais 
menos excludentes e de alternativas 
para o convívio na diversidade. A ca-
pacidade que uma cultura tem de lidar 
com as heterogeneidades que a com-
põe tornou-se uma espécie de critério 
de avaliação de seu estágio evolutivo, 
especialmente em tempos de funda-
mentalismos e intolerâncias de todas as 
ordens como este em que vivemos (MI-
NISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, SECRETA-
RIA DE EDUCAÇÃO ESPECIAL, 2005).

    
As leis existem para que os direi-

tos sejam ofertados assim o como 
o Decreto 6.253 de 2007, o aten-
dimento educacional especializado:

I – Prover condições de acesso, par-
ticipação e aprendizagem no ensino 
regular e garantir serviços de apoio 
especializados de acordo com as ne-
cessidades individuais dos estudantes; 

II – Garantir a transversalidade das ações 
da educação especial no ensino regular; 

III – fomentar o desenvolvimen-
to de recursos didáticos e pedagógi-
cos que eliminem as barreiras no pro-
cesso de ensino e aprendizagem; e

 
IV – Assegurar condições para a 

continuidade de estudos nos de-
mais níveis, etapas e modalida-
des de ensino (BRASIL, 2007).

   
De acordo com Carvalho (2007) tra-

ta-se, sem dúvida de um processo in-
dispensável, que oferece subsídios 
para analisar as práticas e as políti-
cas adotadas nas escolas, com vistas 
à ressignifica em benefício do suces-
so na aprendizagem e na participação 
de todos. Não mais fica o aluno como 
sujeito solitário da avaliação como se, 
isoladamente, ele pudesse ser o res-
ponsável pelo seu sucesso ou fracasso.

  
A inclusão tem seus fracassos de-

vido a muitas pessoas ainda hoje não 
acreditarem em seu papel, é importan-
te que as secretarias forneçam curso 
para ampliar o olhar, a criança já sofre 
por sua natureza e porque a socieda-
de ao invés de julgar comece a am-
pliar recursos para ajudar no aprendi-
zado e desenvolvimento da criança.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

   
Entender que a criança seja capaz de aprender um sim-

ples gesto já é um ganho fortalecendo a proposta de esco-
la para todos que abra suas portas para ensinamentos e reflexão.

   
O desenvolvimento cognitivo é impulsionado pelas oportunidades de convi-

vência social, particularmente com os outros mais experientes, há uma gran-
de repercussão pedagógica importante, apesar das dificuldades muitas crian-
ças constroem meios alternativos e funcionais para se integrar a escola.

   
A escola precisa dinamizar sua atuação, os educado-

res precisam acreditar no seu ofício, o aluno precisa ser leva-
do a descobrir seu verdadeiro papel no ensino e de aprendizagem. 

    
O autismo precisa ser acompanhado por um profissional que consiga fazer um 

diagnóstico preciso ajudando tanto no desenvolvimento da criança, quanto no 
seu aprendizado. Toda criança precisa de apoio na construção de seu aprendizado 
sua visão de mundo é mágico por isso todo conforto e segurança deve ser ampla 
e significativa, muitas famílias ainda hoje não aceitam o transtorno o que obriga e 
escola trabalhar com as famílias e a criança papel claro dos objetivos da unidade.

    
De acordo com Cunha (2014, p. 89) ressalta que,
 [...] escola e família precisam ser concordes nas ações e nas intervenções na 

aprendizagem, principalmente, porque há grande suporte na educação com-
portamental. Isto significa dizer que a maneira como o autista come, veste-se, 
banha-se, escova os dentes manuseiam os objetos os demais estímulos que 
recebe para seu contato social precisam ser consoantes nos dois ambientes.

 
    E na escola que consegue ver o mundo de outras maneiras, a interação com o 

outro fortalece cada olhar, transformando um universo que só ele consegue en-
tender. O autismo cresce a cada momento é e importante a formação docente, as 
referências como base para assim ampliar o quadro de conhecimento do aluno.
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O BRINCAR COMO ATIVIDADE DE LIVRE ESCOLHA E SEU CARÁTER 
PEDAGÓGICO

RESUMO

Desde sempre as crianças brincam, consigo mesma e com outras crianças, mas, qual a inten-
cionalidade por trás das brincadeiras livres, inventadas pelas crianças ou apropriadas por elas? 
Buscou-se, através de autores que superestimam o brincar e teorizam como forma de apren-
dizagem essa cultura lúdica inata da criança, demonstrar o que e como as crianças aprendem 
através de brincadeiras sem intervenção do adulto. Mais propriamente na Educação Infantil, 
espaço garantido para se brincar com intencionalidade, observamos como pesquisas se desen-
rolam para tratar o brincar livre como forma de aprendizagem. Tendo como base os estudos de 
um professor italiano que baseia seu trabalho na observação do brincar para justificar sua pro-
posta de trabalho, vemos como é de suma importância organizar espaços, tempos e registrar a 
brincadeira a fim de entender como as crianças pensam, se organizam e enxergam o mundo.

Palavras-chave: Educação; Brincar; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Durante décadas vêm sendo realizados estudos tentados determinar as especificidades da 
Educação Infantil. Passamos por várias concepções de infância, de educação, de aprendiza-
gem e de cidadão. Mas uma coisa nunca mudou: crianças brincam. Sempre brincaram, conti-
nuam brincando. Para que e por que o fazem? Em que medida as brincadeiras “livres”, aquelas 
escolhidas, criadas, propostas e executadas pela própria criança sem intervenção do adulto, 
podem ser espaços de aprendizagem e de atuação definida do professor em âmbito escolar?

A brincadeira é um ato lúdico intrínseco da infância, através do qual a crian-
ça interage com o mundo e reflete sobre ele. Nessa interação a criança cons-
trói estruturas cognitivas que lhe permitirão ressignificar sua compreensão 
dos diversos aspectos da realidade e, com isso, posicionar-se nela e sobre ela.

Nesse sentido, jogos, brinquedos e brincadeiras não são apenas um entretenimen-
to, mas uma atividade que possibilita a aprendizagem de várias habilidades e, por-
tanto, é com esse desenvolvimento prazeroso da criança que o educador deve-
rá interagir com o lúdico, concretizando os jogos, brinquedos e brincadeiras não 
apenas como recursos pedagógicos decorrente dos diversos níveis do conhecimento. 

Muitos estudiosos ressaltam a importância das atividades lúdicas na infância, veem o brincar 
como estímulo ao desenvolvimento cognitivo e social desta. O brincar social vai refletindo o 
grau em que a criança interage umas com as outras, e o brincar cognitivo mostra o desenvol-
vimento mental da criança, mas, para que isso aconteça, a criança precisa de experiência con-
creta, motivações, desafios e situações-problema, como o desenvolvimento da linguagem oral.

Revisitando autores que já se debruçaram sobre o desenvolvimento e a aprendizagem in-
fantis, estabelecemos a relevância da brincadeira nos anos da infância, para assim situá-la 
no contexto escolar da Educação Infantil, fornecendo ao brincar o status de forma de apren-
dizagem característica da infância. Longe de indicar o caminho, pretende suscitar reflexões 
acerca do brincar na educação infantil, à luz de teóricos que se debruçaram sobre o tema 
como Tizuko M. Kishimoto, Gisela Wajskop e Danilo Russo – e de outros que, estudando 
o ser humano, enxergaram a atividade lúdica como essencial na constituição do sujeito.

O foco de análise é demonstrar que mesmo nas atividades livres mais simples e apa-
rentemente banais pode haver planejamento, e que aquelas são passíveis de interven- 
ções do professor, cujo olhar, carregado de intencionalidade e competência profissional.
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JOGO E BRINCADEIRA NO 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Para compreender a importância do jogo 
para o desenvolvimento da criança, primei-
ramente é necessário entender sobre eles, 
seus conceitos e sua história. Desde tempos 
remotos, o jogo fazia parte da cultura de um 
povo, enquanto fato social, o jogo assume 
a imagem que cada sociedade lhe atribui. 
De acordo com a época e o lugar, os jogos 
admitem significados distintos. Da mesma 
forma em que os valores da sociedade se 
transformam o jogo também se transforma.  

O conceito de jogo no Brasil tem uma carac-
terística folclórica, baseada nas raízes brasilei-
ras. As brincadeiras brasileiras têm origem nas 
culturas indígenas, negras, italianas e portu-
guesa, que por sua vez também é uma mistura 
de tradições europeias, como relata Kishimo-
to (1993). O jogo veio para o Brasil junto com 
sua colonização, em 1500, porém, seu caráter 
era mais literário, incluindo contos e lendas, 
adivinhações, superstições e festas típicas.

Em virtude da ampla miscigenação étnica a 
partir do primeiro grupo de colonização, fica 
difícil precisar a contribuição específica de 
brancos, negros e índios nos jogos tradicio-
nais infantis atuais no Brasil. Mas é possível, 
em alguns casos, efetuar um estudo, espe-
cialmente em contextos onde o predomínio 
dessas etnias é muito grande, como nos en-
genhos de açúcar ou nas tribos indígenas es-
palhadas pelo país, no fim do século passado 
e começo deste (KISHIMOTO, 1993, p. 20).

Assim como o brinquedo é fruto da cul-
tura local, no Brasil não poderia ser dife-
rente. A cultura brasileira é uma mistura de 
culturas de todas as partes do mundo, logo, 
há os mais variados tipos de brinquedos.

Sem a cultura, o jogo não tem significa-
do, sendo que uma das finalidades do jogo 
é educar para viver bem em sociedade. Na 
Antiguidade, a criança não era compreen-
dida com um ser que necessitava de jogo. 
O jogo é uma ação natural do ser humano, 
considerado que o homem é um ser do-
tado da capacidade de criar e imaginar. 

A concepção de jogo, nem sempre foi como 
entendemos hoje. Antes do período do Ro-
mantismo, a brincadeira era vista como algo 
desnecessário, se levado em conta o fato de 
que, naquela época, a criança não era com-
preendida como um ser que necessita de 
ludicidade. Da mesma forma afirma Brou-
gère (2002), antes das novas formas de pen-
sar nascidas do romantismo, nossa cultura 
parece ter designado como brincar. Uma 
Atividade que se opõe a “Trabalhar” [...] Ca-
racterizada por sua futilidade e oposição 
ao que é sério (BROUGÈRE, 2002, p. 21).

O ato de brincar era considerado fútil pe-
los adultos, que tinha como foco principal 
de todos apenas o trabalho. Na antiguida-
de, crianças de todas as idades e adultos 
participaram, juntos das mesmas brincadei-
ras. Essa era uma forma vista de aproximar 
os laços de afetividade e promover a união. 

Entende-se então, que as crianças não ti-
nham jogos próprios para sua idade, elas ti-
nham que se contentar com as brincadeiras 
estipuladas pelos adultos. Os jogos naque-
la época, não eram desconsiderados como 
práticas necessárias e sérias. Eram vistos 
como coisas sem importância e esquecidas.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

78

De acordo com Kishimoto (1993), que faz 
um apanhado histórico do uso de jogos no 
contexto social, o jogo veio ganhar um va-
lor crescente na década de 60, com o apa-
recimento de museus, com concepções mais 
dinâmicas, onde nesses espaços as crian-
ças podiam tocar e manipular brinquedos. 

Do ponto de vista do desenvolvimento psí-
quico e da constituição do sujeito, o ato de 
brincar é o instrumento principal da criança 
na busca e constituição de sua subjetivação. É 
através do ato de brincar, envolvendo o lúdi-
co e o simbólico, que a criança revive e expe-
rimenta situações e/ou sensações para tentar 
compreendê-las e assumir seu lugar nelas. 

As brincadeiras são a ferramenta de que a 
criança dispõe para passar de um estágio me-
ramente visual (no qual interage com o mun-
do e seus objetos direcionada apenas pelo 
que o próprio objeto a induz) para uma es-
fera de raciocínio na qual pode criar, a partir 
de um objeto, interações diferentes daque-
las inerentes a ele, produzindo um campo de 
interpretação e ressignificação da realidade. 

Vygotsky (1998) elucida que
É no brinquedo que a criança apren-

de a agir numa esfera cognitiva, ao invés 
de numa esfera visual externa, dependen-
do das motivações e tendências internas, 
e não dos incentivos fornecidos pelos ob-
jetos externos (VYGOTSKY, 1998, p. 126).

Durante a brincadeira, a criança experi-
menta o mundo e as relações intersubjeti-
vas por meio da fantasia e da imitação. Es-
sas duas ferramentas, fantasia e imitação, 
são parte e um conceito muito utilizado por 
Jean Piaget o conceito de jogo simbólico. O 
ato lúdico, como representante essencial da 
ação infantil sobre o mundo, na forma de 
jogo simbólico, também é o espaço no qual 
a criança desenvolve, além de sua inteli-
gência, sua afetividade e sua moralidade.

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. Através de-
les, as crianças desenvolvem a linguagem, o 
pensamento, a socialização, a iniciativa e a 
autoestima, preparando–se para ser um ci-
dadão capaz de enfrentar desafios e parti-
cipar na construção de um mundo melhor. 

Para Kishimoto (1997, p. 43): 
A utilização do jogo potencializa a explo-

ração e a construção do conhecimento, por 
conta com a motivação interna, típica do 
lúdico, mas o trabalho pedagógico requer 
a oferta de estímulos externos e a influên-
cia de parceiros bem como a sistematiza-
ção de conceitos em outras situações que 
não jogos. ao utilizar, de modo, metafórico, 
a forma lúdica (objeto suporte de brincadei-
ra) para estimular a construção do conheci-
mento, o brinquedo educativo conquistou 
um espaço definitivo na educação infantil.

O brincar é mais do que uma distração, é 
uma linguagem na qual a criança revela uma 
forma de pensamento. Através da brinca-
deira a criança situa-se no espaço em que 
vive, constrói a ideia de si e do outro, ex-
perimenta, fala, age, interpreta, interage, 
enfim, desenvolve habilidades essenciais 
para uma melhor compreensão do mundo. 

O Referencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil (BRASIL, 1998) aponta que, 
a brincadeira favorece a autoestima das crian-
ças, contribuindo para se superar progressi-
vamente suas aquisições de forma criativa, 
brincar contribui para a interiorização de de-
terminados modelos de adulto, no âmbito de 
grupos sociais diversos, tornando-se assim, 
meio por onde a criança aprende e interioriza 
sentimentos, pensamentos e funções sociais.
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Segundo Kishimoto (1997), brincadeira é 
ação que a criança desempenha ao concretizar 
as regras do jogo, ao mergulhar na ação lúdica. 
Pode-se dizer que é o lúdico em ação, brinque-
do e brincadeira relacionam-se com a criança. 
A criança cria uma situação imaginária, assu-
me o papel e age como tal, se transformando 
e mudando também o significado dos objetos 
de acordo com sua vontade, sem se preocu-
par com a sua adaptação à realidade concre-
ta, essas ações são capazes de modificar os 
processos de desenvolvimento e aprendiza-
gem quando interagem no cotidiano infantil.

O PAPEL DO ADULTO NA 
BRINCADEIRA: INTERVIR OU 
ASSISTIR?

São muitas as responsabilidades do adulto 
encarregado de mediar as aprendizagens e o 
desenvolvimento das crianças tanto nas esco-
las como fora delas. Cuidados com a seguran-
ça, higiene e desenvolvimento integral fazem 
parte da rotina nos espaços educativos, o que 
exige a adoção de uma postura integrada com 
os interesses e necessidades das crianças.

Compreendendo o conceito de liberdade de 
escolha e de decisão pela criança, analisar a 
função da brincadeira enquanto atividade en-
globada naquelas concebidas como “de livre 
escolha” se torna foco da atuação pedagógica.

Segundo Russo (2007), toda situação em 
que a criança é posta diante de uma esco-
lha, de uma decisão, consiste num momen-
to de aprendizagem, como podemos ver 
em seu texto de número I (RUSSO, 2007):

 Penso que pode haver um ganho de qua-
lidade cada vez que os meninos e as meni-
nas experimentam, pela ausência de uma 
atividade obrigatória indicada por mim, a 
escolha entre as coisas possíveis de serem 
feitas. Penso que essa escolha (e todas as 

outras que ela inclui) é, a longo prazo, “for-
mativa” – especialmente no início, quando 
cada interesse delas, cada “ação”, cada pausa 
dura pouco, ou pouquíssimo. E, certamente, 
pode-se trabalhar (minha atitude obviamen-
te é trabalho) para torná-la como tal, dando-
-lhe limites, mas, sem negar a sua essência, 
respeitando-a por tal (RUSSO, 2007, p. 60).

Russo (2007) descreve o processo de es-
colha indicativo de qualidade nas atividades 
propostas na educação de crianças peque-
nas, o caráter formativo também está ex-
posto uma vez que, para escolher com o que 
irá brincar a criança revisita seus gostos, an-
seios, preferências e grupos de convivência. 

No escrito de número III, publicado pela Re-
vista Eletrônica de Educação da Universidade 
Federal de São Carlos, o autor traz novamen-
te a questão da autonomia que pretende de-
senvolver ao proporcionar momentos de “li-
vre escolha” e livre decisão às crianças. Para 
ele, é possível que a necessidade de geren-
ciar situações nas quais precisam decidir por 
si mesmos, leve as crianças a desequilíbrios e 
conflitos geradores de novas aprendizagens:

A tentativa consiste em liberar, dentro do 
limite do meu poder decisório, um bom tem-
po em que “somos muitos e muitas, nos ve-
mos uns aos outros, interferimos... e eu não 
decido o que vocês fazem.  É também uma 
experiência boa para os meninos e para as 
meninas [...] porque a própria contradição 
entre os dois Danilo com que se relacio-
nam (aquele que raramente lhes dá ordem 
e aquele que geralmente renúncia a fazê-
-lo) produz, certamente, adaptações in-
conscientes, de maneira automática, de que 
meninos e meninas são tipicamente muito 
capazes; mas, por outro lado, talvez, produ-
za um desconcerto, um conflito cognitivo, um 
desvio, algo que deve, forçosamente, estar 
presente na consciência e aí deixar traços. 
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[...] É, propriamente, a experiência de 
uma responsabilidade das ações próprias: 
“sou aquele e aquela que quero o que faço, 
e o que não faço” (RUSSO, 2007, p. 154).

É importante compreender o papel que as 
liberdades, de escolha e de decisão, têm no 
trabalho docente, pois é a partir desse con-
ceito que toda a prática pedagógica deste 
professor se estrutura, desde seu posiciona-
mento junto às crianças até a maneira como 
concebe e elabora seu planejamento, suas 
propostas de atividades e suas intervenções. 

Nota-se o trabalho e a postura do professor 
Danilo Russo em relação ao desenvolvimen-
to da autonomia da criança. Os momentos de 
livre atividade e escolha são especialmente 
propícios para o exercício dessa autonomia, 
uma vez que, para decidir-se por algo, ao mes-
mo tempo assumem-se suas regras e aban-
donam-se as alternativas existentes. As re-
gras implícitas naquilo que foi escolhido para 
se fazer são determinadas pelo professor.

Assim, ocupar a maior parte do tempo 
escolar das crianças com atividades que 
mais tarde serão utensílios para avalia-
ções e julgamentos, “rebaixa” as crianças e 
as limita em suas potencialidades criativas. 

Quanto mais ordens e imposições se colo-
cam às crianças, mais se desenvolve nelas uma 
disposição para “receber e executar instru-
ções para ser julgado”, e tanto Russo quanto 
nós estamos na posição de considerar tal coisa 
como indesejável na educação das crianças.

Assim como a brincadeira é o campo e a for-
ma de aprendizagem da criança, também pode 
ser o campo e a forma de ensino do professor. 
Quando o adulto se junta à criança e à brin-
cadeira do momento, ele pode informar sobre 
variantes das ações, alterações das regras (se 
o grupo as aceitar) para trazer mais desafios, 

técnicas diferentes que o adulto domina e a 
criança não. Enfim, brincar junto é um procedi-
mento mais do que metodológico, é uma pos-
tura de quem acredita no alcance da brincadei-
ra enquanto campo de aprendizagem infantil.

A atuação do professor consiste em plane-
jar e selecionar criteriosamente os objetos e 
materiais que ficarão à disposição das crian-
ças, e também em fazer intervenções duran-
te a brincadeira. Tais intervenções não ocor-
rem no sentido de determinar “como brincar” 
ou “do que brincar”, mas de tornar as ações 
mais complexas e desafiadoras através de 
uma nova ideia de atuação sobre o objeto, 
uma nova regra ou mesmo através da inte-
ração do adulto com o objeto, que por si só 
vem carregada e temperada por suas expe-
riências de vida e suas habilidades adultas. 

É um momento de caráter mais analítico e, 
por que não dizer, mais avaliativo dos proces-
sos de ensino e de aprendizagem: aquele em 
que o professor coloca a observação das brin-
cadeiras sob uma lente profissional que lhe per-
mite enxergar as aprendizagens à medida que 
ocorrem, e determinar como elas acontecem. 

PLANEJANDO E CONSTATANDO AS 
APRENDIZAGENS NAS BRINCADEI 
RAS LIVRES

Há muito planejamento e atuação do pro-
fessor nas atividades que envolvem as “brin-
cadeiras livres”, estas podem ser uma alterna-
tiva pedagógica aos cansativos e degradantes 
exercícios de repetição da pré-escola dos anos 
80, por exemplo. O terrível trabalho de coor-
denação motora, baseado em cobrir páginas e 
páginas de pontilhados, pode ser substituído 
pela prazerosa e criativa manipulação livre da 
massa de modelar, ou pela premência de en-
caixar pinos de modo que permaneçam firmes. 
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Todos os espaços disponíveis na esco-
la são espaços de brincar. E isso, na Edu-
cação Infantil, significa espaços de apren-
der; ao brincar, crianças realizam atos 
de pesquisa, estudo e planejamento.

É, portanto, na situação de brincar que as 
crianças se podem colocar desafios e ques-
tões além de seu comportamento diário, 
levantando hipóteses na tentativa de com-
preender os problemas que lhes são pro-
postos pelas pessoas e pela realidade com 
a qual interagem (WAJSKOP, 2000, p. 39).

Nos primeiros contatos com os materiais, a 
criança sempre explora suas possibilidades e 
limites, baseando suas tentativas no formato 
das peças. Parece ser uma hipótese comum 
à do empilhamento, utilizado para testar não 
apenas o material em si, mas também a própria 
capacidade da criança de empilhar as peças e 
mantê-las equilibradas, até que não seja mais 
possível, e todas caíam. Vemos um interesse 
grande nas crianças pelo desafio de aumen-
tar cada vez mais o limite dessa possibilidade

As brincadeiras também são espaços de 
reflexão sobre o mundo e sobre as relações 
sociais. Através da dimensão simbólica do 
pensamento, expressa e aprimorada pela ati-
vidade de brincar, as crianças recriam a rea-
lidade, fantasiam-na, para poder vivenciá-la 
num campo imaginativo e compreender as 
vicissitudes e especificidades do lugar que 
seus personagens ocupam nela. É nesse sen-
tido que alguns paradigmas segregativos apa-
recem nas brincadeiras e são reformulados, 
gerando uma nova compreensão de mundo.

 
A brincadeira pode ser um espaço privile-

giado de interação e confronto de diferen-
tes crianças com diferentes pontos de vis-
ta. Nesta experiência elas tentam resolver a 
contradição da liberdade de brincar no nível 
simbólico em contraposição às regras [...]. 

Na vivência desses conflitos, as crianças po-
dem enriquecer a relação com seus coetâne-
os, na direção da autonomia e cooperação, 
compreendendo e agindo na realidade de 
forma construtiva (WAJSKOP, 2000, p. 39).

 
O professor faz intervenções importantes 

enquanto as crianças brincam com a mas-
sinha, o adulto também se apodera do ma-
terial e imprime seus conhecimentos nele, 
brincando junto. Ou ainda, oferecendo ma-
teriais menos estruturados que podem ser-
vir para transformar o objeto da brincadeira.

 
Durante a brincadeira, a criança experimen-

ta o mundo e as relações intersubjetivas por 
meio da fantasia e da imitação. A brincadei-
ra em sua dimensão simbólica também atua 
na formação de um sistema de linguagem e 
na apropriação criativa dessa linguagem pelo 
sujeito. Sendo assim, são inúmeras as apren-
dizagens construídas durante as brincadeiras.

 
Se a brincadeira é, efetivamente, uma neces-

sidade de organização infantil ao mesmo tem-
po em que é o espaço da interação das crianças 
[...], então esta brincadeira se transforma em 
fator educativo se, no processo pedagógico, 
for utilizado pela criança para sua organização 
e trabalho. No entanto, essa atividade não sur-
ge espontaneamente, mas sob influência da 
educação [...] - (WAJSKOP, 2000, p. 40 e 43).

 
Assim, o campo da brincadeira infantil é a 

própria área de atuação do professor de crian-
ças pequenas, especialmente na Educação In-
fantil. Reconhecer e conhecer os mecanismos 
cognitivos de aprendizagem da criança pro-
porciona ao professor uma intervenção mais 
adequada nos processos de aprendizagem em 
andamento, através de planejamento e ativida-
des escolares elaboradas a partir de situações 
lúdicas. Temos visto, assim, uma crescente 
valorização da cultura da infância pelos sujei-
tos escolares, tanto em relação às produções 
da criança, quanto das brincadeiras e mani-
festações lúdicas de outros tempos e lugares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A existência de escolas para a educação infantil justifica-se por serem espaços de reflexão 
sobre a educação e sobre os processos de ensino e de aprendizagem. Sabe-se que é nesta parte 
da infância que o ser humano constrói as principais estruturas cognitivas, que serão os supor-
tes das futuras aprendizagens e desenvolvimento de habilidades e competências complexas. 

Podemos concluir que a escola de crianças pequenas deve ser mais um lugar de diver-
timento (e aprendizagem, consequentemente), do que um local de classificação e cumpri-
mento de burocracias; caminho este que as escolas do país vêm seguindo, impelidas pelas 
influências históricas e políticas às quais todas as esferas da sociedade estão submetidas.

Quanto ao professor, é ele quem determina a variedade de materiais que serão disponi-
bilizados para as crianças brincarem, em quais espaços serão utilizados, e com quais regras. 
Faz isso planejando as aprendizagens que cada material pode vir a proporcionar, refletindo 
sobre como a interação dos materiais com os espaços contribui para a exploração de am-
bos. Danilo Russo nos mostra que existe planejamento para as atividades de livre escolha.

O olhar do professor sobre as brincadeiras livres enquanto elas acontecem tam-
bém é um diferencial reflexivo, dentro da especificidade do trabalho docen-
te com as brincadeiras livres que traz uma nova perspectiva para a ação pedagó-
gica. Por ser um profissional do ensino e tratar profissionalmente das questões de 
aprendizagem, o professor pode, durante as brincadeiras, enxergar além do óbvio da ação 
em si, reconhecendo as habilidades e competências envolvidas no ato lúdico que observa. 

Pode, de fato ver as aprendizagens sendo construídas, e de que forma se dá essa construção, qual a 
relevância dos materiais e dos espaços (selecionados previamente) nas aprendizagens em constru-
ção; e pode avaliar desde seu planejamento até o avanço qualitativo no desenvolvimento da criança.

É nesse sentido que a avaliação adquire sentido no processo pedagógi-
co. O ato de avaliar é, assim, concebido como uma constatação das aprendi-
zagens ocorridas ou em processo, trazendo em si a compreensão do profes-
sor sobre o desenvolvimento global das crianças na escola em termos qualitativos. 

E podemos, todos, tranquilizam-nos: há muito trabalho docente nas brinca-
deiras livres em âmbito escolar para crianças pequenas. O tempo/espaço li-
vre da criança é o tempo/espaço de trabalho pedagógico reflexivo do professor.
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A LUDOTERAPIA E A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR

RESUMO

A experiência lúdica faz parte do desenvolvimento humano, é através dos jogos e brinca-
deiras que a criança constrói sua estrutura e obtêm seus parâmetros, tornando-se um ser 
completo em todos os âmbitos. Este trabalho teve como objetivo avaliar as aplicações do 
brincar no processo educacional, seus benefícios no desenvolvimento do aluno. As brinca-
deiras quando inseridas no contexto didático influenciam diretamente no desenvolvimen-
to cognitivo da criança e é um grande aliado como apoio pedagógico. Demonstra-se que 
nas aulas quando trabalhamos com uma proposta pedagógica o lúdico tem uma firme con-
tribuição no processo de ensino-aprendizagem enriquecendo as aulas e proporcionando fi-
xação e conhecimento dos conteúdos a serem atingidos. O lúdico não se limita a repassar 
informações ou mostrar apenas um caminho, mas sim ajudar a criança a tomar consciência 
de si mesma, dos outros e da sociedade. Assim será abordada, a função dos jogos canta-
dos nas primeiras series do ensino fundamental e na construção interdisciplinar do proces-
so ensino e aprendizagem, também o desenvolvimento dos alunos alcançado através deste. 

Palavras-chave: Brincadeiras; Lúdico; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO 

Não existe apenas um caminho, nem a 
melhor forma de transmitir conhecimen-
to para o ensino aprendizagem no con-
texto escolar, contudo conhecendo as 
possibilidades em sala de aula é possível 
que o professor construa suas práticas. 

O lúdico é um instrumento pedagógi-
co extremamente importante, uma vez que 
oferece benefícios em vários segmentos 
do desenvolvimento individual, impulsio-
na o aluno, estimulando-o a crescer na linha 
da socialização da liberação de potenciali-
dades, tais como a criatividade, a expres-
são corporal, a autoafirmação e a participa-
ção pessoal ao processo de aprendizagem. 

São das relações humanas e suas decisões 
que surgem o êxito ou fracasso escolar, as 
dificuldades e as barreiras a serem vencidas 
durante todo o processo de ensino. Dessa 
forma abordaremos o assunto relacionado 
aprendizagem através do lúdico, ferramenta 
essa que faz parte da rotina diária da crian-
ça seja qual for o espaço que esteja inserido. 
Este artigo se pauta na interação entre as teo-
rias lúdicas e o fazer pedagógico do professor. 

Acredita-se que os educadores estão 
cientes da importância dos jogos, brin-
quedos e brincadeiras, mas, muitas ve-
zes, têm dificuldade em desenvolver uma 
metodologia lúdica no contexto escolar. 

O objetivo deste trabalho é apresentar a 
importância das brincadeiras nas séries ini-
ciais do ensino fundamental, demonstrando 
os benefícios dos jogos educativos na edu-
cação cognitiva no desenvolvimento das ha-
bilidades físicas e enriquecimento das aulas.

Pode-se afirmar que a escola seja um 
ambiente, ou lugar de tomadas de de-
cisões. Decisões que muitas vezes 
são levadas para o resto de uma vida. 

POSSIBILIDADES DO BRINCAR 

Ao longo dos anos, a sociedade vem sofren-
do diversas mudanças decorrentes do desen-
volvimento tecnológico, das exigências que 
o mercado impõe e das diferentes culturas. 
Essas transformações interferem em diversas 
áreas, principalmente no contexto educacio-
nal. Nesse espaço de alterações, uma questão 
importante é pensar se as escolas se preocu-
pam em organizar o seu tempo e suas ativida-
des de acordo com as necessidades e especi-
ficidades da criança, e se existem situações de 
brincadeira nas séries iniciais do Ensino Fun-
damental. Defende-se, neste texto, a ideia de 
que o brincar constitui-se em um elemento 
de fundamental importância para o desen-
volvimento social e cognitivo das crianças. 

A concepção do brincar possui um sentido 
social e está fortemente associada à cultura e 
às condições de vida daqueles que brincam. 

Segundo Brougère (2008), toda sociedade 
é formada por uma cultura que dispõe de di-
versas imagens, representações, símbolos e 
significados expressivos dentro de um espa-
ço social. Suas fontes são muitas, sendo que 
uma delas são a brincadeira e suas peculia-
ridades. Através da brincadeira, as crianças 
se apropriam dessa cultura e sociedade, po-
dendo se expressar e criar novas produções. 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

87

A partir dos estudos realizados por Vygot-
sky (2003), a brincadeira favorece a criação da 
Zona de Desenvolvimento Proximal, pois ao 
brincar a criança age além do comportamento 
da sua faixa etária e da sua realidade diária, 
produzindo atividades e experiências novas, 
criando modos de pensar e agir no mundo que 
desafiam o seu conhecimento já internalizado. 

Segundo Vieira, Carvalho e Martins (2005, 
p. 43), “[...] a brincadeira cria uma zona de de-
senvolvimento proximal, porque favorece a 
emergência de certos processos psicológicos e 
estimula outros que começam a se constituir”. 

Rossler (2006) aponta que o desenvolvi-
mento do ser humano acontece de acordo 
com a apropriação da cultura e com as di-
versas mediações que o indivíduo realiza ao 
longo da sua vida, e que o torna capaz de 
reproduzir, transformar e exteriorizar aqui-
lo do qual se apropriou. Acreditamos que a 
criança usa a brincadeira como mediadora 
desse processo de apropriação, expandin-
do suas relações com o mundo dos objetos 
e símbolos humanos. Dessa forma, assimi-
la, compreende e aprende a viver social-
mente no espaço em que está inserida. 

Defendemos a concepção de que a escola 
precisa ressaltar a importância da brincadei-
ra para o desenvolvimento social e cognitivo 
da criança, pois, de acordo com Desgualdo 
(2008), a sociedade difunde uma ideia que 
limita o ato de brincar a um simples passa-
tempo, sem funções mais importantes que 
entreter a criança em atividades divertidas. É 
preciso reforçar a ideia de que os educadores 
têm na brincadeira uma ferramenta importan-
te para proporcionar aos alunos momentos lú-
dicos que possibilitem o desenvolvimento de 
um processo de aprendizagem e socialização. 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR 

O brincar e o jogar são atos indispensá-
veis à saúde física, emocional e intelectual 
e sempre estiveram presentes em qualquer 
povo desde os mais remotos tempos. Atra-
vés 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 par-
ticipar na construção de um mundo melhor. 

O jogo, nas suas diversas formas, auxilia 
no processo ensino-aprendizagem, tanto no 
desenvolvimento psicomotor, isto é, no de-
senvolvimento da motricidade fina e ampla, 
bem como no desenvolvimento de habilida-
des do pensamento, como a imaginação, a 
interpretação, a tomada de decisão, a criati-
vidade, o levantamento de hipóteses, a ob-
tenção e organização de dados e a aplicação 
dos fatos e dos princípios a novas situações 
que, por sua vez, acontecem quando joga-
mos, quando obedecemos a regras, quando 
vivenciamos conflitos numa competição, etc. 

Segundo Piaget (1967), “o jogo não 
pode ser visto apenas como divertimen-
to ou brincadeira para desgastar ener-
gia, pois ele favorece o desenvolvimen-
to físico, cognitivo, afetivo e moral”. 

Através dele se processa a construção 
de conhecimento, principalmente nos pe-
ríodos sensório-motor e pré-operatório. 
Agindo sobre os objetos, as crianças, des-
de pequenas, estruturam seu espaço e seu 
tempo, desenvolvendo a noção de casua-
lidade, chegando à representação e, final-
mente, à lógica. As crianças ficam mais mo-
tivadas para usar a inteligência, pois querem 
jogar bem, esforçam-se para superar obs-
táculos tanto cognitivos como emocionais. 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

88

O jogo não é simplesmente um “passa-
tempo” para distrair os alunos, ao contrário, 
corresponde a uma profunda exigência do 
organismo e ocupa lugar de extraordiná-
ria importância na educação escolar. Esti-
mula o crescimento e o desenvolvimento, 
a coordenação muscular, as faculdades in-
telectuais, a iniciativa individual, favore-
cendo o advento e o progresso da palavra. 

Estimula a observar e conhecer as pessoas 
e as coisas do ambiente em que se vive. Atra-
vés do jogo o indivíduo pode brincar natural-
mente, testar hipóteses, explorar toda a sua 
espontaneidade criativa.” O jogo é essencial 
para que a criança manifeste sua criatividade, 
utilizando suas potencialidades de maneira 
integral. Somente sendo criativo que a crian-
ça descobre seu próprio eu.” (TEZANI, 2004). 

O jogo é mais importante das atividades 
da infância, pois a criança necessita brin-
car, jogar, criar e inventar para manter seu 
equilíbrio com o mundo. A importância da 
inserção e utilização dos brinquedos, jogos 
e brincadeiras na prática pedagógica é uma 
realidade que se impõe ao professor. Brin-
quedos não devem ser explorados somen-
te para lazer, mas também como elementos 
bastante enriquecedores para promover a 
aprendizagem. Através dos jogos e brinca-
deiras, o educando encontra apoio para su-
perar suas dificuldades de aprendizagem, 
melhorando o seu relacionamento com o 
mundo. Os professores precisam estar cien-
tes de que a brincadeira é necessária e que 
traz enormes contribuições para o desenvol-
vimento da habilidade de aprender e pensar. 

APRENDER BRINCANDO 

Os jogos contribuem no aprendizado e so-
cialização, pra entender o espírito de grupo, 
tomar decisões e perceber melhor o mundo 
dos adultos, o jogo exige reconhecimento de 
regras as quais devem ser obedecidas, mas 
existe necessidade de sistematizar a brinca-
deira, isso significa reorganizar a prática pe-
dagógica realizada pelo professor, o qual deve 
incorporar o lúdico abandonando os moldes 
velhos e absorvendo-os jogos como um ins-
trumento principal no desenvolvimento dos 
alunos, de acordo com a condução e prepa-
ração dos jogos lúdicos ocorrerá o desen-
volvimento psicológico, intelectual, emocio-
nal, físico motor e socialmente seus alunos. 

O uso do lúdico na educação prevê principal-
mente a utilização de metodologias agradáveis 
e adequadas às crianças, que façam com que o 
aprendizado aconteça dentro do seu mundo, 
das coisas que lhe são importantes e naturais 
de se fazer, que respeitam as características 
próprias das crianças, seus interesses e es-
quemas de raciocínio próprio (DOHME, apud 
SCHULTZ, Muller e DOMINGUES, 2006, p. 4). 

Como colocar Dohme, ao utilizarmos um 
jogo, uma brincadeira, como recurso peda-
gógico permitiu que a criança participe da 
sua aprendizagem, transformando o momen-
to de aprender em um exercício de desco-
berta, de pesquisa, de reflexão, de troca de 
experiências, de diálogos e de novas ideias 
sobre como o aprender pode e deve ser um 
momento agradável. Portanto, é preciso ga-
rantir que a criança, além de casa, comida, 
carinho, tenha também garantido o direito 
de brincar. Assim de uma forma quase imper-
ceptível o aluno aprende sem perceber que 
está aprendendo um determinado conteú-
do, este é exatamente o intuito, resultados 
significativos através de atividades lúdicas. 
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É fundamental tomar consciência de que 
a atividade lúdica infantil fornece infor-
mações elementares a respeito da crian-
ça: suas emoções, a forma como intera-
ge com seus colegas, seu desempenho 
físico-motor, seu estágio de desenvolvimen-
to, seu nível linguístico, sua formação moral. 

O jogo implica para a criança muito mais do 
que o simples ato de brincar. Através do jogo, 
ela está se comunicando com o mundo e tam-
bém está se expressando. Para o adulto o jogo 
constitui um “espelho”, uma fonte de dados 
para compreender melhor como se dá o de-
senvolvimento infantil. Daí sua importância. 

Sendo assim, fica claro que o jogo per-
mite à criança buscar soluções além da 
sua maturidade para os problemas apre-
sentados, e isso ela consegue por meio 
da imitação e das regras apresentadas 
nos jogos e brincadeiras, facilitando as-
sim o desenvolvimento da aprendizagem. 

Além, é claro, de trabalhar o desenvolvi-
mento cognitivo, social, afetivo e a auto ex-
pressão, isto é, o desenvolvimento psíquico 
e físico da criança. Pois a criança, ao ir para 
as instituições de ensino – formal e infor-
mal -, não deixa em casa o seu corpo. Às 
vezes, esquecemos que a criança não é ape-
nas cérebro, mas também corpo, e que os 
dois precisam ser estimulados e respeitados. 

Através do faz de conta às crianças po-
dem também reviver situações que lhes cau-
sam excitação, alegria, medo, tristeza, raiva 
ou ansiedade. Elas podem, nesse jogo má-
gico, expressar e trabalhar as fortes emo-
ções, muitas vezes difíceis de suportar. É 
a partir de suas ações nas brincadeiras que 
elas exploram as diferentes representações 
que têm dessas situações difíceis. Assim, 
podem melhor compreendê-las e organizá-
-las (CRAIDY e KAERCHER, 2001, p.106). 

Desse modo, quando a criança brinca, mui-
tas coisas acontecem, pois ela mergulha no 
mundo mágico da infância, onde tem o poder 
de revelar suas visões de mundo, suas desco-
bertas, seu encantamento, sua alegria, além, 
é claro, de compartilhar ideias e sentimentos, 
pelo simples prazer e vontade de experimen-
tar. Brincando, as crianças recriam o mundo, 
não para mudá-lo, mas simplesmente para 
compreendê-lo. Descobrem quais são seus li-
mites, suas potencialidades, exercitando a au-
tonomia e a identidade, pois terão que anali-
sar as situações apresentadas nos jogos e nas 
brincadeiras e fazer as escolhas. Através do 
brincar a criança tem mais espaço para a vida 
afetiva e maior possibilidade de desenvolver 
sua capacidade de concentrar sua atenção, 
ao mesmo tempo em que nutre sua vida in-
terior. A criança explora seus sentimentos, 
tenta compreender o desconhecido, por 
isso ela precisa brincar para se sentir segura. 

Mas cabe ao educador explorar, orientar a 
construção do conhecimento, dando oportu-
nidade à criança de expressar suas múltiplas 
linguagens. É preciso, porém, primeiramente 
acreditar e entender que o processo de ensi-
no-aprendizagem é um processo de comuni-
cação, e, sendo o brincar uma atividade que 
faz parte da vida do ser humano, devemos 
usar o lúdico como ferramenta para a trans-
missão dos conteúdos, interligando o apren-
der e o brincar como momentos, participação 
e cumplicidade entre o educador e a criança. 

Quando pensamos na atividade lúdica, de-
vemos levar em consideração: o tempo e o 
espaço de brincar; a relação entre meios e 
fins, os parceiros do jogo, os objetos do jogo. 

Podemos vir no jogo à possibilidade de so-
lidariedade, da participação grupal, coope-
ração, atuação individual, de percepção de 
si e do outro e, ao mesmo tempo, a impor-
tância de cada um para a realização do jogo. 
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ESTÍMULOS EDUCACIONAIS: 
LÚDICO 

Ao conceber a aprendizagem sob os aspectos 
cognitivos e afetivos, o jogo é um instrumento 
que contempla esses dois aspectos. Segundo 
Piaget (1990), o jogo é a construção do conhe-
cimento, agindo sobre os objetos, as crianças, 
desde pequenas estruturam seu espaço e o 
seu tempo, desenvolve a noção de causali-
dade à representação e finalmente a lógica. 

O jogo, por ser livre de pressões e avaliações 
cria um clima de liberdade, propício à aprendi-
zagem e estimulando a moralidade, o interes-
se, a descoberta e a reflexão, propiciando o 
êxito através da experiência, pois é significa-
tivo e possibilita a autodescoberta, a assimi-
lação e a integração com o mundo por meio 
de relações e de vivências. (PIAGET, 1990). 

Durante as interações proporcionadas 
pelos jogos é que se desenvolve o respei-
to mútuo entre adultos e crianças e entre 
criança-criança, dentro de um clima afetivo, 
em que ela tem a oportunidade de cons-
truir seu conhecimento social, físico e cog-
nitivo, estruturando sua inteligência e in-
teração com meio em que está inserida. 

Conforme Piaget (apud OLIVEIRA, 1990) 
nos relata que mediante a esta perspectiva 
há dois tipos de jogos que ocupam espaço 
na educação dessas crianças que apresen-
tam dificuldade na aprendizagem, são eles: 

1. Jogos livres, o mundo do faz de 
contas, que favorecem a autonomia, 
a socialização e, consequentemen-
te uma melhor adaptação social futura. 

2. Jogos direcionados, onde o educador 
prepara os que têm por finalidade interesses 
educativos, didáticos, que são relevantes para 
o desenvolvimento do pensamento e aquisi-
ção de conteúdo, porque proporcionam uma 
modificação cognitiva, ou seja, a passagem de 
uma postura de sujeitos passivos para ativos. 

Nas brincadeiras de faz de conta a criança é 
livre para escolher papéis variados, onde pas-
sa desempenhar e definir suas próprias regras. 
Seu funcionamento é um processo que tem 
um fim em si mesmo. A criança brinca e tem 
prazer de brincar, pois o faz tornar uma crian-
ça criativa, que tem iniciativa própria e que 
organiza suas ações, enfim que planeja e subs-
titui o significado dos objetos com o objetivo 
de reproduzir as relações e os fenômenos, ob-
servados por ela. Os jogos direcionados pelo 
educador preocupam-se com o desenvolvi-
mento dos conteúdos, ou seja, com o conhe-
cimento escolar mais elaborado e específico. 

Os jogos de construção possibilitam a 
aquisição do conhecimento físico, onde a 
criança terá elementos para estabelecer re-
lações e desenvolver seu raciocínio lógico-
-matemático, o professor deve organizar jo-
gos que contemple a classificação, seriação, 
sequência, de espaço, tempo e medida, as-
sim revela Vygotsky (apud: Oliveira, 1990). 

A possibilidade de exploração e de manipu-
lação que o jogo oferece as crianças com “di-
ficuldades”, em contato com as “normais”, os 
adultos e objetos e com o meio, propiciando 
o estabelecimento de relações e contribuin-
do para a construção da personalidade e do 
desenvolvimento cognitivo, tornando a ativi-
dade lúdica imprescindível na sua educação. 
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O “fracasso”, sentimento experimentado 
pelos alunos de classes especiais, pode ser 
substituído pelo sentimento de satisfação e 
elevação da autoestima baixa, pois o jogo e a 
brincadeira proporcionam prazer e desprazer. 
Quando a criança joga, fica livre de tensões e da 
avaliação constante dos adultos. O jogo/brin-
cadeira são recursos do qual o educador pode 
fazer uso para ajudar as crianças com “dificul-
dades” de aprendizagem a se tornarem sujei-
tos pensantes, participantes ativos e felizes. 

Este caráter do lúdico na efetivação da 
aprendizagem só ocorrerá quando o educador 
e toda comunidade escolar passar a valorizar 
o brincar, o jogo como elemento importante 
no processo de aprendizagem; quando reco-
nhecer as limitações do elemento competitivo 
no brinquedo; equilibrar o brinquedo diretivo 
e espontâneo; observar o brinquedo infantil 
para conhecer melhor as crianças e para que 
possa avaliar até que ponto a atividade está 
oferecendo prazer à criança. Estimular o uso 
de brinquedos que favorecem uma maior in-
teração entre as crianças é um dos meios de 
promover a socialização entre as mesmas. 

Muitas são as habilidades sociais reforçadas 
pelos jogos, brinquedos e brincadeiras como a 
cooperação, comunicação eficaz, competição 
honesta, redução da agressividade. O brin-
quedo permite que as crianças progridam até 
atingirem um nível de autonomia, maior do que 
as demais crianças que não tem esta prática. 

LUGAR DE BRINCAR 

Se observarmos as atividades que a crian-
ça realiza, veremos que os jogos e as brinca-
deiras podem estar presentes tanto no dia a 
dia das creches e pré-escolas quanto na vida 
doméstica das crianças. Consequentemente, 
os professores que souberem trabalhar com 
os jogos e brincadeiras em seus planejamen-
tos poderão tornar suas propostas de ativida-
des mais adequadas à forma como as crian-
ças pequenas se desenvolvem e aprendem. 

A brincadeira é para criança um espaço de 
investigação e construção de conhecimen-
tos sobre si mesma e sobre o mundo. Brin-
car é uma forma de a criança exercitar sua 
imaginação. A imaginação é uma forma que 
permite às crianças relacionarem seus inte-
resses e suas necessidades com a realidade 
de um mundo que pouco conhece. A brinca-
deira é um espaço privilegiado de aprendiza-
gem onde age como se fosse maior do que 
a realidade. Ela realiza simbolicamente aqui-
lo que ainda não tem capacidade de fazer. 

Bettlheim (1988) coloca que a brincadeira é 
uma ponte para a realidade e que nós, adultos, 
através de uma brincadeira de criança, pode-
mos compreender como ela vê e constrói o 
mundo: quais são suas preocupações, que 
problemas ela sente dificuldade de colocar 
em palavras. Ele diz ainda que a criança esco-
lhe a sua brincadeira de acordo com os seus 
desejos, problemas e ansiedades. Ou seja, 
brincar é sua linguagem secreta que deve-
mos respeitar mesmo que não a entendemos. 
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Winnicott (1975) relata alguns pon-
tos relevantes relacionados à origem do 
brincar, pois os bebês assim que nas-
cem usam o punho, os dedos e os pole-
gares para estimular a zona erógena oral. 

Após alguns meses passam a gostar de brin-
car com objetos como a ponta do cobertor, 
uma fralda, uma bola de lã, que lhe tornam vi-
tais para o uso no momento de dormir, cons-
tituindo-se em defesa contra a ansiedade. 

Esse fenômeno é chamado de “objeto tran-
sicional”. É tão verdadeiro que os pais ao per-
ceberem tal apego levam objetos consigo nas 
viagens para acalmarem as crianças. Depois 
evoluem para brinquedos como bonecas, 
ursinhos macios, bolas ou qualquer outro. A 
necessidade desses objetos específicos co-
meça em data muito primitiva, a partir dos 
quatros meses, e pode aparecer em idades 
posteriores, sempre que a privação ameaça. 

O objeto transicional é simbólico. No início 
pode representar o seio da mãe, depois a pró-
pria mãe, uma pessoa, um animal de estimação 
ou qualquer outra coisa que seja importante 
para ela, e é utilizado nos momentos de solidão 
ou quando o humor depressivo se manifesta. 

“No brincar, o conhecimento de si mesma, 
os papéis sociais evidenciados, envolvimen-
to com os parceiros e a característica pra-
zerosa contida no jogo remetem a criança a 
um tipo de conhecimento da realidade, per-
mitindo sua apropriação e representação, 
contribuindo para a construção do conheci-
mento e da personalidade.” (DANTAS, 2002). 

O jogo acontece em determinados mo-
mentos no cotidiano infantil. Partindo da 
ideia de que o jogo é uma necessidade para 
a criança, constata – se que o tempo para 
ela brincar tem se tornado cada vez mais 
escasso, tanto dentro como fora da escola. 

Na escola “não dá tempo para brincar”, jus-
tificam os educadores. Por quê? Há eviden-
temente um programa de ensino a ser cum-
prido e os objetivos a serem atingidos, para 
cada faixa etária. Com isso, o jogo fica rele-
gado ao pátio ou destinado a “preencher” in-
tervalos de tempo entre aulas. Entretanto, o 
jogo pode e deve fazer parte das atividades 
curriculares, sobretudo nos níveis pré-escolar 
e de 1º grau, e ter um tempo preestabeleci-
do durante o planejamento, na sala de aula. 

O desenvolvimento e o aprendizado da 
criança se dão também outras instâncias 
de seu dia-a-dia, fora da escola, em conta-
to com outras crianças e outros adultos e, 
sobretudo, de forma direta com os meios 
de comunicação. A televisão, a publicida-
de, a propaganda e toda a mídia eletrônica 
têm influência profunda na mente infantil. 

Embora a televisão ocupa um intervalo sig-
nificativo de tempo, que deixa de ser dedica-
da à atividade lúdica, ela é uma fonte de infor-
mações um estímulo sumamente rico que a 
criança processa. Se a televisão tira tempo do 
jogo, o que é um fator negativo, ela desperta 
a criança para questões novas, e, o que é bas-
tante importante, fornece conteúdos que a 
criança assimila e que se espelham em seu jogo, 
modificando e enriquecendo sua temática. 
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É na “dosagem” do aproveitamento que 
a criança faz do seu tempo livre deve en-
trar o papel do adulto, enfatizando o resga-
te do tempo do brincar no dia-a-dia infantil. 

Na concepção da Cunha (2005), o brin-
quedo é um atrativo que propicia à crian-
ça, o entusiasmo, a motivação, facilitando 
a brincadeira e contribuindo para o desen-
volvimento do pensamento, da análise, da 
experimentação e da comparação de coi-
sas e objetos que fazem parte do seu co-
tidiano, pois na visão de Cunha (2005). 

Para a criança, cada brinquedo tem 
um significado, ora serve de compa-
nhia, ora serve para se exercitar, tornan-
do-se assim um objeto de integração da 
criança. Ao manipular certos objetos, a 
criança depara com situações problema, fa-
zendo-a buscar novas alternativas e soluções. 

O brinquedo e as brincadeiras favorecem o 
desenvolvimento da linguagem, pois a crian-
ça amplia o repertório de novas palavras ao 
manusear objetos diversificados e vivenciar 
diferentes situações. Com a brincadeira, a 
linguagem verbal flui e aumentam o conhe-
cimento de novas palavras, novos conceitos. 
Assim, a criança se integra, faz experiências, 
descobre a natureza e com a intervenção 
do adulto amplia os conceitos aprendidos. 

Em relação ao espaço do brincar, que tradi-
cionalmente se dava na rua, houve um recuo: 
brincar na rua é um risco; dentro de casa, o 
espaço é muito limitá-lo. Alternativamente, 
os condomínios dos apartamentos têm sur-
gido como um novo espaço de jogo e troca 
entre as crianças; na escola, o pátio é a prin-
cipal “testemunha” do jogo infantil; no clube, 
espaço privilegiado de algumas poucas crian-
ças, o lúdico tem mais chance de acontecer. 

A brincadeira na rua ou em outros espaços 
abertos tem várias implicações (não conside-
rando a questão da falta de segurança), já que 
a criatividade das crianças toma conta dos es-
paços e os transforma em função das suas “ne-
cessidades lúdicas”. Brincar na rua é um apren-
dizado e uma oportunidade para a criança 
interagir com outros parceiros e desenvolver 
jogos nos qual a atividade física predomina. 

O espaço reservado à atividade lúdi-
ca da criança dentro da casa (quando ele 
existe) muda de um contexto para o ou-
tro, podendo ser um quarto só para jogos, 
um quintal, um pátio, a área comum de um 
condomínio e outros. Dentro de suas possi-
bilidades, a criança “transforma” esses es-
paços para adaptá-los a sua brincadeira. 

Na escola é possível planejar os espaços de 
jogo. Na sala de aula, o espaço de trabalho pode 
ser transformado em espaço de jogo, podem 
ser desenvolvidas atividades aproveitando 
mesas, cadeiras, divisórias etc. como recursos. 
Fora da sala, sobretudo no pátio, a brincadei-
ra “corre solta” e a atividade física predomina. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se afirmar que a escola seja um ambiente, ou lugar de tomadas de de-
cisões. Decisões que muitas vezes são levadas para o resto de uma vida. 

São das relações humanas e suas decisões que surgem o êxito ou fracasso escolar, as dificulda-
des e as barreiras a serem vencidas durante todo o processo de ensino. A construção do saber ini-
cia-se com a reorganização da estrutura escolar e de sua comunidade interna, dos pais e alunos. A 
comunidade escolar de modo geral precisa conhecer e conscientizar-se sobre os princípios que 
norteiam suas práticas e o que interfere diretamente no comportamento dos alunos, das inter-
venções que o processo ensino/aprendizagem sofre, de como esses elementos externos (cultu-
rais, políticos e sociais), alteram ou contribuem na ação pedagógica e na aprendizagem da criança. 

A prática pedagógica deve partir de referenciais teóricos que contemplem o desen-
volvimento pleno da criança, no crescimento de suas habilidades para que efetiva-
mente aproprie-se de conhecimentos básicos e que possam vir a construir outros sa-
beres a partir desses. Esse é o projeto educativo que realmente traz significações ao 
ensino, pois visa primeiramente à aquisição e produção do saber, sem provocar violên-
cia tanto intelectual quanto afetiva, que inviabilizam toda a dinâmica do ambiente escolar. 

Através do brincar, a criança experimenta, compara, analisa, comunica, adquire possibili-
dade de criar e recriar a partir de novas brincadeiras. Uma vez que ela aprende participan-
do de forma interativa com o grupo. Ao brincar, a criança tem a oportunidade de manipu-
lar o objeto do conhecimento, descobri-lo, explorá-lo. Nas ações da brincadeira, a criança 
pode pensar livremente, ousar, imaginar sem medo de errar, descobrir a si mesmo e ao outro. 

Podemos considerar todos os benefícios que os jogos e brincadeiras propiciam no desen-
volvimento afetivo, cognitivo, motor e social da criança. Através do brincar ela, experimen-
ta, compara, avalia, comunica, constrói, adquire possibilidade de criar e recriar a partir de 
novas brincadeiras, uma vez que, interagindo com o grupo a criança aprende participando. 

O educador ao participar com a criança da construção do conhecimento deve con-
siderá-la um ser ativo, possuidor de vontades, perceber e identificar seus objeti-
vos, a forma particular nas interações e brincadeiras com as outras crianças. É a 
partir dessas observações que se criam condições para a interação menos confli-
tante entre professor/aluno tornando-se um tanto quanto prazerosa para ambos. 
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LITERATURA E CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NO CONTEXTO DAS PRÁTICAS 
DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO 

Este estudo aborda o tema Literatura e Contação de Histórias no contexto da Educação 
Infantil. Dentro deste tema temos como objetivo apresentar como a literatura contribui para 
o desenvolvimento do imaginário infantil e como as histórias podem interferir no compor-
tamento das crianças. O espaço da Educação Infantil pode constituir-se em um local capaz 
de promover o acesso a diferentes aprendizagens e contribui para o desenvolvimento das 
capacidades relacionadas as competências de falar, escutar, ler e escrever. A literatura infantil 
auxilia no desenvolvimento cognitivo e emocional da criança, as histórias infantis fascinam e 
encantam e na escola a leitura é uma atividade essencial para a formação de alunos compe-
tentes e leitores. Quando falamos em educação infantil, este tipo de leitura deve acontecer 
de maneira lúdica para que a criança sinta entusiasmo e interesse. O contato com histórias e 
livros na educação infantil proporciona à criança apropriar-se do universo letrado e do ima-
ginário. A sociedade atual baseia-se na perspectiva do letramento, e a leitura exerce um pa-
pel importante para a comunicação e compreensão do mundo. A leitura de literatura infantil 
dentro e fora da escola é importante para que a criança se aproprie de tais conhecimentos.

Palavras-chave: Literatura; Contação de Histórias; Educação Infantil; Práticas Pedagó- gicas.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

98

INTRODUÇÃO
 
A literatura infantil pode ser utilizada como um instrumento facilitador para a aprendi-

zagem da criança por tratar de temas que transmitem valores essenciais que podem con-
tribuir para a formação do indivíduo, como amor, medo, amizade, o bem e o mal, o bom 
e o ruim, entre outros. Compreender como a literatura contribui para o desenvolvimen-
to do imaginário infantil e como as histórias podem interferir no comportamento destas 
crianças no convívio familiar e escolar se torna essencial para o trabalho com este gênero.

Apesar de pouca idade, as crianças são capazes de associar estas histórias com o cotidiano 
e percebem que as suas atitudes podem mudar em determinadas situações. Ao trabalharmos 
com a literatura infantil temos uma abordagem voltada a realidade e aos dias atuais, de for-
ma lúdica e com a participação das crianças como protagonistas, desta maneira, conseguem 
“invadir” o mundo imaginário encontrando soluções para alguns conflitos de sua convivência.

A criança é capaz de se interessar e gostar das histórias infantis, o ouvir histórias é um ato 
prazeroso e faz parte da vida da criança desde muito pequena, seja pelas canções de ninar e 
cantigas que as crianças têm contato desde muito pequenas. A partir das histórias trabalhadas 
em sala de aula, nos momentos de leitura, conseguimos despertar alguns valores que propor-
cionam mudanças em determinados comportamentos. Partindo da história os conteúdos sig-
nificativos sobre a construção de valores surtem um efeito positivo no dia a dia em sala de aula.

É importante proporcionar para as crianças a apreciação de figuras, ao contato com os 
personagens de uma história já conhecida, de um desenho e, até mesmo, de alguns filmes, 
partindo desta apreciação o educador pode trabalhar com figuras, imagens e personagens, 
na construção de jogos e encenações aproveitando os objetos presentes em sala de aula.

Com isso, o educador cria a possibilidade para que as crianças desenvolvam relações com as 
suas experiências e vivências, enriquecendo seu conhecimento do mundo e contribuindo para 
o desenvolvimento das linguagens artísticas. Saber como a literatura contribui para o desen-
volvimento do imaginário infantil e como as histórias podem interferir no comportamento des-
tas crianças no convívio familiar e escolar se torna essencial para o trabalho com este gênero. 
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LITERATURA E IMAGINÁRIO 
INFANTIL

A literatura infantil auxilia no desenvolvi-
mento da criança em seus aspectos cognitivo, 
social e emocional, as histórias infantis fasci-
nam e encantam e na escola a leitura é uma 
atividade essencial para a formação de alunos 
competentes e leitores. Quando falamos em 
educação infantil, este tipo de leitura deve 
acontecer de forma prazerosa, levando a crian-
ça a encantar-se e entrar no mundo da fantasia.

O primeiro contato da criança com a lite-
ratura infantil acontece quando ela ouve as 
histórias contadas pelos adultos e passa a 
interpretar aquilo que está sendo apresen-
tado a ela naquele momento. Os primeiros 
livros direcionados ao público infantil, sur-
giram no século XVIII, com autores como 
La Fontaine e Charles Perrault, estes livros 
tinham como objeto principal os contos 
de fadas, com o tempo foram surgindo ou-
tros autores, como Hans Christian Ander-
sen, os irmãos Grimm e Monteiro Lobato.

Com os contos de fadas a criança fanta-
sia e imagina-se inserida neste contexto 
mágico e fantástico, fazendo o papel dos 
personagens e construindo os seus reinos 
imaginários, com esses conflitos entre rea-
lidade e fantasia a criança vai amadurecen-
do a sua personalidade e vivenciando ex-
periências que ampliam a sua criatividade. 

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 sem-
pre por meio dos signos – entre eles o lin-
guístico – e o que eles representam na nos-
sa cultura em um dado momento histórico. 

Os sentidos que construímos são represen-
tações que, embora estejam ligadas à realida-
de que vivemos, remetem a algo que está fora 
dela. A linguagem verbal constitui as pessoas, 
pois dá significado às relações, veiculando va-
lores que são internalizados pelos sujeitos nes-
sas interações (SÃO PAULO, 2019, p. 66-67).

Segundo Abramovich (2006) por meio de 
uma história que se podem descobrir ou-
tros lugares, outros tempos, outros jeitos 
de agir e de ser, outras regras, outra ética, 
outra ótica e ficar sabendo história, filoso-
fia, direito, política, sociologia, antropolo-
gia, sem precisar saber o nome disso tudo 
e muito menos achar que tem cara de aula.

Na área da educação e para os professores 
os contos de fadas se apresentam como um 
aliado no processo de desenvolvimento in-
telectual e emocional das crianças, por meio 
deles a criança pode aprender e reconhecer 
pensamentos e sentimentos que auxiliam nas 
relações com as demais crianças e os adultos.
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Até os anos setenta, havia uma valorização 
de uma literatura de instrução moral, compos-
ta de textos edificantes, de forte cunho de re-
produção ideológica, que predominava nos li-
vros didáticos. Durante muito tempo a leitura 
e a escrita foram consideradas praticamente 
diferenciadas, isto se deve à própria história da 
formação dos leitores brasileiros, da história 
da alfabetização, da história da nossa cultura 
e em nosso país (ZILBERMAN, 1998, p. 85).

As crianças desenvolvem o prazer pela 
leitura e podem compartilhar as suas ex-
periências e descobertas com os colegas 
da turma e com a família, em atividades 
que positivem o ato de ler e ouvir histórias. 

O contato com o maior número possível de 
situações comunicativas resulta no desen-
volvimento das capacidades linguísticas das 
crianças em contextos comunicativos, contri-
buindo para que ela se torne competente como 
falante. O professor deve ampliar as condições 
para que a criança possa apropriar-se da lín-
gua e participar das práticas sociais de leitura. 

A literatura infantil e os contos de fadas 
podem facilitar a compreensão, pela crian-
ça, de certos valores básicos de conduta e 
de convívio social. A linguagem simbólica, 
retratada nas histórias e nas brincadeiras 
de faz de conta acabam por transmitir valo-
res que serão essenciais no convívio escolar. 

Os contos de fadas sempre trazem um cunho 
moral que pode ser trabalhado com as crian-
ças, salientando algumas situações cotidianas.

Os contos de fadas trazem conceitos que 
contribuem no processo formação da criança 
em relação a si mesma e ao mundo à sua volta, 
os personagens deste gênero literário divide 
os personagens em bons e maus, belos e feios, 
poderosos ou fracos, facilitando a compreen-
são de valores da conduta humana, da relação 
entre as pessoas e do convívio em sociedade. 

    
De acordo com Bettelheim (2002) a criança 

se olha ao espelho, vê alguém semelhante a si 
mesma, segundo uma figura que está coloca-
da atrás do vidro do espelho. Tenta descobrir 
quem a está mirando, busca entender se a ou-
tra criança é como ela, movendo-se no mesmo 
ritmo e fazendo as mesmas coisas e trava o pri-
meiro contato com o dilema de sua identidade.

    
O autor explica que nascem outras dú-

vidas relativas à vida, sobre a criação de 
homens e mulheres, pessoas e animais, 
sobre a bondade e a justiça, e até uma pre-
ocupação sobre o que a vida lhe reserva. 
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Ler em voz alta um conto de aventuras não 
se caracteriza como trabalho com a linguagem 
oral, da mesma forma que declamar um poe-
ma. Em ambas as situações, trata-se de oraliza-
ção de texto escrito, ou seja, de leitura em voz 
alta de texto escrito. Essa atividade tem lugar 
na prática escolar como a situação de leitura 
dramática, na qual se lê o texto de uma peça 
teatral para uma plateia presente, mas não fo-
caliza linguagem oral só porque se usa a fala. 
Ao contrário, é um ótimo exercício realizado 
com tutoria, para que se consiga desenvolver 
a fluência leitora dos estudantes, em especial 
no que se refere a ler com agilidade e compre-
endendo o texto (SÃO PAULO, 2019, p.73).

   
A criança deve ser estimulada a falar e a 

expressar os seus sentimentos e as suas im-
pressões sobre aquilo que está sendo ofer-
tado a ela. No caso das histórias infantis 
elas demonstram um grande interesse em 
comentar e falar sobre os personagens, as-
sumindo os seus papéis e trazendo ques-
tionamentos, o professor deve estar aten-
to à estas manifestações e estimulá-las.

   
Os contos de fadas trazem um ambiente em 

que a criança consegue perceber que não se 
vive no mundo da fantasia, em sua narrativa, 
o problema está ligado a realidade vivida pe-
los personagens que acaba com a tranquili-
dade em que se inicia a história, depois deste 
momento ocorre a solução deste conflito, na 
maioria das vezes, com a aparição de seres má-
gicos seguindo para o desfecho da história em 
que a ordem é restabelecida e se volta ao real. 

CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS E RODAS 
DE LEITURA

Segundo Brandão (2011) embora pareça 
óbvio que ser capaz de ouvir histórias em gru-
po seja uma conduta natural, não precisando 
ser ensinada, o contexto e as práticas esco-
lares demonstram o contrário, ou seja, que 
as crianças precisam aprender sobre o que é 
fazer parte de uma roda de histórias para que 
sejam participantes ativas dessa atividade.

De acordo com Zunino (2002) verifica o pa-
pel do profissional em relação a sua capacita-
ção para o trabalho com as crianças desta fai-
xa etária, enfatizando a necessidade de criar 
espaços de discussões e troca de experiên-
cias, que dentre outros aspectos servirão para 
levar o profissional a perceber a diversidade 
cultural não acontece apenas em sua sala de 
aula, certificando que ela faz parte da realida-
de social na qual está inserido, e que sendo 
assim, não poderia estar fora do contexto es-
colar, refletindo sobre esta diversidade e sua 
contribuição ao objetivo educacional de pre-
para os educandos para a vida em sociedade.

A leitura na Educação Infantil deve ser 
vista como uma excelente ferramenta para 
a inserção do educando ao mundo da alfa-
betização, evidenciando um olhar letrado 
para os livros que são manipulados pelas 
crianças com referência direta ao seu conví-
vio dentro e fora do ambiente escolar, suas 
vivências e descobertas nas relações com 
outros indivíduos, compondo um repertó-
rio individual dos seus anseios e conquistas. 
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Assim, a apresentação dos livros para 
a criança desta faixa etária, deve permi-
tir que usem de seus senso crítico-imagi-
nativo, dando liberdade para que refletiam 
sobre tudo que lhes é apresentado como 
imagens ou um leitor secundário, uma vez 
que não se apropriam da linguagem escrita.

  
Quando são um pouco maiores as crian-

ças já são capazes de interagir e esco-
lher que tipo de história prefere ouvir. 

   
Segundo Abramovich (2006) “quando a 

criança sabe ler mantêm uma relação di-
ferenciada com as histórias, mas o pra-
zer ao ouvir a história continua o mesmo, 
o ato de ouvir é diferente do ato de ler e é 
preciso que as histórias envolvem a crian-
ça e para que aprimore a sua imaginação. 

   
O ato de leitura é um ato cultural e social. 

Quando o professor faz uma seleção prévia 
da história que irá contar para as crianças, 
independentemente da idade delas, dan-
do atenção para a inteligibilidade e riqueza 
do texto, para a nitidez e beleza das ilustra-
ções, ele permite às crianças construírem um 
sentimento de curiosidade pelo livro (ou re-
vista, gibi etc.) e pela escrita. A importância 
dos livros e demais portadores de textos é 
incorporada pelas crianças, também, quan-
do o professor organiza o ambiente de tal 
forma que haja um local especial para livros, 
gibis, revistas etc. que seja aconchegante e 
no qual as crianças possam manipulá-los e 
“lê-los” seja em momentos organizados ou 
espontaneamente (RCNEI, 1998, p. 135).

   

Conforme Santos (2007) não é preciso es-
perar que a criança esteja alfabetizada para 
deixá-la entrar em contato com textos dos 
mais diversos gêneros. Este é, a propósito, o 
princípio básico da proposta de alfabetizar le-
trando: a apropriação do sistema de escrita e 
a inserção nas práticas de leitura e escrita se 
dariam de forma simultânea e complementar.

   
Os professores devem contribuir para que 

as crianças consigam enxergar no ato de ler, 
uma atividade prazerosa, tanto quanto o 
ato de ouvir histórias, promovendo o con-
tato dos alunos com diferentes portadores 
de textos e tornando-se um exemplo de lei-
tor para as crianças. A escola, neste sentido, 
tem papel fundamental promovendo situa-
ções para que estas interações aconteçam.

   
Segundo Abramovich (1997, p. 20) ao con-

tar uma história é necessário que haja um cli-
ma de encanto que possa envolver a crian-
ça na magia das histórias e dos contos, os 
contadores de história devem dar atenção 
as falas, pausas e entonação, respeitando o 
imaginário da criança. Neste clima de encan-
tamento é que as crianças são envolvidas e 
a atividade torna-se extremamente prazerosa 
e significativa. O ato de contar história exi-
ge atenção especial e adequada aos fins de 
aprendizagem para que estão direcionados.

    A relação que se dá entre o adulto e a 
criança durante a roda de histórias é, por-
tanto, mediada pela linguagem. Assim, con-
siderando que as crianças estão numa etapa 
da vida cuja principal “tarefa evolutiva” é a 
emergência da função simbólica, a professo-
ra lê ou conta histórias na Educação Infantil 
está contribuindo para o desenvolvimento 
da linguagem e para a socialização de seu 
grupo, ampliando seu repertório de experi-
ências e sua competência sócio comunicati-
va. Ser capaz de ouvir traz o potencial de ser 
capaz de dizer (BRANDÃO, 2011, p. 36-37).
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Ainda de acordo com a autora a par-
ticipação das crianças em rodas de his-
tória oportuniza a formação de uma 
comunidade de ouvintes, ampliando o re-
pertório de narrativas e manifestando seus 
gostos, personagens e histórias favoritas. 

É fundamental que as rodas de histó-
ria aconteçam de diferentes maneiras 
propiciando às crianças o direito de es-
colher os livros, organizar o espaço e re-
alizar o reconto de histórias conhecidas.

    
A escola torna-se a grande responsável pela 

formação de leitores conscientes e competen-
tes, o ato de contar histórias proporcionado 
as crianças das mais variadas faixas etárias, o 
prazer da leitura e escuta, estabelece diferen-
tes relações de aprendizagens significativas. 
Mesmo as crianças que já leem estabelecem 
diferentes relações com a história contada, 
ler é diferente de ouvir e esse ato de audi-
ção e leitura se realizado de maneira apro-
priada e com objetivos claros, desperta gran-
de prazer e interesse por parte das crianças. 

   
A observação da roda de leitura com crianças 

pequenas também evidencia que elas apren-
dem a distinguir, progressivamente, a leitu-
ra em voz alta e a contação de uma história 
sem o suporte do livro ou de outro impresso.

   
A leitura deve ser considerada como uma 

atividade de compreensão e interpretação 
de textos desfazendo o caráter de leitura 
como reconhecimento das letras e palavras.

   
Segundo Molina (1992), a partir do momen-

to em que ser reconhece o papel da escola na 
formação do leitor, apesar de todos os limites 
concretos, torna-se possível uma mudança 
de práticas, com o objetivo de dar ao aluno 
a competência em utilizar a leitura como um 
instrumento útil em sua vida, além da escola. 

   De acordo com Santos (2007) no traba-
lho com leitura, a diversidade de gêneros já 
é uma realidade na maioria das salas de aula. 
Um levantamento feito em uma turma de 
formação de professoras alfabetizadoras re-
velou uma lista variada de gêneros explora-
dos em sala de aula: agenda, adivinhações, 
calendário, conto, conto de fadas, histórias 
em quadrinhos, lendas, músicas, parlendas, 
poemas, trava-línguas. Entretanto, a varie-
dade de material de leitura é apenas um dos 
aspectos a que o professor deve atentar. 

    
Segundo Abramovich (2006) complemen-

ta que o ouvir histórias se torna o primeiro 
passo para a formação de um leitor, mas não 
simplesmente por ter o hábito de ler e sim, 
por suscitar na criança a sua reflexão de uma 
maneira inconsciente, mas crítica sobre sua 
posição e participação social, construindo um 
indivíduo cidadão desde a mais tenra idade.

    
O ouvir história desperta os mais diversos 

sentimento no leitor como o medo, a rai-
va, tristeza, irritação, bem estar, alegria, es-
perança, permitindo que a criança trabalhe 
conflitos internos que sempre se resolvem 
no ponto final da história, levando-as a ou-
tros mundos, outros lugares, onde ela con-
siga se colocar como protagonista de sua 
própria história, mas utilizando de uma visão 
de narrador, onde a ela é capaz de compor 
sua própria história na voz de conta e en-
xerga por fora a situação, sendo que assim, 
facilita uma reflexão sobre as suas ações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os contos e a Literatura trazem encantamento para as crianças e a leitura pode ser 
considerada uma atividade essencial para a formação de alunos competentes e lei-
tores e quando falamos em educação infantil, este tipo de leitura deve acontecer 
de forma prazerosa, levando a criança a encantar-se e entrar no mundo da fantasia. 

Os contos de fadas atuam no emocional e imaginário da criança, à medida que a crian-
ça entra no mundo da fantasia e passa a elaborar hipóteses para resolver seus pro-
blemas e passa a criar e recriar situações inúmeras vezes, o quanto achar convenien-
te, para atingir os seus objetivos e satisfazer os seus desejos. Além disso, os contos 
de fadas conseguem despertar a curiosidade na criança e por meio deles ela descu-
bra conflitos e problemas que os personagens das histórias atravessam em suas tramas.

Trabalhando valores por meio dos contos de fadas é possível mostrar a criança que a beleza 
externa não é o mais importante e o importante é como são as pessoas em sua essência; mos-
trar que temos que enxergar muito mais que a aparência das pessoas e não podemos julgar 
que uma pessoa é má ou boa pelos seus aspectos físicos, trabalhando o inconsciente coleti-
vo das crianças a partir de acontecimentos que enfrentarão na vida real e no mundo adulto.

O conceito de literatura infantil surge no momento em que as preocupações sociais 
se voltam para a criança, surgindo a necessidade de uma literatura que pudesse con-
tribuir para sua formação como indivíduo. Neste sentido o primeiro contato da crian-
ça com a literatura infantil acontece quando ela ouve as histórias contadas pelos adultos.

A criança, em contato com as histórias infantis tem a possibilidade de adqui-
rir novos conhecimentos, construindo a sua personalidade, nos contos de fa-
das, a fantasia se mistura com a realidade e as relações vividas no mundo real 
se confundem e assemelham aos temas abordados neste tipo de narrativa.

Uma das tarefas da educação infantil é ampliar os contextos comunicativos das crianças 
por meio de suas falas e o professor deve propiciar o contato com o maior número pos-
sível de situações comunicativas ampliando as condições da criança se comunicar e es-
tabelecer relações de aprendizagens significativas. O conceito de literatura infantil sur-
ge no momento em que as preocupações sociais se voltam para a criança, surgindo a 
necessidade de uma literatura que pudesse contribuir para sua formação como indivíduo.

Os professores devem auxiliar as crianças para que consigam enxergar no ato de ler, uma ativi-
dade prazerosa, tanto quanto o ato de ouvir histórias, promovendo o contato dos alunos com di-
ferentes portadores de textos e tornando-se um exemplo de leitor para as crianças. A escola, nes-
te sentido, tem papel fundamental promovendo situações para que estas interações aconteçam.
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CONTOS DE FADAS: FORTES ALIADOS NO PROCESSO DE 
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO PRIMEIRO CICLO

RESUMO

Reconhecer o alfabeto, saber ler, escrever, interpretar e compreender a função social da leitura 
e da escrita são os objetivos do processo de alfabetização e letramento. Para o êxito desta 
aprendizagem, este processo deve ser prazeroso, e fornecer conhecimentos que agreguem 
à vida do aluno. Os contos de fadas despertam a curiosidade das crianças e seu gosto pela 
leitura, estimulam o imaginário, auxiliam no entendimento de suas emoções. Através de uma 
pesquisa bibliográfica, este artigo pretende explicitar a importância deste gênero da literatura 
infantil na aprendizagem da leitura e da escrita, concebendo à alfabetização uma perspectiva 
mais interacionista e eficaz.

Palavras-chave: alfabetização; letramento; letramento; contos de fadas.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo pretende fazer um estudo 
a respeito da contribuição dos contos de fa-
das no processo de alfabetização e letramen-
to nos primeiros dois anos do Ensino Funda-
mental. Baseado na pesquisa bibliográfica, o 
artigo propõe uma reflexão sobre os concei-
tos de alfabetização e letramento, um breve 
histórico sobre os contos de fadas, e, por fim, 
a relevância dos contos de fadas no proces-
so que envolve a decodificação de nosso sis-
tema alfabético, alcançando o letramento.

Durante muito tempo, compreendeu-se 
o processo de alfabetizar como um simples 
método a ser seguido pelos professores para 
que os estudantes decorassem e se apro-
priassem do alfabeto. A partir da década de 
70, culminando na década de 80, pesquisas 
nas áreas de Psicologia, Linguística e Psico-
linguística voltadas para a leitura e escrita, a 
alfabetização passa a ser considerada como 
um processo muito mais complexo e mul-
tifacetado, em que os estudantes se apro-
priam efetivamente da escrita alfabética. 

Ao desenvolver as habilidades de uso 
da alfabetização, tecnologia que inclui o 
sistema alfabético e ortográfico, nas prá-
ticas sociais que envolvem a língua es-
crita, chega-se ao letramento. Estes dois 
processos, alfabetização e letramen-
to, são interdependentes e inseparáveis.

Diante desta prerrogativa e, em cumpri-
mento aos objetivos do Parâmetro Curri-
cular Nacional - Língua Portuguesa, voltado 
ao primeiro ciclo de alfabetização, as ativi-
dades pedagógicas desenvolvidas em sala 
de aula devem conduzir a criança a práti-
cas sociais de leitura e escrita, a fim de que 
ela possa decifrar, selecionar e atribuir sig-
nificado à mensagem que lhe é destinada.

Neste sentido, o ambiente escolar deve 
favorecer situações em que o aluno consi-
ga se expressar, estabelecer relações, assu-
mir uma posição crítica e confrontar ideias.

Deve-se, portanto, estimular experiên-
cias de desenvolvimento que possibilitem à 
criança um melhor entendimento de si mes-
ma, para que possa compreender os outros 
e poder se relacionar de forma significativa. 

Para Bettelheim (2016, p.11), a aquisição de 
habilidades, inclusive a de ler, fica destituída 
de valor quando o que se aprendeu a ler não 
acrescenta nada de importante à nossa vida. 

Na literatura infantil, os contos de fa-
das vêm justamente atender a este pré-
-requisito. Embora, tratem pouco das con-
dições específicas da vida, eles oferecem 
novas dimensões à imaginação da criança 
e a confrontam com situações muito pró-
ximas das dificuldades humanas básicas. 

Ao se deparar com os diferentes persona-
gens dos contos de fadas, a criança passa 
por um processo de identificação. Nos con-
tos de fadas, o mal e o bem coexistem e, 
conforme ressalta Bettelheim (2016, p.16), 
“ é essa dualidade que coloca o proble-
ma moral e requer a luta para resolvê-lo”.

Segundo Abramovich (1997, p. 36) quan-
do as crianças ouvem histórias, passam a 
visualizar, de forma mais clara, sentimentos 
que têm em relação ao mundo. As histórias 
trabalham problemas existenciais típicos 
da infância, como medos, sentimentos de 
inveja e de carinho, curiosidade, dor, per-
da, além de ensinarem infinitos assuntos.
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Na sala de aula, durante o processo de al-
fabetização e letramento, o professor deve 
estruturar seu trabalho pedagógico de 
modo que todas estas possibilidades, ob-
tidas através do contato com os contos de 
fadas, resultem em uma aprendizagem efe-
tiva e significativa. Ao decidir ler um conto 
de fadas, o professor deve propor questio-
namentos prévios, permitir pausas para re-
flexões e, ao término, avaliar os resultados. 

O uso apropriado dos contos de fadas 
no processo de alfabetização e letramento 
promove o acesso à leitura e escrita, à me-
lhora do letramento, e contribui para tor-
nar a sala de aula um ambiente favorável à 
exposição de ideias, ao confronto de pon-
tos de vista, à revisão de suas concepções 
e à construção de novas visões de mundo.

ALFABETIZAÇÃO NA PERSPECTIVA 
DO LETRAMENTO 

Até os anos 70, a alfabetização era vis-
ta como um processo de domínio das letras 
do alfabeto e formação de frases e pala-
vras, até certo ponto, descontextualizadas.   

  
Na década de 80, pesquisas envolvendo a lei-

tura e escrita nas áreas de Psicologia, Linguís-
tica e Psicolinguística, como a teoria Constru-
tivista de Jean Piaget (1973-1980), as teorias 
Sócio-interacionistas de Vygotsky (1984-
1987), os estudos de Emília Ferreiro e Ana Te-
berosky sobre a Psicogênese da Língua Escri-
ta (1999) e os de Magda Soares (1999-2004), 
concebem ao processo de ensinar um caráter 
político, no qual o professor assume o papel de 
mediador e ocorre uma valorização das inte-
rações como instrumentos de aprendizagem.

  

Nesta perspectiva, a alfabetização ga-
nha um caráter mais complexo, que envol-
ve também saber utilizar a língua escrita 
nas situações em ela é necessária, como na 
leitura e na produção de textos, por exem-
plo. Dada esta dimensão, apresenta-se um 
novo conceito: o letramento, conjunto de 
conhecimentos e habilidades necessários 
para usar a língua escrita em práticas sociais.

Retomemos a grande diferença entre alfa-
betização e letramento e entre alfabetizado 
e letrado [...] um indivíduo alfabetizado não 
é necessariamente um indivíduo letrado; al-
fabetizado é aquele indivíduo que saber 
ler e escrever, já o indivíduo letrado, indiví-
duo que vive em estado de letramento, é 
não só aquele que sabe ler e escrever, mas 
aquele que usa socialmente a leitura e a es-
crita, pratica a leitura e a escrita, responde 
adequadamente às demandas sociais de lei-
tura e de escrita.(SOARES 1998, P.39,40)

A partir das pesquisas sobre a psicogênese 
da língua escrita, Soares destaca a necessidade 
de a criança aprender a ler e escrever por meio 
de práticas e materiais reais de leitura e es-
crita, defendendo que, embora alfabetização 
e letramento envolvam duas aprendizagens 
distintas, devem ocorrer de forma articulada, 
ao que ela denomina de alfabetizar letrando. 

Neste aspecto, ainda para a especialista, 
o papel da literatura infantil e da cultura lú-
dica no processo de letramento da criança 
são fundamentais para garantir o processo 
de ensino-aprendizagem a partir das práti-
cas sociais, valendo-se de diferentes con-
textos, a partir da funcionalidade da escrita. 
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Alfabetizar sob a ótica do letramento impli-
ca, portanto, em apresentar situações em que 
a leitura e a escrita se tornem necessárias às 
crianças, sobretudo no Ciclo de Alfabetização. 

A literatura infantil vem justamente atender 
a este requisito: o manuseio dos livros, a apre-
sentação ao universo das letras, a decodifica-
ção das palavras, a compreensão da sequência 
das frases compondo o texto, a compreensão 
da sequência narrativa, a interpretação dos fa-
tos apresentados, o entendimento no final da 
história... O verdadeiro “felizes para sempre” 
no que se refere ao processo de alfabetizar.  

CONTOS DE FADAS

A literatura registra que os contos de fa-
das existem desde a Antiguidade, eram his-
tórias transmitidas oralmente, de geração 
para geração. Na Idade Média, tratavam de 
problemas sociais e se misturavam ao ima-
ginário dos adultos. Em sua essência, não 
eram destinados ao universo das crianças. 

Na forma como atualmente são conheci-
dos, os contos de fadas surgiram na Europa. 
Os precursores destes contos são o francês 
Perrault (1628-1703), autor de Contos de 
mamãe gansa, de 1697, e os irmãos Grimm, 
os alemães Jacob Grimm (1785-1863) e Wi-
lhelm Grimm (1786-1859), cuja obra mais 
marcante é entitulada Contos (1812), que 
inclui uma coletânea de três volumes de his-
tórias de lendas e fábulas populares. Dentre 
elas, destacam-se: A Bela e a Fera, Os Músicos 
de Bremen, Branca de Neve e os Sete Anões, 
Chapeuzinho Vermelho e Gata Borralheira.

Até então, os contos de fadas estavam liga-
dos a valores burgueses e tinham um papel 
social. Com o reconhecimento da participação 
da criança no mundo dos adultos, houve uma 
mudança na estrutura dos contos de fadas, 
mantendo, no entanto, a magia e o fantástico.  

Aguiar (p.80, 2001) chama a atenção para 
o fato de que as narrativas dos contos são 
sempre reais, porém repletas de elemen-
tos maravilhosos, o que desperta o gosto 
da criança, que ainda não tem condições 
de lidar com a realidade de modo racional. 

Porque trabalham com linguagem simbólica, 
os contos não se prendem à contingência do 
real e veiculam mais de uma significação. As-
sim, a criança encontra na literatura respostas 
às questões vividas e às dúvidas típicas de sua 
faixa etária (De onde vem? Quem imitar? È fi-
lho legítimo ou não?...). (AGUIAR, 2001, p.81). 

Os contos de fadas trabalham conflitos 
existenciais, como a morte, o abandono, a 
separação, de forma categórica. Estes di-
lemas existenciais se apresentam de forma 
breve e incisiva, simplificando todas as si-
tuações, de forma que a criança apreende 
o problema em sua forma mais essencial.

É aqui que os contos de fadas têm um 
valor inigualável, conquanto oferecem no-
vas dimensões à imaginação da criança que 
ela seria incapaz de descobrir por si só de 
modo tão verdadeiro. Mais importante ain-
da: sua forma e estrutura sugerem à criança 
imagens com as quais ela pode estruturar 
seus devaneios e com eles dar melhor dire-
ção à sua vida (BETTELHEIM, 2016, p. 14). 

Ao entrar em contato com os contos de fadas, 
a criança se depara com inúmeras situações em 
que o bem e o mal estão presentes, reconhe-
cer a existência do mal e perceber que a vida 
de todos tem seus pontos altos e baixos favo-
rece o desenvolvimento da criança e auxilia na 
criação de uma visão de mundo mais realista.  

  



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

111

Essa é exatamente a mensagem que os 
contos de fadas transmitem à criança de 
forma variada: que uma luta contra dificul-
dades graves na vida é inevitável, é parte 
intrínseca da existência humana – mas que, 
se a pessoa não se intimida e se defronta 
resolutamente com as provações inespe-
radas e muitas vezes injustas, as opressões 
inesperadas e muitas vezes injustas, domi-
nará todos os obstáculos e, ao fim, emer-
girá vitoriosa. (BETTELHEIM, 2016, p.15).

Bettelheim (2016, p. 21) ainda afirma que 
os contos de fadas são obras de arte, e tal 
qual, são interpretados pelas crianças de 
diferentes maneiras, dependendo de seus 
interesses e necessidades momentâneos. 

Seus enredos trazem heróis, reis, bru-
xas, dragões, todos estes seres fantásti-
cos vivenciando situações reais de separa-
ção, morte, abandono, castigos e, por outro 
lado, situações de superação, de conquista, 
de busca por uma saída e por um final feliz. 

Este enfoque confere a este tipo de litera-
tura uma contribuição ímpar, à medida que 
os contos de fadas divertem, educam, fazem 
pensar, auxiliam na descoberta do eu interior 
e desenvolvem a personalidade das crianças. 

CONTOS DE FADAS COMO 
INSTRUMENTOS DE LETRAMENTO. 

O letramento pressupõe o uso cul-
tural do saber ler e escrever. A crian-
ça letrada faz uso da leitura e da escri-
ta em suas necessidades individuais, 
utiliza este domínio em suas práticas sociais. 

A respeito do letramento, Soares (1998, p. 
27) afirma: 

Trata-se, sem dúvida, da versão para o Por-
tuguês da palavra da língua inglesa literacy. 
Etimologicamente, a palavra literacy vem do 
latim littera (letra), com o sufixo -cy, que deto-
na qualidade, condição, estado, fato de ser [...]. 
Ou seja: literacy é o estado ou condição que 
assume aquele que aprende a ler e escrever. 
Implícita nesse conceito está a ideia de que 
a escrita traz consequências sociais, culturais, 
políticas, econômicas, cognitivas, linguísticas, 
quer para o grupo social em que seja introduzi-
da, quer para o indivíduo que aprenda a usá-la. 

Alinhado a este ponto de vista, o tra-
balho com a literatura dos contos de fa-
das estimulam o aprendizado, uma vez que 
despertam nas crianças o desejo de saber 
ler e escrever, de criar suas próprias his-
tórias, de compreender seus sentimen-
tos e de perceber seu lugar no mundo. 
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Neste sentido, de acordo com Lajolo & Zil-
bermann, “a escola passa a habilitar as crian-
ças para o consumo das obras impressas, 
servindo como intermediária entre a crian-
ça e a sociedade de consumo”. (2002, p.25)

 
O trabalho pedagógico com contos de fa-

das transforma o ambiente escolar em um 
espaço agradável, criativo, mágico, de apren-
dizado prazeroso, o que torna-se bastan-
te coerente com a proposta de letramento.

O trabalho com contos de fadas atri-
buem à aula certo caráter “despretensioso”, 
onde sem aprende quase que “sem querer”. 

É através de uma história que se pode des-
cobrir outros lugares, outros tempos, outros 
jeitos de agir e de ser, outras regras, outra 
ética, outra ótica... É ficar sabendo histó-
ria, filosofia, direito, política, sociologia, an-
tropologia, etc. sem precisar saber o nome 
disso tudo e muito menos achar que tem 
cara de aula. (ABRAMOVICH,1997,p.17)

Este trabalho, todavia, deve ser devida-
mente estruturado e bem planejado pelo 
educador. A escolha dos contos de fadas 
deve ser pautada na observação e respei-
to ao desenvolvimento das crianças e co-
nhecimento de seus estágios psicológicos. 

O trabalho com a literatura deve contar 
com um professor apto „à escolha de obras 
apropriadas ao leitor infantil; ao emprego de 
recursos metodológicos eficazes, que estimu-
lem a leitura, suscitando a compreensão das 
obras e a verbalização, pelos alunos, do sen-
tido apreendido‟ (ZIBERMAN, 2003, p. 41). 

Essas etapas não dependem exclusivamen-
te de sua idade, mas, de acordo com Coelho 
(2000, p. 53) do seu nível de amadurecimento 
psíquico, afetivo e intelectual e seu nível de 
conhecimento e domínio do mecanismo da 
leitura. Existem cinco categorias que norteiam 
as fases do desenvolvimento psicológico da 
criança: o pré-leitor, o leitor iniciante, o leitor-
-em-processo, o leitor fluente e o leitor crítico.

Coelho (2000, p. 56) ressalta ainda que, 
nas fases que abrangem o primeiro ciclo do 
Ensino Fundamental, os livros devem conter 
início, meio e fim, e o tema deve girar em tor-
no de um conflito que deixará o texto mais 
emocionante, culminando com a solução do 
problema. Além disso, destaca que os livros 
adequados devem apresentar imagens e tex-
tos, que, por sua vez, devem conter frases 
simples, de comunicação direta e objetiva. 
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Os contos de fadas atendem prontamente 
a estas exigências e vão além... Ao caracteri-
zar seus personagens em sua amplitude, com 
seus medos, ansiedades, e conflitos internos, 
e ao propor um final de “felizes para sem-
pre”, ao contrário do que muitos acreditam, 
os contos de fadas encorajam as crianças a 
lutar e encontrar saídas, fazendo amadurecer 
uma visão mais autônoma e otimista da vida. 

Segundo Abramovich (1997, p. 42) quan-
do as crianças ouvem histórias, passam a 
visualizar de forma mais clara, sentimentos 
que têm em relação ao mundo. As histórias 
trabalham problemas existenciais típicos 
da infância, como medos, sentimentos de 
inveja e de carinho, curiosidade, dor, per-
da, além de ensinarem infinitos assuntos.

 
Diante do exposto, conclui-se que os contos 

de fadas tornam-se grandes aliados no pro-
cesso de alfabetização e letramento de crian-
ças no primeiro ciclo do Ensino Fundamental. 

O trabalho bem planejado e bem dire-
cionado com este tipo de literatura cons-
trói um ambiente favorável a aprendi-
zagem da leitura e da escrita de forma a 
desenvolver a imaginação, o raciocínio, a 
autonomia e o protagonismo, caracterís-
ticas fundamentais de um sujeito letrado.

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

A metodologia aplicada é de natureza bi-
bliográfica, de modo descritivo com con-
sulta a obras, artigos e publicações dos 
mais renomados autores assegurando o 
devido embasamento teórico ao tema pro-
posto. Esta pesquisa encontra seu aporte 
em BETTELHEIM (2016); SOARES (1998 
e 2004); AGUIAR (2001) e LAJOLO e ZIL-
BERMAN (2004) tratando sobre as princi-
pais questões envolvendo o tema proposto.

Como forma de complementar esta pes-
quisando consolidando o trabalho, foram 
feitas leituras sobre o tema em outros au-
tores, para verificar diversos posicionamen-
tos e reflexões dando um panorama mais 
atual e abrangente sobre o tema proposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Tendo em vista os aspectos observados, enten-

de-se que os contos de fadas contribuem posi-
tivamente no processo de alfabetização e letra-
mento no primeiro ciclo do Ensino Fundamental.

 
Nesta fase, as crianças ainda não compreen-

dem racionalmente os conteúdos e natureza 
dos fatos a que estão sujeitas. Por meio dos con-
tos de fadas, esta aprendizagem torna-se signi-
ficativa, à medida que a magia e situações reais 
caminham lado a lado neste tipo de literatura.

 
Os contos de fadas permitem inúmeras 

possibilidades, que, desde que bem apro-
veitadas pelo professor, poderão auxiliá-lo 
na difícil tarefa de mediar o conhecimento 
e promover sujeitos responsáveis e conhe-
cedores de seu papel na sociedade, sem, no 
entanto, desconsiderar as múltiplas facetas 
que envolvem a personalidade das crianças. 

 
Por meios dos contos de fadas, as crian-

ças aprendem a lidar com desafios, com seus 
próprios medos, suas angústias e desco-
brir possíveis alternativas para um final feliz. 

 
Ao ouvir histórias e aprender a ler e a escre-

ver, o heroísmo presente nos contos de fadas 
ultrapassa as páginas do livro, a criança sente-
-se capaz, vitoriosa, toma gosto por esta apren-
dizagem e vive a aventura de cada descoberta.

 
Os contos de fadas auxiliam na constru-

ção da formação da personalidade de cada 
criança, reconhecendo seus pontos for-
tes e fracos e a existência do bem e do mal 
nas situações cotidianas. Tomar uma posi-
ção, frente a esta dualidade, compreenden-
do suas implicações, representa uma pos-
tura social, de construção da realidade e 
de responsabilidade pelas conseqüências.

 
A proposta de alfabetização na concepção 

de letramento é justamente a de formar su-
jeitos responsáveis e que reconheçam o pa-
pel social da leitura e da escrita e suas conse-
qüências em todos os âmbitos da sociedade. 

 

O trabalho pedagógico com contos de fa-
das revela um comprometimento do edu-
cador com esta causa. A apresentação da 
realidade pelo viés do imaginário, coloca a 
criança em contato com o mundo e, a par-
tir do desdobramento da história, ela pode 
compreendê-lo melhor e a ele adaptar-se.

 
A vida é feita de histórias, os contos de fadas 

dão cor e magia às histórias, de forma a des-
pertar a curiosidade das crianças e a vontade 
de querer saber mais. Além de darem a elas 
condições de compreender melhor seus sen-
timentos, suas esperanças e suas angústias. 

Promovendo o auto-conhecimento, os con-
tos de fadas favorecem o desenvolvimento 
das crianças, o aprendizado da leitura e da 
escrita, encorajam para enfrentar novos de-
safios, e possibilitam uma melhor leitura de 
mundo, sentindo-se parte integrante dele. 

Ora, se estas implicações fazem parte da 
concepção de letramento, fazer uso des-
te tipo de gênero literário em sala de aula 
faz total sentido, garantindo uma aprendi-
zagem participativa, interacionista e eficaz.
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A INFLUÊNCIA DA AUTOESTIMA NA MINIMIZAÇÃO DAS DIFICULDADES 
DE APRENDIZAGEM DA MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO

O presente artigo tem por objetivo analisar a importância da autoestima no desenvolvi-
mento sócio afetivo e cognitivo na minimização das dificuldades de aprendizagem da Ma-
temática de alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. Especificamente procurou-se 
saber a influência dos aspectos afetivos no desempenho escolar em matemática desses alu-
nos. Para tanto, foi realizada uma pesquisa bibliográfica, que permitiu inferir que a maioria 
das escolas desconsidera a relevância do conteúdo sócio afetivo dos alunos como recurso 
motivacional indispensável para a construção do conhecimento significativo, cujas conse-
quências em desprezá-lo tem se evidenciado no número crescente de fracasso escolar. As 
crianças possuem cada vez mais condicionamentos sociais que influenciam o seu tipo de 
aprendizagem e podem, por vezes, causar desequilíbrios emocionais que geram crian-
ças desadaptadas, incapazes de comunicar normalmente e geram problemas de integra-
ção escolar. Os professores precisam auxiliar os alunos a ultrapassarem as suas dificulda-
des emocionais. É indiscutível a relação criada entre a educação e a autoestima, sendo essa 
um componente primordial que precisará fazer parte de qualquer processo de educação.

Palavras-chave: Autoestima; Dificuldades de Aprendizagem; Matemática.
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INTRODUÇÃO
 
A competência matemática é primordial a 

todos os indivíduos na interpretação de uma 
grande variedade de situações e na resolução 
de inúmeros tipos de problemas encontrados 
no cotidiano. Isso acarreta no fato de que to-
das as crianças e jovens precisam desenvol-
ver a sua capacidade de fazer uso da mate-
mática para examinar e solucionar situações 
problemáticas, para refletir e comunicar, do 
mesmo modo que desenvolver a autocon-
fiança suficiente para realizá-lo. Dificilmente 
há aprendizagem sem que esta esteja integra-
da em afetos. A parte emocional é definitiva 
na área da aprendizagem, visto que influencia 
a motivação e a personalidade do indivíduo.

Segundo Sintra (2019), a Autoconfiança 
cresce com a Autoestima da criança, que vai 
sendo construída ao longo da vida e que vai 
sendo afetada pelo desenvolvimento e edi-
ficada tendo por base as informações pro-
venientes da família, escola e sociedade em 
geral. É extremamente importante perceber o 
papel dos educadores nessa área da educação, 
pois, exercerá influência direta na forma como 
a criança se percebe, como realiza as apren-
dizagens e a sua visão do mundo em geral.

Assim, as crianças não sofrem apenas influ-
ências dos pais, mas também dos professores 
e do sistema de ensino. E isso se repercute no 
rendimento escolar. Afinal qual o problema das 
crianças com a matemática? Como compreen-
der melhor os processos de aprendizagem? As 
respostas resultaram de várias investigações 
e parecem remeter ao autoconceito infantil e 
rendimento na matemática (CASTRO, 2019).

Mas, o que é o autoconceito? De acordo 
com Castro (2019, p. 4), são diferentes dinâ-
micas de pensar o “eu” e se refere ao aspecto 
cognitivo. Existe ainda a autoimagem, que diz 
respeito ao campo do perceptivo, e a autoes-
tima, que pertence ao campo afetivo. “Se não 
te vês a ti mesmo, é claro que não te podes 
valorizar”, esclarece o autor relacionando a 
autoestima com o autoconceito. Afirma ain-
da que o autoconceito não é natural, inato, é 
aprendido. “É modelado e remodelado atra-
vés de experiências […], sobretudo em rela-
ção com pessoas significativas para a criança”.

Castro defende que é preciso man-
ter a flexibilidade no autoconceito da 
criança. Os extremos podem ser prejudi-
ciais, tanto o da “mãe-galinha”, que é su-
per protetora, como o estilo do ‘deixa fa-
zer’, resultando em adolescentes violentos. 

O autoconceito é muito relevante e traz re-
percussões no desenvolvimento intelectual 
da criança e na aprendizagem da matemática. 
Castro relaciona-o com o rendimento escolar, 
afirmando o autoconceito sofre influências, 
por exemplo, durante a educação primária.

De acordo com Fiorentini e Miorim (1996), 
são diversas e notórias as dificuldades que 
alunos e professores encontram no proces-
so ensino-aprendizagem da matemática. De 
um lado, está o aluno, que não consegue en-
tender a matemática ensinada na escola. Por 
várias vezes, ele é reprovado nesta matéria, 
ou mesmo que seja aprovado, sente dificul-
dades em usar o conhecimento obtido. De 
outro lado, há o professor, ciente de que 
não consegue obter resultados satisfatórios 
com seus alunos e com dificuldades de, por 
si só, refletir de modo satisfatório seu fazer 
pedagógico, busca novos elementos que, em 
muitas vezes, são apenas simples receitas 
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de como ensinar certos conteúdos, acredi-
tando que consigam melhorar esse quadro. 

É nesse sentido que surgiu o tema para 
este trabalho, que não tem a pretensão de 
adequação de métodos, mas sim contribuir 
para a reflexão sobre a importância da au-
toestima no desenvolvimento sócio afetivo 
e cognitivo na minimização das dificuldades 
de aprendizagem da Matemática de alunos 
das séries iniciais do Ensino Fundamental.

O ser humano é provido de desejos, vonta-
des e sentimentos próprios que se iniciam já 
com o seu nascimento. No decorrer da infân-
cia, acontece o processo de desenvolvimen-
to sócio afetivo da criança, no qual são de 
grande importância as interações que ofere-
cem aprendizado afetivo. Nesse desenvolvi-
mento, tanto a família quanto os professores 
desempenham uma importante função, vis-
to que são eles, por serem mais experientes, 
que organizam o processo de aprendizagem. 

Diante do exposto, o presente trabalho 
examina a importância dos aspectos sócio 
afetivos para o desenvolvimento da criança e 
para o processo de ensino-aprendizagem, en-
focando a importância da autoestima como 
recurso motivacional para a aprendizagem e 
para a relação professor-aluno, especialmen-
te com relação ao domínio da Matemática.

ENTENDENDO A AUTOESTIMA

Segundo Branden (2001), nos dias de 
hoje, cada vez mais são exigidos indivídu-
os e profissionais preparados para lidar com 
os desafios da vida. Na era da globalização, 
as mudanças são cada vez mais acelera-
das e as descobertas no campo da tecnolo-
gia e da ciência acontecem continuamen-
te, gerando um nível de competição maior. 

As consequências disso afetam direta-
mente as áreas da educação e formação, 
visto que a sociedade passou a exigir pes-
soas mais preparadas e qualificadas para 
o trabalho; fato que as gerações anterio-
res não enfrentaram com tanta intensidade. 

Baseando-se nas reflexões de Branden 
(2001), ao fazer uma retrospectiva histórica 
observa-se que, no princípio, o ser humano 
vivia como nômade e para sobreviver depen-
dia da caça e da pesca em determinado lo-
cal, no qual permanecia enquanto existissem 
alimentos disponíveis. A preocupação es-
sencial era obter o alimento para sua sobre-
vivência, não se preocupando com o futuro.

De acordo com Branden, há algum tempo 
atrás, o trabalho representava uma atividade 
física e não mental. Da mesma forma que a 
educação e a inteligência eram considera-
das como um luxo fora da dura realidade da 
vida e das necessidades de sobrevivência. 

Ainda conforme o autor acima, a noção 
sobre auto realização, auto expressão e 
autodesenvolvimento faz sentido somen-
te na atual cultura ocidental, entretanto, 
para o ser humano do período pré-indus-
trial, são praticamente incompreensíveis. 
Naquela época, não existia espaço para o 
indivíduo autônomo, não se exigia dele ca-
racterísticas referentes à capacidade de co-
municação, criatividade, espírito empresarial 
e competência interpessoal, visto que, tais 
características não significava uma vanta-
gem econômica, com exceção para os pou-
cos interessados, mas sim, um perigo de vida. 

No período pré-industrial não existiam 
muitas alternativas de trabalho. As pró-
prias condições já obrigavam os homens a 
se tornarem camponeses, cavaleiros ou ar-
tesãos; já as mulheres, somente esposas de 
algum deles. Eles acreditavam que o desti-
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no de suas vidas tinha uma “ordem natural” 
e que Deus o conduzia (MOYSÉS, 2007).

Conforme Moysés (2007), tratava-se de um 
mundo no qual características como indivi-
dualidade, responsabilidade e autoconfiança 
não tinham valor. A inteligência, a criativida-
de e a inovação não tinham importância, pois, 
não eram ferramentas para a busca da sobre-
vivência. Portanto, não se desenvolvia nem se 
valorizava a autoestima, tendo a obediência 
e a resignação como características sempre 
presentes na vida dos indivíduos. Segundo 
Branden (2001), a noção do ser humano como 
autônomo e capaz de enfrentar as consequ-
ências de sua própria existência nasceu com 
eventos históricos, como: o Renascimento, no 
século XV; a Reforma, no século XVI; o Ilumi-
nismo, no século XVIII e suas duas consequ-
ências: a Revolução Industrial e o Capitalismo. 

De acordo com Moysés (2007), o advento 
da Revolução Industrial agregou as máquinas 
ao processo de produção, revelando a ex-
pressão da inteligência do ser humano com 
o intuito de aprimorar as condições da exis-
tência material. Assim, o trabalho passa por 
uma profunda mudança. Aos poucos, o ca-
pitalismo se institui como um sistema domi-
nante, que tem como principal característica 
a transformação dos bens, serviços e força 
de trabalho em mercadoria. O propósito é o 
lucro dos proprietários dos meios de produ-
ção. Dessa forma, o trabalho passa a ser re-
alizado conforme os salários e os modos de 
produção e distribuição da iniciativa privada. 

A partir daí passa a ser registrada a rela-
ção entre produção, lucros, venda da for-
ça de trabalho e instrumentos de produção 
- equipamentos e máquinas. Por meio do 
fortalecimento do capitalismo há um inves-
timento na inovação e na criação de novos 
equipamentos e máquinas que asseguram a 
reprodução do capital. Estabelece-se a dis-

cussão a respeito da criação e inovação e, 
em consequência, o debate acerca da au-
toestima de modo muito principiante pas-
sa a constar na economia (MOYSÉS, 2007). 

Nesse período, a questão que pas-
sou a conduzir a vida das pessoas foi: “o 
que você fez de si mesmo?”, significan-
do uma mudança de cultura na socieda-
de que, em épocas passadas, julgava que 
o nascimento definia o futuro do indivíduo. 

Assim sendo, a identidade dos indivídu-
os deixa de ser uma questão de destino 
e herança para ser algo em que cada um 
possui a responsabilidade em relação a si 
mesmo, fazendo que a mente seja a ferra-
menta principal de sobrevivência e a au-
toestima tenha um papel primordial no 
processo de desenvolvimento da pessoa. 

Atualmente, o conceito de autoestima reú-
ne outras características:

[...] autoestima é a capacidade que uma 
pessoa tem de confiar em si própria, é a sen-
sação de competência para lidar com os de-
safios básicos da vida e de ser merecidamen-
te feliz. É acreditar na capacidade própria de 
pensar, aprender, tomar decisões adequadas 
e reagir de maneira positiva às novas condi-
ções. Em outras palavras, significa o indivíduo 
confiar no seu direito ao sucesso e à realiza-
ção pessoal – a convicção de que tem con-
dições para ser feliz (MOYSÉS, 2007, p. 18).  

Voli (2002, p. 53) acrescenta que a “auto-
estima é o compromisso do indivíduo em 
assumir a responsabilidade por si mesmo 
e por suas relações intra e interpessoais”. 
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Já Branden (2003, p. 15) alega que au-
toconceito é o modo como a pessoa se 
percebe, é quem e o que consciente e in-
conscientemente ela acredita que é - suas 
características físicas e psicológicas, seus 
pontos positivos e negativos. Nesse sen-
tido, a autoestima é definida como o modo 
como pessoa percebe o seu próprio valor. 
É o elemento avaliador do autoconceito. 

Assim sendo, de acordo com as percepções 
dos autores mencionados, entende-se que a 
autoestima é o conceito que o sujeito possui da 
sua importância pessoal como ser humano, é 
um sentimento bastante íntimo que represen-
ta o significado que o indivíduo dá a si mesmo.

Há gerações a prática educativa escolar 
e familiar é baseada em atitudes emocio-
nais negativas como a permissividade e o 
autoritarismo. Segundo Voli (2002), a so-
ciedade brasileira atual é proveniente de 
uma educação passiva moldada por peda-
gogias liberais, tendo como mais influen-
tes as tendências Tradicional e Renovada. 

Consoante Moysés (2007), a Pedagogia 
Tradicional surgiu no século XVI, mas tem 
sobrevivido ao tempo, mantendo influências 
até hoje, mesmo com a chegada de tendên-
cias mais modernas baseadas em pesquisas e 
estudos da Sociologia, Psicologia e da Educa-
ção. É caracterizada por entender a educação 
como um sistema no qual o professor contro-
la o aluno, que não tinha direito de expressar 
o que sentia, qualquer manifestação oposta 
era motivo para o aluno receber punição. Es-
sas punições vinham desde beliscões, regua-
das na cabeça, joelhos em cima de milho, até 
palmatórias; e o pior é que os alunos não po-
diam reclamar para os pais, porque eles viam 
o professor como uma pessoa muito impor-
tante, e davam poder absoluto na educação 
dos filhos. Quando chegava ao seu conheci-
mento que o professor havia castigado o fi-

lho, o pai ou a mãe batia no filho, alegando 
que ele estava desrespeitando o professor. 

Partindo desse pressuposto, é preciso re-
conhecer que, na Pedagogia Tradicional, o 
ensino se dava em um regime autoritário, 
no qual o desenvolvimento intelectual do 
aluno ficava retido, pois, só o professor era 
o dono do saber. A educação mantinha um 
ensino robotizado, no qual o professor pa-
recia estar com um controle remoto, contro-
lando sempre o aluno para que não saísse 
de sua direção. Os conteúdos eram segui-
dos de acordo com a programação sem im-
portar se foram interiorizados pelos alunos 
ou não, o importante era decorar e passar.

Já a Pedagogia Renovada despontou no 
final do século XIX, em oposição à Pedago-
gia Tradicional, visto que esta já não estava 
mais atendendo aos interesses da socie-
dade da época. Tratava-se de um momen-
to de profundas mudanças políticas, eco-
nômicas e culturais. A sociedade estava 
mudando rapidamente, porém a escola não 
acompanhou esse ritmo (MOYSÉS, 2007). 

Segundo Moysés (2007), a Pedagogia Reno-
vada tinha como característica determinar o 
aluno ativo como centro do processo de ensino-
-aprendizagem e não o professor ou o conheci-
mento, como ocorria na Pedagogia Tradicional. 

A Educação da Pedagogia Renovada tinha 
como objetivo reformar os métodos de en-
sino com a atenção voltada para o aluno, de 
modo que a sua aprendizagem não abran-
gesse o espaço em que viviam, mas que o 
aluno tivesse um conhecimento de mundo. 
Dentro desses princípios, a visão é trabalhar 
a experiência cotidiana do aluno, dando-
-lhe liberdade para aprender dentro de um 
processo em que defrontou se espontanea-
mente com o mundo partindo de sua vivên-
cia, conseguindo produzir e entender a rea-
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lidade da vida. Assim, a função do professor 
é orientar, incentivar, organizar as situações 
de aprendizagem mais adequadas às carac-
terísticas individuais dos alunos, com o ob-
jetivo de desenvolver suas capacidades e 
habilidades intelectuais (BRANDEN, 2003). 

Diante disso, fica comprovado que a edu-
cação não é imune às mudanças e processos 
sociais. A escola influencia e é influenciada 
por inúmeras práticas sociais e mediante a 
contribuição dos diversos sujeitos e grupos 
sociais. Ainda que em importância e medidas 
diferentes, os indivíduos da sociedade atual 
foram crianças que cresceram em um am-
biente, ora repressivo e autoritário, ora bas-
tante permissivo, levando-os a se tornarem 
carentes de segurança e de autoconceito. 

Segundo Oliveira (2009), vários autores des-
crevem a autoimagem como a chave do com-
portamento humano e da personalidade. Para 
Moysés (2007), ela é um elemento descritivo 
que acompanha um outro avaliativo chama-
do de autoestima. Estes dois elementos jun-
tos formam o que se chama de autoconceito.

De acordo com Winnicott (1997), o auto-
conceito representa a identidade do indi-
víduo, que é uma conquista do amadureci-
mento emocional, mas que se faz presente 
em cada estágio do amadurecimento, dan-
do qualidade à interação entre a pessoa e o 
ambiente até que se transforme numa iden-
tidade unitária, provida de uma realida-
de interna psíquica determinada, de con-
flitos instintuais e de um sentido pessoal.

Ao analisar a autoestima dos alunos, Voli 
(2002, p. 24) afirma: 

A maior parte das crianças que chegam à 
escola, provenientes desse tipo de meio fami-
liar, sob o ponto de vista de sua formação pes-
soal apresentam baixa autoestima. Na escola, 
por sua própria estrutura, e não havendo uma 

ação pessoal dos professores para modificar 
a situação de condicionamento iniciada na 
família, as dificuldades psíquicas das crianças 
tenderão a reforçar-se ao invés de se realizar. 

Conforme Voli (2002), com base nos pres-
supostos das Pedagogias Tradicional e Reno-
vada, as relações interpessoais determinadas 
na família e na escola levam a situações que 
prejudicam a autoestima. Algumas delas se 
fazem mais presentes no dia-a-dia da escola: 

A falta de atenção e de afeto dos pais e pro-
fessores.

Ações e sentimentos como a vergonha e 
a culpa gerada pelos já conhecidos castigos.

a tendência em oferecer tudo pronto, descon-
siderando a capacidade de agir e refletir da crian-
ça valorizar o erro como algo que foi mal feito.

Todas essas situações prejudicam a cons-
tituição de uma autoestima saudável e, 
portanto, levam à formação de indivídu-
os com atitudes e aptidões restritivas e in-
suficientes, carentes de criatividade, es-
pontaneidade, originalidade e imaginação. 

É sabido que a literatura mostra a impor-
tância da relação professor-aluno na for-
mação da personalidade e do caráter da 
criança e, consequentemente, do adulto. 

Na visão de Voli (2002, p. 10), “o pro-
fessor, normalmente, projeta em seus alu-
nos sua personalidade [...]. A personali-
dade do professor projeta-se na criança 
e intervém em sua formação para a vida”. 

Entretanto, pais e professores também fo-
ram educados pelos princípios dessas peda-
gogias, que na opinião de Voli são conside-
radas nocivas ou perniciosas. Dessa forma, 
há um cenário de conformismo, ressaltado 
de geração a geração, visto que a socieda-
de continuou incapaz de quebrar paradig-
mas educacionais que impedem o indivíduo 
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de conhecer e explorar de modo mais efeti-
vo suas capacidades afetivas e emocionais. 

Atualmente, em várias localidades do Brasil, 
tem-se realizado algumas experiências basea-
das na autoestima e no autoconceito de alunos 
em idade escolar. Os resultados fortalecem 
as constatações de pesquisas internacionais 
que evidenciam a existência da forte relação 
entre desempenho acadêmico e autoestima. 

O desempenho escolar e a autoestima são 
fatores interdependentes e indissociáveis, 
que exercem uma influência mútua. Caso a 
criança chegue à escola trazendo uma auto-
confiança positiva, ela enxergará essa nova 
situação como um desafio. Porém, caso ela 
chegue com níveis baixos de autoestima, ten-
do dúvidas a respeito de suas próprias compe-
tências, a escola representará um espaço de 
sofrimento, elevando suas chances de ter di-
ficuldades de aprendizagem (CASTRO, 2019). 

Analisando-se o processo educacional de 
algumas décadas passadas e ainda, infeliz-
mente, dos dias de hoje, é possível com-
preender a razão de existirem estatísticas 
tão angustiantes dos níveis de repetência, 
evasão e resultados de avaliações de apren-
dizagens no país. Tanto na rede privada de 
ensino quanto na rede pública pode-se ob-
servar a discordância existente entre a re-
alidade dos alunos e o modo como a escola 
os recebe, indicando situações de violência 
simbólica. A realidade e a cultura dos alu-
nos são ignoradas, existem relações autori-
tárias e práticas pedagógicas fragmentadas.

Em decorrência dessas práticas limitado-
ras da espontaneidade, criatividade e moti-
vação do indivíduo, surgem consequências 
traumáticas; que continuam se manifestan-
do posteriormente nos adultos, que enfren-
tarão o mercado de trabalho, o qual vem se 
modificando ao longo do tempo muito rapi-

damente, auxiliando a formação de um am-
biente elevadamente competitivo no qual vi-
gora a lei “que vença o melhor”. Existe uma 
preocupação constante em procurar mais 
conhecimentos ou desenvolver novas ha-
bilidades para que o indivíduo se sinta ca-
paz de acompanhar esse ritmo de mudan-
ças e não seja excluído (CASTRO, 2019). 

Porém, quando procuram os processos de 
capacitação, os adultos se deparam com uma 
carga deficiente de autoestima, em virtude do 
seu histórico educacional. Além disso, ainda 
se faz uso da capacitação como uma mera fer-
ramenta de transmissão de informações, sem 
contextualizar o estado emocional do indiví-
duo, suas aspirações e percepções a respeito 
de si mesmo. Possivelmente, isso poderá in-
fluenciar de modo negativo os resultados do 
investimento, pois, uma prática pedagógica 
que ignora a realidade, a produção do saber 
e os interesses dos alunos não causam alte-
ração no comportamento (SINTRA, 2019). 

No final deste capítulo, é ressaltado que 
a discussão a respeito da autoestima é um 
desafio a ser enfrentado por todos. Para 
tanto, um longo caminho precisa ser per-
corrido. Trata-se de algo que deve ser assu-
mido coletivamente por pais, educadores e 
estudantes que almejam uma educação vol-
tada às necessidades sociais da população. 

A MATEMÁTICA E AS DIFICULDADES 
DE APRENDIZAGEM

Segundo o National Joint Committee on 
Learning Disabilities –NJCLD (apud SACRA-
MENTO, 2008), Dificuldade de aprendiza-
gem é uma expressão genérica que se refere 
a um conjunto de desordens apresentadas 
por problemas expressivos na aquisição e 
utilização das capacidades de escuta, fala, 
leitura, escrita, raciocínio ou matemáticas. 
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Raramente, as DA têm uma causa única. 
Supõe-se que possuem base biológica (Le-
são cerebral, hereditariedade, desequilíbrios 
químicos, alterações no desenvolvimento ce-
rebral). Porém, é a ambiente família, escola, 
comunidade, que define a gravidade do aba-
lo da dificuldade (SMITH & STRICK, 2001). 

Diversos autores, como Alicia Fernández, 
Sara Paín, Maria Lucia Weiss, apontam para 
o fato de que a maioria das crianças com 
fracasso escolar que são orientadas a con-
sultórios e clínicas, situam-se na esfera do 
problema de aprendizagem reativo, gerado 
e incentivado pelo próprio ambiente escolar. 

Para Smith e Strick (2001), as DA de Matemá-
tica que são mencionadas em todos os níveis 
de ensino não são novas. Já faz muito tempo 
que a Matemática ocupa o lugar de disciplina 
mais difícil e detestada, o que faz com que 
seja difícil sua assimilação pelos alunos. Assim 
sendo, antes de discutir sobre DA em Mate-
mática é preciso averiguar se o problema não 
está no currículo ou na metodologia usada. 

Diversos estudos na área buscam mostrar 
soluções para tentar reverter os problemas 
referentes à disciplina de Matemática. Sa-
be-se que os problemas existem, mas, não 
é fácil mudar essa situação. Dentre as diver-
sas disciplinas escolares, a Matemática é a 
que mais traz terror aos alunos, gerando re-
provações e atrapalhando o seu rendimento.

Trata-se de uma disciplina muito importante, 
visto que além dos seus conhecimentos práti-
cos e instrumentais, a ela são associados as-
pectos do progresso intelectual, estimados na 
escola, como raciocínio, lógica, objetividade. 
A Matemática também tem exercido um papel 
social de instrumento de seleção, que é usada 
para decidir os melhores classificados em con-
cursos e vestibulares (SACRAMENTO, 2008).

Diversas pesquisas e a própria experiência 
em sala de aula, apontam que grande parte dos 
educandos possui algum tipo de dificuldade na 
aprendizagem da Matemática, causando, por 
consequência, ansiedade, frustração e resis-
tência na aquisição de saberes dessa disciplina. 

De acordo com Araújo (2019), por um 
longo período, o ensino da Matemática ba-
seou-se em atividades apoiadas na repeti-
ção, memorização de fórmulas e tabuadas. 
O aluno só precisava receber a informação 
e colocar no papel, depois memorizá-la e re-
peti-la quando fosse necessário. Assim sen-
do, o educando passou a treinar para que 
pudesse conseguir sucesso nas avaliações.

Por meio de pesquisas, a Educação Matemá-
tica tem buscado responder às questões que 
surgem no tocante ao ensino-aprendizagem 
desta disciplina, tendo por objetivo a com-
preensão do seu uso, para que seja possível 
desfrutar das vantagens que ela nos oferece. 

Em pesquisa realizada por Araújo (2019), 
foi verificado que são diversos os fa-
tores que podem influenciar a apren-
dizagem dos educandos. A Matemáti-
ca é considerada como excessivamente 
difícil e existe um histórico de aversão a ela.

Na pesquisa, também se verificou que os 
problemas que causam o fracasso escolar 
estão ligados à baixa autoestima dos edu-
candos, às dificuldades em assimilar os con-
teúdos matemáticos ensinados, ao modo 
de ensiná-los, à ausência de pré-requisi-
tos essenciais, à realidade social, cultural e 
econômica e à faixa etária dos educandos. 

Assim sendo, o fracasso escolar é um as-
sunto bastante controverso que abrange mui-
tos fatores. No geral, as variáveis podem ser 
classificadas em três grupos: família, escola e 
o próprio educando. Como por exemplo: di-
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ficuldades familiares, sociais e econômicas, 
mudanças de residência; classes numerosas, 
aulas que não oferecem atendimento especial 
para os educandos reprovados, muitos con-
teúdos e ausência de pré-requisitos de séries 
anteriores; desmotivação, indisciplina, pers-
pectiva de reprovação, dificuldades em apren-
dizagem, desinteresse, carências afetivas, 
autoestima comprometida (ARAÚJO, 2019).

Para Araújo (2019), ao se deparar com a 
baixa autoestima nos alunos, é preciso buscar 
auxílio de profissionais, como psicopedago-
gos, psicólogos, além de promover palestras 
orientadas para solucionar esse problema. 

De acordo com Sampaio (2019), o aluno 
deve ter um atendimento individualizado por 
parte do professor, que precisa evitar:

• Salientar as dificuldades do aluno, 
diferenciando-o dos demais; 

• Demonstrar impaciência diante da 
dificuldade apresentada pelo aluno 
ou interrompê-lo várias vezes ou 
mesmo tentar adivinhar o que ele está 
querendo dizer completando sua fala; 

• Corrigir o aluno frequentemente na 
frente da turma, para não o expor; 

Ignorar a criança em sua dificuldade. 
• A autora ainda dá algumas dicas para o 

professor:
• Não force o educando a fazer as lições 

quando estiver nervoso por não ter 
conseguido;

• Explique a ele suas dificuldades e diga 
que está ali para ajudá-lo sempre que 
precisar;

• Proponha jogos na sala;
• Não corrija as lições com canetas 

vermelhas ou lápis;
• Procure usar situações concretas, nos 

problemas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, pode-se concluir que 
a autoestima é um conjunto de fatores for-
madores da autoimagem, do conceito que se 
cria de si mesmo, da importância que é dada 
a si e de posição na relação com o meio. É o 
modo como um indivíduo percebe sua situ-
ação quando interage com alguém ou diante 
de um grupo. É mais que somente “gostar-se”, 
é sentir que é capaz de realizar seus desejos e 
tarefas; é lutar por suas opiniões com a certeza 
de que é importante no contexto no qual está 
inserido, é incluir-se, dar a si mesmo voz e vez.

Além do mais, a autoestima é fundamen-
tal no desenvolvimento de um processo de 
aprendizagem sadio, vivo e efetivo, pois, 
leva a pessoa a acreditar em si, em sen-
tir seu valor e sua capacidade de mudança.

É possível afirmar ainda que, atualmente, a au-
toestima é o fator diferencial na aquisição de no-
vos conhecimentos. Tanto para alunos, quanto 
para professores. Os alunos criticados ou pouco 
elogiados por suas famílias tendem a se interessar 
menos pelos assuntos da escola, não somente nos 
temas da família. Na escola, são propensos a se 
identificar com os alunos que apresentam proble-
mas de comportamento e de disciplina. Estudam 
menos e pouco participam da aula. Para o educa-
dor, pais e orientadores, parece que ser um caso 
de desinteresse e de desleixo consigo mesmo.

O incentivo e o elogio não motivam nem fa-
zem mágica; somente garantem condições de a 
pessoa se sentir capaz, sentir-se um ser nas mes-
mas condições e direitos que os outros; o elogio 
encoraja, empolga, inclui. Também é importan-
te lembrar que as políticas educacionais falidas 
do Brasil destruíram a autoestima do educador.

Da mesma forma que alguém com a auto-
estima rebaixada não liga se é esquecido ou 
se é passado para trás, andar desleixado com 
roupas e asseio corporal, o educador com au-
toestima rebaixada também não se importa 
mais de entrar em salas de aula caindo aos pe-
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daços... Tudo parece normal: salários baixos e 
atrasados, aumentos insignificantes e até ofen-
sivos, politicagem na escola... Tudo fica acei-
tável para quem esquece de si mesmo: cair de 
nível social, notar a desconfiança do vende-
dor no momento de pedir crediário nas lojas...

É relevante que o educador tenha consciên-
cia de sua importância na vida de seus educan-
dos e a influência que desempenha até mesmo 
nos aspectos relacionados à constituição do 
caráter e da personalidade do indivíduo. Para 
tanto, é preciso que o educador se sinta reali-
zado e com uma autoestima elevada, para que 
possa colaborar e influenciar na formação dos 
educandos, não oferecendo obstáculos às di-
ferenças que são particulares a cada indivíduo. 

Conforme nos diz Cury (2003, p. 34), “ser 
educador é ser promotor de autoestima”. E 
mais, o “elogio alivia as feridas da alma, edu-
ca a emoção e a autoestima”. Elogiar é en-
corajar e realçar as características positivas.

Trata-se de um grande desafio identificar, diag-
nosticar e fazer as intervenções necessárias para 
que a aprendizagem do aluno ocorra de forma sa-
tisfatória, para sua vida acadêmica e para sua au-
toestima. É preciso estar atento para não rotular, 
condenando um aluno para o resto de sua vida.

O tema “dificuldades de aprendizagem” ainda 
é pouco explorado nas escolas. Um diagnósti-
co errado conduz a encaminhamento para tra-
tamentos não necessários e à exclusão, tirando 
do aluno a oportunidade de superar suas difi-
culdades. É necessário trazer o tema para den-
tro da escola - não como assunto do momento, 
mas numa discussão permanente -, refletindo 
sobre as diversas dimensões da vida do aluno, 
como mais uma ferramenta para seu desenvol-
vimento integral, pois, as dificuldades de apren-
dizagem não têm apenas um fator como causa. 

No caso da Matemática, levando em conta 
que o aprendizado das habilidades matemáticas 
está amplamente relacionada com diversas ou-
tras áreas do conhecimento, foi possível perce-
ber, ao finalizar este trabalho, que os educadores 

precisam estimular, desde cedo, a memória, as 
habilidades motoras, linguísticas e de percepção 
auditiva e tátil, visto que assim, irá trabalhar to-
dos os aspectos essenciais para que o aluno não 
apresente dificuldades com relação ao número. 
Além disso, é extremamente importante que 
os docentes se mantenham sempre estudando 
e pesquisando a respeito dos problemas, tan-
to cognitivos, como afetivos e sociais, enfren-
tados por seus alunos, com o intuito de ajudá-
-los da melhor forma na solução dos mesmos. 

Como não se pode negar que os aspectos afe-
tivos e cognitivos da personalidade não cons-
tituem universos opostos, não existe nada que 
justifique continuar com a ideia de que existem 
saberes basicamente ou prioritariamente ligados 
à racionalidade ou à sensibilidade. Assim sendo, 
a indissociação entre pensar e sentir força a inte-
grar nas explicações a respeito do raciocínio hu-
mano as vertentes racional e emotiva dos con-
ceitos e fatos construídos. Parte-se da premissa 
de que no trabalho educativo cotidiano não há 
uma aprendizagem simplesmente cognitiva ou 
racional, visto que os alunos não deixam os as-
pectos afetivos que constituem sua personalida-
de do lado de fora da sala de aula, ou não deixam 
“ocultos” seus sentimentos, afetos e relações 
interpessoais como seres pensantes que são.

Depois disso posto, pode-se concluir que 
é possível envolver os alunos emocional-
mente na aprendizagem da Matemática por 
meio de práticas mais apelativas e efica-
zes que, consequentemente, trarão mudan-
ças às suas concepções sobre a Matemática. 

Trabalhar sentimentos e pensamentos exige 
dos profissionais da educação ter disposição para 
se aventurar por novas áreas do conhecimento 
e da ciência para darem conta, pelo menos, de 
realizar as articulações que a temática requer. 
Eis uma nova e difícil empreitada, que requer 
coragem para enfrentar o desafio posto: buscar 
novas teorias e abrir mão de verdades há muito 
estabelecidas nas mentes. Desafio salutar para o 
avanço da educação. Além do que, recusar esse 
trabalho irá colaborar para a consolidação do 
“analfabetismo emocional” na sociedade atual. 
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TDHA – TRATAMENTOS E SOCIALIZAÇÃO 
DOS INDIVÍDUOS ENVOLVIDOS

RESUMO 

Os diagnósticos psiquiátricos podem fornecer aos indivíduos uma estrutura para interpretar 
e entender suas experiências, e uma narrativa para moldar o passado e projetar o futuro. Nes-
se sentido, o diagnóstico psiquiátrico não apenas descreve os sintomas ou orienta o processo 
terapêutico, mas também interage com a maneira como as pessoas se percebem e negociam 
sua identidade pessoal. Da mesma forma, os efeitos dos medicamentos sobre as sensações, 
pensamentos e comportamento do corpo evocam sentimentos complexos sobre a identidade 
e a percepção da normalidade. Em relação ao TDAH, diferentes estudos têm demonstrado 
os efeitos ambivalentes do diagnóstico e tratamento farmacológico nas crianças e seus pais. 
Por um lado, o diagnóstico e o tratamento do TDAH podem produzir efeitos emocionais 
de alívio e melhoria do desempenho escolar, por outro lado, podem produzir experiências 
de medo e efeitos negativos sobre a autoestima e o censo de controle sobre a própria vida. 

Palavras-chave: TDHA; Medicação; Educação; Sociedade.
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INTRODUÇÃO
 
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hi-

peratividade (TDAH) é um dos principais 
problemas de saúde mental que afeta crian-
ças. O crescente diagnóstico de TDAH e 
uso de estimulantes em crianças em todo o 
mundo abriu fortes debates e controvérsias 
sobre a validade do diagnóstico, a explica-
ção de suas causas e formas de tratamento. 

Esse debate se opõe àqueles que suspei-
tam que o TDAH seja uma patologia falsa e 
“socialmente construída” sob a influência da 
indústria farmacêutica e aqueles que o des-
crevem como expressão de uma síndrome de 
origem neurológica ou genética. Além disso, 
o crescente uso de drogas à base de anfe-
tamina e metilfenidato intensificou o deba-
te sobre o tipo de intervenções na linha de 
frente, opondo-se ao uso de estimulantes e 
intervenções psicossociais ou educacionais.

Nas ciências sociais, os debates sobre o 
diagnóstico e o tratamento farmacológi-
co do TDAH têm sido geralmente aborda-
dos sob o ângulo dos “processos de medi-
calização” do comportamento das crianças 
e da patologização do fracasso escolar. 

Por um lado, a massificação do diagnóstico 
é acusada como uma forma de estigmatização 
e produção de desigualdades que ameaçam a 
integridade das crianças e os diferentes estilos 
de aprendizagem, por outro lado, a prescrição 
estendida de metilfenidato é denunciada como 
uma redução da dinâmica pedagógica, familiar 
e social a aspectos puramente biomédicos. 

Nos últimos anos, essas posi-
ções críticas foram instaladas em di-
ferentes contextos na América do Sul, 
principalmente em países com forte pene-
tração da psicanálise, como o caso do Brasil.

No entanto, a perspectiva da medicalização 
tende a ignorar o processo produtivo pelo qual 
o reconhecimento do TDAH e seu tratamento 
farmacológico fazem sentido para instituições, 
profissionais, pais e filhos. Sendo “tecnologias 
morais” cujos significados têm consequências 
pragmáticas no cotidiano das pessoas, os psi-
co farmacêuticos são objetos que incorporam 
ideais e valores culturais que não podem ser 
reduzidos à simples ideia de “medicalização”. 

Portanto, é difícil entender a dinâ-
mica ligada ao diagnóstico e trata-
mento farmacológico do TDAH sem 
considerar os sentidos, significados e expe-
riências cotidianas dos próprios indivíduos.

TRATAMENTO FARMACOLÓGICO

O tratamento farmacológico das crianças im-
plica uma série de dilemas morais para os pais, 
frequentemente refletidos em posições críti-
cas em relação ao uso de estimulantes. Agora, 
essas experiências e significados devem ser 
analisados   em contextos socioculturais espe-
cíficos, já que valores, ideais e normas locais 
modulam as maneiras pelas quais os sintomas 
e comportamentos associados ao TDAH são 
expressos, bem como as maneiras pelas quais 
esse problema é entendido, vivido e tratado 
diariamente. Estudos de TDAH se concen-
traram principalmente nos aspectos epide-
miológicos e neurobiológicos do distúrbio. 

A decisão do uso de medicação na criança 
com TDAH é baseada no preenchimento dos 
critérios diagnósticos. Os sintomas da TDAH 
devem ser persistentes e causar alteração 
funcional em casa, na escola ou no convívio 
social. O exame clínico cuidadoso e a anam-
nese não devem revelar contraindicações 
para o tratamento. O paciente deve ter mais 
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de seis anos9. A tomada de medicação deve 
ser supervisionada por adultos e os profissio-
nais da escola devem estar cientes de que a 
criança faz uso da medicação. O foco do tra-
tamento deverá ser a melhora comportamen-
tal, e não a obtenção de melhores notas nas 
escolas, pois notas podem ser o resultado de 
outros fatores, como distúrbios específicos 
de aprendizado, motivação, atitudes familia-
res e até a própria visão da criança sobre a 
escola (GOMES; VILANOVA, 1999. p. 141).

No entanto, nos últimos anos, diferen-
tes estudos foram publicados sobre o diag-
nóstico e o tratamento do TDAH nas ciên-
cias sociais. Alguns estudos examinaram 
criticamente a taxonomia médica e os ins-
trumentos de objetivação do distúrbio. 

Outros estudos trataram da maneira pela 
qual o ambiente familiar e social faz emer-
gir uma situação de TDAH, ou seja, uma 
rede de relacionamentos e crenças que de-
terminam a posição da criança como crian-
ça problemática. Finalmente, uma série de 
publicações recentes concentrou-se na ex-
periência social e subjetiva do tratamento 
farmacológico em crianças, reconhecendo 
que as crianças, em vez de serem recepto-
res passivos da droga, são sujeitos ativos 
que se apropriam ativamente da droga, atri-
buindo-lhes seus próprios sentidos e usos.

Entretanto, nenhum desses estudos expli-
cou simultaneamente as experiências e dis-
cursos das crianças e seus cuidadores, nem 
a maneira pela qual suas perspectivas sobre 
o diagnóstico e o tratamento do TDAH arti-
culam uma estrutura discursiva que possui 
diferentes posições declarativas. Nesse con-
texto, o objetivo deste artigo é identificar e 
descrever as posições discursivas de crian-
ças e seus cuidadores no diagnóstico e tra-
tamento farmacológico do TDAH. Seguindo 
a metodologia da análise estrutural do dis-

curso, não se trata de descrever realidades 
individuais, mas de entender como os discur-
sos das crianças e de seus cuidadores produ-
zem formas compartilhadas de experiência.

SAÚDE MENTAL E TDHA

Para que ocorra uma transformação na po-
sição subjetiva, é necessário atender à alte-
ridade das instituições de ensino (escolas e 
jardins de infância). Essas instituições ofere-
cem uma leitura diferente do comportamen-
to da criança que tende a apagar - embora 
não completamente - os discursos explica-
tivos da família sobre esse comportamento.

Nesse processo, a criança é progressiva-
mente individualizada como uma “criança pro-
blemática” pela autoridade da escola, como a 
origem da interrupção do fluxo normal da tur-
ma. A designação de “problema” não está di-
retamente associada a questões pedagógicas 
(por exemplo, dificuldades de aprendizado), 
mas a questões disciplinares, expressas prin-
cipalmente como problemas de autocontrole.

É paradoxal notar que crianças, em vez de 
sujeitos com déficit de atenção, estão su-
jeitas a atenção excessiva. De fato, para as 
crianças, a origem dos problemas refere-se 
à atenção excessiva que os professores dão 
aos seus comportamentos. Assim, nas entre-
vistas aparecem frases como “ o professor 
me entende mal “, “ o professor não me en-
tende “, “ não gosto “ que percebam o senti-
mento de desacordo em relação ao professor.

Segundo a Classificação Estatística Interna-
cional de Doenças e Problemas Relacionados 
com a Saúde (CID-10, 2011), o TDAH está no 
grupo de transtornos caracterizados, por iní-
cio precoce, durante os cinco primeiros anos 
de vida, apresentando falta de perseverança 
nas atividades, que exigem envolvimento cog-
nitivo, e tendência a passar de uma atividade a 
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outra sem acabar nem uma, associadas a uma 
atividade global desorganizada, descoorde-
nada e excessiva. Em contrapartida, o Manual 
Diagnóstico de Transtornos Mentais (DSM-5) 
apresenta mudanças referentes à faixa etária 
de surgimento do TDAH. Segundo este manu-
al, o surgimento se dá entre 07 e 12 anos de 
idade. O DSM-5 aponta também a possibili-
dade de classificar o TDAH em Leve, Modera-
do e Grave (MAIA; CONFORTIN, 2015. p. 76).

Essa situação é frequentemente expres-
sa como sentimentos de injustiça e de-
samparo diante do olhar onipresente e da 
repreensão do professor. Dessa forma, o 
professor se torna outro onipotente, cuja 
demanda por disciplina não tem limites.

É neste contexto que as primeiras suspei-
tas do diagnóstico ocorrem antes do com-
portamento agitado ou perturbador das 
crianças, que muitas vezes são confirmadas 
através da aplicação de um teste de tria-
gem no contexto Escolar. A partir desse mo-
mento, o TDAH passa a ser uma indicação 
do comportamento da criança, abrindo dois 
caminhos possíveis: ou o diagnóstico entra 
em conflito com os eventos vitais descritos 
na situação mítica (e com ele o TDAH real-
mente não existe) ou Bem, o que acontece 
com a criança está associado a um problema 
de origem (e com isso o TDAH se torna um 
nome da experiência subjetiva da criança). 

Ficar remexendo as mãos e pés quando 
sentado; não parar sentado por muito tem-
po; pular na hora do diagnóstico, correr ex-
cessivamente em situações inadequadas, 
ou ter uma sensação interna de inquietude; 
ser muito barulhento para jogar, ou diver-
tir-se; ser muito agitado; falar demais; res-
ponder às perguntas antes de terem sido 
terminadas; ter dificuldade de esperar a vez; 
intrometer-se em conversas ou jogos dos 
outros (ROHDE; BENCZIK, 1999 p. 39-40).

Nesta segunda trajetória, a situação con-
figurada reflete-se na experiência corporal 
da criança: comportamentos perturbadores 
ou desatentos aparecem como ações sem 
sentido ou comportamentos que excedem a 
vontade consciente da criança. Frases como 
“eu paro e não sei por que” ou “Começo a 
falar e agora”, denotam um certo habitat de 
um corpo que se torna ingovernável. Nes-
se contexto, instala-se um circuito difícil 
de romper: comportamento agitado e de-
satento, “ caprichoso “ ou “ sem sentido “, 
recebe como resposta atenção excessiva, 
desafios e punições também caprichosos.

Para entendermos o que está sendo dito 
por trás de um gesto agressivo, para enten-
dermos o que ele realmente simboliza, pre-
cisamos escutar o inconsciente. [...] Numa 
situação agressiva, o que existe de fato é 
um comportamento a ser decifrado. [...] É 
preciso entender a agressividade para de-
pois lidar com ela. [...] O que devemos como 
educadores é dar a essa criança recursos de 
linguagem, para que ela seja capaz de expres-
sar verbalmente o que se passa dentro dela 
(RITCHER, 2012, p.1). Professores, colegas e 
tutores ecoam a indicação de TDAH, signifi-
cando qualquer experiência de perturbação 
da criança como manifestação do distúrbio. 
Essa indicação introduz requisitos para estu-
dantes e seus cuidadores. Por exemplo, para 
manter a matrícula na escola, um aluno diag-
nosticado deve ser submetido a tratamento 
farmacológico com estimulantes, que podem 
até ser entregues pelos funcionários da esco-
la. Como é possível deduzir das observações 
etnográficas da escola, do ponto de vista ins-
titucional, o efeito da medicação está intima-
mente ligado à ideia de disciplina e respon-
sabilidade: o consumo regular da medicação 
constitui em si uma forma de autocontrole.
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No entanto, para crianças e seus cuidado-
res, longe de resolver problemas ou eliminar 
as configurações de desconforto associadas 
ao TDAH, há uma situação de ambivalência 
na medicalização. Essa ambivalência em rela-
ção à administração do medicamento é cla-
ra no discurso dos pais: “ Sofro de tomar a 
pílula e, portanto, nem sempre a dou a ele “. 
Muitas vezes, é uma administração estratégi-
ca de medicamentos para manter as crianças 
na mesma escola. Além disso, apesar da ex-
periência de efeitos negativos, o consumo de 
medicamentos é para as crianças uma manei-
ra de não continuar sendo um problema para 
os pais ou para evitar ser trocado da escola.

DIAGNÓSTICO E ESTABILIZAÇÃO DA 
IDENTIDADE

Como acabamos de descrever, aceitar o diag-
nóstico e o tratamento medicamentoso apre-
senta uma série de dilemas morais para famílias 
e crianças. A maneira de resolver esses dilemas 
é produzida por um processo de estabilização 
da identidade que diminui de três maneiras.

Uma primeira forma de estabilização da 
identidade ocorre a partir do contraste en-
tre “identidade verdadeira” e diagnóstico. A 
crença no diagnóstico é questionada, mas 
o medicamento ainda é administrado. Dian-
te desse dilema, a solução dos pais é admi-
nistrar o medicamento durante a semana 
escolar e deixar a criança livre durante os 
finais de semana. A propósito, essa ambiva-
lência em torno de diagnóstico e tratamen-
to tem efeitos sobre a criança na forma de 
insegurança e questões sobre a identidade.

Uma segunda forma de estabilização da 
identidade ocorre na forma de identificação 
no diagnóstico, onde os discursos tendem a 
enfatizar o “déficit”, aprimorando a identifi-
cação por serem “hipercinéticos”, geralmente 
sob a suposição de que há alguém na família 
que é assim. Nesses casos, o TDAH aparece 
como uma forma de narrativa sobre si mes-
ma. No entanto, ao mesmo tempo, o medi-
camento aparece como uma resposta impo-
tente a um déficit constitutivo: crianças e pais 
apontam que o medicamento não faz nada.

Numa terceira forma de estabilização da 
identidade, a aceitação do diagnóstico e 
da integração do TDAH na personalidade 
coincide com uma adesão positiva ao tra-
tamento medicamentoso. Nesses casos, o 
diagnóstico e o tratamento cumprem a pro-
messa de restaurar o desempenho e o bom 
comportamento da criança. Como conse-
quência, a família acredita na existência da 
doença. Isso produz na criança um senti-
mento de restituição e gratidão pelo tra-
tamento por torná-lo “mais um” do curso.

Seria muito simplista a ideia de que falhas 
na formação de professores nos cursos de 
Ensino Superior sejam as únicas causas das 
dificuldades encontradas pelos alunos com o 
transtorno. No entanto, os professores são os 
sujeitos que, diretamente, podem interferir 
na aprendizagem, fazer a mediação entre os 
relacionamentos presentes no ambiente es-
colar e perceber quando há necessidade de 
solicitação de avaliação médica e/ou psico-
lógica. Por isso, na formação de professores, 
deve-se ressaltar a importância de o profes-
sor conhecer os determinantes do desempe-
nho escolar de seus alunos, bem como refle-
tir sobre a participação da escola frente ao 
problema (REIS & CAMARGO, 2008, p. 93).
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No entanto, isso não resolve a fratura de 
identidade, uma vez que as crianças não são 
simplesmente reconhecidas como pessoas 
que “curaram” uma doença, mas sim como pa-
cientes crônicos condenados ao tratamento 
ao longo da vida. Essa representação do TDAH 
como um distúrbio “crônico” reintroduz as am-
bivalências dos pais em relação ao tratamento.

Nesse sentido, a perda de autonomia (he-
teronomia) parece evidente quando os pais 
falam sobre “medo” relacionado ao consu-
mo indefinido de medicamentos e ao risco 
de seus filhos “se tornarem dependentes”.

Portanto, nessas três formas de estabiliza-
ção, pais e cuidadores mantêm certa divisão 
e suspeitam do benefício da medicalização. 
Para alguns, o medicamento não atende às 
suas expectativas, levantando suspeitas sobre 
a existência real do diagnóstico ou levantando 
dúvidas sobre a identidade da criança. Des-
sa maneira, o destino do medicamento está 
vinculado ao do diagnóstico (e vice-versa: o 
medicamento às vezes está em condições de 
definir o destino do diagnóstico). Outros, por 
outro lado, estão satisfeitos com o rearran-
jo e a disciplina da criança, conseguindo res-
ponder às expectativas da instituição escolar. 
Embora haja um reconhecimento da neces-
sidade do medicamento para tratar compor-
tamentos que parecem fora de controle.

SUBVERSÃO NA MEDICALIZAÇÃO

O último quadrante da estrutura discursiva 
é uma realidade emergente do cruzamento 
entre medicalização e autonomia. Esse qua-
drante aponta para uma realidade teórica e, de 
certa forma, limite, o que implica um exercício 
ideal de autonomia e normalidade na medica-
lização, subvertendo a situação estigmatizan-
te ou ambivalente em que os sujeitos diagnos-
ticados medicalizados são encontrados: “para 
ser melhor compreendido”, “reconhecido com 

seu defeito”, “aceito com suas diferentes ha-
bilidades”. Em certo sentido, as três formas 
de (desestabilização da identidade apontaram 
idealmente para essa posição. No entanto, 
como vimos, a medicalização pode ser perce-
bida simultaneamente como um processo útil 
para restaurar o senso de autocontrole, nor-
malidade e autonomia, mas - paradoxalmen-
te - à custa de uma experiência de privação 
de normalidade e autonomia (REIS, 2008).

Embora a subversão na medicaliza-
ção constitua uma posição estrutural-
mente possível, parece na prática con-
traditória e impossível do ponto de 
vista da experiência subjetiva (REIS, 2008). 

De fato, essa posição enunciativa aparece 
apenas de forma intermitente e nunca é total-
mente exibida no discurso dos participantes.

Como parte da estrutura discursiva das 
crianças e de seus cuidadores, a existência 
de mitos de origem marcados pelas experi-
ências individuais e familiares sobre agita-
ção, atenção e experiência escolar deve pri-
meiro ser destacada (ASSUMPÇÃO, 2011). 

Como já foram apontados em outros estu-
dos, alguns discursos dos pais refletem que 
o diagnóstico de TDAH representa um even-
to que lhes permitiu repensar as dificulda-
des de seus filhos, mas também examinou 
retrospectivamente suas próprias dificulda-
des na infância. Isso demonstra que o diag-
nóstico de TDAH deve ser colocado em um 
contexto mais amplo das relações familiares 
e pode representar dificuldades associadas a 
várias gerações e tecer formas de continui-
dade intergeracional (ASSUMPÇÃO, 2011).
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Os resultados mostram que os efeitos do 
diagnóstico e tratamento farmacológico do 
TDAH ultrapassam a estrutura estrita da pres-
crição médica, sendo atravessadas   por ideais 
parentais, concepções morais de identidade 
e autonomia individual. Esses elementos con-
dicionam as ambivalências na medicalização, 
que são realizadas principalmente na articu-
lação entre a escola e os dispositivos de saú-
de. Como vimos, o processo de medicalização 
configura uma desestabilização da identidade, 
que implica três maneiras de lidar e integrar o 
diagnóstico e os medicamentos na identidade 
da criança e na fala de seus cuidadores: acei-
te, duvide ou negue (ASSUMPÇÃO, 2011).

Nesse sentido, é importante perguntar so-
bre a relação entre a eficácia do medicamen-
to e a estabilização da identidade em torno 
do diagnóstico. Por um lado, a sinergia entre 
diagnóstico e medicação parece gerar, em 
alguns casos, uma releitura dos sinais, sinto-
mas e comportamentos que permitem que as 
crianças e seus cuidadores reconheçam e se 
identifiquem com os comportamentos que 
caracterizam o TDAH, refletindo o processo 
conhecido de efeito”. Por outro lado, o poten-
cial de ação da droga não parece estar contido 
na pílula, por si só, nem ligada a um ideal pré-
-estabelecido de funcionamento neuroquími-
co, mas faz parte de uma rede de interações 
e de uma dinâmica institucional que influen-
cia seus possíveis efeitos no comportamen-
to e na identidade das crianças (REIS, 2008).

Também é interessante questionar a reali-
dade teórica emergente da subversão na me-
dicalização. Por um lado, essa posição refle-
te uma abordagem do ideal de normalidade 
e autocontrole, graças à medicalização, mas 
ao preço de uma perda do senso de auto-
nomia; por outro lado, essa posição reflete 
um distanciamento da medicalização na for-
ma de reconhecimento do “defeito” ou “ca-
pacidade diferente”, mas ao preço de uma 
perda do senso de normalidade. Essa reali-
dade emergente abre questões que se refe-
rem as dimensões ético-morais associadas 
ao uso de drogas em crianças (REIS, 2008).

Estimulantes não parecem distorcer o sen-
so de “autenticidade” pessoal das crianças, no 
entanto, eles costumam experimentar o uso 
de estimulantes como um problema que está 
em constante tensão com o ambiente. Nos-
sos resultados não apenas mostram uma de-
pendência da posição da criança em relação 
ao significado da experiência realizada por

outros (sejam eles família, escola ou médi-
co), mas também questionam qualquer for-
ma de reencontro de autenticidade, como 
atestam a impossibilidade de retornar ao 
mito de origem ou à experiência impossível 
de subversão (autonomia) na medicalização.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

136

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de medicalização do comportamento perturbador das crianças não é redutível a uma 
trajetória padrão, mas responde a uma heterogeneidade de sentidos. De fato, alguns entrevistados 
apontaram que as dificuldades associadas ao TDAH correspondem a formas de desconforto esco-
lar que podem não necessariamente exigir intervenção psicológica, biomédica ou farmacológica.

É importante considerar que, embora este estudo trate especificamente das posições dis-
cursivas das crianças e de seus cuidadores, nesses discursos há uma permeabilidade a estru-
turas mais complexas, como as geradas pelos dispositivos e atores da escola ou do mundo 
da saúde. Isso se reflete, por exemplo, nos efeitos produzidos pelo condicionamento insti-
tucional da matrícula escolar no acompanhamento irrestrito do tratamento medicamentoso.

As experiências do diagnóstico e tratamento farmacológico do TDAH são modeladas por es-
truturas discursivas que condicionam as possibilidades de dar sentido a essa experiência. Nes-
sas estruturas discursivas, os interesses e expectativas de diferentes atores, tanto individuais 
(crianças, pais, professores) quanto institucionais (família, escola, serviços de saúde) se reúnem.

A constituição do discurso sobre a experiência do diagnóstico e tratamento do 
TDAH é atravessada por uma série de posições heterogêneas. Nesse sentido, os pro-
cessos de medicalização do comportamento infantil podem assumir diferentes for-
mas, dependendo do tipo de categorias mobilizadas e tratamentos propostos, além 
de ter diferentes consequências nas experiências e trajetórias sociais das crianças.

Este estudo apresenta importantes limitações quanto à generalização de seus re-
sultados devido ao pequeno número de casos analisados   e ao fato de os partici-
pantes pertencerem aos contextos socioeconômicos e culturais constituídos prin-
cipalmente por indivíduos pertencentes a famílias de nível socioeconômico médio. 
Portanto, são necessários mais estudos para avançar em direção a projetos de pesqui-
sa mais complexos, que conseguem incorporar a diversidade social, econômica e cultural.
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O PAPEL DO PROFESSOR NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO

Inserida no contexto sobre qual é o papel do professor na educação especial, procurou -se 
conhecer as adequações necessárias da escola, para a integração das pessoas com deficiência. 
Questiona-se que grupos estão sendo excluídos num dado momento, em nosso cotidiano? O 
que fazer para minimizar, ou se possível eliminar os aspectos identificados como excludentes? 
Essas pessoas têm direito e deveres de participação e contribuição social? Objetiva-se discutir 
sobre a educação especial e inclusiva, apresentando suas fundamentações legais quanto 
ao trabalho com alunos deficientes, apresentando a afetividade como meio pedagógico 
de socialização, pois ainda persiste para algumas pessoas a ideia de que deficientes são 
limitados e ou incapazes a realizarem toda e qualquer tarefa, quando na verdade é sabido 
que a deficiência pode limitar a realização de apenas algumas atividades. Por meio da revisão 
bibliográfica podemos dizer que a escola pública desempenha um papel ambíguo frente à 
diversidade na qual de um lado, abriu as portas aos alunos com necessidades especiais; de 
outro não se preparou para isso quando deveria ter se preparado.

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão; Preconceito; Afetividade.
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INTRODUÇÃO

Buscando conhecer o papel do professor 
na educação especial, questiona-se como são 
as adequações necessárias da escola, para a 
integração das pessoas com deficiência en-
quanto cidadãos? Essas pessoas têm direito e 
deveres de participação e contribuição social?

Por meio deste questionamento objeti-
va-se apresentar as fundamentações legais 
quanto ao trabalho com alunos deficientes, 
apresentando a afetividade como meio pe-
dagógico de socialização, pois ainda persiste 
para algumas pessoas a ideia de que deficien-
tes são limitados e ou incapazes a realiza-
rem toda e qualquer tarefa, quando na ver-
dade é sabido que a deficiência pode limitar 
a realização de apenas algumas atividades.

Observa-se a necessidade em discutir-se a 
importância do processo de inclusão, no con-
texto escolar, enfocando seus objetivos e sua 
organização, considerando principalmente, as 
diretrizes para a educação especial e, as reco-
mendações de organizações nacionais e inter-
nacionais para essa modalidade educacional.

A inclusão de alunos deficientes na rede 
regular de ensino está garantida por lei e 
o poder público segundo a lei de diretri-
zes e bases 9394/96 coloca como alter-
nativa preferencial, ampliação ao aten-
dimento dos alunos com dificuldades 
intelectuais na própria rede pública de ensino.

Utilizando-se como metodologia a revisão 
bibliográfica em livros, artigos e internet, po-
de-se dizer que a escola pública desempenha 
um papel ambíguo frente à diversidade na qual 
de um lado, abriu as portas aos alunos com ne-
cessidades especiais; de outro não se prepa-
rou para isso quando deveria ter se preparado.

Como referencial teórico utilizou-se Maz-
zota (2011) que caracteriza a educação es-
pecial como uma modalidade de ensino que 
oferece serviços e recursos especiais en-
tre outros citados nas referências. Sassaki 
(2010) o qual explica que inclusão social é 
um processo que contribui para a construção 
de um novo tipo de sociedade. Ross (2004) 
que aponta as necessidades especiais decor-
rentes de oportunidades, existentes ou não.

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E AS 
DIFICULDADES ENFRENTADAS 
DURANTE O TRABALHO INCLUSIVO

Entende-se a Educação Inclusiva como sen-
do uma prática pedagógica capacitada em 
educar com sucesso todos os alunos, mesmo 
aqueles comprometidos com deficiências in-
telectuais nas mesmas condições e oportu-
nidades sociais, educacionais e profissionais 
acessíveis às outras pessoas, respeitando-se 
as características específicas de cada um.

A inclusão social é um processo que con-
tribui para a construção de um novo tipo 
de sociedade por meio de transformações, 
pequenos e grandes nos ambientes físicos 
como os espaços internos e externos, equi-
pamentos, aparelhos e utensílios, mobiliários 
e meio de transportes, nos procedimentos 
técnicos e na mentalidade de todas as pesso-
as, portanto também no próprio portador de 
necessidade especial (SASSAKI, 2010, p. 42).

Pode-se dizer então que a educação in-
clusiva dar-se-á por meio de mecanismos 
que atenderão as diversidades, por exemplo, 
propostas curriculares adaptadas, a partir 
daquelas adotadas pela educação comum.
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Inclusão e participação são essenciais à dig-
nidade humana e aos gozos e exercício dos 
direitos humanos. No campo da educação, tal 
se reflete no desenvolvimento de estratégias 
que procuram proporcionar uma equalização 
genuína de oportunidades. A experiência em 
muitos países demonstra que a integração das 
crianças e dos jovens com necessidades edu-
cativas é mais eficazmente alcançada em es-
colas inclusivas que servem a todas as crianças 
de uma comunidade (UNESCO, 1994, p. 43).

Acredita-se que uma das causas que leva a 
pensar-se em inclusão de deficientes é o fato 
de serem atendidos em escolas especiais que 
atendem exclusivamente alunos com neces-
sidades educativas especiais; esse atendi-
mento sofreu severas críticas, pelo fato de 
reduzir ou eliminar a oportunidade de conví-
vio do aluno com deficiência com sua famí-
lia, vizinhança e até mesmo com a sociedade.

Observa-se que o sistema educacional, 
por meio da educação especial deve ofe-
recer modalidades diferenciadas de aten-
dimento aos deficientes físicos. Dentre 
elas classes especiais para que os alunos 
recebem instrução em classes separadas, 
mas participam com as demais crianças de 
classes regulares em atividades diversas.

O princípio fundamental da escola inclusiva 
é o de que todas as crianças deveriam apren-
der juntas, independentemente de quaisquer 
dificuldades ou diferenças que possam ter. As 
escolas inclusivas devem reconhecer e res-
ponder às diversas necessidades de seus alu-
nos, acomodando tanto estilos como ritmos 
diferentes de aprendizagem e assegurando 
uma educação de qualidade a todos por meio 
de currículo apropriado, modificações orga-
nizacionais, estratégias de ensino, usam de 
recursos e parcerias com a comunidade. Den-
tro das escolas inclusivas, as crianças com 
necessidades educacionais especiais deve-

riam receber qualquer apoio extra que pos-
sam precisar, para que se lhes assegure uma 
educação efetiva (UNESCO, 1994, p. 61).

A inclusão, nas escolas, por mais contestada 
que ainda seja pelo caráter ameaçador de mu-
dança, especialmente no meio educacional, é 
irreversível, e convencem todos pela sua ló-
gica e ética de posicionamento social. Há, no 
entanto uma diferença entre integração e in-
clusão, sendo que a integração é um processo 
bilateral que pressupõe a participação e a ação 
partilhada ao mesmo tempo dividida e somada.

A integração impõe ao aluno deficien-
te obrigação em acompanhar e dominar o 
conteúdo didático; enquanto que a Inclusão 
denomina a escola correspondência à rea-
lidade do aluno, igualando a todos e consi-
derando o talento de cada um, fazendo com 
que sintam prazer e vontade de aprender.

Para que a escola se torne inclusiva, ne-
cessita-se apenas do desejo em fazê-la as-
sim, embora hoje, muitos professores e ou-
tros profissionais da educação acreditam 
que o aluno com deficiência intelectual tem 
pouca ou nenhuma possibilidade de se in-
tegrar. Dessa forma entende-se inclusão 
como um processo permanente e contínuo 
e com isso pode-se inclusive apontar al-
guns aspectos positivos e favorecedores a 
maneira de como tornar a escola inclusiva.

Necessidades especiais decorrem de opor-
tunidades, existentes ou não, assim como de 
instrumentos e medições que possam ser apro-
priados por pessoas deficientes em suas rela-
ções sociais não resultando unicamente das 
deficiências biológicas que possam apresen-
tar. “Podemos ser deficientes sem nos sentir-
mos ou sermos vistos assim, se favoráveis fo-
rem às condições sociais”(ROSS, 2004, p. 204).
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Por outro lado Mazzota (2011, p. 11) define 
educação especial como sendo “uma moda-
lidade de ensino que se caracteriza por um 
conjunto de recursos e serviços educacionais 
especiais organizados para apoiar, suplemen-
tar e, em alguns casos, substituir os serviços 
educacionais comuns”, de modo a garantir a 
educação formal dos educandos que apre-
sentem necessidades educacionais muito di-
ferentes das da maioria das crianças e jovens.

Conforme o plano nacional de educação 
especial entende-se a educação especial 
como “um processo de promoção ao de-
senvolvimento das potencialidades de pes-
soas com deficiências, condutas típicas e 
altas habilidades, nos diferentes níveis do 
sistema educacional de ensino”, que se fun-
damenta em referenciais teóricos e práti-
cos compatíveis com as necessidades es-
pecíficas do aluno (BRASIL, 1994, p. 17).

Acredita-se que tal processo deva ser in-
tegral, fluindo desde a estimulação essencial 
aos graus superiores de ensino sob o enfo-
que sistêmico, a educação especial integral 
o sistema educacional vigente, identifican-
do-se com sua finalidade, que é a de for-
mar cidadãos conscientes e participativos.

A educação deve ser, por princípio liberal, 
democrática e não doutrinária. Dentro des-
ta concepção o educando é, acima de tudo, 
digno de respeito e do direito à educação 
de melhor qualidade (SCOTTI, 1999, p. 20).

Concordando-se com o pensamento aci-
ma supracitado destaca-se Mantoan (2006, 
p. 14) que por meio de sua concepção cons-
trutivista diz que “o conhecimento é fruto 
da construção pessoal do aluno, mediada 
pelo professor e outros agentes culturais 
presentes no contexto do aluno e os con-
teúdos são produtos sociais e culturais”.

A principal preocupação da educação, des-
sa forma, deve ser o desenvolvimento in-
tegral do homem e a sua preparação para 
uma vida produtiva na sociedade, fundada 
no equilíbrio entre os interesses individu-
ais e as regras de vida nos grupos sociais.

Para Ferreira e Guimarães (2006, p. 32) “a 
noção de deficiência é, pois, uma questão 
contingencial e decorre de normas e expec-
tativas da sociedade”. É uma situação que 
surge como produtos da interação daque-
les que apresentam determinados atributos 
com o meio social, que interpreta e consi-
deram tais aspectos como desvantagens.

A educação especial obedece aos mesmos 
princípios da educação geral, deve se iniciar 
no momento em que se identifique atraso 
ou alterações no desenvolvimento global 
da criança e continuar ao longo de sua vida, 
valorizando suas potencialidades e propor-
cionando-lhe meios para desenvolvê-las.

Conforme a lei de diretrizes e bases da 
educação (BRASIL, 1996) a educação espe-
cial, sintonizada com as novas tendências 
mundiais sobre a atenção às necessidades 
especiais, passa a ser oferecida as pessoas 
com necessidades especiais na rede regu-
lar de ensino. Durante muito tempo, a in-
tegração escolar vinha sendo estimulada, 
mas na realidade constituía uma exceção.

No entanto uma das questões que levan-
tam debates a respeito da educação especial 
é a existência de uma proposta de educação 
orientada para a inclusão e como praticá-la? 
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È importante lembrar sobre a importân-
cia de nosso papel, como professores e for-
madores de opiniões, ao mesmo tempo em 
que, embora também sejamos cidadãos, 
nem sempre somos respeitados como tal; 
de maneira que muitas vezes somos impe-
didos de exercer nós mesmos, nossos pró-
prios deveres de cidadania e assim, servir 
de exemplo àqueles que formamos, por 
faltar-nos condições básicas necessárias.

O primeiro papel do professor neste proces-
so é decidir pela sociedade, que necessita de 
cidadãos críticos, conscientes e produtivos. A 
formação futura de uma sociedade cada vez 
mais inclusiva depende de uma formação es-
colar inclusiva e presente, não futura. Surpre-
endemo-nos em nossas práticas profissionais 
com as investigações nos seguintes aspectos:

Que grupos estão sendo excluído num 
dado momento, em nosso cotidiano? O que 
fazer para minimizar, ou se possível eliminar 
os aspectos identificados como excluden-
tes? Não existe prática pedagógica inclusiva 
que possa ser dada, devemos sim analisar 
quem está excluindo e de que maneira isso 
acontece, para então, decidirmos o que fa-
zer. Refletindo acerca do dia-a-dia da escola, 
podem-se destacar algumas questões como:

Relacionamento: Agressividade entre os 
alunos, às vezes com o professor; Falta de en-
volvimento da família; Pouco material peda-
gógico; Classes sócio-econômicas: ocasionan-
do barreiras as aprendizagens; Compreensão 
geral do aluno: Dificuldades de aprendizagem 
em diversas áreas; Dificuldades Observação 
de caráter pessoal-profissional: Falta de condi-
ções de trabalho; Salários indignos a profissão;

Dessa forma a postura pedagógica dos 
professores passa por um processo de re-
construção, orientada em conjunto com o 
corpo docente, num percurso que envolve 

desde a sala de aula, passando pela admi-
nistração escolar, até a secretaria da edu-
cação, dependente do desenvolvimento da 
capacidade interna da escola como um todo.

Para que a escola se transforme num lo-
cal de produção cultural e transformação 
social, ela não deve se restringir enquan-
to influência e interferência no universo 
do aluno. Uma mudança importante e fun-
damental para os professores trabalharem 
com crianças com necessidades especiais 
seria a possibilidade de pensar numa es-
cola inclusiva, criando espaços adequados, 
com especialistas de apoio e um trabalho 
contínuo com as famílias e comunidade.

Ao se falar em inclusão, é necessário es-
cutar as crianças com deficiências, bus-
car respostas e saber lidar com a incerteza, 
os problemas são essenciais para a vida, e 
não há respostas prontas, a aprendizagem 
é uma construção que se dá no dia a dia.

Ao referirmo-nos à palavra inclusão dicio-
nários apresentam um simples significado, 
uma colocação, no entanto quando tratamos 
do conceito de inclusão em educação o sen-
tido torna-se mais complexo e amplo, pois a 
educação inclusiva sugere um trabalho onde 
a prática pedagógica deve propor atividades 
ligadas às diferenças, as particularidades e as 
individualidades, estando assim relacionadas 
com os valores, com a ética e a cidadania.

Sabe-se que esses valores estão em crise e 
que inúmeras tentativas já foram feitas para 
superá-las e melhorar a qualidade de ensino. 
Embora o esforço não tenha sido em vão, te-
mos de reconhecer que não apresentou os re-
sultados esperados, porquanto a crise se reve-
lou muito mais profunda do que se esperava, 
mostrando que o processo educativo sempre 
se encarregou de difundir os valores nos quais 
se estrutura a sociedade em que está inserido.
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A inclusão na escola regular por si só, não 
resolverá a questão da deficiência inte-
lectual da criança, visto ser um problema 
real, clínico e objetivo, ele será amenizado 
na medida em que a sociedade se prepa-
rar para receber essa criança, porque, não 
podemos ser ingênuos a ponto de acredi-
tar que apenas uma lei resolverá a questão.

Para tanto, a proposta de sociedade inclu-
siva contém, implícita, a ideia de mobilização 
dos diversos segmentos sociais na busca do 
bem-estar de todos. São necessárias transfor-
mações intrínsecas, quebrando-se as barreiras 
cristalizadas em torno dos grupos estigmati-
zados e excluídos, tornando-se sujeitos de sua 
própria história. Sob essa perspectiva deve 
estar à ideia de valorização da diversidade.

O papel da educação será de fundamental 
importância, na medida em que for ressaltado 
e efetivado o compromisso da escola com to-
dos, entre todos e para todos. A escola para to-
dos precisa mudar seu olhar e se basear numa 
filosofia “aceitando a diversidade como eixo 
diferencial humano, o que implica no próprio 
posicionamento sobre conceito de educação 
(SANCHEZ, 1993 apud LIMA, 1997, p. 71).

Não devemos nos esquecer que lutamos pelo 
direito de todo cidadão ter acesso a uma escola 
de qualidade, ao mesmo tempo em que mui-
tos ainda não desfrutam do direito básico ao 
alimento diário e de condições dignas de vida.

A AFETIVIDADE NA RELAÇÃO 
PEDAGÓGICA DA INCLUSÃO

A afetividade é um componente básico 
do conhecimento e está intimamente ligado 
ao sensorial e ao intuitivo. A afetividade se 
manifesta no clima de acolhimento, de em-
patia, gosto, ternura, da compreensão para 
consigo mesmo, para com os outros e para 
com o objeto do conhecimento. Ela dinami-
za as interações, as trocas, a busca e os re-
sultados. Facilitando a comunicação, e to-
cando os participantes, promove a união.

O homem da racionalidade é também o da 
afetividade, do mito e do delírio. O homem 
do trabalho é também o do jogo. O empíri-
co é também o imaginário; o da economia é 
também o do consumismo; o prosaico é tam-
bém da poesia, do fervor, da participação, 
do amor, do êxtase (MORIN, 2011, p. 52).

A educação precisa incorporar mais as dinâ-
micas participativas como as de autoconhe-
cimento (trazer assuntos próximos à vida dos 
alunos), as de cooperação (trabalhos de gru-
po, de criação grupal) e as de comunicação 
(como o teatro ou a produção de um vídeo).

Na educação pode-se ajudar a desenvol-
ver o potencial que cada aluno tem, dentro 
das suas possibilidades e limitações. Para 
isso, precisamos praticar a pedagogia da 
compreensão contra a pedagogia da intole-
rância, da rigidez, a do pensamento único, 
da desvalorização dos menos inteligentes, 
dos fracos, problemáticos ou “perdedores”.

Praticar a pedagogia da inclusão não se faz 
somente com os que ficam fora da escola. Den-
tro da escola muitos alunos são excluídos pelos 
professores e colegas. São excluídos quando 
nunca falamos deles, quando não os valori-
zamos, quando os ignoramos continuamente.
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São excluídos quando supervalorizamos al-
guns, colocando-os como exemplos em detri-
mento de outros. São excluídos quando exigi-
mos de alunos com dificuldades de aceitação 
e de relacionamento, resultados imediatos, 
metas difíceis para eles no campo emocional.

Há uma série de obstáculos no caminho: a 
formação intelectual valoriza mais o conteúdo 
oral e textual, separando razão e emoção. O 
professor não costuma ter uma formação emo-
cional, afetiva. Por isso, tende a enxergar mais 
os erros que os acertos. A falta de valorização 
profissional também interfere na autoestima.

Acredita-se que se os professores não de-
senvolvem sua própria autoestima, se não se 
valorizarem e não sentirem-se bem como pes-
soas e profissionais, não poderão educar num 
contexto afetivo, pois, ninguém dá o que não 
tem. Por isso, é importante organizar atividades 
com gestores e professores de sensibilização e 
técnicas de autoconhecimento e autoestima.

A dimensão afetiva no campo da educa-
ção, vislumbra a possibilidade de reflexão 
sob duas perspectivas diferentes, interre-
lacionadas e complementares: a do desejo, 
aqui entendida em sua dimensão motivacio-
nal, de interesse; e dos sentimentos, além 
de afetos como objetos de conhecimento.

Defende-se a ideia de que tais conteúdos re-
lacionados à vida pessoal e à vida privada das 
pessoas podem ser introduzidos no trabalho 
educativo, perpassando os conteúdos de ma-
temática, de língua, de ciências, etc. Assim, o 
princípio proposto é de que tais conteúdos 
sejam trabalhados na forma de projetos que 
incorporem de maneira transversal e inter-
disciplinar os conteúdos tradicionais da esco-
la e aqueles relacionados à dimensão afetiva.

Para justificar tais princípios utilizou-se a 
ideia de Moreno (2000, p. 29) onde “os sui-
cídios, os crimes e agressões não têm como 
causa a ignorância das matérias curriculares, 
mas estão freqüentemente associados a uma 
incapacidade de resolver os problemas inter-
pessoais e sociais de uma maneira inteligente”.

Moreno (2000) nos leva a refletir sobre o 
fato de que os conteúdos curriculares tradi-
cionais servem mesmo que não somente, para 
“passar de ano”, ingressar na universidade, mas 
parecem não nos auxiliar a enfrentar os ma-
les de nossa sociedade ou os conflitos de na-
tureza ética que vivenciamos no cotidiano.

O conflito é entendido como algo desne-
cessário, que viola as normas sociais e que, 
portanto, deve ser evitado. No entanto, afir-
mam que “o que determina que os conflitos 
sejam destrutivos ou construtivos não é sua 
existência, mas sim a forma como são trata-
dos”. As escolas que desprezam os conflitos 
os tratam de forma destrutiva e aquelas que 
os valorizam os tratam de forma construti-
va (JOHNSON & JOHNSON, 2004, p. 62).

Concordando-se com Johnson & Johnson 
(2004) acredita-se que uma escola de qualidade 
deve transformar os conflitos do cotidiano em 
instrumentos valiosos na construção de um es-
paço autônomo de reflexão e ação, que permita 
aos alunos enfrentarem, autonomamente, a am-
pla e variada gama de conflitos pessoais e sociais.

Nesta perspectiva, considera-se, por um lado, 
que os sentimentos, as emoções e os valores 
devem ser encarados como objetos de conheci-
mento, posto que tomar consciência, expressar 
e controlar os próprios sentimentos talvez seja 
um dos aspectos mais difíceis na resolução de 
conflitos. Por outro lado, a educação da afetivi-
dade pode levar as pessoas a se conhecerem e a 
compreenderem melhor suas próprias emoções 
e das pessoas com quem interagem no dia-a-dia.
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DISCUSSÕES E RESULTADOS

Com a realização dessa pesquisa pode-se 
melhor compreender o que se pensa sobre 
educação especial na atualidade, e que visão a 
sociedade num todo possui sobre ela, visto que 
ainda é tratada numa linha mais exclusiva que 
inclusiva. Historicamente a ideia era a de ex-
termínio, de segregação e a luta na atualidade é 
pela inclusão. O diferente não pode mais con-
tinuar sendo deixado à margem da sociedade.

Ao referirmo-nos à palavra inclusão dicio-
nários apresentam um simples significado, 
uma colocação, no entanto quando tratamos 
do conceito de inclusão em educação o sen-
tido torna-se mais complexo e amplo, pois, a 
educação inclusiva sugere um trabalho onde 
a prática pedagógica deve propor atividades 
ligadas às diferenças, as particularidades e as 
individualidades, estando assim relacionadas 
com os valores, com a ética e a cidadania.

Na realidade seus valores são bem outros 
nos quais o progresso material é mais impor-
tante que o desenvolvimento cultural e espi-
ritual, em outras palavras, acima do homem 
está o dinheiro; mais vale ter do que ser, o 
que significa que somos medidos, avaliados, 
e julgados pelo que temos, e não pelo que 
realmente somos. Nossa sociedade camufla 
seus reais valores atrás da banheira do huma-
nismo, e este choque gera a crise que atinge 
a escola, sendo antes de tudo de caráter fi-
losófico, pois o que está em crise é a própria 
concepção de homem, de mundo e de vida.

Numa época de tantos valores antagônicos, 
se a solução não puder ser global, que seja indi-
vidual e inclusiva, onde cada educador em sua 
sala de aula possa formar indivíduos sadios, 
tanto fisicamente quanto psicologicamente, de 
acordo com as condições do deficiente físico.

Espera-se que cada educador tenha a cons-
ciência em formar indivíduos que estejam em 
harmonia consigo próprio e com a natureza, 
que demonstrem equilíbrio interior, pon-
deração, respeito com próximo, que sejam 
cidadãos participantes dentro das suas ca-
pacidades cognitivas e físicas, conhecedo-
res e conscientes de seus direitos e deveres.

Acredita-se que a inclusão demanda um 
trabalho coletivo realizado entre a família, 
escola, comunidade e os profissionais da 
área de educação e saúde, visando à educa-
ção como um processo único e para bem co-
mum, a ser desenvolvido com competência 
e qualidade. Essa qualidade só será possível 
à medida que resgatarmos a consciência crí-
tica e filosófica, com o desenvolvimento de 
projetos e do diálogo, valorizando a ética e a 
cidadania, capacitando o educador, mostran-
do a sua importância diante desse processo.

Acreditar nesses princípios é fazer do 
ambiente escolar um local de troca de 
experiências, respeitar as individualida-
des e as diferenças, abandonar as discri-
minações e os preconceitos, promover 
a solidariedade e dizer não a violência.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Embora estejamos em uma sociedade moderna, o pensamento de nossa sociedade pertence 
ainda a épocas já extintas pela evolução dos tempos. Em tempos passados os privilegiados eram 
aqueles pertencentes às classes dominantes. Porém nos dias atuais, a classe mais humilde pos-
sui os mesmos direitos, que a elite, diferenciando-se apenas pelas posses e bens que possuem.

Dessa forma notavelmente percebe-se que a sociedade se modernizou, contudo as di-
ferenças e discriminações permanecem as mesmas como a séculos passados. A mudança 
que vemos na modernização de nossa sociedade, enquadra-se única e exclusivamente, nas 
grandes descobertas tecnológicas, que indiretamente contribuíram a essa modernização.

Sabe-se que a educação especial é trabalhada há anos, porém não tem sido para to-
dos, considerando que no Brasil a educação básica ainda não foi universalizada. His-
toricamente o que se pode constatar pelos escritos de vários autores é que o pro-
cesso educacional para os deficientes intelectuais é uma conquista muito recente.

Os direitos das pessoas deficientes são exatamente os mesmos dos demais cidadãos. Ocor-
re que, no entanto, para os deficientes exercerem muitos desses direitos torna-se indispen-
sável à adoção de medidas especiais. O professor ao exercer a função de ensinar a aprender 
e aprender a ensinar, deve compreender que ele é fundamental para a formação de pesso-
as felizes, éticas, seguras e capazes de um bom relacionamento, mesmo sendo deficiente.

Características que demonstram afetividade professor aluno, saber ouvir, valorizar, acreditar, 
amar tornam o processo ensino-aprendizagem prazeroso e amigável. A inclusão (na escola, no tra-
balho, no lazer, nos serviços de saúde etc.) significa que a pessoa deficiente deve integrar-se à so-
ciedade sim, mas também a sociedade deve adaptar-se às necessidades da pessoa com deficiência.
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A IMPORTÂNCIA DA ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO

Como as instituições de Educação Infantil lidam com a rotina na organização do trabalho 
pedagógico? Nesse sentido, o objetivo geral consistiu em pesquisar sobre a rotina na 
organização do trabalho pedagógico nas instituições de Educação Infantil. No que diz 
respeito à metodologia, trata-se de uma pesquisa qualitativa do tipo bibliográfica.  A rotina 
deve ser planejada de forma que atenda às necessidades de todos os envolvidos, se fazendo 
numa organização móvel do tempo, junto às crianças. A rotina no processo de aprendizagem 
na Educação Infantil não pode ser imposta. É necessário possibilitar o desenvolvimento da 
criança e o exercício de seus direitos que está o fato de aprender brincando e tendo uma 
rotina respeitada no sem processo de desenvolvimento humano. Os resultados evidenciam 
que a creche e a Pré-Escola, apesar dos avanços conquistados pelos marcos legais, ainda estão 
se constituindo enquanto instituições de ensino na Educação Infantil organizando tempo e 
espaço meio da rotina planejada.

Palavras-chave: Educação Infantil; Aprendizagem; Rotina; Documentação Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil foi reconhecida como 
direito da criança a partir de 1988, entan-
to, a LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – Lei Nº 9.394 em seu 
artigo 29 afirma que “a educação infan-
til é a primeira etapa da Educação Básica e 
tem como finalidade o desenvolvimento in-
tegral da criança de zero a cinco anos de 
idade, em seus aspectos físicos, afetivos, 
intelectual, linguístico e social, complemen-
tando a ação da família e da comunidade”.

 
A criança é protagonista do seu proces-

so de ensino-aprendizagem. A rotina no 
cotidiano escolar das Instituições de Cre-
ches e Pré-Escolas contribuem para a cria-
ção da Identidade da Instituição de Ensino 
por meio dos valores, crenças e concepções 
que orientam a ações de cuidar, zelar e edu-
car das crianças pequenas na Educação In-
fantil em processo de desenvolvimento.

 
A presente temática parte do embasamento 

dos marcos legais sobre a Educação Infantil e 
reflete sobre a rotina da Instituição de Ensi-
no e ressalta a importância da Documentação 
Pedagógica no registro e na observação dos 
bebês e crianças em fase de desenvolvimen-
to e de novas descobertas com possibilida-
des de aquisição de novos conhecimentos.

 
A importância da rotina na Educação Infan-

til ajuda as crianças a lidar com os desafios, 
os conflitos, os compromissos e as responsa-
bilidades que terão ao longo da vida para se 
tornar uma pessoa disciplinada e responsá-
vel com suas tarefas e atribuições que terá.

 
A rotina auxilia educador/professor, alu-

nos, pais, familiares e se constitui em uma 
ferramenta eficaz no planejamento das di-
versas atividades que nortearão o coti-
diano da Instituição na Educação Infantil.

 

Por outro lado, é de extrema importância 
que a rotina estela relacionada com as neces-
sidades biológicas, sociais e psicológicas das 
crianças. A criança precisa de descanso, hi-
giene e alimentação. A criança tem seu estilo 
de vida na Escola e na Comunidade onde vive 
e por último a criança necessita executar ati-
vidades de acordo com as capacidades onde 
possa desenvolver habilidades e competên-
cias necessárias para sua realização plena.

LEGISLAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 
INFANTIL

As Diretrizes Curriculares para a Edu-
cação Infantil têm como objetivo quali-
ficar os professores da Educação Infan-
til para a prática docente na Educação 
Infantil em consonância com os marcos 
referenciais das novas diretrizes curricula-
res que remetem a este modelo de prática.

A LDBEN Nº 9.394/96 define assim as fina-
lidades da Educação Infantil:

A Educação Infantil, primeira etapa da Edu-
cação Básica, tem como finalidade o desenvol-
vimento integral da criança até 6 anos de idade 
em seus aspectos físico, psicológico, intelec-
tual e social, complementando a ação da famí-
lia e da comunidade (BRASIL, 1996, Art. 29).

A criança em um espaço coletivo deve re-
ceber cuidados ligados ao corpo, como higie-
ne por exemplo e não estímulos pedagógicos 
que proporcionam a promoção intelectual. 
Trabalhar com crianças pequenas é dar-se 
ao privilégio de desenvolver as necessida-
des com segurança que são fatores decisivos 
entre a criança e educador no seu aprendi-
zado e nas novas descobertas que vai pro-
cessando no seu desenvolvimento infantil
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Portanto, a Creche e a Pré-Escola surgem 
como um direito de todas as crianças indepen-
dentemente de condições socioeconômica.

Segundo o Art. 227 da Constituição Federal 
de 1988:

É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com ab-
soluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comuni-
tária, além de colocá-los a salvo de toda forma 
de negligência, discriminação, exploração, vio-
lência, crueldade e opressão (BRASIL, 1988).

No entanto a Resolução Nº 5 de 17 de De-
zembro de 2009, no seu Art. 2º afirma que

As Diretrizes Curriculares nacionais para 
a Educação Infantil articulam-se com as Di-
retrizes Curriculares Nacionais da Educação 
Básica e reúnem princípios, fundamentos 
e procedimentos definidos pela Câmara de 
Educação Básica do Conselho Nacional de 
Educação para orientar as Políticas Públi-
cas na área e a elaboração, planejamento, 
execução e avaliação de proposta pedagó-
gicas e curriculares (BRASIL, 2009, Art. 2)

 
O processo de efetivação e reconhecimen-

to da Educação Infantil como dever do Estado 
contou com a participação dos Movimentos 
Comunitários, dos Movimentos de Redemo-
cratização do país, do Movimento de Mulhe-
res e ainda dos profissionais da educação.

 
Foi por intermédios de muita luta, resistência 

e participação política que se transformam em 
luta pela obtenção da Educação Infantil que sur-
gem as Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação Infantil – DCNEI’s, resolução CNE/
CEB Nº 1/99 e Parecer CNE/CE Nº 22/98.

 

As Diretrizes Curriculares da Educa-
ção Infantil foram fundamentais para

[...] explicitar princípios e orientações para 
os sistemas de ensino na organização, ar-
ticulação, desenvolvimento e avaliação de 
propostas pedagógicas. Embora os princí-
pios colocados não tenham perdido a va-
lidade, ao contrário, continuam cada vez 
mais necessários, outras questões diminu-
íram seu espaço no debate atual e novos 
desafios foram colocados para a Educação 
Infantil, exigindo a reformulação e atuali-
zação dessas Diretrizes (BRASIL, 2009a).

 
As Novas Diretrizes Curriculares Nacio-

nais para Educação Infantil foram elaboradas 
depois de debates e discussões com os pro-
fissionais da educação, movimentos sociais 
pesquisadores e professores de instituição de 
ensino superior que expuseram as preocupa-
ções e os anseios com relação ao processo de 
ensino-aprendizagem na Educação Infantil.

Elas destacam a necessidade de estruturar 
e organizar ações educativas com qualidade, 
articulada com a valorização do papel dos 
professores que atuam junto às crianças de 
0 a 5 anos. Estes são desafiados a construir 
propostas pedagógicas que, no cotidiano de 
creches e pré-escolas, deem voz às crian-
ças e acolham a forma delas significarem o 
mundo e a si mesmas (OLIVEIRA, 2010, p.1).

Existe uma necessidade da criança pegar, 
cheirar, jogar, experimentar, sentir, aproxi-
mar, rejeitar, ter próximo, se afastar, trazer 
os objetos para o seu mundo e para a sua 
experiência concreta provoca uma gran-
de bagunça. Porém, esta bagunça não pode 
deixar de ser uma ação pedagógica, parte de 
um aprendizado, pois esta exploração parte 
do que a criança gosta de fazer, e, se gosta 
de fazer, vai se envolver e vai juntamente 
com seus coleguinhas fazer novas descober-
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tas, compreender, ver novos caminhos, no-
vas possibilidades de ser e estar no mundo 
descobrindo, desbravando, vencendo obs-
táculos, quebrando barreiras, superando as 
dificuldades e estando pronta para as ad-
versidades que vão sendo colocadas e sobre 
as quais deverá renovar, inovar e superar.

AÇÕES NA ROTINA DA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
 
As rotinas via de regra apresenta uma cen-

tralidade na ação do adulto, ou seja, o adulto 
é quem define, o adulto é que sabe em que 
momento as diferentes atividades que acon-
tecem no dia-a-dia das crianças vão ocorrer.

 
Para Gonçalves (s/d), rotina é
A estrutura básica, da espinha dorsal das 

atividades do dia. A rotina diária é o de-
senvolvimento prático do planejamento. É 
também a sequência de diferentes ativida-
des que acontecem no dia-a-dia da creche 
e é esta sequência que vai possibilitar que 
a criança se oriente na relação tempo-espa-
ço e se desenvolva. Uma rotina adequada é 
um instrumento construtivo para a crian-
ça, pois permite que ela estruture sua inde-
pendência e autonomia, além de estimular 
a sua socialização (GONÇALVES, s/d, p. 1).

Para o autor essa espinha dorsal que de-
nomina de rotina é de fundamental impor-
tância para o andamento do cotidiano no 
contexto onde o processo de aprendizagem 
acontece e as crianças são atendidas. A não 
oportunidade das crianças para o inusitado, 
para as coisas que acontecem sem alguma 
previsão é que são muito comuns na Esco-
la de Educação Infantil e a curiosidade das 
crianças muitas vezes não é contemplada. 

Pensando num cotidiano que seja des-
centralizado dessa ação desse adulto im-
positor, nós podemos considerar cinco va-
riáveis que são: os espaços, os tempos, as 
interações, as materialidades e as narrativas.

Precisamos entender que todos os espaços 
educam na Escola Infantil, não só os espaços 
internos, não só a sala de referência, mas os 
corredores, as áreas externas, enfim todos os 
espaços nós temos que considerar como es-
paços onde a criança aprende. O Espaço pode 
se tornar um parceiro pedagógico do professor 
quando se descentraliza a ação pedagógica.

O ritmo, a repetição na rotina vai contri-
buindo para que as crianças se acostumem 
com o que vai acontecendo e a forma como 
essas sequências vão sendo estabelecidas e 
vão fazendo parte do seu ritmo biológico, es-
tabelecendo uma relação intrínseca com a ro-
tina da Unidade Escolar da Educação Infantil.

Segundo Barbosa (2006),
[...] a repetição não é uma criação dos 

adultos; ela é algo observável nas brinca-
deiras infantil. Repete-se um jogo de apren-
der a fazê-lo, brinca-se na areia várias vezes 
para fazer um castelo cada vez maior. É na 
repetição que se constroem e consolidam 
determinadas estruturas mentais. É tam-
bém repetindo situações, como no jogo do 
faz-de-conta, que se consegue desempe-
nhar um papel diferente, ver o mundo com 
outros olhos (BARBOSA, 2006, p. 149).

Precisamos colocar as materialida-
des à disposição das crianças. Quan-
do se coloca os materiais à disposição 
das crianças elas podem escolher e deci-
dir com o que fazer, com o que trabalhar.
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Obviamente há uma intencionalidade do 
professor ao organizar esses espaços e es-
sas materialidades. Quando nos referimos 
a materialidades é importante considerar o 
número de objetos e materiais que são co-
locados à disposição da criança que preci-
sam estar proporcionais ao número de crian-
ças, ou seja, as crianças não podem ficar 
disputando por único material a ser usado.

Outra questão a ser considerada é acerca 
dos diversos materiais que respondem a di-
versas formas de agir das crianças sobre os 
mesmos. O bom material é aquele que dá 
múltiplas respostas para as crianças e res-
postas diferentes, como por exemplo, ta-
cos, blocos, materiais não estruturados.

Com relação aos tempos é de fundamental 
importância que se respeite os ritmos das crian-
ças, o seu ritmo de vida, algo que vai articulando 
essa vida, esse cotidiano na Educação Infantil. 

Outra questão são as relações so-
ciais, ou seja, as crianças vivem seus afe-
tos que se constituem no seu engajamen-
to enquanto seres humanos, as crianças 
na verdade aprendem umas com as ou-
tras e aprendem nas interações sociais.

No que se refere as narrativas é impor-
tante se considerar que os seres humanos 
sempre contaram histórias. As crianças ou-
vem muitas histórias, as crianças conversam 
entre si, as crianças ouvem o que os adultos 
dizem e de certa forma, quanto mais expe-
riências adquirem do contato com o mundo 
falante conseguem enriquecer suas experi-
ências e consequentemente suas narrativas 
se tornam mais fluídas mais interessantes e 
mais importantes para o olhar do professor.

Como é possível organizar uma jorna-
da diária uma vez que se constitui em uma 
atividade muito complexa. É preciso pen-

sar como organizar a vida da instituição na 
Educação Infantil. Interessante perceber se 
há um horário fixo para o almoço, o lanche, 
um horário determinado para as crianças 
que precisam dormir o que não significa di-
zer que as crianças tenham que dormir todas 
ao mesmo tempo durante o mesmo período.

“As necessidades e o ritmo do sono variam 
de indivíduo para indivíduo, mas sofrem influ-
ências do clima, da idade, do estado de saúde 
e de estabelecer também em relação às de-
mandas da vida social (BRASIL, 1998, p. 59). 
Para que o repouso seja bom precisa ser pen-
sado, planejado desde o momento de ir para 
a sala do sono até o momento do despertar.

Não são definidos a priori, mas dependem 
de cada caso, ou de cada tipo de atendimen-
to. A frequência em instituições de Educa-
ção Infantil acabe regulando e criando uma 
constância. Mas é importante que haja fle-
xibilidade de horários e a existência de am-
biente para sono eu para atividades mais 
repousantes, pois as necessidades das crian-
ças são diferentes (BRASIL, 1998, p. 60).

 
A Instituição de Ensino na Educação In-

fantil é o espaço em que são agrupados di-
ferentes crianças de diferentes histórias de 
contextos familiares diversos que se encon-
tram em um mesmo espaço em compar-
tilharão os mesmos recursos por meio de 
interações sociais, conhecimentos, experi-
ências, aprendizados e muita socialização.

É preciso pensar como disponibilizar o pá-
tio e se comporta muitas crianças e em que 
horário será o pátio, enfim, como organizar 
a vida diária que será reflexo da leitura que 
será feita da Instituição de Ensino e dos es-
paços que se tem, das características dessas 
crianças e dos interesses dessas crianças.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

155

Outro aspecto a ser considerado se refe-
re aos modos de organização do grupo, ou 
seja, são crianças da mesma faixa etária ou 
de faixa etária diferenciada? Como será o ce-
nário de investigação e das brincadeiras das 
crianças e aí se pressupõe que o professor já 
tenha isso no seu planejamento de ensino.

Por exemplo, que coisas se coloca em 
um canto da Casa de Bonecas para que as 
crianças se apropriem de um rico jogo sim-
bólico? Temos isso com poucos elemen-
tos, são pobres, os armários estão vazios, 
as bonecas não estão vestidas e há a ne-
cessidade de se colocar objetos que susci-
tem diferentes enredos para o aprendizado 
das crianças. Quanto mais rico for este es-
paço, mais rica será a ação da criança nele.

Com relação a Metodologia e como se da-
rão os modos de organizar o ensino pode-se 
pensar nos Projetos com uma Metodologia 
adequada uma vez que dentre outras se pri-
vilegia das interações entre as crianças pos-
sibilitando o estabelecimento das relações 
que quanto mais fazem mais inteligentes se 
tornam, portanto, para que essas relações, 
consequentemente, sejam ricas também.

Nessa organização do cotidiano é necessá-
rio organizar também oficinas e ateliês para 
que a criança possa escolher e para que os 
professores possam trabalhar também em pe-
quenos grupos que é outro fator de extrema 
importância para o aprendizado das crianças, 
desenvolvendo as diferentes linguagens nas 
crianças com o desenho, teatro, circo, pintura, 
música, modelagem e tantas outras linguagens.

Pensar as ações no cotidiano da Educa-
ção Infantil pressupõe levar em considera-
ção os seis direitos de aprendizagem que 
estão colocados na Base Nacional Comum 
Curricular – BNCC, ou seja, é preciso pensar 
nesse contexto com as crianças vão convi-

ver; como elas vão brincar; com vão poder 
participar; como vão poder explorar; com 
vão se expressar e como vão se conhecer.

As crianças no seu dia-a-dia vão fornecen-
do pistas quando se permite as narrativas in-
fantis podendo perceber que coisas elas nos 
dizem quando elas brincam, quando elas de-
senham, quando estão conversando, quan-
do se presta atenção  e se observa a escuta 
dessas crianças por meio da escuta sensível 
do professor é possível a detecção de temas 
ou questões que são importantes e que po-
dem ser trabalhadas com essas crianças no 
segmento de ensino da Educação Infantil.

DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA
 
A Documentação Pedagógica é importante 

porque permite criar um diálogo entre os pro-
fessores da Escola, as famílias e a Comunida-
de em geral. Permite o acompanhamento da 
trajetória individual de cada criança e do cole-
tivo do grupo da classe na Educação Infantil.

 
Outra função importante da Documentação 

é que ela permite aos Educadores e Professo-
res reavaliar a sua própria prática pedagógica 
e, nesse sentido, reavaliar e replanejar prá-
ticas e a sequências dos projetos que estão 
sendo desenvolvidos na Unidade de Ensino.

A observação, como outros procedimentos 
de recolha de dados, constitui um proces-
so deliberado e sistemático que há de estar 
orientado por uma pergunta, propósito ou 
problema. Esse problema é o que dá senti-
do à observação em si e é o que determina 
aspectos tais como: o que observar; quem 
é observado, como se observa, quando se 
observa, onde se observa, quando se regis-
tram as observações, que observações se 
registram; como se analisam os dados pro-
cedentes da observação ou que utilidade se 
dá aos dados (GÓMEZ, et al., 1999, p. 150).
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A Documentação Pedagógica pressupõe 
uma observação e escuta atenta das crianças 
e dos seus fazeres. Nesse sentido a observa-
ção é uma ferramenta indispensável para o re-
gistro e o acompanhamento das experiências 
e vivências do cotidiano da Unidade Escolar. 

 
Segundo Oliveira-Formosinho (2007), “uma 

ruptura com uma pedagogia tradicional trans-
missiva para promover outra visão de ensino-
-aprendizagem e dos ofícios de aluno e pro-
fessor” (OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2007, 
p. 15). Portanto, a centralidade das práticas 
pedagógicas está na participação dos diferen-
tes atores na construção do conhecimento.

Esses registros podem ser feitos de dife-
rentes maneiras, por exemplo a partir do ca-
derno de anotações do professor para poder 
ter a escuta e observação atenta do que di-
zem as crianças, lembrando que ir para essa 
observação não com o olhar desprovido 
do que se vai observar, muito pelo contrá-
rio, o Educador, o Professor tem que ir com 
uma planilha e uma expectativa do que irá 
ser observado em cada uma das crianças.

Essa observação tem uma intencionalidade 
do que observar. Daí a importância desse edu-
cador/professor saber o que observar em de-
terminado momento com determinada criança.

Em pesquisa recente no Brasil por meio de 
“Documento técnico contendo estudo so-
bre as experiências exitosas que já utilizam 
a documentação pedagógica na Educação 
Infantil nos segmentos de Creche e Pré-Es-
cola” (BRASIL, 2017) há a presença da prá-
tica da documentação pedagógica nas Ins-
tituições de Ensino da Educação Infantil.

É possível observar todas as crianças e bebês 
ao mesmo tempo? Não. Por isso, deve se pen-
sar num Cronograma que o Professor deverá 
planejar para observar os bebês e/ou as crian-

ças em um determinado dia e em determina-
da atividade, situação ou vivência seja em es-
paços internos ou externos, seja na interação 
com uma criança ou da interação das crianças 
com objetos ou seja na interação entre elas.

A primeira coisa a notar-se em relação a 
importante questão de como poderá o indi-
víduo tornar-se melhor observador é o prin-
cípio da seletividade. Ninguém observa tudo, 
ninguém seria capaz de fazê-lo uma vez que 
existe tanta coisa a ser observada, às vezes, 
num só momento. Ser bom observador signi-
fica, antes de tudo, observar o que é mais dig-
no de atenção, julgamento que varia de indiví-
duo para indivíduo e de ocasião para ocasião. 
Desde que a observação requer atenção e que 
atenção depende de interesse, é claro que o 
bom observador precisa estar interessado no 
que é digno de nota. É aconselhável, portanto, 
criar interesse pelo que é mais digno de nota 
e dedicar alguma consideração a este ponto 
(WOODWORTH; MARQUIS, 1971, p. 477).

Existem várias maneiras de efetuar o re-
gistro, sejam eles escritos, fotográficos, au-
diovisuais. O suporte desses registros po-
dem variar dependendo do objetivo dos 
registros e para quem vai ser mostrada a 
documentação seja para as crianças, para 
as famílias ou para a Comunidade em geral.

Os suportes para esses registros são impor-
tantes dependendo do público com o qual se 
vai comunicar essa documentação que pode 
ser em totens, cartazes e/ou painéis, daí a 
necessidade e a preocupação de organizar 
e selecionar de tudo o que foi produzido o 
que é realmente essencial para ser divulgado.

A Observação deve ser programada, ou seja, 
o Professor deve lançar o olhar de pesquisa-
dor e, para isso, a observação requer o plane-
jamento antecipado do educador/professor.
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Como observar os bebês, por exemplo, 
que ainda não desenvolveram a oralidade? 
Os bebês se comunicam por meio do cho-
ro, do tônus muscular, se o tônus está rela-
xado ou descontraído, dos balbucios e é ne-
cessário entender e decodificar o que estes 
sinais estão nos dizendo, daí uma observa-
ção atenta de cada criança ser necessária.

Além dos Registros da própria prática pe-
dagógica a importância de valorizar as produ-
ções das crianças, lembrar que qualquer pro-
dução é importante e as crianças gostam de 
ver suas produções sendo socializadas com as 
famílias e a comunidade e lembrar de colocar 
essa documentação nas mãos dessas crian-
ças para que reavivam as suas memórias com 
as atividades realizadas e registradas acom-
panhando assim, o seu próprio desempenho.

 
Gandini & Edwards (2002), se ferem 

aos observadores no processo investiga-
tivo da Documentação Pedagógica como 

                    
[...] observadores participantes”, que estão 

interessados em registrar cuidadosamente as 
várias partes das informações. Eles preten-
dem construir um entendimento que possa 
ser compartilhado acerca das maneiras como 
as crianças interagem com o ambiente, como 
elas se relacionam com os adultos e com outras 
crianças e como constroem o próprio conheci-
mento (GANDINI & EDWARDS, 2002, p. 151).

As crianças gostam de ver suas produções 
e como foram adquirindo as habilidades e 
competências ao longo dos meses, portanto, 
essa documentação deve estar muito bem 
organizada e no nível das crianças principal-
mente em paredes baixas onde possam fa-
zer a retomada de sua produção realizada.

A produção das crianças deve ser leva-
da em conta no Planejamento dos Edu-
cadores/Professores, essa escuta e essa 

observação deve estar presente nos educa-
dores em perceber o que essas produções 
dizem para ter instrumentos de replanejar 
as atividades e as vivências das crianças.

A Coordenação Pedagógica deve auxiliar os 
educadores/professores na qualificação des-
ses registros. É importante essa participação 
e parceria que ajuda educadores/professores 
a qualificar cada vez mais essa documenta-
ção partindo dos registros escritos para os 
registros cada vez mais reflexivos que vão 
dando pistas das atividades propostas que 
vão ser realizadas numa sequência com as 
crianças. As vivências do cotidiano da Uni-
dade Escolar deve ser o foco da observação, 
do registro e da documentação pedagógica.

  
Portanto, a Documentação Pedagógica re-

presenta um caminho próprio com a partici-
pação autoral de todos os envolvida no pro-
cesso de ensino-aprendizagem por meio de 
práticas significativas e de aprendizagens que 
vão sendo experimentadas no cotidiano da 
Creche e da Pré-Escola com o convívio com os 
pequenos em processo de desenvolvimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

São inúmeros os desafios que se apresentam diariamente para aqueles que esco-
lhem trabalhar no campo educativo e, especialmente, no campo da Educação In-
fantil, etapa cujo debate tem se intensificado nas últimas décadas e tem demons-
trados inúmeros avanços, mas também enfrenta seus próprios dilemas e conflitos.

É de fundamental o investimento e incentivo na pesquisa em Educação Infantil e tam-
bém na formação continuada de educadores para melhor compreender a infância, suas 
necessidades, peculiaridades e possibilidades, assim como sua própria área de atuação. 

Compreende-se, que a Educação Infantil é um campo de grande importân-
cia e potencial, além disso é direito irrevogável e fundamental no desenvolvimen-
to da criança e, embora seja campo de contradições e tenha ainda muitos desa-
fios a superar, o debate acerca da garantia de sua qualidade não deve se perder.

A Educação Infantil está contemplada nos marcos legais que norma-
tizam as normas e orientações para o atendimento da criança para que 
seja respeitada em seus diferentes aspectos e na diversidade humana.

Pensar a Educação Infantil no seu Currículo possibilita o desenvolvimento integral das crianças no 
processo de ensino-aprendizagem possibilitando aquisições de conhecimentos por meio de expe-
riências concretas, lúdicas, com jogos e brincadeiras que devem fazer parte do seu universo infantil.

Portanto, a rotina na Educação Infantil deve ser utilizada de forma flexível permi-
tindo adaptações quando for necessária. A rotina precisa ter atividades que possibili-
tem a sua repetição para que por meio da frequência possa ser estabelecida a rotina 
da Instituição de Educação Infantil fazendo e proporcionado as crianças as condições 
de possibilidades de participação do seu processo e da construção de sua rotina diária.
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EXCLUSÃO: REFLEXÃO HISTORICA DO FENOMENO SOCIAL, VOLTADO ÀS 
PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

RESUMO

O presente artigo pretende investigar, como um todo, o processo de integração e 
reconhecimento de pessoas portadoras de necessidade educacionais especiais em nosso 
contexto social, expondo as dificuldades enfrentadas em seu cotidiano, seja em casa, no seio 
familiar ou em suas relações sociais. Com auxílio de pesquisas cientificas, foram analisados 
alguns aspectos do processo de integração histórica, dentre eles três se destacaram como foco 
principal da pesquisa, a saber: a sociedade, a família e a escola. Nessa perspectiva, através 
de relatos bibliográficos, foram detectadas, além das barreiras psicológicas graves, as falhas 
nas adaptações das estruturas sociais do funcionalismo público-privado e ambiente físico 
(arquitetônico de acesso), que contribuem, como agravante do preconceito e para exclusão 
dessa clientela, perpetuando essa realidade.

Palavras-chave: Inclusão; Estigma; Educação; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

Objetiva-se com a realização do presen-
te estudo, contribuir para a superação dos 
conflitos sociais, que envolvem questões 
relacionadas a preconceitos e estigmas, li-
gados diretamente a pessoas portadoras 
de necessidades educacionais especiais.

Nossa abordagem do tema estará, por-
tanto, ligada a valores constituídos na fa-
mília, na sociedade e na própria pessoa 
com necessidades educacionais especiais.

É importante ressaltar, que o sistema edu-
cacional de qualquer tipo de sociedade hu-
mana está ligado à sua historicidade, portanto 
transmite e reproduz valores, legitimados pela 
própria sociedade, que faz parte tal sistema 
educacional. Dentro desse sistema, certo ou 
errado, belo ou feio, o que deve ser revelado 
ou oculto passa pelo crivo crítico dos valores 
sociais do momento histórico. Parafraseando 
Freire (2006, p.31) “O homem ao transformar 
a natureza também se transforma”.  Vislum-
bra-nos o movimento social dinâmico de cria-
ção, transmissão e transformação de valores.

Há testemunho em nossa história em 
que tribos que ao nascer crianças gême-
as, acreditavam ter nascido, um fruto do 
bem e o outro do mal. Desta forma o de 
aparência mais frágil, com marca diferen-
cial considerada negativa, sofria abando-
no familiar, vindo a falecer de maus tratos.

Havemos de considerar por quanto tempo 
se ensinou e reproduziu esta prática como 
valor legitimo, sem dimensão da atrocida-
de cometida. Há vários registros bíblicos, 
nas quais pessoas nascidas com alguma di-
ferença física eram consideradas marcadas 
e condenadas pelo pecado, Jesus por vá-
rias vezes foi indagado neste sentido, estas 
eram impedidas de exercer funções públicas.

Quantos pais, ensinados, procuravam mergu-
lhados em conflitos, entender em que haviam 
pecado, a ponto de ver o pecado estampado 
no filho. Por esta razão, corados de vergonha, 
escondiam seus entes queridos, ‘amaldiço-
ados”, simplesmente por apresentar algum 
tipo de diferença física. Não raramente tam-
bém eram abandonados ao nascerem ficando 
a própria sorte. Muitas acolhidas pela igreja, 
que comprometida com a caridade, ajudavam 
estas, mas contribuindo para que sem iden-
tidade, agora sem visiono mia, na sombra da 
sociedade não representasse ameaça, os que 
escapavam viviam perambulando pelo mundo.

No mais gigantesco exemplo de monstruosi-
dade de nossa humanidade contra os diferen-
tes, está o genocídio praticado por Hitler, não 
somente contra os Judeus, como também to-
dos aqueles considerados diferentes da raça 
“Ariana”. Milhões de pessoas sem registros 
estatísticos pagaram com a própria vida, ape-
nas por trazer consigo a marca da diferença.

Neste contexto, nosso propósito é levantar 
fundamentos para entender como milhões de 
Alemães, não só aceitavam como ensinavam 
esta prática sendo aceitável dentro dos valo-
res da cultura alemã difundida por Hitler. Ain-
da temos no mundo e em nosso país, movi-
mentos de grupos ligados a tal cultura nazista.

A história da necessidade especial no mun-
do é ainda aquela pouco registrada pelo 
nosso sistema de ensino. Sempre esteve li-
gada a poucos registros de outras áreas do 
conhecimento humano. História marca-
da pelo estigma, preconceito e abandono. 

Em nosso país, não encontramos em nos-
sos livros escolares registros ou menção de 
como viviam, de como eram tratados des-
de os primórdios da sociedade brasileira, 
aqueles que apresentavam tais diferenças. 
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Será que grandes personalidades da nossa 
história, não enfrentaram em suas famílias e 
comunidades, alguma situação ligada à pes-
soa portadora de necessidades educacionais 
especiais. Quantos escravos entregaram ou 
perderam seus filhos, apenas por apresen-
tarem algum tipo de necessidade especial.

Nossa sociedade silencia diante dos fatos, 
nosso sistema de ensino, construindo e trans-
mitindo valores ligados à cultura da norma-
lidade, do abandono e a sombra do estigma 
social. É pertinente relembrar, que todo sis-
tema educacional, acaba por dar sustenta-
ção a este estado de coisa tido como normal.

Aos poucos alguns sussurros de socorro en-
contram ouvidos dispersos na família, na co-
munidade, na sociedade e na ciência. Caberá 
a esta última, no bojo do avanço e transforma-
ções impostas a partir do século XVIII, iniciar 
um processo ainda que tímido de lançar luz de 
conhecimento, sobre as trevas da ignorância 
concernente também à necessidade especial.

Graças ao trabalho científico passa a huma-
nidade a entender melhor não só as dificul-
dades, mas o mundo de possibilidade do por-
tador de necessidade educacional especial.

ESTIGMA, IDENTIDADE SOCIAL E 
PESSOAL

Neste item serão identificados diver-
sos pontos na intenção de ajudar a com-
preender melhor o conceito de estigma, 
bem como de identidade social e pessoal.

Segundo Goffman (1988) o termo “Estig-
ma” provem da palavra estigma, do grego, 
que significa marca originada por instrumen-
to agudo ou de punção. É uma derivação do 
verbo stizein que tem como significado mar-
car, gravar na pele. Oriunda do século XVII, 
do indo-europeu, stig, que gerou também 

a palavra stick, bastão, vara. Incorporan-
do o sentido de sinal de desgraça, desfavor.

Atualmente, o estigma é caracterizado de 
modo que os indivíduos que sofrem esse pro-
cesso social, os estigmatizados, se enquadrem 
em um determinado grupo de pessoas que 
pra qualquer razão essencialmente cultural, a 
sociedade os “marca” de maneira a alimentar 
o descrédito perante as relações sociais con-
sideras normais. O estigma está ligado às ma-
nipulações sociais, ou seja, de maneira signi-
ficativa, a sociedade cria e destrói estigmas a 
mercê do que lhe convém e lhe é apropriado.

A sociedade produz estigmas. Omote (2004, 
p.28) se referindo ao estigma elucida que “tra-
ta-se, portanto, da marca social de inferiorida-
de. Esse descredito social resulta de julgamen-
tos mais ou menos consensuais das pessoas da 
comunidade na qual ocorre esse fenômeno.

A insurgência de um indivíduo em detrimen-
to ao seu estigma, pode acontecer quando esse 
indivíduo se conscientiza de sua situação ante 
a sociedade, ou seja, quando ele, de maneira 
segura, se apropria do estigma. A transforma-
ção com relação ao estigma requer a aceita-
ção de si e dos outros para que o princípio 
da diversidade na sociedade não seja violado.

Nos processos sociais, o estigma acontece 
em diversas situações. Uma dessas é a ma-
neira como a sociedade categoriza ou classi-
fica um determinado grupo ou indivíduo por 
seus “atributos”, “capacidades” ou “limita-
ções”. Essas classificações seguem uma linha 
de estereótipos massificados socialmente.

Goffman (1988, p.13), afirma que “... um es-
tigma é, então, na realidade, um tipo especial 
de relação entre atributo e estereótipo, ...por-
que há importantes atributos que em quase 
toda nossa sociedade levam ao descrédito”.
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Essa relação entre atributo e estereótipos 
é fundamentada nos paradigmas culturais de 
cada ambiente social, nas quais as relações 
criadas cotidianamente proporcionam uma di-
versidade de atributo que estigmatiza alguém 
pode confirmar a normalidade de outrem”, 
considerando assim que nenhum atributo é, 
“em si mesmo, nem honroso nem desonroso”.

A incorporação do estigma pode conta-
minar e comprometer perante a sociedade 
a identidade social do indivíduo estigmati-
zado. Nesse sentido, a sociedade acaba por 
encontrar aporte para, definitivamente, ali-
mentar descrédito perante a esses indivíduos.

O processo de estigmatização pode ca-
racterizar um determinado grupo ou in-
dividuo de tal modo que, em suas re-
lações sociais, podemos perceber que:

A sociedade estabelece meios de catego-
rizar as pessoas e o total de atributos con-
siderados como comuns e naturais para os 
membros de cada uma destas categorias de 
pessoas, que têm probabilidade de serem 
neles encontradas. As de relação social em 
ambientes estabelecidos nos permitem um 
relacionamento com outras pessoas, previs-
tas sem atenção ou reflexão particular. Então 
quando um estranho nos é apresentado, os 
primeiros aspectos nos permitem prever a sua 
categoria e seus atributos, ou seja, a sua “iden-
tidade social (GOFFMAN, 1988, p.11-12).

O que se esboçou evidencia que as rela-
ções sociais das pessoas portadoras de ne-
cessidades educacionais especiais na so-
ciedade se tornam limitadas, na medida em 
que as estruturas ficam à mercê desse  “fe-
nômeno  cultural”, restrita assim a determi-
nados grupos, estigmatizados ou grupos de 
pessoas comprometidas com os reais sig-
nificados do princípio da aceitação das di-
versidades, rumo a uma libertação social.

IDENTIDADE SOCIAL

Como visto anteriormente, os estigmas são 
determinados pela sociedade para o indiví-
duo, em se tratando de identidade social não 
é diferente. Determina-se identidade social 
socialmente pelos aspectos que, em virtude 
de significados socioculturais, são caracte-
rizados pela sociedade como elementos de 
classificações e categorizações estereotipa-
das. As obtenções de significações sociais 
de credibilidades propositadas por “marcas” 
de identidade representam, talvez, o cami-
nho para compreensão da identidade social.

Sobre a categorização e a transformação 
em estereótipo, segundo Scott (2005, P.19), 
“O elevado senso de identificação que surge 
com a redução de um indivíduo a uma cate-
goria é, ao mesmo tempo, devastador e em-
briagador. Como objeto de discriminação, 
alguém é transformado em um estereótipo”.

Cada indivíduo, como componente social, 
estabelece sem perceber, formas de categori-
zar e classificar pessoas, e os ambientes sociais 
podem estabelecer a categoria da pessoa nele 
inserida. Muitas dessas categorizações são re-
flexos do estigma na sociedade, Scott (2005, 
p.13) afirma que “os indivíduos devem ser ava-
liados por eles mesmo, não por características 
atribuídas a ele como membro de um grupo”.

As relações apresentadas socialmente 
entre a diferença e estereótipo, então li-
gadas de maneira essencialmente tênue 
quanto à proposição e derivação de sig-
nificado às identidades de cada indivíduo. 
As diferenças são produzidas e consigna-
das culturalmente de acordo com aspectos 
que podem influir no processo de constru-
ção do significado e instituição individual.
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Para entendermos melhor o processo de 
estigmatização na criação de uma identida-
de social, elucidaremos com exemplos uti-
lizados por Goffman (1988) que retrata na 
sociedade, a condição de um ex presidiário. 
Ao apresentar-se como tal, este indivíduo 
tende a frustrar-se A desclassificação que a 
sociedade impõe a esse indivíduo, sobre um 
determinado julgo de seu passado, lhe atri-
bui “marcas” sociais de descréditos, cons-
tituídas socialmente como estereótipos.

Um outro exemplo é relativo às ´pessoas 
com deficiência. Em alguns momentos, esses 
indivíduos podem sentir-se inferiorizados e 
incapacitados, não devido as suas limitações 
derivadas da sua deficiência, mas sim, prove-
nientes de sua identidade social deteriorada 
pelos estigmas e estereótipos a ela atribuí-
dos nas diversas esferas da vida como: Ha-
bitação, Educação, Emprego, lazer e saúde.

Enxergar a formação da identidade so-
cial pela ótica das desigualdades sociais, se 
torna um elemento facilitador no proces-
so de desmistificação dos preceitos cul-
turais embutidos em nossa sociedade e 
assim tornando menos árdua a aceitação 
dessa “inferioridade” assumida por alguns 
integrantes desse contexto discriminatório.

A partir do exposto fica claro que a formação 
de nossa identidade  social, se dará  median-
te a nossa realidade, aspectos físico motores, 
sociais, com quem nos relacionamos, os lo-
cais que frequentamos e com agimos, ou seja, 
somos também o que a sociedade  no impõe 
tendenciosamente, às vezes positivas ou ne-
gativas. O divisor de águas estará no fato de 
definirmos os grupos que pertencemos, para 
que tão somente possamos ser classificados.

IDENTIDADE PESSOAL

As particularidades peculiares a cada indi-
víduo em seus aspectos afetivos, cognitivos 
e socioculturais são partes integrantes do 
contexto da identidade pessoal. A identidade 
pessoal é categorizada segundo a personali-
dade inerente a cada indivíduo que são úni-
cas. As particularidades de cada indivíduo são 
alguns dos meios de diferenciação que defi-
ne a identidade pessoal, afirmando que cada 
indivíduo é diferente de todos os outros e, 

...em torno desses meios de diferencia-
ção, podem apegar e entrelaçar, como açú-
car cristalizado, criando uma história con-
tinua e única de fatos sociais que se torna, 
então, a substância pegajosa à qual vem-
-se agregar outros biógrafos. O que é difí-
cil de perceber é que a identidade pesso-
al pode desempenhar, e desempenha, um 
papel estruturado, rotineiro e padronizado 
na organização social justamente devido 
a sua unicidade (GOFFMAN, 1988, P.67).

Goffman (1988) ainda complementa que 
cada indivíduo na sociedade está carregado 
de cultura e história. Dessa forma, se consti-
tui uma sociedade no qual um grande leque 
de diferenças pode ser encontrado sobre o 
mesmo contexto social e, acima de tudo, cada 
diferença com sua respectiva particularidade.

Argumentando antropologicamente, Da-
ólio (1994, p.19) afirma que de maneira sig-
nificativa, torna-se necessário “considerar 
as diferenças entre vários grupos humanos 
não como desigualdades, mas como carac-
terísticas especificas em cada grupo. [...] O 
princípio da alteridade implica a conside-
ração e o respeito às diferenças humanas.
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A identidade pessoal é algo que todos pos-
suem, ou seja, características físicas, cultu-
rais, expressivas, cognitivas, religiosas e afe-
tivas. A sociedade constrói a identidade da 
maneira que lhe é conveniente. Em se tratan-
do de identidade pessoal o caminho é outro. 
O indivíduo constrói sua identidade pessoal.

Em determinados momentos a sociedade 
impõe de maneira indireta alguns elementos 
alienantes. Alguns indivíduos poderão abrir 
mão de sua identidade pessoal e autonomia 
ao contexto social, de sua emancipação crí-
tico-cidadã, para elucidar representações 
sociais. Esta alienação pode ser ocasionada 
pela exclusão dos indivíduos e pela eminên-
cia da necessidade da participação nos pro-
cessos sociais. Nesse sentido, a incorporação 
de alguns papeis determinados socialmente 
com atrativo, o belo e o importante, acaba 
por ser uma suposta saída encontrada pelos 
indivíduos estigmatizados para sua represen-
tativa inclusão nos contextos sociais. Assim o 
estigmatizado acaba por incorporar e se tor-
nar refém da mentira e de um personagem, 
deixando de lado sua real personalidade.

A SOCIEDADE, O CAMINHO PARA 
INCLUSÃO

Em virtude da construção de significados 
histórico-culturais, as pessoas com deficiên-
cia podem ser classificadas e categorizadas 
em paradigmas e estigmas na sociedade que, 
e, sua grande maioria, associa esses indivídu-
os ao fracasso, ao descrédito e a incapacida-
de. Talvez, a sociedade, de modo geral, não 
esteja preparada e estruturada se maneira 
significativa para acolher dignamente seus 
deficientes e reconhecer suas diferenças, di-
ficuldades, limitações e reais necessidades.

 

A sociedade aprimora suas relações e tecno-
logias crescem de maneira vertiginosa, contu-
do, alguns aspectos que podem parecer sim-
ples e corriqueiro, ou até básicos e necessários 
na vida cotidiana, podem vir a cair no esque-
cimento, de maneira geral, quando voltamos 
nossos olhares a indivíduos com deficiência.

Godoy (2002) demonstra alguns desses 
aspectos que, certamente estão presen-
tes nas relações diárias de todos nós, e tra-
ça relações com as pessoas com deficiência:

As cidades são pouco estruturadas para in-
tegrar as pessoas portadoras de deficiência. 
As edificações não foram planejadas para aco-
lhe-las. As ruas não lhe permitem segurança 
de locomoção. As áreas destinadas ao lazer 
público não têm condições de recebe-las. Os 
meios de transporte coletivo não estão pre-
parados para servi-las; meios de transportes 
individuais são muito caros e de difícil aces-
so aos seus familiares (GODOY, 2002, P.51).

Algumas adaptações, ou melhor, meios cons-
truídos para o devido acesso para pessoas com 
deficiência até existem, mas será que são sufi-
cientes, tendo em vista as dificuldades enfren-
tadas por esses indivíduos cotidianamente?

Essa falta de estrutura para melhor in-
tegração da pessoa portadora de neces-
sidades educacionais especial, citada por 
Godoy (2002) se dá pelo fato de que a so-
ciedade aponta diferenças, mas desconhe-
ce as reais necessidades dessas pessoas.

A respeito da falta de conheci-
mento da sociedade sobre as di-
ferenças, é possível verificar que:
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Considerando que, de modo geral, as coi-
sas e situações desconhecidas causam te-
mos, a falta de conhecimento sobre as de-
ficiências em muito contribui para que as 
pessoas portadoras de deficiência, por se-
rem diferentes, fossem marginalizadas, igno-
radas. A própria religião com toda sua força 
cultural, ao colocar o homem como imagem 
semelhança de deus, ser perfeito, inculca-
va a ideia da condição humana incluindo a 
perfeição física e mental. E não sendo pare-
cido com deus, os portadores de deficiência 
(ou imperfeições) eram postos a margem da 
condição humana (MAZZOTA 1996, P.16).

O comportamento frente aos indivíduos 
com deficiência na sociedade, também deve 
ser retratado. É muito comum pessoas com 
deficiência serem tratadas com sentimento de 
piedade ou solidariedade. Esses sentimentos 
expressam as mais belas ânsias do ser huma-
no, porém, a convivências dentro do proces-
so pedagógico, conduzida de forma natural 
torna-se necessária, para que haja oportu-
nidades de desenvolvimentos significativas. 
Algumas atitudes diminutivas de piedade e 
ajudas desnecessárias demonstram procedi-
mentos que subestimam as reais condições 
desses indivíduos, ocasionando, muitas ve-
zes a errônea concepção de segregação para 
inclusão e desenvolvimento, promovendo a 
exclusão em alguns casos, salvo exceções de 
deficiências severas, o que seria de relevân-
cia pessoal familiar, procurar especialistas.

Partindo do pressuposto que é preci-
so reconhecer como legitima a inclusão de 
portadores de necessidades educacionais 
especiais, Romeu Kazumi Sassaki (1997) 
conceitua a inclusão, [...] “como processo 
pelo qual a sociedade se adapta e pode in-
cluir em seus sistemas sociais gerais, pes-
soas com necessidades especiais, que si-
multaneamente, estão se preparando para 
assumir seus papeis na sociedade” (p.41).

Nesse sentido a sociedade acaba por con-
fundir inclusão com normalização. Na medi-
da em que a sociedade aceita o convívio, é 
edificado centro especializado para trata-
mentos, das ditas deficiências, mas não se 
permite o acesso ao ensino regular, ou difi-
culta esse acesso, deixando de garantir um 
direito constitucional (1988), no caput de 
seu artigo 5º, promulga: “Todos são iguais 
perante a lei, sem distinção de qualquer na-
tureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 
estrangeiros residentes no pais, a inviolabi-
lidade do direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade” (p.15).

Em uma pesquisa realizada por Marta Mar-
tins Canotilho (2002) com algumas mães e 
crianças com deficiência física, alguns aspec-
tos interessantes quanto às dificuldades en-
contradas por elas e por seus filhos, foram 
levantados em diversos relatos. Uma das gran-
des dificuldades relatadas foi referente à bu-
rocratização na matricula dessas crianças no 
ensino regular e, até mesmo, quanto à escola 
assumir que não tem possui condições físicas, 
estruturais e pedagógicas para atendimento 
de tal público em grande parte dos casos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devemos como educadores, conduzir e projetar na relação afetiva, dentro do processo de ensi-
no-aprendizagem, a cultura do amor ao próximo, respeito mútuo e cooperação, independente das 
condições físicas e cognitivas, das pessoas portadoras de necessidade educacionais especiais.

 

Desta forma afirma Amaral (1998, p.21), “... ocorreram movimentos de extermínio, mar-
ginalização, confinamento, veneração, temores profundos, omissão, pessimismo, pa-
ternalismo exacerbado e explicito, paternalismo camuflado, descrédito e segregação”.

A história testifica o extermínio de milhares de pessoas em campos de concen-
tração, igualmente os portadores de algum tipo de deficiência, também o aban-
dono dos entes queridos por parte das famílias. Nos dias atuais, convivemos 
com vestígios de adeptos dessas práticas discriminatórias e preconceituosas.

Acredito que o preconceito como forma de inferiorizar ainda presente, porém não superado na 
sociedade. Na medida em que reconhecemos a diferença no outro, e passamos a dispensar um 
tratamento diferente do normal, estaremos negando afeto e humanidade ao próximo, impedin-
do e inibindo seu convívio como cidadão, portadores de direitos e deveres na sociedade atual.

Estou convencido de que a igualdade nos dias atuais é assegurar a to-
das as pessoas com necessidades educacionais especiais, condições de aces-
so e permanência, não apenas em estabelecimentos de ensino, público ou particu-
lar, especificamente, mas garantir também moradias dignas, equipamentos públicos 
acessíveis, transporte público equipado para melhor atender, garantindo o contato diversifica-
do de experiencias e conteúdo que lhes favoreçam, na aprendizagem e no desenvolvimento.

Por fim devemos nos atentar às distorções da sociedade, rumo às cons-
truções de uma cidadania efetiva e justa, igualitária, com consciência social.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR E GLOBALIZAÇÃO

RESUMO

O objetivo dessa publicação, é referente sistema de educação formal, encontra-se 
profundamente relacionado com as estruturas mais gerais da sociedade, em especial com 
aquelas que dizem a respeito da organização da cultura, da economia e do Estado. A globalização 
está afetando consideravelmente essas grandes estruturas. Com base nos argumentos, Gómez 
(apud Batista, 2000: 21) comenta: “A partir de uma visão mais abrangente, essas reflexões 
encaram a globalização da economia capitalista como a resultante de mutações aceleradas 
e profundas operadas nas últimas décadas em diversos âmbitos: tecnológico Supõe-se que 
daí resulte consequências para o sistema escolar. Estas políticas atingem os jovens formados 
por ela, deixando precário o trabalho, a ciência, a tecnologia e a democracia. Cabe às 
universidades estarem atentas e conscientes, reiterando a si mesma e a sociedade que a 
ciência e a tecnologia são fundamentais para o desenvolvimento econômico, político, social e 
cultural. Porém, as universidades devem se dispor a desempenhar um papel de protagonista 
na ordem dos acontecimentos, resultando-se a se caracterizar como mera transmissora de 
conhecimentos, assumindo-se de forma crítica e construtora, lutando também para garantir a 
elaboração de políticas em longo prazo, levando em conta períodos mais extensos e situações 
mais amplas de modo a não responder a um curto prazo que poderá ser prejudicial a todos. 

Palavras - chave: Globalização;  Educação; Ensino Superior.
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INTRODUÇÃO 

A globalização compreende uma série de 
fatores que, combinados, dariam lugar então 
a uma nova organização, a uma nova forma 
de lidar com os problemas advindos das re-
lações no mundo e no mercado de trabalho. 
A combinação de protagonistas como globa-
lização, produção enxuta, reengenharia, qua-
lidade total, informação em tempo real, con-
trole de qualidade, entre outros, fazem parte 
deste congestionado mundo de trabalho. 

Como a universidade pode formar pro-
fissionais para atuar num modelo de mer-
cado e no mundo de trabalho que in-
ternamente não praticamos, haja vista a 
estrutura administrativa vigente? Qualquer 
empresa, que queira ao menos competir no 
mercado, tem que priorizar um aspecto es-
sencial, há muito esquecido na nossa es-
trutura de administração, que é a agilidade. 

O mundo mudou e continua mudando. 
E a velocidade que está acontecendo é gri-
tante. De 1950 a 2000 vivenciamos um 
período de mudanças rápidas e acredita-
mos que em médio prazo serão mais rápi-
das ainda, exigindo das instituições muito 
mais agilidade na atualização de paradigmas. 

A universidade tem que se modernizar e, 
para tanto, não basta colocar um computa-
dor multimídia em cada sala de aula. É ne-
cessário muito mais que isso. É preciso mu-
dar a cultura que sufoca, amordaça e faz 
com que não comprometam pela causa da 
universidade eficiente e de boa qualidade. 

 
 

A GLOBALIZAÇÃO E  A  EDUCAÇÃO 
SUPERIOR BRASILEIRA
 
Pela exploração do mercado mundial, a 

burguesia imprime um caráter cosmopoli-
ta à produção e ao consumo em todos os 
países. Para desespero dos reacionários, 
ela retirou à indústria a sua base nacional. 
As velhas indústrias nacionais foram des-
truídas e continuam a sê-lo diariamente.  

São suplantadas por novas indústrias, cuja 
produção se torna uma questão vital para 
todas as nações civilizadas, indústrias que 
não empregam mais matérias primas vindas 
das regiões mais distantes, cujos produtos se 
consomem não somente no próprio país, mas 
em todas as partes do globo. Em lugar das an-
tigas necessidades, satisfeitas pelos produtos 
nacionais, nascem novas necessidades que re-
clamam para a sua satisfação os produtos das 
regiões e nações que se bastavam a si próprias, 
desenvolve-se um intercâmbio universal, 
uma universal interdependência das nações.  

O atual fenômeno da globalização cultural 
foi inicialmente percebido como industriali-
zação cultural e questionado em função de 
sua vinculação com todos os aspectos da 
decomposição do sistema capitalista. A pas-
sagem da industrialização da cultura para 
a chamada globalização cultural implica 
uma mudança conceitual de origem incerta.  

A transmutação semântica de internacio-
nal para global se efetuou tão rapidamente 
que a teorização se encontra amplamente 
superada pelas profissões de fé. E nada dei-
xa supor que, ela as possa alcançar se con-
siderarmos a pressão do pragmatismo. Nes-
sa linha de pensamento podemos listar uma 
série de fatos listados por inúmeros autores 
justificando a globalização cultural e a inten-
sificação da chamada consciência global, a 
partir da década de 60, tais como, a chega-
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da do homem à lua, o fim da Guerra Fria, o 
aumento acentuado do número de institui-
ções e movimentos globais, o aumento da 
complexidade nos conceitos relacionados a 
gênero e as condições étnicas e raciais, o fim 
da bipolaridade, preocupação mais acentuada 
com a humanidade como espécie, interesse 
na sociedade civil mundial, e a consolidação 
do sistema global da mídia, dentre outros. 

A globalização é definida como a concreti-
zação do mundo inteiro como um único lugar 
e como o surgimento de uma condição hu-
mana global. O processo de globalização tor-
nará o mundo mais unificado e homogêneo.  

A intensificação da compreensão do espaço-
-tempo global pelos processos universais das 
novas tecnologias de comunicação e o poder dos 
fluxos de informação, finanças e mercadorias 
implica o recuo inevitável das culturas locais. 

O processo de globalização pode passar 
a ideia de que o mundo é único, com au-
mento de contato entre as diferentes loca-
lidades. Entretanto, surgirão situações de 
conflito e confronto de perspectivas entre 
diferentes culturas. Ressalta a importância 
do diálogo entre as nações, blocos e civili-
zações que considerem as relações de inter-
dependência e correlações de poder como 
forma de tentar superar as dificuldades. 

O conceito de localidade surge a partir des-
sas reflexões, mas é preciso não confundi-lo 
como um lugar relativamente pequeno, onde 
todos se conhecem, com relações sociais es-
treitas e duráveis e identidade cultural está-
vel. Alguns autores tendem a admitir que até 
mesmo uma nação possa ser considerada 
uma comunidade local. A memória coletiva, 
os monumentos nacionais, a história, os valo-
res e os mitos são os fatores que validam essa 
visão. O que é importante na visão global é 
a capacidade de mover-se em vários focos 

e de lidar com um leque de material simbó-
lico de onde identidades podem ser forma-
das e reformadas em situações diferentes. 

No entanto, a força dos sentimentos nacio-
nais e sua sobrevivência no tempo têm sido 
subestimadas no contexto da globalização. A 
imagem que é apresentada de uma nação sem-
pre vai implicar que uma parte dela é represen-
tada como um todo. Os confrontos bilaterais 
levam, na maioria das vezes, a fazer com que 
uma habilidade apresente aos de fora uma 
imagem simplificada e unificada de si mesma, 
que não corresponde a sua complexa realida-
de interna, mas sim a uma imagem pública que 
lhe convém naquele momento. Isso delimita 
a fronteira simbólica entre ele e os outros, 
porém pode não ser representativa do todo. 

Uma civilização significa, aqui, um amplo 
agrupamento cultural de pessoas que têm a 
mesma língua, história, religião, costumes e 
instituições e também pela autoidentifica-
ção sujeita dos povos. O aumento das inte-
rações entre os povos põe em evidência as 
diferenças culturais e reforçam os conflitos.  

Também o enfraquecimento dos Estados 
propicia o renascimento da religião como base 
para as identidades, abrindo espaço para os 
fundamentalismos. Além disso, a hegemonia 
do Ocidente, hoje no auge do poder, produz 
como reação uma revitalização das demais 
civilizações, como uma tentativa de retorno 
às raízes, já que as características e diferen-
ças culturais são menos mutáveis e de difícil 
conciliação. Tudo isso somado ao crescente, 
ao regionalismo econômico, cujo sucesso leva 
ao fortalecimento da consciência civilista, cria 
condições perfeitas para o choque das civiliza-
ções, que ocorre em dois níveis: micro e macro. 
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No primeiro, grupos adjacentes ao lon-
go das linhas de cisão entre as civilizações 
lutam, muitas vezes, com violência pelo 
controle do território e de cada um. No se-
gundo, Estados de diferentes civilizações 
competem por poder militar e econômico, 
lutam pelo controle de instituições inter-
nacionais e promovem, competitivamente, 
seus próprios valores políticos e religiosos. 

Nesse sentido, há duas importantes li-
nhas de cisão entre as civilizações o confli-
to entre o Ocidente e o Islamismo, e entre 
os Estados Unidos e o Japão. Considera que 
as diferenças tendem a acirrar as divergên-
cias econômicas e criam o campo propício 
para o conflito. Esses conflitos podem se 
transformar em guerras. A próxima guerra 
mundial será uma guerra entre civilizações. 

A teoria da modernização está na base de 
muitos estudos, debates, prognósticos, prá-
ticas e ideias relativos à globalização. Tem 
como teoria fundamental que tudo que é 
social moderniza-se ou tende a moderni-
zar-se nos moldes do ocidente, a despei-
to dos impasses, ambiguidades, dualidades 
ou retrocessos. A modernização do mundo 
implica na difusão e sedimentação de pa-
drões e valores socioculturais predominan-
tes na Europa Ocidental e nos Estados Uni-
dos. Divulga a ideia de que o capitalismo é 
um processo civilizador, superior e fatal. 

Na verdade, o Ocidente está usando as 
instituições internacionais, o poderio mi-
litar e os recursos econômicos para dirigir 
o mundo dentro de seus valores políticos e 
interesses econômicos. Como, por exemplo, 
o Banco Internacional para a Reconstrução 
e o Desenvolvimento (BIRD) / Banco Mun-
dial (BM), a Organização das Nações Unidas 
(ONU) e o Fundo Monetário Internacional 
(FMI). As decisões do Conselho de Seguran-
ça da ONU ou do Fundo Monetário Interna-
cional, que refletem interesses ocidentais, 
são apresentadas ao mundo como resulta-
do das aspirações da comunidade mundial. 

A INFLUÊNCIA DAS INSTITUIÇÕES 
INTERNACIONAIS NA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA 
 
No Brasil, a dependência das políticas do 

Estado e de educação superior a orienta-
ções de organismos internacionais, como o 
BIRD/BM, vai se ampliando gradativamente. 
O Banco Mundial tem exercido significativa 
influência no processo de desenvolvimento 
brasileiro desde 1949, quando o Brasil rece-
beu seu primeiro empréstimo do Banco no 
valor de 75 milhões de dólares. Na década de 
1970, o Banco Mundial teve grande partici-
pação na modernização da agricultura e da 
infraestrutura industrial brasileira. Na déca-
da de 1980, o período mais agudo da crise 
do endividamento externo do país, o BIRD/
BM e o FMI começaram a impor programas 
de desestabilização e ajuste da economia 
brasileira. Não só passaram a intervir direta-
mente na formulação da política econômica 
interna, como a influenciar crescentemente a 
própria legislação brasileira. Podem ser inclu-
ídas aí as políticas recessivas e os programas 
de liberalização e desregulamentação da eco-
nomia brasileira que, nos anos 90, geram o 
agravamento da miséria e da exclusão social. 

Em relação à educação de modo geral, o 
caso histórico mais conhecido de quase to-
tal submissão das políticas públicas estatais 
brasileiras às diretrizes de organismos in-
ternacionais, no caso mais específico dos 
americanos, é dos acordos do Ministério da 
Educação e da Cultura com a United States 
Agency for International Development (MEC 
– USAID), nas décadas de 1960 e 1970. Es-
ses acordos foram decisivos para a elabora-
ção das leis de educação da época: a Lei n° 
5.540/68, que reformou o ensino superior e 
a Lei n° 5.692/71, que fez o mesmo com o 
ensino de 1o e 2o graus (atual Ensino Fun-
damental e Médio). A dependência nesse pe-
ríodo no campo educacional, como em geral 
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tem ocorrido na América Latina, deu-se mui-
to mais no ponto de vista de diretrizes polí-
tico-administrativas do que financeiras, pois 
o setor da educação, no período de 1966-
1983, foi alvo de apenas 1,6% do total de 
empréstimos do Banco Mundial para o Brasil. 

A partir de 1991, o percentual destinado à 
educação dá um salto quantitativo, chegando 
a 29%, ocasião de reformas inspiradas no mo-
delo liberal, principalmente após o governo 
de Fernando Collor. Tais reformas têm como 
objetivo principal uma estabilização econômi-
ca, gerando cortes de gastos públicos, rene-
gociação da dívida externa, abertura comer-
cial e entrada ao capital estrangeiro. Collor 
iniciou o programa de privatização brasileiro 
e contribuiu efetivamente para o desmante-
lamento dos serviços e das políticas públicas. 

Todavia, a influência mais significativa do 
Banco Mundial não se dá tanto pelo volume 
de recursos emprestados, mas especialmen-
te por sua posição estratégica no conjunto 
dos organismos internacionais, que elabo-
ram políticas de desenvolvimento, que vem 
de acordo com os interesses dos países de-
senvolvidos liderados pelos Estados Unidos. 

Em relação ao ensino superior no Bra-
sil, o Banco Mundial propõe uma ampla re-
forma. Após breve exposição das razões 
da crise e dos problemas atuais do siste-
ma de ensino superior, especialmente em 
países em desenvolvimento, apresenta 
quatro orientações chave para a reforma: 

Estimular uma maior diferenciação en-
tre as instituições, incluindo o desen-
volvimento de instituições privadas;  

Proporcionar incentivos para que as insti-
tuições públicas diversifiquem as fontes de fi-
nanciamento, por exemplo, a participação dos 
estudantes nos gostos e a estreita vinculação 
entre o financiamento fiscal e os resultados; 

Redefinir a função do governo no ensino 
superior;  

Adotar medidas que estejam destinadas a 
priorizar os objetivos de qualidade e equidade. 

O Banco Mundial enfatiza que os modelos 
tradicionais de universidades europeias de 
pesquisa são custosos e inapropriados para 
países em desenvolvimento. Para tal, deve-
riam ser criadas diferenciações de Ensino Su-
perior, ou seja, criar instituições não univer-
sitárias e instituições privadas. Assim sendo, 
responder-se-ia mais adequadamente à de-
manda social por esse nível de formação, e as 
Instituições de Ensino Superior seriam mais 
adequadas às mudanças do mercado de tra-
balho. No Brasil pode-se observar a implan-
tação de tais políticas através da criação de 
duas novas instituições de ensino superior 
denominadas Centros Universitários e Ins-
tituições Superiores de Educação e, ainda, a 
implantação de uma nova modalidade de edu-
cação superior que são os Cursos a Distância. 

A criação de instituições privadas seria 
uma forma eficaz de ampliação de matrí-
cula a baixo custo, segundo o Banco Mun-
dial. A qualidade deverá ser uma constante 
tanto em instituições públicas quanto pri-
vadas, e a verificação dessa qualidade se 
dará através do chamado provão (avaliação 
de final de curso) para o ensino superior. 

O documento acima referido refere-se tam-
bém a redução dos gastos de recursos pú-
blicos para as instituições públicas e afirma 
que uma gama de incentivos deve ser pos-
ta em prática, a fim de que as instituições 
ampliem suas fontes privadas de recursos. 

No momento atual encontra-se nas univer-
sidades um assunto polêmico que é a ques-
tão da autonomia universitária. Para o Banco 
Mundial a autonomia universitária está ligada 
à lógica empresarial. O Banco Mundial parte a 
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partir de análises que privilegiam a quantida-
de da clientela, o custo/benefício, a diferen-
ciação institucional, a não participação quase 
total do estado no que diz respeito à adminis-
tração e manutenção do Ensino Superior, obe-
diência às demandas do mercado, o incentivo 
à privatização, a diversificação das fontes de 
recursos, o interesse do privado em lugar do 
público sobre o ensino, justificando dessa ma-
neira o ensino privado o Banco Mundial clama 
maior autonomia para as instituições públicas. 

Entende-se, aqui, por autonomia como dis-
tanciamento dos controles do poder público e 
como capacidade/exigência de busca de recur-
sos das mais diversas fontes, como por exem-
plo: anuidades escolares, vendas de serviços 
de assessoria, desenvolvimento de projetos 
voltados para o mercado, etc. Afinal, as de-
mandas do mercado do setor industrial cons-
tituem para o Banco Mundial base de orienta-
ção dos planos e projetos de ensino e pesquisa 
e serviços das Instituições de Ensino Superior. 

O Banco Mundial se mostra contrário 
às políticas de financiamento das univer-
sidades públicas dos países em desenvol-
vimento e sugere como proposta que, em 
lugar do controle direto, proporcionem am-
bientes políticos favoráveis ao desenvol-
vimento de institutos superiores de edu-
cação tanto públicos quanto privados. 

Uma série de garantias e direitos reivin-
dicados pela sociedade está sendo consa-
grada no texto da Constituição Federal de 
1988. Duas destas garantias ou direitos se 
referem diretamente à instituição univer-
sitária, a saber: os princípios da gratuidade 
do ensino em todos os níveis (Artigo 206) e 
a autonomia das universidades (Artigo 207). 

Relacionando-se à autonomia universitá-
ria, o Governo Federal, que vinha tentando 
há muito limitá-la através de Propostas de 

Emendas Constitucionais, passou a modi-
ficar sua tática graças à aprovação das re-
formas administrativas e previdência. Essas 
reformas criaram para o Governo a possibi-
lidade de promover as alterações desejadas 
através de uma lei Ordinária, de iniciativa 
do Presidente da República. Atualmente, o 
Governo apresenta, através do Ministério 
de Educação, sua proposta de autonomia. 

O MEC divulgou, em abril de 1999, os 
fundamentos para uma lei que provavel-
mente regulamentará a autonomia das 
Universidades Federais, pois se refere, 
somente, às 39 Universidades Federais, 
não incluindo as treze faculdades e esco-
las de ensino superior federais isoladas. 

As diretrizes incluem a possibilidade das 
universidades aumentarem gradativamen-
te suas autonomias individuais através do 
que se chama contrato de desenvolvimento 
institucional, que colocaria opções de ações 
individuais para cada instituição. Seria cogi-
tado um período de cerca de dois anos para 
que cada universidade sofresse um regime 
de autoavaliação que verificasse as condi-
ções da implantação das metas em contrato. 

Assim sendo, sob a ótica da perspectiva go-
vernamental, não teríamos uma Autonomia 
Universitária, mas sim inúmeras. A principal 
exigência é a assinatura de um contrato de 
gestão. As universidades que se opuserem a 
assinar o contrato referido poderão ser sub-
metidas a sérias restrições financeiras para sua 
manutenção, além de só apresentarem auto-
nomia didático-científica. No entanto, aque-
las que assinarem se tornarão organizações 
sociais obterão independência financeira e de 
gestão, além da autonomia didático-científica. 
Dessa forma, o Governo se isentará da obriga-
ção do financiamento das Universidades Pú-
blicas, já que estas obterão recursos através 
dos Convênios e Contratos com o setor privado. 
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 As bases mestras da intitulada Reforma 
da Educação Superior no Brasil estão vin-
culadas aos eixos propostos pelo Banco 
Mundial, que simultaneamente está direcio-
nando toda a Reforma de Estado no Brasil.  

Resta à sociedade se atentar para as conse-
quências que a Reforma do Ensino Superior 
pode causar à qualidade e à democratização 
da educação superior no nosso país, quan-
do se impõe paulatinamente e incessante 
os ideais globalizadores através das políticas 
internacionais e teorias de modernização. 

 EDUCAÇÃO E SOCIEDADE 
 
A educação escolar transmite aos alunos 

várias habilidades e competências através 
das reflexões a teoria e prática da socie-
dade, da natureza, filosofia, culturas, cren-
ças e também das interações sociais que 
se dão através das práticas pedagógicas. 

As concepções de mundo dominantes na 
sociedade estão caracterizando intrinse-
camente e influenciando os universos cul-
turais. A globalização está afetando infa-
livelmente as grandes estruturas. É certo 
supor que daí resultem consequências para 
o sistema escolar. Transformações sociais 
de grande ordem estão ocorrendo visões 
ou concepções de mundo, que parcialmen-
te demonstram o andamento das novas ne-
cessidades e decorrentes das mudanças das 
realidades sociais, procurando respondê-las. 

É claro que, em parte, o sistema escolar seja 
reeducado pela sociedade, que está passando 
por inúmeras modificações. Por sua vez, o sis-
tema escolar, a partir do momento em que tra-
duz as mudanças em linguagem pedagógica, 
também reeduca a sociedade. Cabe ressalvar 
que essa tarefa não deverá ser necessariamen-
te do tipo passivo e reprodutivo. O sistema 
escolar tem certa autonomia de criar concep-
ções alternativas de educação, de modo que 

a reeducação da sociedade não se dê uni-
camente, segundo o parâmetro dominante, 
mas que priorize as perspectivas democráti-
cas que sirvam à maior parte da população. 

Em relação às universidades também não 
é diferente. Inúmeras ideias novas e reali-
dades ditadas pelos tempos atuais terão de 
ser assimiladas e convertidas em concep-
ções e ações pedagógicas. Todavia, outras 
ideias deverão estar sujeitas à crítica, já que 
divergem das concepções que têm alimenta-
do uma parte significativa das tradições uni-
versitárias, as quais têm demonstrado, atra-
vés dos anos, serem de real valor científico, 
pedagógico, organizacional e democrático. 

Nosso país possui cerca de 1,56 milhão 
de estudantes de graduação em institutos 
de nível superior, significando 12% do to-
tal de idade matriculados em 99 universida-
des, 89 faculdades integradas e 709 esta-
belecimentos isolados de ensino superior. 

A situação atual da educação superior brasi-
leira pode ser descrita em função dos princi-
pais papéis que ela desempenha ou deveria de-
sempenhar nas sociedades contemporâneas. 

Formação para as profissões liberais clássi-
cas (direito, medicina, odontologia, engenharia 
e outras): Representa o setor mais tradicional 
da educação superior brasileira, e possivel-
mente o mais preservado pela capacidade de 
resistir ao processo de massificação e as mu-
danças organizacionais, a partir dos anos 70. 

Dados de 1988 demonstram que 36% 
dos candidatos, mais de 16% das vagas e 
22% dos formandos estavam nessas carrei-
ras. A grande maioria dos estudantes segue 
as chamadas novas profissões, e um núme-
ro seguir carreiras técnicas ou vocacionais. 
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Apesar de algumas faculdades tradicionais 
terem resistido muitas vezes com sucesso às 
inovações introduzidas pela reforma univer-
sitária de 1968, preservando seu formato de 
escola e a coerência relativa de seus cursos, 
a grande demanda por esse tipo de educação 
superior levou à proliferação de escolas supe-
riores que ofereciam esses títulos, ao mesmo 
tempo em que ocorria uma gradual erosão do 
modelo tradicional de profissional liberal, e 
sua substituição por formas de trabalho as-
salariado. Esse processo se explica, em parte, 
pela saturação do mercado para as profissões 
liberais clássicas; e, em parte, como no caso 
da medicina, pela expansão do sistema previ-
denciário e as empresas prestadoras de ser-
viço de saúde, que contratam médicos como 
assalariados. A concentração de profissionais 
liberais nos grandes centros urbanos levou a 
problemas de desemprego ou subemprego 
nas capitais e a ausência de profissionais qua-
lificados no interior e nas periferias urbanas. 

A qualidade média da educação oferecida 
por esses cursos tem diminuído, segundo o 
consenso existente, ainda que não existam 
indicadores a este respeito. A introdução da 
pesquisa científica é muito difícil. Com raras 
exceções, mesmo nas melhores escolas de 
medicina e odontologia, a maior parte dos 
professores é profissional liberal atuante, que 
não se dedicam de forma integral à atividade 
acadêmica. Isso é mais acentuado nas áreas 
de Direito e Engenharia. Há grande carên-
cia de profissionais de tecnologia e saúde no 
país, porém o mercado não remunera esses 
profissionais conforme suas aspirações, o que 
leva a uma grande pressão das corporações 
profissionais contra a criação de novos es-
tabelecimentos de ensino em seus campos. 

A expansão do ensino superior diminuiu a 
função de formação de elites e acentuou o 
caráter regional das instituições de ensino 
superior, concomitantemente os conteúdos 

profissional e científico de diversas insti-
tuições aumentavam sua qualidade. Atual-
mente, as universidades federais de todas 
as capitais dos estados brasileiros são locais 
de passagem dos filhos da elite de diversas 
regiões do país. Não há nada no país que re-
produza o grande papel das Grandes Escolas 
Francesas, da Ivy League americana ou da 
Universidade de Tóquio no Japão. Em termos 
de Estado, a Universidade de São Paulo em 
suas faculdades mais tradicionais e a Escola 
de Administração de Empresas da Fundação 
Getúlio Vargas são grandes representan-
tes de desempenho para elites. De 1950 a 
1960, o Instituto Tecnológico da Aeronáuti-
ca teve um papel relevante na formação de 
lideranças, lugar hoje que parece perdido. 

Educação Vocacional: No Brasil corresponde 
a educação técnica. Apesar da maioria dos es-
tudantes brasileiros de nível superior estudar 
em “estabelecimentos isolados”, que repre-
senta os não universitários, não há diferença 
legal, nem cultural entre um título pós-secun-
dário ou vocacional. Um número reduzido de 
escolas estaduais e escolas técnicas federais 
(CEFETS) oferecem ensino de boa qualida-
de. A principal representação vocacional que 
subsiste, em termos de primeiro e segundo 
graus, é aquela proporcionada pelo sistema de 
aprendizagem industrial, que se encontra sob 
direção da Federação Nacional de Indústrias. 

Formação de Professores: A formação de 
professores se dá nos quatro primeiros anos 
em Escolas Normais de nível secundário e pos-
teriormente ela é realizada nas universidades. 
Como perspectiva dessa diferenciação, sabe-
-se que até a quarta série do ensino básico os 
alunos estudam com um único professor, cujo 
trabalho pedagógico é de caráter semi mater-
nal, que não necessitaria de educação superior. 
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O EDUCADOR DIANTE DA 
GLOBALIZAÇÃO 
 
Por outro lado, muitos reconheceram que 

a graduação corresponde a um segundo grau 
mais sofisticado, pelo fato dos alunos che-
garem muito verdes e é necessário investir 
longo tempo na devida preparação, talvez 
seja porque a própria graduação oferece 
muito pouco, quase nada. A universidade, 
realmente, começaria no mestrado, quando 
surge a necessidade de pesquisar, ler siste-
maticamente, testar e produzir conhecimen-
tos, elaborar com o próprio punho. Há, no 
entanto, mestrados nos quais os alunos ela-
boram somente a tese, não passando este 
de mero exercício acadêmico, porque é tudo 
baseado em aula expositiva, cópia ou prova. 

Sendo assim, não conseguimos atingir 
o patamar da produção própria como cri-
tério fundamental da definição do pro-
fessor, nem consolidamos pesquisa como 
algo absolutamente cotidiano. De modo 
geral, pesquisa na universidade está cer-
cada de alguns possíveis equívocos:  

Por vezes, surge como pesquisa institucio-
nal, significando um lugar e um grupo espe-
cífico dedicado somente a isto, tendencio-
samente pleiteando contratos exclusivos; 

Outras vezes, surge como produ-
to individual exigido formalmente e 

quase nunca realizado; 
Comumente, surge como projeto finan-

ciado por entidades específicas (sobretudo 
públicas e estrangeiras) como algo preso a 
uma eventualidade financeira e institucional; 

Certas vezes, surge como maneira de 
reforçar o salário baixo do professor. 

Dificilmente, pesquisa é o próprio oxi-
gênio da universidade, aquilo que a tudo 
move e justifica, e que se faz cotidianamen-
te, a todo o momento. Pesquisa é atitude 
diária, não é resposta de encomenda even-
tual. Não pode ser realizada por motiva-
ções extrínsecas, tais como pagamento adi-
cional, ambiente adrede, horário especial. 

Apenas dão aulas copiadas, repassadas 
como cópia da cópia. Não se deve justificar 
tempo integral ou dedicação exclusiva só para 
ensinar. É falsa a desculpa de que se necessita 
tempo considerável para preparar aula, pois 
preparar aula só pode significar incorporá-la 
na pesquisa. Quem tem atitude de pesqui-
sa está em constante estado de preparação. 

Assim sendo, certamente só podemos dar 
aula daquilo que definimos através da pesqui-
sa. Não é correto esperar que o professor sai-
ba dar aula de qualquer coisa e nem instigar no 
aluno a expectativa de que o professor expli-
ca a matéria, dando ao aluno uma visão geral, 
dispensando inclusive a leitura e a elaboração 
própria. Os questionamentos principais aí são: 

Professor não existe para explicar ma-
téria, de forma que a leitura prévia e a 
elaboração sejam dispensadas pelo alu-
no. O professor deve significar cami-
nhos que levem a autonomia individual; 

O aluno forma visão geral através de 
farta e sistemática leitura seguida de 
elaboração. A visão geral advém me-
nos de explicações meramente copiadas; 

A aula adequada contém conhecimen-
to atualizado e em processo de atua-
lização constante, que permitam a in-
trodução e motivação à produção; 
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O professor-pesquisador será para o alu-
no motivador no rumo da pesquisa, de for-
ma a eliminar a expectativa passiva ou mera-
mente explosiva alheia; O aluno não procura 
qualquer professor ou aula, mas certa com-
petência produtiva comprovada, capaz de 
oferecer conhecimento atualizado e atual; 

A aula que substitua leitura é ociosa e equi-
vocada, pois o aluno já sabe ler; 

O fato de repassar conhecimento alheio 
pode ser facilmente substituído pelos meios 
eletrônicos. 

 
A universidade ainda não conseguiu elabo-

rar a convicção teórica e respectiva prática 
do que seria um projeto próprio de desenvol-
vimento. Por um lado, mostra-se produtiva 
quando inventam aulas metódicas e sistemá-
ticas. Diversos professores são apreciados 
por sua eficiência nesta tarefa. Por outro lado, 
tornam-se figuras do passado e vivem da re-
dação antiga ensino/aprendizagem. Cultivam 
postura educacional reprodutiva, porque 
acreditam que a nova geração repete a outra. 
Atualmente, a nova geração tem que superar 
a outra. Os desafios geracionais não são os 
mesmos. O ritmo acelerado de mudança im-
põe, para cada geração e no interior da mes-
ma geração, desafios sempre renovados. Aula 
de repasse significa apenas um gancho ins-
trucional que não educa e não produz ciência. 

Neste contexto, algumas reflexões seriam: 
Vida acadêmica se desenvolve no laboratório, 

através da pesquisa, experimentação e criação; 
O fundamental não é escutar a cópia e ficar 

com a cópia da cópia, mas construir sua pró-
pria elaboração; 

É fundamental construir programação na 
qual os alunos sejam 

desafiados a produzir seminários e apresen-
tações com contribuições próprias; 

Biblioteca renovada e atualizada é ins-
trumentação fundamental e tão ne-
cessária quanto professor produtivo; 

É relevante a disponibilidade de ins-
trumentos eletrônicos, porém estes não 
substituem leitura e elaboração própria; 

A autoridade do professor deve pro-
vir da competência em termos de produ-
ção própria, não de uma formalidade vazia; 

A maior parte dos professores só pode 
“ensinar” porque só “aprendeu”, o que leva 
a uma relação tradicional professor-aluno.

 
De certa forma, a didática atual “ensina” os 

professores através de estratégias e métodos 
para combater guerras medievais, enquanto 
o mundo moderno clama por atitudes e ins-
trumentos totalmente diferentes. O salário 
do professor “horista” de cursos noturnos 
aproxima-se de profissões braçais ou equi-
valentes. Hoje, a decadência é constante 
nesta realidade. Ensinar a copiar é o suca-
teamento da educação e vale como sucata. 

Na verdade, a universidade já não sabe mais 
o que é ciência, e talvez educação. Hoje, o fe-
nômeno científico assumiu o lugar de inovação 
como processo, baseando-se no desafio de 
aprender a aprender. Este desafio possui como 
objetivo principal a capacidade crítica e criati-
va, como parte de uma atualização contínua. 

São expectativas arcaicas neste contexto: 
ver ciência como um conjunto de conheci-
mentos apropriáveis, repassados armazená-
veis; fixar-se em paradigmas cristalizados, ao 
invés de tentar superá-los; exacerbar ideolo-
gias, ao invés de enfrentar a realidade através 
da reflexão e flexibilidade ideológica; conten-
tar-se com discursos estereotipados desvin-
culados da realidade; não privilegiar a produ-
ção própria com qualidade formal e política. 
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O envelhecimento científico é o fenôme-
no inevitável, especialmente nas institui-
ções que só ensinam, porque tal postura 
está condenada a ser defasada e descom-
prometida com o futuro da sociedade. 

Todavia, o professor que não pesquisa, não 
pode ser educador na universidade. É neces-
sário abandonar a postura arcaica de que en-
sinar significa falar com os alunos com ênfase, 
prender-lhes a atenção, obrigá-los a respeitar a 
autoridade do professor. Na pedagogia da far-
sa, na qual a aula é copiada, só resta recorrer à 
maquiagem, para disfarçar as rugas do tempo. 

Existem dois erros aí: 
acreditar que apenas pelo fato de ter lido os 

outros ou escutado aulas seja 
viável para dar aulas; 
acreditar que os alunos, copiando e escu-

tando aulas copiadas, consigam 
adquirir instrumentação e conteúdo cientí-

fico. 
Falta essência: ciência e educação. Profes-

sor formador formará professores formado-
res. Tanto o professor quanto o aluno deverão 
ser capazes de produzir ciência criativamente, 
ocupando-se como sujeito deste processo. A 
educação deverá formar competências eman-
cipatórias, para tal necessita basear-se em 
ambientes críticos e criativos. A questão da 
autoridade professor-aluno é inegável, mas de 
faz necessário abandonar o caráter de “auto-
ridade do saber” para acolher “a competência 
comprovada”, observável no professor perante 
a um aluno iniciando sua carreira acadêmica. 

Os meios de comunicação falam constan-
temente em globalização, mundialização da 
economia, mercado globalizado e termos cor-
relatos. Todos esses termos, provavelmente, 
estão sendo incorporados como parte da lin-
guagem corrente da população, provavelmen-
te incorporados a uma descontextualização 
de sua produção histórica, caracterizando-
-se como mais um modernismo ou modismo. 

Quais são as características da globa-
lização? Qual o posicionamento da uni-
versidade perante estas transformações? 
Que implicações a globalização teria nas 
funções da instituição universitária, prin-
cipalmente na formação de seus alunos? 

Façamos uma reflexão acerca das caracte-
rísticas do profissional que está entrando ou 
concluindo nossas faculdades atualmente e 
que em breve estarão atuando no mercado de 
trabalho. Que aspectos devem ser implemen-
tados na formação do aluno, para que ele pos-
sa atuar convenientemente em sua profissão?  

Será necessário mudar as grades curricu-
lares para atender o mercado de trabalho? 

Para refletirmos sobre o tema propos-
to, devemos demarcar cinco princípios 
que são fundamentais para se repensar o 
perfil do profissional que deve atuar nos 
próximos anos no mercado de trabalho: 

Não se deve pensar exclusivamente em glo-
balização de economia, em contraposição à 
globalização econômica, melhor pensar na to-
talidade que caracterizam homem e sociedade; 

Os profissionais que estão sendo for-
mados em nossas escolas devem apresen-
tar flexibilidade, criatividade, trabalho em 
equipe; visão global e dos seres como par-
te de suas características profissionais; 

Somente uma parte da formação profis-
sional acontece na universidade, torna-se 
fundamental a concepção de educação per-
manente ou continuada, como base para o 
verdadeiro desenvolvimento profissional; 

A graduação é o momento crucial para envol-
ver o aluno na construção de seu conhecimento; 
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A interdisciplinaridade deve estar na 
base do ensino de graduação, isto pode 
ser atingido com a organização do conhe-
cimento em núcleos temáticos ou rede. 

Tais princípios são fundamentais para 
uma mudança das concepções, que carac-
terizam a organização curricular e o per-
fil dos profissionais formados atualmente 
pela maior parte dos cursos de graduação. 

Ao invés de uma formação geral (no senti-
do tradicional que tem sido empregada) ou de 
formação especializada e/ou superficial, faz-
-se necessária à formação da visão de totali-
dade da realidade, visão essa elaborada a par-
tir da busca das múltiplas dimensões do saber. 

As características básicas de tal profissional 
são: criatividade, capacidade de trabalho em 
equipe, visão global e crítica da realidade, edu-
cação continuada, entre outras. Mas o mais 
importante é pensar-se nos conceitos bási-
cos que estão relacionados à sua formação 
e influenciando na organização do currículo. 

Considerar o mercado não quer dizer que 
os currículos serão alterados a cada pers-
pectiva no setor produtivo. As bases de um 
conhecimento sólido e a busca de uma visão 
na totalidade certamente podem ser garanti-
das sem alterações curriculares constantes. 

Atualmente, vivemos uma situação de con-
flito de interesses. A questão que se deve 
colocar é a possibilidade de diminuir ou su-
perar tais conflitos de maneira que os inte-
resses sejam congruentes. Esta possibilidade 
trará profundas modificações nas caracterís-
ticas do mercado de trabalho, e consequen-
temente no perfil profissional para o mes-
mo. Mais uma vez, a universidade necessita 
não apenas estar atenta a tais modificações, 
mas ser ela própria agente de mudanças e 
de formação de visões transformadoras. 

Profundamente articulada com as formas 
de produção de conhecimento, outra ca-
racterística da formação de profissional é 
a tendência à especialização precoce dos 
alunos, o que, sem dúvida, limita a possibi-
lidade de visão global desse mesmo conhe-
cimento. Torna-se evidente que todo esse 
direcionamento para especialização pode 
levar o aluno a todo o distanciamento do 
que deveria ser o objetivo fundamental da 
graduação: o desenvolvimento de uma vi-
são global e crítica da área de formação. 

Outros aspectos devem ser considerados, 
quando analisamos os fatores que interferem 
na definição do perfil profissional na gradua-
ção. A universidade necessita, a cada momen-
to, definir-se entre diferentes alternativas: aula 
como depositário de informações ou como 
construtor de conhecimentos, ensino organi-
zado em disciplinas ou desenvolvimento atra-
vés de núcleos temáticos e articulações em 
rede. Para optar pela transformação, pela ino-
vação necessita de espaços de atuação e par-
ceria para esse trabalho. O projeto pedagógi-
co pode constituir-se em um desses espaços.  

AS MÚLTIPLAS FACES DA 
GLOBALIZAÇÃO 
 
A globalização não é nova em sua origem. 

Ao longo da história da sociedade humana, 
é possível perceber-se a expansão das ideias 
que hoje se caracterizam como globais. Um 
marco histórico do processo de globalização 
é, sem dúvida, a implantação de um modelo de 
produção em série fundamentado nos princí-
pios tayloristas e fordistas, que enfatizavam 
a eficiência e rapidez nas linhas de produção. 

Atualmente, a globalização está relacio-
nada a um modelo de produção em que a 
robotização (o usa da microeletrônica) as-
sume papel fundamental na sociedade e 
produz reflexos na formação profissional. 
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Analisando o significado das tecnologias in-
formatizadas e as formas de organização de 
trabalho, que caracterizam o sistema produ-
tivo atual, as mudanças observadas são uma 
decorrência inevitável não da tecnologia em 
si mesma, mas das escolhas sociais e das es-
tratégias políticas de sua utilização. Destaca-
-se também algumas polêmicas consequen-
tes dessa forma de produção, entre as quais a 
meta da qualificação profissional: um profis-
sional polivalente, com conhecimento e domí-
nio sobre o conjunto do processo produtivo. 

É necessário considerar a globalização mais 
do que a internacionalização da economia. A 
globalização que se observa hoje é econômi-
ca, mas também social política e cultural. A 
abrangência deste conceito tem implicações 
bastante diversificadas: para alguns, é um pro-
cesso necessário e que ocorrerá sem proble-
mas mais graves, para outros, refere-se a um 
processo de sofisticação máxima do sistema 
capitalista, portanto, violenta e traumática, ge-
rando desemprego, interferindo nas culturas 
nacionais e abalando a soberania das nações. 

Os meios de comunicação de massa têm 
exercido papel fundamental no processo de 
globalização, em especial pelo significado que 
os mesmos podem ter formação cultural da 
sociedade. Em diferentes países os meios de 
comunicação de massa se destacam como 
propagadores de um padrão de globaliza-
ção de comportamento que, se por um lado 
pode favorecer a formação de uma visão mais 
abrangente e Neste duplo e contraditório pa-
pel dos meios de comunicação, destaca-se a 
formação de conceitos e preconceitos que 
caracterizam a dinâmica da sociedade atual. 
Este papel é importante pela possibilidade 
de sua abordagem na escola. A terceira face 
da globalização – sua interferência na cultura 
dos homens – também deve ser considerada 
quando trata de definir o perfil profissional. 

Para que se possa avançar na análi-
se da ordem mundial associada ao pro-
cesso de globalização, deve-se refle-
tir sobre qual modelo de sociedade 
estamos querendo construir enquanto cida-
dãos e enquanto profissionais da educação. 

Na elaboração da sociedade, é necessária 
a superação dos limites de uma globalização 
essencialmente econômica pela retomada 
de uma visão da totalidade nas relações so-
ciais, culturais e políticas. Os conhecimen-
tos científico e tecnológico da universidade 
devem ser analisados criticamente. Não se 
deve utilizar tais conhecimentos para o pro-
gresso, mas tentar definir a serviço de quem 
está nesse progresso, de forma articulada, 
o conhecimento científico e tecnológico. 

  
UNIVERSIDADE E MERCADO DE 
TRABALHO 
 
A globalização está afetando consideravel-

mente grandes estruturas da sociedade. Su-
põe-se que daí resulte consequências para 
o sistema escolar. As concepções de mundo, 
que parcialmente exprimem o andamento 
das realidades sociais, sofrem transforma-
ções importantes e a educação, não poden-
do elidi-las, deverá lhes dar uma resposta. 

Muitas vezes, o papel da educação em rela-
ção a essas grandes transformações, até cer-
to ponto, ocorre independente dela mesma, 
pela intervenção de muitos aspectos é fre-
quentemente de natureza reprodutiva. Isto 
significa que um dos movimentos realizado 
pelo sistema educativo ante essas realidades 
macro social é de caráter reativo e adaptativo. 

Nas nossas universidades públicas isso não 
é diferente. Diversas concepções e realidades 
ditadas pelos tempos atuais terão de ser assi-
miladas e convertidas em ações pedagógicas. 
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Atrás, todavia, deverão estar sujeitas crí-
ticas, uma vez que se chocam com concep-
ções inerentes às tradições universitárias. 

Atualmente, é usual a afirmação em que 
nos encontramos no ápice de uma nova re-
volução industrial, desta vez suscitada pela 
microeletrônica, a cibernética e a informática. 

Não deixa de ser irônico que, sob a égi-
de da globalização econômica e política, a 
universidade necessite reiterar, perante si 
mesma e a sociedade, a importância da ci-
ência e da tecnologia para o desenvolvi-
mento econômico, político e cultural. Esta 
é a realidade dos acontecimentos ou fatos, 
ao menos se a mesma se recusar a exercer 
a função de mesa transmissora e se dispu-
ser a desempenhar um papel de protagonis-
ta dos acontecimentos, puxando a história. 

Independente da reafirmação teórica e prá-
tica a universidade não deve ser conduzida 
sob a luz do passado. O conhecimento cien-
tífico tem uma importância prática que não 
tinha outrora. O estudante de ciências não 
pode se focar predominante e unicamen-
te em algumas de suas descobertas. Junto 
com ele deve surgir uma visão mais articu-
lada do conjunto das ciências, uma menta-
lidade sensível à investigação e, como não 
poderá deixar de ser atrelada ao conjunto 
de ferramentas epistemológicas e meto-
dológicas capaz de guiar a ação científica. 

A educação superior no Brasil depende em 
parte de mudanças políticas e de cenários de de-
senvolvimento futuro da sociedade brasileira. 

Perspectivas demográficas – as projeções 
demográficas preveem uma expansão contí-
nua da população do país para as próximas 
décadas. Só se farão sentir as reduções da 
taxa de natalidade ocorridas nas décadas de 
1970 a 1980 na faixa etária dos 20 do próxi-

mo século. A expansão da demanda de novos 
grupos sociais (mulheres, pessoas mais velhas 
e que trabalham), demonstra ter se completa-
do. A demanda da educação superior brasilei-
ra estará conectada ao aumento de formados 
pelo sistema de educação secundária que não 
está se expandir do significativamente, mas 
possivelmente às pessoas que já concluíram 
o segundo e terceiro graus na busca de novas 
oportunidades e alternativas educacionais. 
O total de inscrições para vestibulares foi de 
1.921 milhão em 1988 para 463 mil vagas ini-
ciais, em um total de 1.503 milhão de matrí-
culas. Em 1988, um em cada dois estudantes 
termina o curso, o que significa que somen-
te 11,59% dos que se candidatam à univer-
sidade conseguem concluir seus cursos. Um 
aumento repentino de admissões na univer-
sidade brasileira nos próximos anos, sem ou-
tras alterações mais significantes no sistema, 
poderia representar uma redução do núme-
ro de formados por ingressantes, aumen-
tando dessa forma a ineficiência do sistema. 

Cenários econômicos – um cenário de estag-
nação econômica para as próximas décadas 
atuará diretamente sobre o sistema de Ensino 
Superior tanto do fato da capacidade do Esta-
do manter o sistema, quanto das pessoas em 
pagar os cursos privados. Isto significaria não 
uma redução da demanda por educação supe-
rior, mas certa tendência à ampliação dos cur-
sos de baixo custo, um reforço das demandas 
políticas por privilégios políticos associados a 
diplomas e uma forte pressão sobre o sistema 
público para diminuir sua seletividade e am-
pliar os números de vagas para os estudantes. 
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Uma previsão mais otimista de retomada do 
desenvolvimento econômico e saneamento 
das finanças nas esferas federal e estadual 
evitarão que as universidades públicas con-
tinuem a se degradar. As universidades pú-
blicas não aumentam suas vagas há muitos 
anos e o controle sobre os gastos governa-
mentais não propiciará a expansão das mes-
mas no futuro próximo, a não ser por um 
melhor aproveitamento dos recursos de que 
já dispõem. O sistema privado, ao contrário, 
aproveita as políticas mais abertas das auto-
ridades federais para expandir seus cursos. 

Atualmente, existem inúmeras centenas de 
pedidos de autorização de abertura de novos 
cursos privados junto ao Ministério da Edu-
cação. 

O governo tem se limitado, até hoje, a for-
malizar autorizações e credenciamentos de 
cursos superiores privados que estão reco-
nhecidamente sujeitos a fraudes e acomoda-
ções, inexistindo mecanismos de acompanha-
mento e desempenho dos cursos através do 
tempo. Nem o Ministério da Educação, nem as 
secretarias ou conselhos possuem estrutura 
para uma fiscalização e avaliação permanente. 

Atualmente, não se tenta prever de quantos 
médicos, economistas, advogados e sociólo-
gos serão necessários para o país daqui a dez 
anos. As sociedades e seus mercados estão en-
volvidos de maneira imprevisível, e o lugar que 
abrem às inúmeras profissões depende muito 
das tradições, do prestígio e do reconhecimen-
to legal e social que cada uma delas recebe. 

Uma área que oferece a existência de metas 
quantificadas é a de formação de professo-
res, dada à necessidade urgente de expan-
são do ensino básico e secundário do país. 
A maior dificuldade aqui é os baixos salários 
e o pouco prestígio social do trabalho do-
cente, afastando o pessoal bem qualificado. 

No entanto, existem pressões internas e 
externas importantes que podem levar a re-
sultados mais favoráveis. No seu interior, as 
universidades possuem pessoas que se pre-
ocupam seriamente com qualidade e seus 
diferentes papéis sociais e lutam por isso. 
Externamente, à medida que a economia 
do país se desenvolva, existirão incentivos 
crescentes para a universidade responder 
de forma adequada às suas necessidades. 
Em relação ao Governo, a necessidade de 
competir por recursos com outras ativida-
des poderá exercer um efeito benéfico so-
bre as instituições de educação superiores, 
que paulatinamente necessitarão mostrar 
sua importância, seu papel e desempenho. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
A instituição universitária traz para si grandes expectativas em relação ao futu-

ro, ao mesmo tempo tem envelhecido de forma irrecuperável.  Na maioria das ve-
zes, os professores demonstram perfis improdutivos, habituados a aulas copia-
das, a exposições repetitivas de textos alheios, órfãos de produção própria etc. 

Fato impressionante é que os educadores ditos críticos ainda se baseiam na didática ensino 
- aprendizagem como única forma de opção da escola. O aprender como papel exclusivo do 
educando que desenvolvido através de uma atitude de submissão, acatamento e obediência. 

A formação do sujeito competente e consciente está baseada no aprender, po-
rém sua base encontra-se no saber pensar. Enquanto a didática não for con-
cebida sob a perspectiva emancipada, a pedagogia representará o passado. 

A universidade deverá unir-se melhor ao mundo produtivo e econômico, aprofundando o 
compromisso de comandar e humanizar a modernidade, e também fazer pesquisa básica li-
gada à indústria e pesquisa operacional em ambiente de mútua fecundação. Caso contrá-
rio, se a universidade não marchar nessa direção, a modernidade será imposta de cima para 
baixo e de fora para dentro, pela produção, pelo consumo e pelos meios de comunicação. 

Entretanto, para cumprir seu verdadeiro papel social, a universidade deverá renas-
cer, deverá exercer autocrítica, buscando adequar-se a uma perspectiva emancipa-
da e criativa. Tais perspectivas incidirão sobre a produtividade e alargaram o espa-
ço de influência e ocupação da posição central na contenção dos desvarios do mercado. 

O profissional formado pela universidade deverá ter a produtivida-
de centrada na elaboração própria através de uma atitude construti-
va, confrontadora e pertinente com a noção de sujeito histórico e crítico.
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O PAPEL E OS EFEITOS DA NOVA LDB NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

RESUMO

As legislações educacionais buscam atingir a qualidade de educação em cada país. Na história 
recente do Brasil diversas leis foram feitas para alcançar esses objetivos e atualmente a 
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira é uma que se destaca. Esta legislação 
tem o papel de promover a garantia da qualidade de educação, ainda que tenha avanços e 
dificuldades em sua execução. Seus efeitos têm sido sentidos pelos brasileiros nas últimas 
duas décadas e continuarão a ser alvo de debate e aperfeiçoamento constante.

Palavras-chave:  Legislação educacional;  Nova LDB;  Educação;  Legislação; Lei Nacional de 
Educação.
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INTRODUÇÃO 

Segundo o artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira: a educa-
ção abrange os processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convi-
vência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos so-
ciais e organizações da sociedade e nas manifestações culturais (Brasil, 2010, p. 7). 

Esses processos formativos são essenciais para o desenvolvimento do indivíduo e socie-
dade. Cada país define seus objetivos, critérios e métodos para alcançar esses objetivos, 
de forma que a sua legislação ampara suas ações por meio de seus diversos órgãos com-
petentes. Sendo assim, os diversos atores no processo educacional necessitam acompa-
nhar as leis vigentes no país para que possam atuar dentro de sua esfera específica. Nes-
se contexto o estudo da lei basilar da educação brasileira, a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira – LDB, é o foco de análise presente neste artigo. Esta lei tem orien-
tado e normatizado o modo como a educação deve acontecer em nosso país nos últimos 
20 anos e em seus artigos residem a visão de diversas legisladores que objetivavam não 
somente cumprir o que a Constituição determina, mas aperfeiçoar o ensino no Brasil.

Este objeto em questão é alvo de estudos de diversos pesquisadores e objetiva-
-se aqui aprofundar a discussão desse tema, sem esgotá-lo, de forma que possamos des-
cobrir como a legislação escolar, e particularmente a Nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira, influencia no desenvolvimento pleno dos alunos em nosso país. 

Esta temática justifica-se, visto que a legislação educacional é que orienta o sistema de 
educação no país, com regras e normas que se transpõem para o funcionamento dos vários 
órgãos a ela pertencentes, conforme encontrado em Sousa (1986). Ao longo da história as 
diversas legislações mudaram a forma de pensar a educação no Brasil e na história recente a 
Constituição Federal de 1988 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira permitiram 
uma visão ampliada e profunda do modo de ensinar e aprender. Na visão de Pedro Demo 
(1997) essa legislação atual possui ranços e avanços, visto que preserva algumas caracterís-
ticas conservadoras e outras inovadoras. Assim, ela em si mesma não tem o poder de mudar 
a realidade educacional, como nos ensina Carvalho (1998), mas contém em si os elemen-
tos para que aqueles que gerenciam a execução dessas leis possam transformar a realidade.

Utilizar-se-á da pesquisa bibliográfica em livros e artigos científicos em revistas de 
cunho pedagógico e de universidades, bem como de sites de cunho acadêmico a respei-
to do tema legislação escolar, em específico a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Bra-
sileira. A própria legislação em questão será fonte de referência para a produção do artigo.

Durante o artigo discutir-se-á a importância da legislação escolar no desenvolvimento dos 
alunos e suas mudanças na história recente, o que é a LDB, como ela foi criada e como ela 
é composta, serão levados em conta seus atrasos e excessos, verificar-se-á o papel da LDB 
na construção de uma educação de qualidade no país e os efeitos dessa legislação em al-
guns aspectos de nosso cotidiano, sejam eles, a progressão continuada, a formação e va-
lorização do professor e as mudanças nos níveis de ensino, em especial no nível superior.
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A LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL DA 
HISTÓRIA RECENTE DO BRASIL

A legislação escolar ao longo da histó-
ria recente do Brasil teve uma influência gi-
gantesca no desenvolvimento dos alunos, 
ora levando os alunos a se tornarem meros 
receptores do conhecimento, por meio da 
inadequação e coerção, ora sendo permissi-
va em excesso se recusando a qualquer for-
ma de rigidez e autoritarismo, colocando em 
alta estima a comunicação dos alunos, em 
detrimento de uma organização e ordem em 
sala de aula, como discute Caldana (1998).

Essas questões são de extrema importân-
cia no momento em que nos debruçamos 
sobre o estudo da legislação educacional 
brasileira. Sobre este ponto, há autores que 
expressam preocupação na forma como tem 
sido conduzido todo o processo educacional.

A história mostra que a educação escolar 
no Brasil nunca foi considerada como priori-
dade nacional: ela serviu apenas a uma de-
terminada camada social, em detrimento das 
outras camadas da sociedade que permane-
ceram iletradas e sem acesso à escola. Mes-
mo com a evolução histórico-econômica do 
país (...); mesmo tendo, ao longo de cinco 
séculos de história, passado de uma econo-
mia agrária-comercial-exportadora para uma 
economia baseada na industrialização e no 
desenvolvimento tecnológico; mesmo com 
as oscilações políticas e revoluções por que 
passou, o Brasil não priorizou a educação 
em seus investimentos político-sociais e a 
estrutura educacional permaneceu substan-
cialmente inalterada até nossos dias, conti-
nuando a agir como transmissora da ideolo-
gia das elites e atendendo de forma mais ou 
menos satisfatória apenas a uma pequena 
parcela da sociedade (RIBEIRO, 1993, p. 28.) 

A preocupação na forma como é conduzi-
do processo de criação, execução e desen-
volvimento da legislação educacional em 
nosso país tem sido alvo de diversos estu-
dos de pesquisadores de educação, pois a 
legislação educacional ao mesmo tempo 
que é específica, está relacionada a outras 
legislações, conforme indica Miguel (2007) 
e influencia diretamente na forma como to-
das as esferas de atuação sobre a educação 
agirão num determinado período de tempo.

Nesse contexto a Nova LDB, ou “Lei Darcy 
Ribeiro” transformou, após 35 anos da última 
lei de diretrizes e bases da educação, a forma 
de se pensar em educação no país, a estrutu-
ra e organização da educação, bem como a 
relação entre os entes federativos na promo-
ção de uma educação de qualidade no Brasil.

 
A NOVA LDB

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional – Lei Darcy Ribeiro (Lei nº 9.396, de 
20/12/1996, publicada no Diário Oficial da 
União em 23/12/1996, Seção I), sancionada 
no final de 1996 pelo então presidente Fer-
nando Henrique Cardoso, fixa as diretrizes de 
como deve ser regida a educação no Brasil e 
cumpre um dispositivo presente no artigo 22, 
XXIV da Constituição Federal de 1988, o qual 
diz “Art. 22. Compete privativamente à União 
legislar sobre:” (...) “XXIV - diretrizes e bases 
da educação nacional” (Brasil, 2012, p. 28). 

Essa lei foi produto de um intenso debate no 
Congresso Nacional, desde o projeto que ini-
ciou-se na Câmara Federal, passando pelo Se-
nado Nacional até sua sanção pelo Presiden-
te da República. A interferência do Senador e 
professor Darcy Ribeiro foi especialmente im-
portante para que a lei tomasse o aspecto final.
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É uma lei que, na visão de Pedro Demo 
(1997), por ter poucos artigos (abaixo dos 
100) é muito significativa, pois “num país que 
tem muitas leis para não serem cumpridas, 
sobretudo na esfera da educação, falar pou-
co é garantia de não aumentar as bobagens”. 

Em seu escopo ela define o que é a educa-
ção (art. 1), de quem é o dever da educação 
(art. 2), os princípios que regem a educação 
(art. 3), o dever do Estado (art. 4), responsa-
bilidades da educação básica (art. 5 e 6), a 
gestão democrática, relacionamento com a 
comunidade e autonomia (art. 12 ao 15), or-
ganização e currículo (art. 23, 24, 26 e 27), 
características dos níveis de ensino (art. 29 
ao 36), características das modalidades de 
ensino (art. 37 ao 42 e 58 ao 60), leis sobre 
os profissionais de educação (art. 61 ao 67), 
financiamento da educação pelos entes fe-
derativos (art. 69 ao 71 e 77) e disposições 
gerais e transitórias (art. 78 ao 80 e 87), tais 
como a educação indígena, o ensino à distân-
cia e a instituição da Década da Educação.

Os diversos autores que estudam este tema 
concordam entre si que mesmo com suas difi-
culdades a Nova LDB mudou a característica 
da educação nacional, permitindo flexibili-
dade e legitimidade nas ações educacionais.

 OS RANÇOS DA NOVA LDB

A palavra ranço nos lembra um alimento 
que um dia já foi delicioso se degradando 
no ambiente devido ao mal uso e má con-
servação. Essa é a palavra utilizada por Pe-
dro Demo (1997) em seu livro “A Nova LDB: 
ranços e avanços” para descrever os atrasos 
e descuidos no texto da nova lei educacio-
nal. Ele destaca diversos pontos positivos e 
muitos pontos negativos a respeito da nor-
ma, geralmente ligados à excessiva liberda-
de dada à interpretação para quem for apli-
car a lei, ou por outro lado relacionados ao 

comedimento em ser mais inovador em al-
guns pontos e ainda em outros casos rela-
cionados aos interesses privados dos legis-
ladores envolvidos. O autor chama a lei de 
“pesada” devido aos muitos interesses or-
çamentários envolvidos, tendo alguns pon-
tos de “formulação branda” e outros em que 
“a inovação medra em ambientes abertos”.

Especialmente neste último ponto o autor 
destaca a questão de que o Senador Darcy 
Ribeiro, defensor da escola em tempo in-
tegral, no texto final da lei usou uma forma 
mais flexível de estímulo à escola de tempo 
integral, fazendo com que progressivamente 
as escolas se encaminhem para isso, mas sem 
delimitar quando nem como isso ocorrerá. 
Em outros pontos da lei podemos ver a aber-
tura para que haja a interpretação excessiva 
do leitor, fato que se repete diversas vezes 
no texto e que culmina no que o autor chama 
de “vale-tudo” para que o aluno aprenda, po-
dendo o ensino se organizar, em ciclos, séries, 
períodos, grupos não-seriados e qualquer 
forma que o aluno necessitar para aprender. 

Essas experiências flexibilizadoras da Nova 
LDB certamente tiveram seus impactos positi-
vos, contudo fizeram que os entes federativos 
locais e o ente coordenador federal tivessem 
que regular frequentemente a forma como o 
ensino é organizado em cada sistema de ensi-
no, causando algumas desigualdades em como 
o ensino é realizado em cada região do país.

Desta forma, restaram alguns retroces-
sos e detalhes regionais na legislação.

[...]  o fato inacreditável de a Constitui-
ção ter acolhido, mesmo no último capítulo 
(Das Disposições Constitucionais Gerais), no 
Art. 242, § 2º que o ‘Colégio Pedro II, locali-
zado na cidade do Rio de Janeiro, será man-
tido na órbita federal (DEMO, 1997, p.9).
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Este fato, numa legislação que aborda temas 
nacionais, e outros que são considerados ran-
ços na visão do autor acima citado, ainda assim 
não obscurecem o papel relevante e inovador 
desta legislação e seus efeitos em nossa so-
ciedade mesmo 20 anos depois de sua sanção.

 O PAPEL DA NOVA LDB

O professor Djalma Pacheco de Carvalho 
(1998, p. 81) afirma que a Nova LDB “assinala 
um momento de transição significativo para a 
educação brasileira”, tendo havido momentos 
de intenso debate e outro momento em que 
a influência do professor Darcy Ribeiro cola-
borou diretamente na orientação da política 
educacional. Essa é uma visão semelhante 
à de Pedro Demo (1997) que considera que 
embora a Nova LDB não tenha um texto tão 
“avançado” quanto o do ECA, por exemplo, 
já que este não toca em questões econômi-
cas, ainda assim buscou criar condições le-
gais a fim de atingir os objetivos propostos 
na Constituição, quer seja a não exclusão de 
alunos, pela garantia de vagas, quer seja por 
buscar uma educação de qualidade, na mes-
ma linha de pensamento de Oliveira (2013).

A Nova LDB, assim como as leis de dire-
trizes e bases que vieram anteriormente foi 
alvo da preocupação e atenção de toda a 
sociedade, sua elaboração não foi fácil, de-
morando oito anos para que fosse aprovada 
e sancionada e nela há diversas vozes, nem 
sempre afinadas, mas que, demonstra a re-
alidade brasileira, com toda a sua desigual-
dade e discriminação, conforme nos ensina 
Cury (2013). Os diversos autores referem-se 
alguns pontos novos que se destacam nessa 
legislação, “entre os quais o direito público 
subjetivo, à gratuidade também no ensino 
médio e superior públicos e a gestão demo-
crática” (CURY, 2013, p. 5), “as finalidades e 
fundamentos da formação de profissionais 
de educação; os níveis e o lócus da forma-

ção docente” (CARVALHO, 1998, p. 82), “o 
regime de progressão continuada, a avalia-
ção do rendimento escolar do aluno deverá 
ser realizada periodicamente pelo professor” 
(NEVES, 2004, p. 77). Todas essas novidades 
presentes na LDB mudaram as discussões a 
respeito da educação, pois hoje discute-se 
ainda questões ligadas à educação pública 
e privada, gestão democrática, progressão 
continuada, entre outras que foram citadas.

Nesse contexto a Nova LDB exerce um 
papel preponderante em como é aplicada a 
visão educacional que desejamos e no de-
senvolvimento dos alunos, pois passamos 
de uma legislação de “caráter autoritário” e 
inadequado, como denomina Cury (2013), 
para uma legislação que mesmo em seus 
ranços e avanços e em suas vozes dissonan-
tes permite um desenvolvimento amplo dos 
alunos, permitindo sua participação e en-
volvimento no processo de aprendizagem. 

O EFEITO DA NOVA LDB SOBRE A 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA

Como qualquer lei, a Nova LDB não fica res-
trita ao espaço no papel em que foi redigida, 
mas tornou-se um ente presente nas ações 
dos gestores escolares, professores, alunos e 
órgãos de educação. As mudanças curricula-
res, o nome dado aos ciclos escolares, o pro-
gressivo financiamento da educação e demais 
novidades foram sendo introduzidas na socie-
dade brasileira ao longo dessas duas décadas.

A prometida Década da Educação pas-
sou sem que tenhamos visto algo expres-
samente milagroso e os efeitos dessa legis-
lação continuaram influenciando os jovens 
e adultos formados nesse novo modo de 
compreender a educação, ainda que te-
nhamos muitas dificuldades e discussões 
a serem enfrentadas a respeito do tema. 
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Alguns dos temas inovadores e que ge-
ram preocupação e debate entre os envolvi-
dos no processo de aprendizagem, os quais 
estão presentes na Nova LDB, são a ques-
tão da progressão continuada e a avaliação 
da aprendizagem, a formação de professo-
res e o modo de funcionamento dos níveis 
de ensino, em especial o ensino superior.

Desses temas um dos mais debatidos, por 
exemplo, é a questão da progressão continu-
ada. Se por um lado os professores culpam a 
queda na qualidade de ensino e a desmoti-
vação dos alunos, devido á chamada por eles 
de “aprovação automática”, por outro lado os 
pesquisadores e gestores defendem esse re-
gime, devido à preocupação com a evasão e 
a reprovação escolar ser um problema anti-
go, justificando que existe certo despreparo 
docente para aplicar o regime de progressão, 
ainda que perceba-se que a implantação de 
ciclos e progressão continuada não pareça 
ter sido suficiente para melhorar a aprendi-
zagem, como se percebe nos resultados dos 
estudos de Neves (2004). Alguns autores de-
fendem a necessidade de se substituir uma 
avaliação punitiva por uma avaliação que 
comprometa-se com o progresso de apren-
dizagem, conforme afirma Oliveira (2013).

A questão da formação de professores, já 
salientada acima, é outro ponto importante 
debatido, tanto quanto à condição de traba-
lho dos docentes, visto que “cuidar da valo-
rização dos docentes é uma das principais 
medidas para a melhoria da qualidade de en-
sino” (CARVALHO, 1998, p. 82) e esses são 
princípios importantes da Nova LDB. Con-
sequência ou não da nova legislação temos 
visto uma preocupação constante de profes-
sores e seus sindicatos em lutar pelos direitos 
desses profissionais, os quais são garantidos 
na Carta Magna e nas legislações posterio-
res. Os impactos da Lei de Diretrizes e Ba-
ses nesse campo são visíveis cotidianamen-

te em nossa sociedade e continuarão sendo 
alvo de intenso debate e aprofundamento.

Por fim, a temática do ensino superior é ex-
tremamente importante e trabalhada na nor-
ma ora estudada, haja vista que esta impõe 
regras quanto ao funcionamento do Ensino 
Superior, mas permite certa flexibilidade ao 
seu funcionamento. Sua importância se dá no 
momento em que os profissionais que atuarão 
no mercado de trabalho saíram dos bancos 
das faculdades e universidades. As mudanças 
depois de décadas da última norma dessa na-
tureza são tantas que o professor Carlos Ro-
berto Jamil Cury (2013) em seu artigo discute 
se a lei não ocasionou uma reforma universi-
tária e incentiva aos educadores forjados nas 
lutas que antecederam essas mudanças a pro-
curar um caminho que possa dentro da nova 
realidade, “conduzir à uma maior maturidade 
de educação superior, efetivando o que uma 
educação pública, republicana, qualificada e 
partilhada pode oferecer” (CURY, 2013, p. 18).

 
PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Esta pesquisa foi realizada com base biblio-
gráfica de abordagem descritiva com base 
em legislação educacional e artigos científi-
cos tendo como principais autores para fun-
damentação teórica os trabalhos de Demo 
(1997), Cury (2013) e Miguel (2007) os quais 
relacionam os avanços e necessidades educa-
cionais a partir da promulgação da Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional, de 1996.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A nova LDB foi fruto do trabalho do Congresso Nacional ao lon-
go de anos, é resultado dos anseios da sociedade e provoca e continu-
ará provocando mudanças no modo como vemos a educação no Brasil. 

As questões ligadas a excessiva simplificação do seu conteúdo em alguns pontos, 
ou à liberdade exagerada dada aos atores envolvidos em alguns aspectos de sua apli-
cação, entre outros pontos, são relevantes ao analisarmos essa lei. Há de se pen-
sar em quais mudanças têm sido realizadas desde que a lei foi sancionada para que 
suas dificuldades sejam superadas e haja o aperfeiçoamento na norma vigente.

Esse tema tem consumido o trabalho de diversos pesquisadores e tem sido dire-
ta ou indiretamente discutido pela sociedade, seja nas escolas ou fora delas. As ques-
tões sobre como os alunos devem ser avaliados, os rumos do ensino superior e 
formação e valorização dos professores estão inseridos nela e continuarão sendo aper-
feiçoados à medida que nossa sociedade amadurecer e colhermos os frutos da educação.

Sabemos que o Brasil tem diversos desafios, muitos deles históricos e não é um conjun-
to de normas que mudará a visão e a realidade brasileira, tampouco a iniciativa dos políti-
cos que estão à frente da criação das normas, mas o que mudará essa realidade é a ação 
política de cada ente envolvido nesse que é um dos maiores patrimônios de um povo.

A grande questão é quando e se a nossa sociedade estará preparada para fazer os avanços 
necessários para alcançar a tão almejada qualidade em educação, foco das legislações educa-
cionais, a qual a LDB pertence. No dia em que atingirmos esse nível certamente as lutas do 
passado terão efetivado o que era almejado por aqueles que se dedicaram à criação dessa lei.
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INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM SAF

RESUMO

Este artigo traz uma abordagem sobre a inclusão de crianças que apresentam a SAF (Síndrome 
Alcoólica Fetal). O consumo de bebidas alcoólicas durante a gestação causa várias mal 
formações, sendo a SAF a mais conhecida e mais grave delas. Estudos mostram maior risco de 
aborto espontâneo, baixo peso ao nascer, prematuridade, asfixia e mortalidade perinatal, além 
de diversos problemas físicos e mentais nas crianças. Quando pessoas com esta síndrome 
chegam a idade escolar, trazem consigo estigmas para vida toda, pois esta doença pode afetar 
o físico e o emocional. A inclusão destas crianças é muito complicada, pois elas apresentam 
um grau de agressividade muito alto.

Palavras-chave:  Inclusão; Síndrome; Álcool.
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INTRODUÇÃO 
 
 
Estudos sobre o efeito do álcool em bebês e na gestação são recentes, acredita-se que 

os primeiros relatos surgiram em 1968 na França, onde pesquisadores descreveram gra-
ves efeitos adversos do álcool em 127 casos de filhos de mães alcoólatras. Em 1973, a 
terminologia “Síndrome Alcoólica Fetal” (SAF) foi proposta por Jones e Smith nos Estados 
Unidos, quando apresentou um padrão de malformações em fetos de mães alcoólatras.

 
Foi constatado que o efeito do álcool no recém-nascido é manifestado através da Síndrome 

fetal Alcoólica, que afeta 33% das crianças nascidas de mães que ingerem mais de 150 g de ál-
cool por dia. Quando a gestante ingere bebida alcoólica em aproximadamente 40 a 60 minutos, 
o mesmo teor de álcool do organismo materno é encontrado no sangue fetal. deste modo, a 
mãe ingere por via oral a bebida alcoólica e o feto o recebe por via endovenosa (via placentária) 
o mesmo teor alcoólico, ocasionando intoxicação no sangue fetal. Todo este álcool ingerido 
atravessa a barreira placentária e o feto fica exposto à mesma concentração que a mãe. Com 
esta intoxicação, a criança nasce com malformações, déficit de crescimento e alterações em 
características faciais, mas observa-se também, atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.
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Figura 1. Transmissão de álcool para o feto*

*Adaptado de SAMHSA, 2007
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O QUE É SÍNDROME ALCOÓLICA 
FETAL (SAF)

A síndrome do alcoolismo fetal (SAF) é o 
conjunto de sinais e sintomas apresentados 
pelo feto em decorrência à ingestão de álco-
ol pela mãe durante a gravidez e durante o 
período pré-concepção. No Brasil, o conhe-
cimento a respeito dos efeitos desta subs-
tância no período gestacional e durante toda 
a vida da pessoa, é muito pouco divulgado. 
O tema constitui um dos graves problemas 
de saúde no Mundo e tem pouca divulga-
ção no meio acadêmico e na comunidade 
em geral. Haja vista que as bebidas alcoóli-
cas são vendidas em qualquer esquina e para 
comprá-las a pessoa “teria” que ter 18 anos. 
Como não há fiscalização, muitos estabele-
cimentos vendem estas bebidas para meno-
res e inclusive para adolescentes grávidas.

Entre os sintomas encontram-se o défi-
cit de crescimento, alterações em caracte-
rísticas faciais e atraso no desenvolvimento 
neuropsicomotor. Atualmente é considera-
da a maior causa de déficit intelectual com 
prevenção no mundo. A SAF se refere a 
um conjunto de malformações que podem 
estar presentes em crianças geradas por 
mães que consumiram muita bebida alco-
ólica durante a gestação. A exposição pré-
-natal ao álcool pode trazer sérias conse-
quências que permanecem pela vida toda. 

  
Craig e Stitzel (2005) afirmam que os bebês 

de gestantes que consomem bebida alcoólica 
correm alto risco de ter a SAF, e o uso de álco-
ol pode ocasionar sérios danos ao desenvol-
vimento do feto e outros distúrbios pós-na-
tal durante todo o ciclo vital da pessoa que 
são conhecidos como condições secundárias.

 

Segundo Lima (2007) o álcool seria uma 
das principais causas de déficit neurocogni-
tivo nas crianças em idade escolar, caracte-
rizado, sobretudo, por déficit de atenção e 
distúrbio comportamentais (ansiedade, re-
sistência a absorver regras sociais, compul-
sividade, irritabilidade, maior dependência). 
As consequências são graves. O baixo ren-
dimento escolar, por exemplo, causando fra-
casso na escola, é um dos fatores favoráveis 
para o surgimento de comportamento anti 
social, delinquência e adesão às drogas e ao 
crime. Esta situação é evitável pelo trabalho 
de prevenção (BUCHER e SANTOS, 2008).

 

Segundo o Centro Internacional de In-
formação sobre Álcool e Drogas (NIDA, 
2013) a síndrome de dependência alcoóli-
ca na população feminina atinge mulheres 
de todas as raças, etnias, condições socioe-
conômica, níveis de educação, tipos de co-
munidades. O fato de grande número de 
mulheres bebem socialmente e a maioria 
das gestações não serem planejadas aumen-
tam o risco de ocorrer o espectro do alcoo-
lismo fetal, sendo sua forma mais severa a 
SAF (TOUGH; CLARKE; CLARREN, 2005)

 
Freire et al., (2006); Krulewitch, (2005); Lee 

et al., (2005); Schwartzman, (2009); Varella, 
2009; Volpato (2006) comprovaram que:
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Mesmo pequenas doses de álcool durante 
a gravidez podem acarretar danos irreversí-
veis para o comportamento e funções men-
tais da criança. Esta embriopatia específica 
manifesta quadros variáveis e determinadas 
anormalidades faciais características, atra-
so do desenvolvimento/crescimento pré 
ou pós-natal e disfunções do sistema ner-
voso central com defeitos neurológicos e 
retardo mental (VOLPATO, 2010, p. 166)

 
Esta doença pertence a um conjunto de 

síndromes caracterizadas pela presença de 
defeitos congênitos ocasionados pelo con-
sumo materno de álcool em grandes quanti-
dades durante a gravidez, sendo a sigla SAF, 
alcunhado no início dos anos 70 para des-
crever um padrão observado em filhos de 
mães dependentes de álcool (NEAD, 2013).

 
Teoh, Mello, Mendelson (1994 apud FIO-

RENTIN e VARGAS, 2006, p. 3) afirmam que:

O álcool, quando ingerido pela gestante, 
atravessa a barreira placentária e faz com 
que o feto receba as mesmas concentra-
ções da substância que a futura mãe. Po-
rém, a exposição fetal é maior, devido ao 
fato de que o metabolismo e eliminação são 
mais lentos, fazendo com que o líquido am-
niótico permaneça impregnado de álcool 
não modificado em acetaldeído. Essa situa-
ção é ocasionada pela ausência de enzimas 
em quantidade necessária para a degrada-
ção de tais substâncias (Mendelson,  1994 
apud FIORENTIN e VARGAS, 2006, p. 3).

 

De acordo com os critérios diagnósticos 
sugeridos pela Fetal Alcohol Spectrum Disor-
ders (SAMHSA, 2006) na Categoria – I Deve 
ser confirmada a exposição materna ao ál-
cool, ou seja SAF com exposição materna ao 
álcool confirmada. Os padrões de anomalias 
faciais característicos da síndrome também 
devem observados (anomalias morfológicas: 
microcefalia, fendas palpebrais diminuídas, 
pregas epicântica e ptose, nariz curto e de 
base larga, philtrum pouco visível, lábio su-
perior quase inaparente, orelhas sem para-
lelismo, assimetria facial, testa curta e abau-
lada, micrognatia), retardo no crescimento: 
baixo peso ao nascimento, estatura e peso 
desproporcional a sua idade, anomalias do 
neuro desenvolvimento do SNC, anomalias 
estruturais do cérebro, perda neuro senso-
rial, problemas de coordenação mão-olho. 

 
Na Categoria – II, SAF sem exposição ma-

terna ao álcool confirmada: padrões de 
anomalias faciais, anomalias do neuro - de-
senvolvimento do SNC, característicos 
da síndrome presentes na categoria um. 

 
Na Categoria – III, SAF Parcial com expo-

sição materna ao álcool confirmada e con-
siderada: características faciais padrão, 
crescimento retardado, baixo peso ao nas-
cimento, estatura e peso desproporcional 
a sua idade, anomalias do neurodesenvol-
vimento do sistema nervoso central (SNC), 
padrões complexos de anomalias cognitivas 
ou comportamentais inconsistente com o ní-
vel de desenvolvimento e inexplicável pela 
experiência genética ou condições do meio. 
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Na categoria IV, Confirmada exposi-
ção materna ao álcool: defeitos de nas-
cimento relacionados ao álcool, Um ou 
mais defeitos congênitos incluindo malfor-
mações como as displasias, problemas de co-
ração, ossos, joelhos, visão e sistema auditivo. 

 
Na Categoria – V, Desordem do neuro 

comportamento relacionado ao álcool), con-
firmada exposição materna ao álcool, ano-
malias do neurodesenvolvimento do SNC, 
padrões complexos de anomalias cognitivas 
ou comportamentais inconsistente com o ní-
vel de desenvolvimento e inexplicável pela 
experiência genética ou condições do meio. 

  
FATORES DE RISCO
 
Segundo a Dra. Ana Paula M. Eyama Imai, 

pediatra e especialista em Cardiologia Pedi-
átrica e Ecocardiografia Pediátrica (CRM-SP: 
107975) estes são alguns fatores de risco 
identificados na síndrome do alcoolismo fetal:

• Consumo de álcool no primeiro 
trimestre da gestação 
 

• Início precoce da ingestão de álcool 

• Idade materna acima de 25 anos 

• História de gestação anterior com parto 
prematuro ou natimorto 

• Ter tido três ou mais gestações 
anteriores 

• Ingestão de álcool com frequência de 
cinco ou mais doses por ocasião e 2 ou 
mais vezes por semana. 

 

É mais comum estar associado com mu-
lher com baixo padrão socioeconômico e 
associadas à depressão e consumo de álco-
ol pelo companheiro ou outros familiares.

 
SINTOMAS DE SÍNDROME DO 
ALCOOLISMO FETAL
 
São evidentes na face da criança: 

• Fissuras palpebrais pequenas 

• Fácies plana 

• Hipoplasia maxilar 

• Nariz curto 

• Filtro nasal longo e hipoplásico 
 

• Lábio superior fino.
 

A criança com síndrome do alcoo-
lismo fetal pode apresentar também: 

• Baixo peso ao nascimento 

• Baixo ganho de peso 

• Microcefalia (cabeça de tamanho 
pequeno) 

• Dificuldade de aprendizagem, 
linguagem, memória e atenção 

• QI baixo 

• Alterações na visão e audição 

• Dificuldades de socialização 

• Distúrbios comportamentais 
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• Atraso de desenvolvimento cognitivo 

• Alterações neurológicas como 
convulsões, doenças nos rins, osso e 
cardiopatias congênitas. 

 Os sinais e sintomas são diver-
sos, pois a passagem do etanol pela pla-
centa e o grau de metabolização do eta-
nol pelo fígado materno são variáveis.

DIAGNÓSTICO DE SÍNDROME DO 
ALCOOLISMO FETAL
 
 
 Não existe exame laboratorial que 

consiga confirmar o diagnóstico da SAF. 
Os problemas comportamentais também 
são levados em consideração no laudo.

 É feita uma avaliação clínica ge-
ral e com base em alterações físicas e re-
latos familiares comportamentais e do 
desenvolvimento da criança. O fator ge-
nético e o uso de álcool durante a gravi-
dez também são levados em consideração.

 
TRATAMENTO DE SÍNDROME DO 
ALCOOLISMO FETAL
 
 
 Quanto mais estável a família da pes-

soa com SAF, mais ela se desenvolverá. Esta 
síndrome não tem cura. O tratamento inclui 
remédios para alguns sintomas, terapia e 
treinamento dos familiares. A criança deve 
ser acompanhada por especialistas médicos 
desde cedo. Os profissionais devem traba-
lhar interligados para atender esta criança. 

 

COMPLICAÇÕES POSSÍVEIS
 
Nem sempre o diagnóstico da síndrome do 

alcoolismo fetal é realizado precocemente. Os 
motivos são vários, entre eles, sinais inespecí-
ficos para o pediatra, a síndrome de abstinência 
que os recém-nascidos podem apresentar ao 
nascimento pode cessar e passar despercebi-
da e a negação de uso de álcool pela gestante.

 
O diagnóstico tardio leva à demora para o 

início das terapias que melhoram a qualida-
de de vida da criança gerando maior dificul-
dade no desenvolvimento motor e cognitivo.

 
 
PREVENÇÃO
 
A única prevenção possível é a abstinência da 

ingestão de álcool durante o período pré-con-
cepção (de quatro a seis semanas antes da gra-
videz) e durante o período gestacional quan-
do o sistema nervoso fetal está em formação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
 A síndrome Alcoólica Fetal causa danos irreversíveis na saúde física e mental dos 

portadores. Esta síndrome não tem cura, o acompanhamento adequado e especializa-
do pode melhorar o desenvolvimento de uma criança com síndrome do alcoolismo fetal.

 

A inclusão de alunos com SAF têm que ser uma realidade em nível social e não somente 
em nível físico. Muitas vezes estes alunos ficam nas escolas “passando o tempo”, mas não 
são aceitos pelos colegas e nem pelos professores. Estes alunos precisam estar incluídos no 
sentido total da palavra, pois é na escola que aprenderá, não só o convívio social, como tam-
bém a cultura historicamente produzida por determinada sociedade. A escola tem que estar 
preparada para atender às necessidades de cada aluno como ser individual, pensando em es-
tratégias e intervenções educativas capazes de contribuir para o desenvolvimento de todos. 

 

O aluno com SAF tem suas limitações e cabe a escola, equipe de saúde e familia-
res resguardar e atenderem em conjunto, esta criança que necessita de um acompa-
nhamento diferenciado. É preciso adequação do currículo, apoio pedagógico e adequa-
ção de tempo, pois cada indivíduo constrói conhecimento em um determinado prazo. 

 

Além do trabalho pedagógico, a sociedade brasileira poderia repensar no uso excessivo do 
álcool que, cada vez mais, vem aumentando entre os adolescentes. Seria necessário cam-
panhas de conscientização dos efeitos nocivos das bebidas alcoólicas e também estudos 
aprofundados que criem novos dados da SAF no Brasil. Esta síndrome é pouco conhecida. 

 

A inclusão para ser realmente efetiva tem que ser feita em todos os âmbitos, pois a escola é 
uma preparação para vida, porém pessoas com esta síndrome são marginalizadas por toda ela.
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A ALFABETIZAÇÃO DE SURDOS

RESUMO

O objetivo do presente texto é debater as questões que envolvem a escolarização do sujeito 
surdo, contribuindo para as propostas sobre a educação do surdo. Para tanto, é necessário 
entender o que é bilinguismo, que consiste na apropriação tanto da língua de sinais como da 
língua fônica, e sua importância na vida do aluno surdo para que o processo de alfabetização 
e letramento tenha sucesso e seja realizado de maneira que o aluno tenha completo domínio 
da Língua Portuguesa, seja na escola, seja para conviver socialmente e exercer seu papel de 
cidadão plenamente, tendo por base a Legislação Brasileira e outros documentos que nos 
esclareceram sobre o assunto.

Palavras-chave: Educação Inclusiva; Surdez; Inclusão; Língua Brasileira de Sinais; 
Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Historicamente, nota-se que a educação do 
sujeito surdo foi deixada de lado por muito 
tempo. Não havia, até o século passado, po-
líticas públicas educacionais que visavam o 
pleno aprendizado desses sujeitos. Após lutas 
de movimentos surdos, a Libras é reconhe-
cida como língua oficial dos sujeitos surdos, 
mas, apesar disso, os desafios continuam.

A educação do surdo pela proposta bilín-
gue apresenta como primordial o acesso da 
criança, com deficiência auditiva, à sua Língua 
materna, sendo de preferência a vivência e 
aprendizagem desta estimulada pelo contato 
com comunidade surda, na qual estará inse-
rida quando maior. Seu desenvolvimento na 
Língua materna é considerado primordial para 
o aprendizado da segunda Língua (língua oral), 
em sua forma escrita a ser aprendida na escola.

Tanto o aprendizado da Libras como da 
Língua Portuguesa têm sua importância, e 
o pleno domínio do bilinguismo proporcio-
na ao sujeito surdo, maiores condições de 
se relacionarem com a sociedade ouvinte.

A escola é a responsável pela aquisição e o 
desenvolvimento da língua própria dos sur-
dos, pois, a maioria das crianças chega ao 
ambiente escolar sem uma língua constituí-
da, devido ao fato de, no convívio diário, não 
dispor da língua de sinais para desenvolvê-la 
e de uma modalidade oral ser-lhe inacessível.

No presente artigo, apresentaremos as di-
ficuldades na alfabetização e letramento do 
sujeito surdo e como a escola deve fazê-lo, 
tendo em vista que o mesmo deve ser in-
cluído na aprendizagem no ensino regular.

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA 
SOBRE EDUCAÇÃO INCLUSIVA E 
ALFABETIZAÇÃO DE SURDOS

A primeira menção sobre inclusão de pes-
soas com necessidades educacionais espe-
ciais está baseada na Declaração Universal 
dos Direitos Humanos de 1948, cujo artigo 
1º diz que: “...que todos os seres humanos 
nascem livres e iguais em dignidade e em 
direitos, dotados de razão e de consciên-
cia e devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade” (UNESCO, 2000).

Entendemos então que está assegura-
do a todos as pessoas, plenos diretos civis, 
econômicos, sociais e culturais. Tudo isso 
para garantir e manter a dignidade huma-
na. Essa mesma declaração ainda fala sobre 
igualdade, liberdade e individualidade, prin-
cipalmente no que diz respeito a diversida-
de e suas especificidades para a garantia 
da construção de contextos sociais inclu-
sivos, salientando o respeito a diversidade.

A Declaração Universal dos Direitos Hu-
manos, a partir de 1948, passou a ser refe-
rência, das ações sobre Educação de Alunos 
com necessidades educacionais especiais 
(UNESCO,2000). No artigo 26 temos a ga-
rantia de que “[...] toda a pessoa tem direi-
to a educação. A educação deve ser gra-
tuita, pelo menos a correspondente ao 
ensino elementar fundamental”. O documen-
to do MEC que trata da declaração fala que:

                                               



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

210

O respeito à diversidade, efetivado no res-
peito às diferenças, impulsiona ações volta-
das ao reconhecimento de sujeitos de direi-
tos, simplesmente por serem seres humanos. 
Suas especificidades não devem ser elemento 
para a construção de desigualdades, discrimi-
nações ou exclusões, mas sim, devem ser nor-
teadoras de políticas afirmativas de respeito à 
diversidade, voltadas para a construção de con-
textos sociais inclusivos. (BRASIL, 2004, p.7).

Buscando trazer cronologicamente a His-
tória da Educação Inclusiva no Brasil, vol-
tamos à Dom Pedro II que em 1854 fun-
da o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, 
que hoje é o Instituto Benjamin Constant 
e em 1857 o Imperial Instituto dos Sur-
dos-Mudos, que hoje se chama Instituto 
Nacional de Educação de Surdos. – INES.

Estes dois Institutos, embora de suma 
importância, especialmente para o pe-
ríodo, não atendia a demanda nacional, 
uma vez que, “em 1872, com uma popu-
lação de 15.848 cegos e 11.595 surdos, 
no país eram atendidos apenas 35 cegos 
e 17 surdos” (MAZZOTTA, 1996, p.29).

Apesar destes atendimentos serem isolados 
e não contemplarem grande parte da popula-
ção, elas abrem as portas para que outras ins-
tituições surjam, atendendo inclusive, outros 
tipos de deficiência, como por exemplo, como 
a Associação de Assistência à Criança Defei-
tuosa (AACD), fundada em 1950, a Sociedade 
Pestalozzi fundada em 1926 e a Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) 
fundada em 1954. (MAZZOTTA, 1996). 
Mas essas instituições, todas particulares.

A questão vinda à tona então, encontra-se 
na Constituição Brasileira de 1988, que diz 
que é obrigação do Estado garantir “atendi-
mento educacional especializado aos por-
tadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino” (BRASIL, 1988).

Ferreira (2000) fala que, quando se lê na 
Constituição a expressão “atendimento edu-
cacional especializado” pode-se entender 
que a responsabilidade por esses alunos e de 
responsabilidade dos serviços especiais de 
educação, excluindo ou minimizando a par-
cela de compromisso que a educação regular 
tem neste caso. Outro termo neste mesmo 
artigo que pode gerar diversas interpreta-
ções é que o atendimento ocorra “preferen-
cialmente” na rede regular de ensino, o que 
de acordo com Batista (2006) quer dizer que:

                                            
[...] esse atendimento deve acontecer prio-

ritariamente nas unidades escolares, sejam 
elas comuns ou especiais, devidamente auto-
rizadas e regidas pela nossa lei educacional. 
A Constituição admite ainda que o atendi-
mento educacional especializado pode ser 
oferecido fora da rede regular de ensino, já 
que é um complemento e não um substitu-
tivo do ensino ministrado na escola comum 
para todos os alunos (BATISTA, 2006, p. 9).

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Especial Nacional (LDBN 9394∕96), a Edu-
cação Inclusiva aparece como Política Na-
cional Oficial determinando que as pessoas 
com necessidades educacionais especiais 
devem frequentar as salas de aula de Ensino 
Regular, além de reafirmar, em seu capítu-
lo V, o direito à educação pública e gratuita 
para as pessoas com necessidades especiais:
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Art. 58. Entende-se por educação especial, 
para os efeitos desta Lei, a modalidade de edu-
cação escolar oferecida preferencialmente na 
rede regular de ensino, para educandos com 
deficiência, transtornos globais do desenvol-
vimento e altas habilidades ou superdotação. 

§ 1º Haverá, quando necessário, ser-
viços de apoio especializado, na esco-
la regular, para atender às peculiarida-
des da clientela de educação especial. 

§ 2º O atendimento educacional será feito 
em classes, escolas ou serviços especializados, 
sempre que, em função das condições espe-
cíficas dos alunos, não for possível a sua inte-
gração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, de-
ver constitucional do Estado, tem início 
na faixa etária de zero a seis anos, du-
rante a educação infantil. (BRASIL,1996).

Falando especificamente sobre a legis-
lação à respeito da Educação dos Surdos, 
que reconhece Libras e a Língua Portu-
guesa como necessárias para a inclusão 
social do sujeito, o aprendizado bilíngue 
é garantido por lei e recomendado pelo 
Ministério Nacional de Educação (MEC).

O Decreto n° 5.626 de 22/12/2005, 
que regulamenta a Lei nº 10.436/2002, 
em seu capítulo VI, artigo 22 determi-
na que se organize, para a inclusão escolar:

I – escolas e classes de educação bilín-
gue, abertas a alunos surdos e ouvintes, com 
professores bilíngues, na educação infantil 
e nos anos iniciais do ensino fundamental;

II – escolas bilíngues ou escolas comuns da 
rede regular de ensino, abertas a alunos sur-
dos e ouvintes, para os anos finais do ensi-
no fundamental, ensino médio ou educação 
profissional, com docentes de diferentes áre-
as do conhecimento, cientes da singularida-
de linguística dos alunos surdos, bem como a 
presença de tradutores e intérpretes de Libras 
– Língua Portuguesa (NOVAES, 2010 p.73).

Se nos atentarmos ao artigo 22, parágra-
fo 1º, este Decreto descreve como esco-
la ou classe de ensino bilíngue “aquelas em 
que a Libras e a modalidade escrita da Lín-
gua Portuguesa sejam língua de instrução 
utilizada no desenvolvimento de todo o pro-
cesso educativo”. O reconhecimento pela 
Lei brasileira nº 10.436/2002, da LIBRAS 
como Língua oficial, abriu o caminho para a 
educação bilíngue para os surdos e a acei-
tação da existência de uma “cultura surda”.

Segundo a Lei nº 10.436/02, Libras é con-
siderada como meio legal de comunicação e 
expressão dos surdos e determina que: [...] se-
jam garantidas formas institucionalizadas de 
apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão 
da disciplina de Libras como parte integrante 
do currículo nos cursos de formação de pro-
fessores e de fonoaudiologia (BRASIL, 2002).
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A ALFABETIZAÇÃO DE SURDOS

Não há como começar a se falar em alfabeti-
zação de surdos sem adentrarmos em um con-
ceito chamado Bilinguismo e entender sobre o 
que se trata e como se dá na vida do aluno surdo.

Historicamente, a primeira proposta educa-
cional para alunos surdos se baseava na ora-
lidade. Elas desconsideram completamente a 
necessidade de uma Língua de Sinais e impu-
nham o oralismo como única prática educa-
cional oficial. Isto perdurou durante o século 
XIX e parte do século XX. Neste momento 
da História, acreditava-se que a surdez era 
uma condição física que podia ser corrigida 
através de tratamentos médicos, portanto, 
o sujeito surdo não participava e nem opi-
nava sobre as políticas que se referiam a ele.

Somava-se a isso uma pressão social para 
que o surdo se integrasse, se moldasse ao 
que era proposto a eles. Surgem então lu-
tas e movimentos surdos que buscavam 
entre outras coisas, o reconhecimento da 
língua de sinais como importante e a con-
cepção de surdez como diferença, não como 
deficiência. Portanto, a legalização da lín-
gua de sinais e a constituição da educa-
ção do sujeito surdo baseado em uma edu-
cação bilíngue é algo ainda muito recente.

Segundo escreve Quadros apud Fernandes 
(2005), “O Bilinguismo, entre tantas possíveis 
definições, pode ser considerado: o uso que as 
pessoas fazem de diferentes línguas (duas ou 
mais) em diferentes contextos sociais” (p. 28).

Para SKUTNABB-KANGAS, 1983 apud 
LIMA (2004):

                                      
Nos dias de hoje, o bilinguismo não é mais 

visto como uma passagem transitória de 
uma língua para outra, porém um estado 
permanente valorizado per se, qual ocor-
re quando dois grupos que falam uma lín 

 
 
gua diferentes ou diferentes variedades de 
uma mesma língua entram em contato, e, 
com o intuito de se comunicarem, um deles 
tem que aprender a língua do outro (SKUT-
NABB-KANGAS apud LIMA, 2004, p. 79).

A Política Nacional de Educação Especial 
na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), 
fala sobre a educação do surdo situada em um 
contexto bilíngue, sendo a Língua Brasileira 
de Sinais (Libras) como sua primeira língua e a 
Língua Portuguesa como sua segunda língua. 

Considera-se então, bilíngue, o sujeito surdo 
que domina as duas línguas consideradas le-
gitimamente brasileiras, entendendo e fazen-
do-se entender, expressando valores, crenças 
e modos de percepção das pessoas que fa-
zem parte desta sociedade. A língua oficial e 
majoritariamente falada é a Língua Portugue-
sa, enquanto a Libras é uma língua minoritária 
e dominada por um grupo restrito de pessoas.

No Brasil, o bilinguismo começa a ganhar 
importância a partir da década de 80 e no 
final da mesma década, inicia-se por par-
te dos sujeitos surdos um movimento para 
que a Língua Brasileira de Sinais fosse ofi-
cializada. Na década de 90, a então sena-
dora Benedita da Silva criou um projeto de 
lei legalizando e regulamentando a mes-
ma no âmbito federal (STROBEL,2008).

O bilinguismo inserido em uma propos-
ta educacional possível e viável é apresen-
tado em 1986 em um artigo da professo-
ra doutora Lucinda Ferreira Brito, onde 
ela escreve “o bilinguismo é a única solu-
ção para o surdo brasileiro... E o bilinguis-
mo implica na aceitação sem restrição da 
LSCB7 ” (Brito apud Lima 2004, p. 37).
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Ela ainda escreve que:                        
As línguas gestuais-visuais são a única 

modalidade de língua que permite aos sur-
dos desenvolver plenamente seu potencial 
linguístico e, portanto, seu potencial cogni-
tivo, oferecendo-lhes, por isso mesmo, pos-
sibilidade de libertação do real concreto e 
de socialização que não apresentaria defa-
sagem em relação àquela dos ouvintes. São 
o meio mais eficiente de integração social 
do surdo (BRITO apud LIMA 2004, p.37)

Apesar de sua importância reconhecida mui-
tas propostas que se dizem bilíngues, ainda 
não contemplam totalmente o uso da Libras, 
e isso ocorre, principalmente, por causa de um 
discurso dúbio que, embora valorize a Língua 
Brasileira de Sinais, ainda acredita que o alu-
no surdo deva ser inserido na escola regular.

Para Botelho (2005):
A educação bilíngue propõe que os proces-

sos escolares aconteçam nas escolas de sur-
dos, obviamente não segundo o modelo clí-
nico-terapêutico, ainda oferecido. Reconhece 
as intensas dificuldades e problemas do surdo 
em classe com estudantes ouvintes, e não há 
adesão às propostas de integração e de inclu-
são escolar (BOTELHO, 2005, p. 111- 112).

Para garantir o pleno aprendizado bilíngue, 
é necessário que a criança surda tenha con-
tato com a Libras o mais cedo possível. Brito 
(1993) apud Goldfeld (2001) fala que a crian-
ça que não é exposta à língua de sinais em 
seus primeiros anos de vida perde a oportu-
nidade de usar a língua na solução de tare-
fas que lhes são apresentadas, prejudicando 
o desenvolvimento da ação inteligente; não 
adquire independência da situação visual e 
não se socializa adequadamente (p. 41 e 42).

As crianças que vivem em um contexto fa-
miliar que propicia a aprendizagem da língua 
de sinais, costumam chegar à escola fluen-
tes nesta língua, tendo maior facilidade para 
aprender a Língua Portuguesa. Os que apren-
dem tardiamente a língua de sinais, chegam 
à escola com a necessidade de aprender pri-
meiro esta língua para depois aprender a Lín-
gua Portuguesa. Percebemos então que para 
que a criança tenha sucesso na aquisição da 
língua de sinais, é de suma importância que 
seus pais a aprendam e se comuniquem por 
ela. Quadro (2008) fala que os pais e a crian-
ça surdo podem compartilhar o bilinguismo 
“Possibilitar a aquisição da linguagem das 
crianças surdas implicará no desenvolvimen-
to mais consistente do seu espaço escolar”.

À escola cabe o papel de perceber se 
a criança surda já adquiriu a língua de si-
nais. Caso não tenha, é sua função apre-
sentar-lhe e proporcionar um ambiente 
de aprendizagem da mesma. Para Stumpf:

A escola é o espaço privilegiado que deve 
proporcionar a seus alunos surdos as situ-
ações necessárias a essas interações sig-
nificativas, em língua de sinais, que da-
rão início e continuidade a seus processos 
de aprendizagem (STUMPF, 2004, p. 144)

Segundo Honora e Frizanco (2009):
A alfabetização de alunos com deficiência au-

ditiva em nada se difere da alfabetização de um 
aluno ouvinte, visto que o aluno com deficiência 
auditiva utilizará pistas auditivas e articulatórias 
para a construção da escrita. Entretanto, o pro-
fessor(a) deve dispor de muito mais recursos 
didático-pedagógicos quando se trata de uma 
turma com surdos e ouvintes, principalmente os 
visuais; no entanto, esse tipo de material não é 
disponibilizado pelas instituições responsáveis 
pela organização, administração e regulamenta-
ção das unidades de educação básica públicas 
no país (HONORA E FRIZANCO, 2009, p. 43)
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Para aprender a ler e a escrever é neces-
sário que o aluno construa conhecimento, 
além de compreender o que a leitura e a es-
crita representa e como deve representar 
graficamente a linguagem. (Araújo, 2014; 
Brito, 2012; 2015; Luccas et al., 2012).

Com os surdos, o processo de aquisição de 
linguagem ocorre de forma diferente e, mes-
mo as duas línguas sendo visuais, a aprendi-
zagem da língua escrita se torna mais difícil 
de aprender, pois a construção gramatical 
da Língua Portuguesa e da Libras são dife-
rentes. (Oliveira; Walter, 2016; Faria, 2011).

Na Libras, o sujeito surdo explora a ex-
pressão corporal – face e movimentos e 
indicação de partes do corpo – e o movi-
mento das mãos para dar significado, in-
tensidade e sentido à sua linguagem (Fer-
nandez; Romeiro, 2016; Silva, 2016).

A aprendizagem da escrita por meio de 
estímulos visuais é o que faz com que esse 
processo tenha sentido para o surdo (Faria, 
2011), tendo então, Libras, um papel funda-
mental para que a apropriação da linguagem 
seja feita de forma significativa e plena, pois 
ela é quem dará o subsídio necessário para 
o entendimento, haja vista que ela é a lín-
gua natural da pessoa surda (Michels, 2011).

Nas palavras de Damázio, 2007:
O atendimento educacional especializado 

de Libras é outro momento didático-pedagó-
gico para os alunos com surdez incluídos na 
escola comum. Ele ocorre no horário contrá-
rio ao das aulas, é um trabalho realizado pelo 
professor ou instrutor de Libras (preferencial-
mente surdo). Inicialmente é feito o diagnós-
tico do aluno, quando o atendimento será pla-
nejado a partir dos conhecimentos que o aluno 
tem sobre Libras (DAMÁZIO, 2007, p. 32).

É função da escola ainda, tornar pos-
sível um dos maiores desafios da edu-
cação bilíngue, que é o letramento.

Segundo Soares, 1998, p. 36-7 apud Bote-
lho (2005):

 
Letramento é o estado daqueles que não 

só sabem ler e escrever, mas que também 
faz uso completamente e frequente da lei-
tura e da escrita, e que, ao tornar-se le-
trado, muda seu lugar social, seu modo de 
viver na sociedade, sua inserção na cultu-
ra. (SOARES apud BOTELHO, 2005, p. 63)

Ainda nas palavras de Magda Soares o le-
tramento muda a maneira do surdo ver o 
mundo, e transforma sua realidade. Sen-
do assim, a alfabetização do surdo nas suas 
duas línguas, tanto na língua materna dele, 
que é a Libras, como no Português, a língua 
na qual se comunicam com a sociedade, de-
vem ser respeitadas como um indivíduo di-
ferente apenas e não inferior aos demais.

                     
O letramento não pode ser considera-

do um “instrumento” neutro a ser usado 
nas práticas sociais quando exigido, mas 
é essencialmente um conjunto de práti-
cas socialmente construídas que envolvem 
a leitura e a escrita, geradas por processos 
sociais mais amplos, e responsáveis por re-
forçar ou questionar valores, tradições e 
formas de distribuição de poder presentes 
nos contextos sociais (SOARES, 1998, p.75).

Magda Soares (1999, p.86) define letra-
mento como estado ou condição de uma pes-
soa que além de ler e escrever, exerce prá-
ticas sociais da leitura e escrita, transitando 
na comunidade em que vivem, conjugando-
-as com as práticas sociais de interação oral.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Fica claro depois de revisitar os principais autores que tratam do bilinguismo, da al-

fabetização e letramento do sujeito surdo, que a família e a escola têm papeis impor-
tantes para proporcionar o aprendizado da Língua Portuguesa e da Língua de Sinais. 

 
A escola precisa estar preparada para receber esse sujeito e dar a ele todos os subsídios para 

o aprendizado pleno das duas línguas, não de uma forma mecânica, mas de forma que ele viva 
em sociedade, se comunique e interaja com outras pessoas surdas e com pessoas ouvintes.

 
Mas sabemos que a escola, principalmente a pública, ainda tem grande defasagem nes-

ta área. Faltam recursos, instrutores surdos/ouvintes, intérpretes. As políticas de in-
clusão têm tido forte apelo, mas o material humano e mesmo técnico ainda é insuficien-
te para atender de forma satisfatórias às necessidades educacionais do sujeito surdo.

 
É necessário que se invista cada vez mais em formação continuada para os professores, para que 

os mesmos sejam capacitados para tal função e a readequação do currículo nas áreas de Pedago-
gia e Licenciaturas para que a formação dos licenciados atenda às necessidades da sociedade.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE ENTRE EDUCANDO E EDUCADOR NO 
AMBIENTE ESCOLAR DURANTE O ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO

Questiona-se até que ponto a afetividade pode ajudar as crianças? Qual o papel da relação 
entre educando e educador no ambiente escolar? E qual a importância da família para o 
bom desempenho escolar? Objetiva-se mostrar se a influência do ambiente familiar no 
aprendizado escolar é amplamente reconhecida, porém, não se deve atribuir a ela toda a 
carga de responsabilidade pelo desempenho escolar do aluno. As características da criança e 
a escola também influem. Pretende-se ainda mostrar que a criança quando se sente amada 
e valorizada em sala de aula, se sente motivada e consegue despertar o desejo de aprender. 
Quando uma criança não gosta da escola ou ainda, não gosta da professora, sua capacidade em 
se relacionar com as outras pessoas que ali estão também ficam seriamente comprometidas. 
A metodologia desenvolvida neste trabalho foi à revisão bibliográfica em registros impressos 
decorrentes de pesquisas anteriores que contêm textos analiticamente processados pelos 
seus autores.

Palavras chave: Família; Afetividade; Professor; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Nós seres humanos vivemos em uma socie-
dade onde a afetividade deixou de ter muita 
importância, as pessoas estão cada vez mais 
egoístas e insensíveis. Quando as crianças 
iniciam sua vida escolar, muitas vezes pas-
sam o dia inteiro na escola, deixam seus lares 
para irem para um lugar desconhecido e com 
pessoas que não são do seu convívio diário.

Justifica-se ser ponto pacífico a ne-
cessidade de se buscar formas de arti-
culação entre a família e a escola, pois 
todo educador sabe que o apoio da fa-
mília é crucial no desempenho escolar.

Questiona-se até que ponto a afetivida-
de pode ajudar as crianças? Qual o papel 
da relação entre educando e educador no 
ambiente escolar? E qual a importância da 
família para o bom desempenho escolar?

Objetiva-se mostrar se a influência do am-
biente familiar no aprendizado escolar é am-
plamente reconhecida, porém, não se deve 
atribuir a ela toda a carga de responsabilidade 
pelo desempenho escolar do aluno. As caracte-
rísticas da criança e a escola também influem.

Pretende-se ainda mostrar que a criança 
quando se sente amada e valorizada em sala 
de aula, se sente motivada e consegue des-
pertar o desejo de aprender. Quando uma 
criança não gosta da escola ou ainda, não 
gosta da professora, sua capacidade em se re-
lacionar com as outras pessoas que ali estão 
também ficam seriamente comprometidas.

A metodologia desenvolvida neste traba-
lho foi à revisão bibliográfica, a qual segundo 
Severino (2016) tem como fonte primordial 
registros impressos decorrentes de pesqui-
sas anteriores que contêm textos analitica-
mente processados pelos seus autores, pois, 
se acredita que a relação de afeto entre en-
sinante e aprendente não foi estabelecido 
como necessário para uma aprendizagem de 
qualidade. Faz-se necessário que o professor 
tenha consciência da importância da afeti-
vidade entre educando e educador no am-
biente escolar durante o ensino fundamental.

A INFLUÊNCIA FAMILIAR NA 
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA

Cada vez mais aumenta a preocupação dos 
pais em acertar na educação dos filhos, muitos 
inclusive questionam-se como e aonde erraram 
para que o filho tivesse a dificuldade que tem.

Bossa (1998, p. 111) destaca que mais do 
que responsáveis pela qualidade de vida, os 
pais são construtores do aparelho psíquico dos 
seus filhos. Nascendo numa condição de total 
incompletude, o ser humano depende total-
mente dos adultos que estão a sua volta, espe-
cialmente de seus pais ou daqueles que fazem 
função paterna e materna. Embora trazendo 
uma carga genética que também interfere no 
seu destino, o fator genético será menos in-
fluente, quanto mais influente for à educação.

Piletti (2009, p. 29) como diversos outros 
autores, considera que “as primeiras experi-
ências educacionais da criança, geralmente 
são proporcionadas pela família”. Por meio 
das influências familiares, molda-se o com-
portamento infantil e os pais o fazem, na 
maioria das vezes, de modo inconsciente.
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Percebe-se atualmente que a participa-
ção dos pais ou responsáveis na vida es-
colar do aluno é fator fundamental para 
que a aprendizagem ocorra. Quando a fa-
mília está tranquila e a rotina de casa está 
equilibrada o aluno apresenta maiores 
oportunidades para um bom aprendizado.

A família e a escola precisam ter obje-
tivos comuns em relação a valores, dis-
ciplina e convívio social. Ambiente ade-
quado não só no espaço físico, mas na 
harmonia e serenidade do lar e da escola.

O aluno não pode se sentir abandonado, 
inseguro, ele precisa de orientação, de estí-
mulo e principalmente de exemplos de res-
ponsabilidade e respeito. A saúde do país 
depende de unidades familiares sadias, com 
pais que sejam indivíduos emocionalmen-
te maduros (WINNICOTT, 2014, p. 211).

Acredita-se que parte dos problemas com 
os quais lidamos no dia a dia escolar como 
lentidão de raciocínio, falta de atenção, 
desinteresse, entre outros, encontram as 
suas origens na estrutura biológica, sobre-
tudo, quando exposta ao meio ambiente.

Na escola a condição básica e necessária 
para a aprendizagem é a integridade moral 
e o estabelecimento da interação professor 
x aluno, no qual fatores afetivos e cogniti-
vos exerçam influências decisivas na busca 
de realizações e de desejos, onde se cons-
truirão imagens do centro, confirmando-lhes 
determinadas características, intenções e 
significados (DAVIS; OLIVEIRA, 2010, p. 84).

As considerações gerais sobre a legislação 
que abrange a Constituição Federal de 1988, 
o Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA 
de 1990, a Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional - LDBEN de 1996, tratam a 
questão Escola e Família indicando a neces-
sidade de construir novas alternativas de or-
ganização curricular comprometidas, de um 
lado, com o novo significado do trabalho no 
contexto da globalização e, de outro, com o 
sujeito ativo pessoa humana que se apropriará 
dos conhecimentos para como tal, aprimorar-
-se na prática social e no mercado de trabalho.

Nessa linha de considerações, percebe-se 
o conhecimento como fator principal da pro-
dução e, por conseguinte, aprender a apren-
der coloca-se como competência escola de 
ensino fundamental para inserção na dinâ-
mica social que se estrutura continuamente. 
Como perspectiva tem-se uma aprendiza-
gem permanente de forma continuada, al-
mejando sempre a construção da cidadania.

Considera-se, porém a escola como sendo o 
segundo grupo ao qual o aluno passa a fazer 
parte, e não menos importante, é a comuni-
dade escolar, pois, além da percepção que os 
pais têm da escola e da influência que exercem 
sobre os filhos, apresentam-se como elemen-
to importantíssimo na relação escola e família.

De acordo com Barroso (2007) é impor-
tante que a família adote certa postura para 
integrar-se de forma positiva com a escola 
como falar sempre bem da escola, apoiar ati-
tudes e decisões por ela tomadas e criarem 
uma expectativa positiva em relação à vida 
escolar de seu filho; na saída do aluno para 
a escola, abracem-no, desejem-lhe coisas 
boas que ele aprenda que faça amigos, que 
tenha sucesso; na sua chegada, conversem 
com ele, perguntem-lhe como foi seu dia, o 
que aprendeu como estavam os colegas, pro-
fessores e outras pessoas da comunidade 
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escola; procurem saber dos resultados dele; 
caso não estejam satisfatórios, não esperem 
ser chamados, antecipem-se vão até o colé-
gio, descubram as possíveis causas e atuem 
em parceria com os educadores para sanar o 
problema; criem o hábito de ao conversarem 
com o filho sobre a escola, verificar o mate-
rial dele cadernos, deveres, avaliações, entre 
outros; ao final dos bimestres, se os boletins 
não chegam até vocês, procurem saber a cau-
sa do atraso na entrega desse documento.

Aproveitem e valorize a honestidade na 
relação com os filhos, fator fundamen-
tal à vida deles. Partindo desse ponto de 
vista conforme Barroso (2007) teria mui-
to mais a dizer, mas certamente, todas as 
orientações convergiriam para um fato 
indiscutível: a família é à base de tudo.

Se a família muda, muda à escola, muda a 
comunidade, muda o município, muda o esta-
do, muda o país. É necessário investir no bi-
nômio escola/família, por meio do diálogo, da 
confiança, da transparência, de modo a alcan-
çar a sintonia entre essas duas instituições, 
que são alicerces da educação que se preten-
de efetivamente integrar. (BARROSO, 2007).

O PAPEL DA AFETIVIDADE NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

O Minidicionário Aurélio século 21, edi-
ção 2004 nos traz a seguinte definição de 
afetividade: qualidade de afeto. Afeto: (ad-
jetivo): afeição, amizade, simpatia; paixão.

Para muitos, esse tipo de sentimento é es-
quecido na educação de seus filhos achan-
do que se der algo material irão suprir essa 
necessidade de afeto carência ou abandono 
afetivo. Isso quer dizer que antes mesmo de 
a criança sair do ventre de sua mãe, já tem 
a necessidade de afeto, ou seja, a criança já 
tem que receber afeto antes mesmo de ser 
concebida, pois, cada criança é única e deve 
ter respeitadas as suas aptidões e suas limita-
ções. Isso é para garantir o direito de a crian-
ça ter carinho, colo e atenção. É importante 
também proporcionar a criança momentos 
de privacidade, autonomia e criatividade.

Para Coll (2008, p. 99) os sentimentos, as 
emoções e os desejos correspondem à afetivi-
dade, que dá sustentação às ações do sujeito. 
Por meio das influencias do meio será constru-
ída sua individualidade, o desenvolvimento da 
sua personalidade e para construção de diver-
sos sentimentos. A falta de tal pode retardar o 
desenvolvimento cognitivo do individuo, po-
dendo assim ter sua inteligência aprisionada.

As emoções das pessoas raramente são 
postas em palavras; com muito mais fre-
quências, são expressas sob outras for-
mas. A chave para que possamos entender 
os sentimentos dos outros está em nossa 
capacidade de interpretar canais não-ver-
bais: o tom de voz, gestos, expressão facial 
e outros sinais (GOLEMAN, 2012, p.110).
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A afetividade é um dos componentes da 
função psíquica da criança. É considera-
da como parte importante na construção 
da sua personalidade, ou seja, uma crian-
ça com a afetividade bem desenvolvida, 
bem resolvida, elaborada, poderá ter a per-
sonalidade também bem desenvolvida.

Pode-se dizer que a afetividade não se 
encontra sozinha em uma criança, pelo 
contrario o conhecimento de seus senti-
mentos e de suas emoções requer a ação 
da cognição, assim como, a cognição re-
quer a ação e a presença da ação afetiva.

Vida afetiva e vida cognitiva são insepa-
ráveis, embora distintas. E são insepará-
veis porque todo intercâmbio com o meio 
pressupõe ao mesmo tempo estruturação e 
valorização. Assim é que não se poderia ra-
ciocinar, inclusive em matemática, sem vi-
venciar certos sentimentos, e que, por outro 
lado, não existem afeições sem um míni-
mo de compreensão (PIAGET, 2003, p. 16).

Alguns pais dizem coisas belas a seus fi-
lhos, mas possuem atitudes horríveis em sua 
frente, como por exemplo, são agressivos, 
imparciais, omissos, e dissimulados. Com 
o passar do tempo pode-se criar um abis-
mo emocional e afetivo entre pais e filhos.

A vida afetiva, como a vida intelectual é uma 
adaptação contínua e as duas adaptações são, 
não somente paralelas, mas interdependentes, 
pois os sentimentos exprimem os interesses e 
os valores das ações, das quais a inteligência 
constitui a estrutura. (PIAGET, 2010, p. 271).

Pain (2008) em suas teorias preocupou-se 
com as crianças que apresentavam dificuldade 
em aprender, que não acompanhavam o an-
damento da turma, percebeu-se então que o 
aprender tem quem fazer sentido para o sujei-
to, que esse sujeito tem que se perceber como 
autor da sua história. Devemos ofertar possi-
bilidades para que assim consiga desenvolver 
suas hipóteses e construa seu conhecimento.

AS FUNÇÕES EDUCACIONAIS 
ASSUMIDAS PELA FAMÍLIA

É importante para a criança, que a família seja 
um espaço de relações de identificação, afeti-
vidade e moral. A relação pai e filho terão uma 
envergadura saudável. E quando for necessá-
rio colocar limites, ainda que os filhos não gos-
tem desses limites, jamais deixarão de ser apai-
xonados por seus pais (CURY, 2012, p. 129).

A família como sistema tem a função psi-
cossocial de deixar seguro os seus mem-
bros e uma função social de transmitir e 
favorecer a adaptação à cultura existente. 
Algumas famílias que estão conscientes da 
corresponsabilidade na tarefa educativa po-
dem ajudar a coordenação da escola e pro-
fessores para auxiliá-los com seus filhos.

O modelo familiar, já há algumas déca-
das, vivem transformações graduais, mas 
extremamente profundas, dado que a in-
serção da mulher no mercado de traba-
lho e o aumento dos níveis de separação 
de casais contribuem para a emersão de 
um novo padrão de convivência e referên-
cias identitárias (SETTON, 2002, p. 112).

Não existe um modelo de família definitiva 
esse modelo pode ser modificado com o passar 
do tempo, o necessário é que a criança tenha 
alguém em casa que tenha o papel materno ou 
paterno mesmo que seja uma pessoa sozinha.
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Com as novas formações familiares a exi-
gências de buscar novas estratégias de apro-
ximação do responsável, hoje em dia existe 
chefe de família que pode ser homem ou 
mulher. O ideal é que a criança tenha uma 
pessoa responsável mesmo quando o seu pai 
ou sua mãe não esteja em casa para orientar 
ou até mesmo auxiliar a fazer a lição de casa.

O desenvolvimento infantil será eficaz na 
medida em que os pais adquiram mais conhe-
cimento no desenvolvimento de seus filhos, 
suas forças motrizes, a possibilidade de com-
pensar e evitar os efeitos de riscos e problemas 
para os desenvolvimentos, o papel deles nesse 
desenvolvimento e como sua tarefa, inclusive, 
chegar a compensar os altos riscos durante a 
gravidez (CALEJON e BEATÓN, 2002, p. 98).

O desenvolvimento humano depende 
muito das condições biológicas e sociocul-
turais da criança. A dinâmica que forma as 
estruturas psicológicas no seu processo de 
desenvolvimento, essa inter-relação e a in-
terdependência destas condições é o que 
favorece o desenvolvimento da criança.

Outro ponto que favorece o desenvolvimen-
to humano é a relação interpessoal com outras 
crianças e a qualidade e efetividade na estimu-
lação e da influência educativa existente des-
de a concepção da criança no ventre da mãe.

Os pais têm o dever de impulsionar a pro-
dutividade escolar e o aproveitamento acadê-
mico dos filhos, pois se não houver uma pre-
ocupação dos responsáveis poderá provocar 
o desinteresse da criança podendo chegar ao 
fracasso escolar. Pais e professores devem 
ser estimulados a discutir e buscar estra-
tégias conjuntas e especificas ao seu papel, 
que resultem em novas opções e condições 
de ajuda mutua (LEITE & TASSONI 2002 
apud PALONIA & DESSEN, 2005, p. 305).

Observando o pensamento Vigostkiano, 
verifica-se que ele define o desenvolvimen-
to de um ser humano como um processo de 
construção do sujeito que tem como fon-
te o conteúdo da cultura e se produz por 
meio do social ou do interpessoal da pessoa.

Conforme diz Cury (2012, p. 129) muitos fi-
lhos são agressivos rígidos, só sabem falar im-
pondo as ideias. Tem péssima capacidade de 
negociação. Não tem flexibilidade para obter 
algo. Não sabem esperar para conseguir o ob-
jetivo. Não sabem se colocar no lugar dos ou-
tros e nem respeitar o que os outros pensam 
e sentem que são também pequenos deuses 
querendo que todos gravitem em sua órbita.

Pais fechados, rígidos, que são manuais 
de regras de comportamento e que só pen-
sa em trabalho, se apenas tiverem o de-
sejo de conquistar e ter a admiração dos 
seus filhos morrerá distante dele, não terá 
êxito. Mas, se decifrar o código da ambi-
ção, da conquista, revolucionará sua agen-
da chorará se necessário, reconhecerá seus 
erros, pedirá desculpas, será mais flexí-
vel, relaxado e aberto (CURY, 2012, p. 51).

No contexto familiar à mesma tem que 
conhecer o mundo e adaptar-se o trans-
formando para proporcionar o desen-
volvimento de seus filhos determinan-
do a elaboração e encaminhamento de 
ações educativas positivas e concretas.
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PERCEPÇÕES SOBRE A RELAÇÃO 
PROFESSOR E ALUNO

Desde muito cedo o ser humano é social, 
vivendo em sociedade, além de fazer parte 
de grupos com as mais diversificadas pesso-
as, gêneros, crenças, origens e personalida-
des. Em decorrência desse convívio, vivemos 
situações que nos constrangem ou enalte-
cem, sofremos desilusões, aprendemos com 
nossos erros e acertos e, por meio de com-
parações, construímos nossa personalidade 
interagindo com o mundo no qual vivemos.

Durante nossa atuação docente acompa-
nhamos comportamentos, desempenhos, 
métodos e técnicas de vários tipos de do-
centes como o autoritário, o crítico reflexi-
vo, o permissivo e tantos outros cujas ati-
tudes pessoais serão sempre notadas pelos 
alunos, embora critiquemos, muitas vezes 
fazem parte de nosso discurso aos alunos: 
ameaças, chantagens emocionais, contro-
le da indisciplina através do medo, auto-
ritarismo; enfim tudo que promove o não 
desenvolvimento cognitivo do discente.

Não podendo ser o ensino algo estático e 
unidirecional, lembremo-nos de que a sala 
de aula não é apenas um lugar de transmis-
são de conteúdos teóricos; além de ser um 
local de aprendizagem de valores e compor-
tamentos, para a aquisição de uma menta-
lidade científica lógica e participativa, que 
possibilitará ao indivíduo, bem orientado, 
interpretar e transformar a sociedade e a 
natureza em benefício do bem-estar social.

Toda aula, seja qual for o objetivo a alcan-
çar, e por mais claro, preciso, e restrita que se 
apresente, possui uma inelutável repercussão 
mais ou menos ampla, no comportamento e no 
pensamento dos alunos (GRISI, 1988, p. 91).

Professores, amantes da profissão e com-
prometidos com resultados adquiridos por 
meio da produção do conhecimento em sala 
de aula, desenvolvem em seus alunos vínculo 
de amizade e respeito mútuo pelo saber. Pro-
fessores que não medem esforços para levar 
os seus alunos à ação por meio do protagonis-
mo juvenil, à reflexão crítica, à curiosidade, ao 
questionamento e à descoberta são essenciais.

Educadores que respeitam o ritmo de de-
senvolvimento adquirido pelo aluno por meio 
de suas vivências, idade e desenvolvimento 
mental, são imprescindíveis. Isso nos conce-
de interpretar que a relação estabelecida en-
tre professores e alunos constitui o elo para 
o processo de desenvolvimento pedagógico.

Julgam-se importante haver afetividade, 
confiança, empatia e respeito entre profes-
sor e aluno para que melhor se desenvol-
va as concepções de leitura e escrita, refle-
xão, aprendizagem e pesquisa autônoma, 
pois, os professores não devem permitir 
que tais sentimentos interfiram no cum-
primento ético de seu dever de educador.

A afetividade não deve ser excluída da 
cognoscibilidade e não posso permitir que 
minha afetividade interfira no cumprimen-
to ético de meu dever de professor no exer-
cício de minha autoridade, nem tão pouco 
condicionar a avaliação do trabalho escolar 
de um aluno ao maior ou menor bem querer 
que tenha por ele. (FREIRE, 2011, p. 160).
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Vygotsky (2015) não separa o intelecto do 
afeto porque busca uma abordagem abran-
gente, que seja capaz de entender o sujeito 
como uma totalidade. Afirma que são os de-
sejos, necessidades, emoções, motivações, 
interesses, impulsos e inclinações do indiví-
duo que dão origem ao pensamento e este, 
por sua vez, exerce influência sobre o aspec-
to afetivo evolutivo. Como é possível obser-
var, na sua perspectiva, cognição e afeto não 
se encontram dissociadas no ser humano, 
pelo contrário, se interrelacionam e exer-
cem influências recíprocas ao longo de toda 
a história do desenvolvimento do indivíduo.

Apesar de diferentes, formam uma unidade 
no processo dinâmico do desenvolvimento 
psíquico, portanto, é impossível compreende-
-los separadamente. É justamente por isso que 
aponta para a necessidade de uma abordagem 
unificadora dos aspectos intelectuais e afeti-
vos no estudo do funcionamento psicológico.

A busca dessa integração é coerente com o 
seu projeto de construção de uma nova psi-
cologia e expressa a sua luta em fazer avan-
çar o estado de conhecimento de seu tempo.

As várias correntes elaboradas tratavam 
de forma dicotomizada as complexas rela-
ções entre indivíduo e sociedade, herdado 
e adquirido, universal e particular, mente e 
corpo, biológico e cultural, espírito e ma-
téria, orgânico e social, sujeito e objeto e, 
como decorrência tratavam também de for-
ma polarizada e contraposta a relação en-
tre intelecto e afeto (REGO, 2010, p. 120).

Sucinta, Rego (2010) que Vygotsky foi 
bastante crítico em relação às teorias, inspi-
radas nas tradições idealistas e empiristas, 
disponíveis na psicologia no início do sécu-
lo, que forneciam um conhecimento par-
cial e fragmentado do psiquismo humano.

Partindo do pressuposto de que certas 
atitudes tomadas pelos estudantes em sala 
de aula são orientadas ou motivadas por 
certas representações, Sales, Silva e Silva 
(2003) relatam que os alunos com uma ima-
gem negativa da escola estudam menos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O século XXI representa um acontecimento mítico para todos que pertenceram à segunda meta-
de do século anterior, e por isso, parece necessário que toda instituição educativa, desde a que se 
encarrega das etapas iniciais até a Universidade, deva mudar radicalmente, tornando-se algo real-
mente diferente, apropriado às enormes mudanças que sacudiram o último quartel do século XX.

Acredita-se ser de suma importância à relação amigável entre família e professores, além da par-
ceria com a gestão escolar fazendo com que haja o trabalho efetivo do psicopedagogo dentro da 
unidade escolar para proporcionar um desenvolvimento afetivo e cognitivo satisfatório da criança.

Observa-se que as famílias devem ser capacitadas no sentido de potencializar o desenvolvi-
mento afetivo e cognitivo para que a família entenda e minimize o efeito negativo da não apren-
dizagem, orientando um adulto ou responsável da família (mãe ou pai) fazendo com que a crian-
ça alcance o desenvolvimento que ainda não completou em sua idade biológica e operatória.

Torna-se consenso entre os educadores e a sociedade em geral, que a escola na atua-
lidade não deve ter apenas o papel de educar no sentido estreito da palavra, mas sim de 
formar cidadãos críticos e capazes de construir uma sociedade mais humana e igualitária.

Conclui-se por fim que a escola sendo o segundo grupo ao qual a criança pas-
sa a fazer parte, e não menos importante, é a comunidade escolar, pois, além da per-
cepção que os pais têm da escola e da influência que exercem sobre os seus fi-
lhos, apresentam-se como elemento importantíssimo na relação escola e família.

Por este, ser um trabalho de análise documental, não se pretende dar por encerrada a dis-
cussão sobre a importância da afetividade entre educando e educador no ambiente escolar 
durante o ensino, pois, acredita-se que entre professor e aluno para a aprendizagem escolar 
acontecer de verdade e com qualidade, deve-se, criar possibilidades de ampliação ao leque de 
debates e propor experimentos que venham a considerar a autoestima como uma ferramenta 
pedagógica que deve ser utilizada pelos educadores no processo de ensino e aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DO LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO

A educação atual tem buscado se adequar à realidade do indivíduo, considerando que ele, 
desde a infância, está inserido nas práticas discursivas mediadas pelas tecnologias e pelos 
meios de comunicação. Além disso, já foram confirmados os benefícios obtidos por meio 
do contato de crianças pequenas com a escrita e a leitura. Nesse sentido, este trabalho 
objetiva refletir sobre a importância da alfabetização e do letramento na Educação Infantil. 
Nos dias de hoje, não basta que o sujeito domine o código escrito, ou seja, a tecnologia do 
ler e do escrever para ser considerado alfabetizado, é necessário que esse sujeito aplique 
essa tecnologia na sua vida diária, isto é, que ele se torna um bom leitor e produtor de textos. 
Dessa forma, o domínio do código escrito é apenas o primeiro passo para o letramento. Sendo 
assim, o letramento se sobrepõe à alfabetização. O Letramento rompe barreiras tradicionais 
que consideram a alfabetização como pré-requisito para o domínio da leitura e escrita Cabe 
ao educador proporcionar aos alunos uma alfabetização plena, proporcionando a cada um 
deles as ferramentas que necessitam para ler, escrever, compreender e expressar a linguagem 
escrita de forma eficaz e autônoma.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Educação Infantil.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

231

INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, os educadores têm se 
preocupado mais com a Educação infantil; 
grande parte em virtude das mudanças so-
ciais e políticas da atualidade. Muito se tem 
refletido sobre a alfabetização das crianças 
nesse período que antecede ao Ensino Fun-
damental. Por esse motivo, a Educação In-
fantil ganhou nova conotação e deixou de ser 
um espaço apenas para a criança se divertir.

A própria introdução da Educação Infantil na 
educação básica como sua primeira etapa, é o 
reconhecimento de que a educação se inicia 
nos primeiros anos de vida e é primordial para 
o cumprimento de seu propósito, instituído no 
Art. 22 do Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil (RECNEI): “a educação bási-
ca tem por finalidade desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensá-
vel para o exercício da cidadania e fornecer-
-lhes meios para progredir no trabalho e nos 
estudos posteriores” (BRASIL, 1998, p. 12).

Assim, percebe-se que a educa-
ção começa nos primeiros anos de vida.

O contexto educacional atual, voltado 
para um processo ensino-aprendizagem 
que valoriza as experiências cotidianas das 
crianças e sua bagagem cultural, fez sur-
gir um novo conceito de alfabetização. O 
termo letramento então surgiu para defi-
nir a aprendizagem do uso social da leitura 
e da escrita (MARTINS; SPECHELA, 2019). 

Tradicionalmente, sempre se referiu à alfa-
betização como um processo de codificação 
e decodificação da língua escrita, mas falta-
va alguma coisa para responder à questão: 
Por que pessoas alfabetizadas não eram ca-
pazes de expressar suas ideias de forma es-
crita ou interpretar textos que eles próprios 
leram? Faltava alguma coisa para se alcan-
çar o verdadeiro “sucesso” na alfabetização.

Conforme Martins e Spechela (2019), o 
letramento chegou para resolver esse pro-
blema. Essa nova palavra trouxe à luz uma 
proposta não apenas alfabetizadora, mas a 
necessidade de uma alfabetização “letrado-
ra”. Letramento capaz de tornar os educandos 
capazes de compreender a leitura e a escri-
ta não apenas com suas técnicas, mas tam-
bém com suas funções, utilidades e facetas.

O letramento surgiu na década de 80, como 
uma forma de se repensar a prática educativa 
no ensino da leitura e da escrita, como forma 
de levar o sujeito a fazer uso da leitura e da 
escrita como instrumentos de transformação 
social e para uma maior leitura do mundo em 
que está inserido, respeitando-se a sua diversi-
dade étnica, cultural e social (GALVÃO, 2003).

Essa nova concepção de alfabetização tor-
nou necessário um estudo mais aprofundado 
sobre a questão. Não há, portanto, como tratar 
de Educação Infantil, sem procurar refletir so-
bre o processo de alfabetização e letramento.

Tem-se observado que, mesmo antes de fre-
quentar a escola, a criança já tem contato com 
a leitura e a escrita como forma de expressão 
de sua realidade. Por isso, no processo de alfa-
betização e letramento, procura-se discutir se 
a criança deve aprende a ler e a escrever, não 
apenas para adquirir as habilidades de codifi-
cação e decodificação de símbolos, mas tam-
bém para sua inclusão no universo cultural.

Por se tratar de um processo novo, ainda não 
conhecido por muitos educadores, optou-se 
por este artigo, com o objetivo de refletir so-
bre a importância de se alfabetizar letrando 
já na Educação Infantil, bem como analisar 
propostas e estratégias pedagógicas de al-
fabetização e letramento que levem o aluno 
a conhecer a leitura e a escrita, apropriar-se 
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delas como instrumento de comunicação so-
cial, adquirindo a habilidade de interpretar o 
mundo, analisar situações de seu cotidiano, 
refletir de forma crítica sobre o que lê e o que 
escreve e sobre o que os outros escrevem.

O aprofundamento dos estudos sobre le-
tramento e alfabetização que se propõe 
neste trabalho é muito importante para a 
prática pedagógica do educador, pois, os 
objetivos da língua portuguesa salientam 
a necessidade das crianças desenvolve-
rem sua capacidade de compreender tex-
tos, em situações de participação social.

Nessa perspectiva, espera-se que 
este trabalho sirva como um documen-
to de referência e fonte de consulta so-
bre futuros debates a respeito da alfabe-
tização e letramento na Educação Infantil.

A metodologia é baseada em Pesqui-
sa Bibliográfica, em autores como, Ferrei-
ro, Teberosky, Soares, Ribeiro, que ofere-
cem concepções e esclarecimentos sobre 
o processo de alfabetização e letramento.

Cientes de que a alfabetização se inicia des-
de a mais tenra infância, prioriza-se a impor-
tância do letramento na Educação Infantil.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

A Alfabetização é entendida como o pro-
cesso de leitura e escrita, apropriação do 
código linguístico, que possibilita ao alu-
no ler, escrever, estabelecendo assim re-
lações entre as letras e os sons da fala. 

Segundo Val (2005, p. 19) é o “Processo 
específico e indispensável de apropriação 
do sistema da escrita, a conquista dos prin-
cípios alfabético e ortográfico que possibili-
tem ao aluno, ler e escrever com autonomia”.

Conforme Barbosa (1994, p. 28):
O processo de alfabetização é considerado o 

período de instrumentalização, período em que 
se busca evidenciar o princípio fundamental 
que rege o sistema alfabético. Após o domínio 
da técnica, o indivíduo aplica esse saber teóri-
co sobre a língua escrita, na prática da leitura.

Logo, ao aluno alfabetizado compete a leitura 
e a escrita de textos, bem como a apropriação 
dos princípios alfabéticos e ortográficos, a fim 
de que os mesmos possam escrever e ler com 
independência. Batista (2019, p. 21) coloca 
ainda que a “A alfabetização se ocupa da aqui-
sição da escrita por um indivíduo ou grupo”. 

Letramento está além da apropriação da es-
crita e da leitura, é a capacidade de interpre-
tar textos, fazer uma leitura crítica do mundo, 
ler diferentes tipos de textos e fazer uso de 
suas linguagens. Magda Soares afirma que 
“Letramento é o resultado da ação de ensinar 
e aprender as práticas sociais da leitura e es-
crita. O estado ou condição que adquire um 
grupo social ou um indivíduo como conse-
quência de ter-se apropriado da escrita e de 
suas práticas sociais” (SOARES, 2010, p. 39).

Percebe-se que o letramento vai além 
da simples decodificação de signos lin-
guísticos, ou pronúncia de palavras, visto 
que, ao indivíduo letrado compete ler com-
preender o sentido do texto, bem como 
questioná-lo e inferir sobre o mesmo.

O indivíduo que é alfabetizado e ao mesmo 
tempo letrado deve, além de ler e escrever, ter 
uma visão bem mais ampla daquilo que o tex-
to apresenta, buscando nas entrelinhas dos 
textos detalhes que possam fazer a diferença 
no momento da interpretação dos mesmos.
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Na opinião de Siqueira (2008, p. 28), “a alfa-
betização e o letramento não são sinônimos, 
e sim, indissociáveis, pois, a princípio o estudo 
do aluno no universo da escrita se dá concomi-
tantemente por meio desses dois processos”. 
A alfabetização se dá pelo desenvolvimento 
de habilidades da leitura e da escrita e o le-
tramento, nas práticas sociais que envolvem 
a língua escrita. Sendo assim, o letramento se 
sobrepõe à alfabetização. Por isso, é preciso 
ter em mente que para o sucesso do educan-
do na sociedade atual é necessário proporcio-
nar uma alfabetização rumo ao letramento. 

Outro aspecto que diz respeito ao letramen-
to, é que ele não apresenta uma única defini-
ção, pois, a sociedade entende a leitura e a 
escrita de maneiras diferentes. Sendo assim, 
Kleiman (2005) define letramento como um 
conjunto de práticas sociais que usam a escri-
ta, como sistema simbólico e como tecnolo-
gia, em contextos específicos, para objetivos 
específicos. Já Soares (2003), mais recente-
mente, coloca que é possível identificar no le-
tramento as dimensões individuais, sociais e 
afetivas, ou seja, as habilidades que as crianças 
adquirem na leitura e escrita, desde o domínio 
do código escrito até a construção do signifi-
cado de um texto, demonstram os diferentes 
níveis de letramento da mesma, uma vez que 
todos têm contato com o universo da leitura e 
escrita, mesmo antes de frequentar a escola. 

Até mesmo o chamado analfabeto, sem 
domínio do código, consegue identificar 
qual é a estrutura de uma carta e qual é a 
função social desse tipo de texto, de modo 
que o que se precisa fazer é ampliar o uso 
de textos verdadeiros durante a alfabeti-
zação e deixar de lado o uso de textos re-
ducionistas que só existiam nas cartilhas. 

LETRAMENTO

Conforme Britto (2005), na década de 80, no 
século XX, aconteceram grandes avanços nos 
estudos sobre alfabetização, destacando-se 
as pesquisas que focalizam a aprendizagem 
da leitura e da escrita, levando-se em conta 
os seus diferentes usos e funções sociais na 
vida das crianças. A partir de então, a palavra 
letramento surgiu como uma forma de se ten-
tar definir uma alfabetização que considere os 
conhecimentos prévios da criança, uma vez 
que, mesmo antes de dominar os códigos de 
leitura e escrita, a mesma já faz uso delas há 
algum tempo, antes de se ingressar na escola.

A maioria dos estudiosos passou então a 
definir como letramento a palavra que de-
nota qualidade, condição ou estado. O es-
tado ou condição que assume aquele que 
aprende a ler e a escrever, implícito nesse 
esclarecimento está a ideia de que a leitu-
ra e a escrita trazem consequências sociais, 
culturais, políticas, econômicas, cognitivas 
e linguísticas para o indivíduo e também 
para o grupo social em que está inserido.

Para alguns teóricos como Soares (2010), 
letramento pode ser definido como:

O estado ou condição que adquire um gru-
po social como consequência de apropriar-se 
da escrita. Quem não dispõe da habilidade 
de ler e escrever não tem acesso aos bens 
culturais das sociedades letradas, tornan-
do-se marginalizado por elas. Já o estado 
ou condição de quem sabe ler e escrever, 
isto é, o estado de quem responde adequa-
damente às intensas demandas sociais pelo 
uso amplo diferenciado da leitura e da es-
crita, só recentemente se configurou como 
uma realidade social (SOARES, 2010, p. 19).
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Diante dessa definição de Soares (2010), 
pode-se perceber a diferença entre o sujei-
to alfabetizado e o sujeito letrado. A condi-
ção de aprender a ler e a escrever torna o 
sujeito alfabetizado, porém a condição de 
aprender a ler e a escrever, utilizando essas 
habilidades para responder às demandas 
sociais de utilização da leitura e da escrita, 
em diversas situações da vida cotidiana tor-
na o sujeito, além de alfabetizado, um su-
jeito letrado, consciente do seu lugar na so-
ciedade e do papel que desempenha nela.

Segundo Soares (2010), no ensino da lin-
guagem e da escrita, existe uma interdepen-
dência entre os processos de alfabetização 
e letramento, porém pode existir também a 
precedência de um em relação ao outro. A in-
trodução da criança no mundo da leitura e da 
escrita pode se dar simultaneamente por es-
ses dois processos, ou um pode vir antes do 
outro, em que a alfabetização tem o papel de 
codificar e decodificar símbolos e o letramen-
to tem seu papel de inserção social. Na vivên-
cia da criança, dependendo do meio social em 
que vive, o letramento já pode ser uma con-
dição de pré-alfabetização, introduzida pelos 
familiares para atender às demandas cotidia-
nas da criança. Quando ela começa a frequen-
tar a escola, a alfabetização, contextualizada 
e significativa, vem contribuir para a aquisi-
ção das suas habilidades de leitura e escrita.

Soares (2010) também afirma que existem 
diferentes níveis de letramento, que depen-
dem das necessidades e demandas de cada in-
divíduo e do meio social e cultural em que vive.

Esse pensamento é defendido por muitos 
outros autores e educadores como Tfouni 
(2016), Ribeiro (1999) e Haddad (1999), que 
viram a necessidade da criação desse novo 
conceito de letramento não inserido, mas 
interligado ao processo de alfabetização, 
sobretudo por meio dos estudos realizados, 

baseados nos censos demográficos de alfa-
betização que descrevem grande parte da 
população brasileira como “analfabetos fun-
cionais”, demonstrando que o brasileiro, após 
anos de escolarização aprendeu apenas a ler 
e a escrever, sendo considerados pela mídia 
como “iletrados” por não possuírem o do-
mínio da escrita e da leitura como forma de 
expressão de suas necessidades cotidianas.

Segundo Val (2005), é possível encontrar 
pessoas que aprenderam a ler e escrever na 
escola, tornando-se capazes de ler e escrever 
textos simples e curtos, porém, não sabem 
fazer uso da língua escrita quando se vêm 
diante de situações sociais que necessitam 
de habilidades mais complexas. Por isso, se-
gundo o autor, tem-se afirmado que alfabeti-
zação e letramento são dois processos distin-
tos, mas ambos inseparáveis e indispensáveis 
na aprendizagem da leitura e da escrita.

De acordo com Soares (2010):
A alfabetização deve ser criativa, tra-

çando estratégias de práticas escolares in-
seridas no contexto social da criança, so-
bretudo na educação infantil, em que ela 
começa a desenvolver as relações entre lei-
tura e escrita e o meio em que vive. Nesta 
fase o concreto faz parte do processo de alfa-
betização onde são assimiladas as situações 
vividas pela criança (SOARES, 2010, p. 25).

Daí, compreende-se que a alfabetiza-
ção e o letramento, simultaneamente, po-
dem levar a criança ao domínio da leitura 
e da escrita não apenas como saber, mas 
como instrumento de construção do co-
nhecimento, por meio da apropriação des-
se saber ler e escrever, por meio da leitura 
e da produção de textos que retratam a re-
alidade social e cultural de uma sociedade.
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Esse pressuposto do aprender a ler e a escre-
ver para atender às demandas sociais permeia 
as ideias sobre alfabetização e letramento de 
Soares (2004, p.47) que define letramento 
como: “um estado ou condição de quem não 
apenas sabe ler e escrever, mas cultiva e exer-
ce as práticas sociais que usam a leitura e a es-
crita”. A autora afirma também que existem di-
ferentes níveis de letramento, que dependem 
das necessidades e demandas de cada indiví-
duo e do meio social e cultural em que vive.

Esses níveis de letramento podem ser ob-
servados quando a criança passa a frequen-
tar a escola, no início do seu processo de 
alfabetização. Como já foi discutido ante-
riormente neste item, independentemen-
te de estar alfabetizada, o letramento pode 
preceder a alfabetização da criança, quando 
esta já se utiliza da linguagem oral e escrita 
para atender às suas necessidades cotidianas.

Antecedendo-se às ideias de Soares (2004), 
Tfouni (2016), afirma que existem diversos 
“tipos de letramento”, mas nunca, a sua ine-
xistência. Esses diversos tipos de letramen-
to são definidos de acordo com a intensida-
de de utilização da leitura e da escrita nos 
diversos grupos existentes na sociedade.

Observa-se, na Educação Infantil, que re-
almente existe algum tipo ou nível de letra-
mento nas crianças. Nos dias atuais, desde 
a mais tenra infância, a criança já participa 
de experiências sociais, utilizando-se da lin-
guagem oral e escrita, por meio de narra-
ção de histórias e da interpretação de ima-
gens que fazem parte do seu cotidiano.

Ribeiro (1999), considerando também as 
características contextuais de práticas da es-
crita e sua funcionalidade, classifica os vários 
graus de letramento, desde o grau baixo até 
o grau mais alto. No grau baixo, a leitura e 
a escrita são praticamente restritas às ativi-

dades profissionais que exigem habilidades 
que envolvem pouca leitura e escrita. O grau 
médio-baixo se caracteriza por uma função 
mais expressiva da linguagem, seja na leitu-
ra e escrita de cartas, poesias, diários, textos 
biográficos e religiosos. No grau médio, o le-
tramento se difere dos dois primeiros porque, 
além de sua função profissional, a leitura e 
a escrita são também utilizadas no ambien-
te familiar, objetivando o lazer, a educação e 
a atualização dos conhecimentos. No grupo 
do grau mais alto de letramento e alfabe-
tismo, estão as pessoas que desenvolveram 
as habilidades de leitura e escrita de textos 
teóricos e especializados, por intermédio de 
pesquisas e leituras de livros, jornais, revis-
tas, etc., de diferentes ideias e interesses.

Utilizando-se dos graus de letramento 
de Ribeiro (1999), entende-se que a crian-
ça da Educação Infantil ainda se encontra 
no grau baixo de letramento, pois, apesar 
de já se utilizar da linguagem oral e escri-
ta para as demandas sociais, ainda não ad-
quiriu as habilidades de leitura e escrita 
para resolver ou participar de situações 
mais complexas do seu cotidiano social.

Haddad (1999), também se utilizando dessa 
variedade de práticas de leitura e escrita, de-
fine três graus de letramento, analisados tam-
bém de acordo com a relação existente entre 
a prática de utilização da leitura e da escrita e 
os diferentes grupos que as utilizam. Segun-
do Haddad, o baixo grau de letramento se ca-
racteriza pela função básica de leitura e escri-
ta em bilhetes, cartas, recados, cheques, etc., 
e transmissão de conhecimentos efêmeros, 
como: anotações, listas, orientações, rótulos, 
letreiros, etc. Nesse caso, o letramento se 
caracteriza pela aquisição do conhecimento 
acumulado por meio da oralidade. No médio 
grau de letramento, o uso da leitura e da es-
crita já se estende à leitura de revistas, gibis e 
textos do cotidiano e à escrita de textos mais 
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pessoais e críticos. O alto grau de letramento 
já se caracteriza pela aquisição de habilidades 
de leitura e escrita de textos mais elaborados, 
num alto grau de compreensão e produção.

Os graus de letramento de Haddad (1999) 
também reforçam a ideia de que a criança 
da Educação Infantil não ultrapassa o bai-
xo grau de letramento explicado por Ribei-
ro (1999). A criança pequena, como se per-
cebe na preparação para a alfabetização, 
durante a Educação Infantil, adquire o seu 
baixo grau de letramento por meio de co-
nhecimentos acumulados pela oralidade.

ALFABETIZAÇÃO

A aquisição das habilidades de ler e es-
crever até a década de 80 era a meta fun-
damental no processo de alfabetização. A 
escola tinha a função primeira de levar as 
crianças a adquirirem os hábitos de reconhe-
cimento e reprodução de palavras e frases, 
reconhecendo e decodificando os símbolos.

Segundo Ferreiro (2003), tradicionalmente, 
a alfabetização é definida como o resultado 
entre a relação do método utilizado para a 
aprendizagem da leitura e da escrita e o estado 
de “maturidade” ou de “prontidão” da criança 
para aprender. Porém, existe um terceiro ele-
mento a ser considerado nesta relação, muito 
discutido atualmente: o contexto sociocultu-
ral, ou seja, “a natureza do objeto de conheci-
mento que envolve essa aprendizagem”. (p. 36).

Ainda segundo Ferreiro (2003), em sua visão 
atual sobre alfabetização, a criança já chega à 
escola com um notável saber linguístico, que já 
utiliza nos seus atos de comunicação diários. 
A alfabetização é definida como a organização 
dos conteúdos de linguagem oral e escrita su-
bordinada a critérios que possibilitem a rela-
ção conjunta de uma proposta didático-peda-
gógica de aprendizagem e uma diversidade de 

situações e experiências vividas pela criança.
As propostas pedagógicas atuais de alfa-

betização, na concepção do letramento, pro-
curam valorizar as experiências vividas pela 
criança, considerando o seu meio social e 
cultural, utilizando-se do seu saber linguísti-
co como forma de classificar o seu grau de 
letramento e a organização dos conteúdos 
de acordo com as experiências das crianças.

Teberosky (1995) acredita na necessidade 
da criação desse novo conceito de letramen-
to não inserido, mas interligado ao processo 
de alfabetização. Ainda segundo a autora, 
muitas vezes, é necessário dissociar o co-
nhecimento sobre a linguagem oral e escrita 
das habilidades para ler e escrever, para se 
conhecer até que ponto, as crianças são le-
tradas antes mesmo de serem alfabetizadas.

Percebe-se então a grande preocupação 
dos educadores em se estabelecer o grau 
de letramento das crianças, antes de se ini-
ciar a preparação para a alfabetização na 
Educação Infantil. O conhecimento do grau 
de letramento das crianças pode contribuir 
muito para a construção de uma proposta 
pedagógica de alfabetização que conside-
ra o meio social e cultural em que vive. O 
grau de letramento da criança muitas vezes 
faz com que o professor possa conhecer as 
características culturais e sociais da criança.

Ferreiro (2003, p. 30) em sua visão constru-
tivista, discorda de Soares (2010) e Teberosky 
(1995), em relação à concepção de alfabeti-
zação e letramento como processos distintos. 
Para a autora, na alfabetização está compre-
endido o processo de letramento, pois, enten-
de que a criança, ao se alfabetizar, já se apro-
pria da leitura e da escrita. Esse resultado, 
sim, se obtém dependendo da forma como se 
dá o processo de ensino-aprendizagem, inse-
rido dentro do contexto social da criança. Na 
visão de Ferreiro (2003), então, as crianças 
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se tornam letradas apenas na alfabetização.
Essa simultaneidade entre a alfabetiza-

ção e letramento talvez ocorra durante o 
processo de escolarização na Educação In-
fantil, quando o professor não se preocupa 
em estabelecer o grau de letramento que 
precede a alfabetização da criança ou mui-
tas vezes também, dependendo do meio 
social e cultural em que vive, se for possí-
vel estabelecer um grau zero de letramen-
to dentro do contexto atual da sociedade.

Soares (2010) e Teberosky (1995), utilizan-
do-se da teoria de que a linguagem escrita 
existe independentemente de sua manifesta-
ção gráfica, visto que o “oral” e o “escrito” se 
traduzem na mesma linguagem, o letramen-
to pode existir antes da alfabetização, pois, 
ele é a capacidade que a criança tem, mesmo 
ainda não alfabetizada de compreender e se 
apropriar dos significados da leitura oral, fi-
xando, registrando e arquivando as informa-
ções, de forma a reproduzi-lo oralmente de 
forma coerente, relacionada e sequencial.

A escola acaba desprezando a riqueza que 
provém da troca entre as duas escritas que 
traduzem a mesma linguagem (a leitura do 
mundo e a leitura escrita), se preocupando 
somente com o trabalho de levar a criança a 
adquirir os mecanismos básicos da grafia, que 
lhes permitirão o acesso ao mundo escrito.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A Alfabetização e o Letramento se forma-
lizam na escola, mas seu início se dá desde 
a mais tenra infância. Por esse motivo na 
educação infantil esse processo já aconte-
ce, e com a mediação correta, os professo-
res podem tornar a alfabetização muito mais 
eficaz e prazerosa. Este item irá esclarecer 
o significado de alfabetização e letramen-
to e sua importância na educação infantil.

Na opinião de Cohen e Gilabert (1992), 
deve-se adotar uma metodologia de apren-
dizagem que dá extrema relevância para a 
capacidade que a criança tem em aprender 
qualquer coisa que seja relacionada com seus 
interesses e necessidades, alegando que não 
convém ensinar nada que não tenha sentido 
para uma criança. Para as autoras, a observa-
ção é um dos fatores essenciais para que os 
educadores saibam se estão fazendo uso da 
metodologia adequada com seus educandos.

No que se refere à organização do ambien-
te, ainda de acordo com as autoras acima, a 
escrita precisa estar presente no dia a dia e 
na vivência da criança, que gera um espaço 
no qual as crianças encontrem a essência 
das experiências necessárias para conse-
guirem aprender a ler. É possível comparar 
esse ambiente repleto de significados com 
o letramento de Kleiman (2005). As duas 
obras demonstram e defendem a ideia de 
que a alfabetização ocorre quando a crian-
ça está em contato com o universo letrado.

Crianças que tiveram uma relação afetiva e 
prazerosa com o livro de histórias – na creche, 
em casa, na pré-escola – serão capazes de en-
contrar um sentido para qualquer atividade de 
decodificação (até mesmo entediantes exercí-
cios de cópias da lousa), porque já conhecem 
diversas funções da palavra escrita e estão em 
busca da chave que lhes possibilitará aden-
trar o universo da escrita por si mesmas, sem 
o auxílio do adulto (KLEIMAN, 2005, p. 35).

Conforme Cohen e Gilabert (1992), para que 
as crianças tenham prazer em ler, os educadores 
precisam ensinar a escrita de maneira agradável 
e natural, incentivando seus educandos a par-
ticiparem de momentos de leitura sem obriga-
ções. A função do professor como mediador na 
aprendizagem do educando é primordial, tendo 
como intuito instituir uma pedagogia de comu-
nicação e expressão, fazendo uso da linguagem 
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corporal, gestual, gráfica, plástica, oral e escrita.
De acordo com as autoras, em virtude de 

viverem em um ambiente repleto de textos 
e palavras, e por observarem seus professo-
res falarem e escreverem palavras ainda que 
desconhecidas por elas, as crianças logo vão 
querer imitá-los. Suas primeiras tentativas 
de escritas vão ocorrer em seus desenhos, 
e assim o professor poderá utilizar seu pa-
pel de mediador e incentivador para inter-
vir nos desenhos e escritas, fazendo que as 
crianças evoluam com essas experiências.

O adulto precisa sempre valorizar essas ten-
tativas com o propósito de estimular a crian-
ça a prosseguir, mas nem por isso deve deixar 
de corrigir a palavra escrita de forma incor-
reta, escrevendo a palavra correta e acres-
centando uma observação encorajadora.

O PAPEL DO PROFESSOR

Essa nova forma de pensar trouxe grandes 
mudanças nas escolas e dentre elas se destaca 
como a escola vê o aluno hoje. Antes o aluno era 
visto como um mero receptor do conhecimen-
to e agora ele passa a ser o ator principal, e ele é 
o ator principal não por ter que aprender a ler e 
escrever, mas porque ele é atuante nesse pro-
cesso, ele não é apenas uma página em branco.

As pesquisas realizadas por Emília Ferreiro 
possibilitaram a percepção de muitas facetas 
antes não notadas e agora podendo ser explo-
radas. Refletindo sobre o modo como a criança 
vê a escrita proporciona melhorar as interven-
ções e atividades propostas pelos professores.

Com essa análise agora é possível uma in-
tervenção mais eficaz tanto nos erros, quanto 
nos acertos, erro passou a ser percebido como 
uma etapa do processo e não como um atraso. 
O aluno passou a ter um papel ativo no proces-
so ensino-aprendizagem e esse mesmo aluno 
é considerado capaz de ler e escrever mesmo 
antes de aprender de fato (NÓVOA, 2019).

O mais importante dessa nova proposta 
são os resultados que ela proporciona, uma 
vez que o aluno não é apenas ensinar a codi-
ficar e decodificar as letras (alfabetizado), ele 
compreende a importância e a função da lin-
guagem escrita, notando como ela é utilizada 
e como ele pode fazer uso dela de diferentes 
formas e com diferentes objetivos (letrado).

Muitas escolas estão utilizando essa nova 
proposta e com êxito, muitas estão tentan-
do, mas ainda encontram dificuldade e mui-
tas dizem que seguem essa nova propos-
ta, mas continuam no método tradicional.

Na visão de Martins e Spechela (2019), a alfa-
betização letrada é muito diferente da realida-
de vivenciada por tantos anos com a proposta 
chamada tradicional e por este motivo a grande 
dificuldade em tornar a nova proposta real em 
todas as escolas e no trabalho de cada professor.

Muitos educadores ainda encontram maior 
segurança no método tradicional e acabam se 
conformando com ele, por isso, esse método 
ainda é tão encontrado nas escolas, mas vale 
ressaltar que muitos educadores estão pro-
curando se qualificar e compreender melhor 
essa nova proposta e as escolas têm adota-
do essa nova proposta por compreender que 
os resultados são muito mais abrangentes.

Ao professor é necessário o querer. Para o 
professor alfabetizar letrando ele vai precisar 
estudar, ler, se qualificar, arriscar e ser per-
sistente. Para isso não pode haver acomo-
dação, será necessário sair da zona de con-
forto do já conhecido, para desbravar novos 
caminhos (MARTINS; SPECHELA, 2019).

O professor precisará compreender o que 
é essa proposta e qual a sua finalidade e en-
tão arregaçar as mangas. Para que o profes-
sor alfabetize letrando será necessária muita 
ação, muita disposição e a certeza de que vale 
a pena. Só então o professor compreende-
rá a importância dessa mudança em sua prá-
tica e se tornará um alfabetizador letrador.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Letrar exige aprofundamento na realidade 
da criança, respeitando os saberes constitu-
ídos nela e que fazem parte da sua bagagem 
cultural. A escrita e a leitura têm demonstrado 
suas capacidades de servir como instrumen-
tos de transformação tanto na vida de quem 
aprende quanto na vida de quem ensina.

O processo de letramento não se realiza-
rá se a cultura da criança não for valorizada 
nos contextos da educação, e se os métodos 
trabalhados não se adequarem aos seus de-
sejos. Faz-se necessário buscar elementos 
que atendam aos seus anseios, utilizando 
gêneros textuais que possam ser inseridos 
na sua realidade, provocando nela a von-
tade de interagir, de criar e de transformar.

A história da educação brasileira está de-
marcada por exemplos negativos de fracas-
sos escolares, com reiterações de processos 
inválidos assentados em modelos pedagógi-
cos descontextualizados. Chegou o momento 
em que urge abandonar as repetições, os au-
toritarismos, numa perspectiva democrática. 
Compete à escola e ao professor dividir a im-
portância da educação com o aluno, lembran-
do sempre que há reciprocidade no ensino e 
na aprendizagem. Esse reconhecimento des-
perta na criança o significado da aprendiza-
gem, tornando-a sujeito no seu sentimento de 
importância na inserção dentro da sociedade.

Portanto, ao pensar na alfabetização e no 
letramento como processos complemen-
tares, nos quais a criança pode praticar a 
escrita e a leitura no desvendamento do 
mundo, contribui-se diretamente para a pa-
vimentação da estrada do conhecimento, 
rumo à autonomia, à cidadania e à liberdade.

Observa-se que existe uma relação mui-
to grande entre alfabetização e letramen-
to e que, crianças que têm contato com 
situações de leitura e escrita fora do am-
biente escolar, demonstram maior in-
teresse em aprender a ler e a escrever.

É necessário respeitar o tempo da infância, 
incluindo a criança, ao seu tempo, no universo 
cultural complexo da atualidade, possibilitando 
dessa maneira, a cada criança viver no mundo 
da escrita (da fantasia), da leitura, ter condições 
de pensar e também produzir a cultura escrita.

É preciso reconhecer o que não se sabe 
acerca a alfabetização e letramento. É preci-
so reconhecer também as necessidades de se 
produzir questões a fim de descobrir novas e 
possíveis experiências de letramento; como 
os níveis de letramento podem ser direciona-
dos para a formação dos cidadãos, colocando-
-os numa perspectiva crítica diante das prá-
ticas sociais. E acima de tudo, democratizar 
esse conhecimento, tornando acessível para 
todos os profissionais da área da educação.

Os processos de alfabetização e letramento 
são complexos, mas essenciais para a inclusão 
social. O Letramento rompe barreiras tradicio-
nais que consideram a alfabetização como pré-
-requisito para o domínio da leitura e escrita. 

Percebe-se também que a alfabetiza-
ção na perspectiva do letramento de-
pende dos recursos didáticos, métodos e 
procedimentos utilizados pelo professor.
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Assim sendo, os professores precisam 
ter consciência de seu papel na formação 
do sujeito e contribuir para que a alfabe-
tização e o letramento atuem simultane-
amente na Educação Infantil, utilizando, 
para isso, recursos didáticos, métodos e 
procedimentos contextualizados e levan-
do em conta a bagagem de experiências vi-
vidas pela criança fora do ambiente escolar.

O professor deve ter como meta auxiliar 
seu aluno a se tornar um cidadão crítico e 
atuante que seja capaz de compreender a 
leitura como uma forma de melhor compre-
ender o mundo e que o compreendendo me-
lhor irá atuar sobre ele de modo apropriado.

Nesse sentido, ressalta-se a importância 
da formação docente, para que o educa-
dor possa intermediar o trabalho em sala de 
aula de modo eficaz e competente. Só des-
sa forma serão alcançados os objetivos da 
verdadeira educação no que se refere à lei-
tura, que é formar um aluno não apenas le-
trado, mas letrado e alfabetizado que possa 
agir no mundo como um cidadão autônomo.

Na Educação Infantil há o predomínio da 
oralidade, no entanto, é uma etapa de impor-
tância fundamental para a alfabetização e o 
letramento. Para esse fim, a educação infan-
til pode e deve dar acesso a diversas formas 
da linguagem oral e escrita à medida em que 
se oferecem atividades que possibilitem às 
crianças brincar com a sonoridade das pala-
vras, reconhecendo semelhanças e diferen-
ças entre os termos, manuseando diversos 
materiais, como: livros, revistas, gibis, ouvir 
e contar histórias, enfim, estar em constante 
convívio com o mundo da leitura e da escrita.

Diante disso, acredita-se que as práticas de-
senvolvidas na Educação Infantil, devem ser 
aproveitadas de forma planejada e sistemati-
zada, de forma que oportunizem a continuida-
de ao processo de alfabetização e letramento 
vivenciados mesmo no momento anterior a 
sua chegada à instituição de Educação Infantil.

A alfabetização já tão familiar na sociedade 
ganhou novas funções que proporcionam aos 
alunos um crescimento amplo e fundamenta-
do, deixando para trás o analfabetismo fun-
cional que vitimou tantas e tantas crianças.

Com esse novo método, o aluno pas-
sa a dominar a linguagem escrita a uti-
lizando como instrumento de comuni-
cação numa sociedade que há muito 
tempo exige mais de quem deseja ter destaque.

Tal proposta chega dando ao aluno um 
novo brilho à leitura. As atividades que 
acompanham essa proposta tornam a lei-
tura prazerosa e quanto mais o aluno lê 
mas ele compreende, mais ele cresce e 
mais ele tem ferramentas para escrever. 

O letramento é a solução para o suces-
so na alfabetização, mas ainda não al-
cançou a vitória. Em um país com tan-
tos problemas na educação e com índices 
de analfabetismo tão altos, o letramen-
to na prática ainda é um grande desafio.

Cabe a cada educador deixar de pri-
var os alunos de uma alfabetização ple-
na, proporcionando a cada um deles as 
ferramentas que necessitam para ler, es-
crever, compreender e expressar a lingua-
gem escrita de forma eficaz e autônoma.
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ENTRE ANTIGOS E MODERNOS: A LIBERDADE PÚBLICA DOS CIDADÃOS

RESUMO

O presente trabalho tem por objetivo abordar as questões da liberdade pública dos cidadãos 
antigos e modernos. Para isso irei comparar os cidadãos gregos e os cidadãos norte 
americanos (após 1776 – Guerra de Independência) e suas respectivas ideias de cidadania que 
consequentemente abarcam a liberdade, porém, com clivagens distintas. Tentarei evidenciar 
aqui os aspectos em que se aproximam as duas noções de cidadania e liberdade, mesmo sendo 
a dos antigos fundamentada na participação coletiva e a dos modernos caracterizada pelo 
interesse individual. Utilizarei como principais referências as obras de Ésquilo “As Suplicantes 
e Prometeu Acorrentado” e o livro organizado por Jaime Pinsky “História da Cidadania”. 

Palavras-chave:  Liberdade; Cidadão;  Cidadania;  Moderno;  Antigo.
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INTRODUÇÃO
CIDADE-ESTADO E A LIBERDADE 
DOS CIDADÃOS

As cidades-estados começaram a surgir en-
tre os séculos IX e VII a.C. às margens do mar 
mediterrâneo. Nessa época tratava-se de 
uma área periférica que sofria influência dos 
grandes Impérios do então chamado Orien-
te Médio. Segundo Norberto Luiz Guarinelo 
em seu texto “Cidade-Estado na Antiguida-
de Clássica” esse é “um período de grandes 
transformações econômicas e sociais, quase 
uma revolução”. Tratava-se de um intenso in-
tercâmbio de pessoas, bens e ideias que era 
estimulado pelas necessidades dos impérios 
guerreiros do Oriente Médio em obter maté-
ria prima, o ferro. Para além do uso do ferro, 
esse intercâmbio difundiu pelo Mediterrâneo 
também a arquitetura em pedra, as constru-
ções monumentais, a escultura em três di-
mensões, pintura, fabricação de artigos de 
bronze e de modo geral, o uso de metais pre-
ciosos e também a escrita alfabética. Houve 
aumento populacional em todo mediterrâ-
neo e os Gregos e Fenícios fundaram colô-
nias no norte da África, sul da Espanha, Mar 
Negro e Itália – foi dentro desse quadro de 
mudanças que surgiram as cidades-estados.  

As cidades-estados difundiram-se pelo 
mediterrâneo a partir de núcleos originais 
da Grécia continental, da Ásia menor, e da 
Fenícia. Representou um modelo vitorio-
so em contínua expansão, de um modo de 
organização de comunidade humana, cons-
truído através da integração das terras 
centrais da Europa e do Oriente próximo. 
Um bom exemplo de aproximação entre a 
Grécia e o Oriente, ainda que numa situa-
ção de discórdia e possibilidade de guerra, 
pode ser vista na obra “As Suplicantes” de 
Ésquilo, cinquenta donzelas (suplicantes) e 
seu pai chegam a Argos fugindo dos filhos 
de Egito e pedem refúgio na cidade ao seu 
Rei. Nessa estrofe podemos ver a preocu-
pação do Rei em relação às leis do Egito: 

“Mas se os filhos do Egito alegam direto 
sobre ti, segundo as leis do seu povo, ba-
seados no teu próximo parentesco. Quem 
poderá opor-se à sua demanda? Será ne-
cessário que oponhas exceções às leis 
do Egito, provando que de acordo com 
elas, sobre ti não tem autoridade alguma.” 
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É importante destacar que essa progressi-
va integração entre a Grécia e seus arredo-
res foi multissecular e durou até o apogeu do 
Império Romano.

Ainda segundo Guarinelo a cidade-estado 
era “formada por um território agrícola com-
posto por uma ou mais planícies de variada 
extensão, ocupado e explorado por popula-
ções essencialmente camponesas (...)”. Cada 
família camponesa cultivava um ou mais lo-
tes com áreas bem definidas, que eram suas 
propriedades individuais, de onde obtinham 
seus meios de subsistência, principalmente 
trigo, mas também vinho e azeite. Esse modo 
de possuir e cultivar a terra garantiu seu ca-
ráter privado. E só tinha acesso a terra quem 
fosse cidadão livre de uma cidade-estado. 
Ela era formada por territórios agrícolas, dos 
quais seus habitantes se estruturam, progres-
sivamente, como comunidades, excluindo os 
estrangeiros e defendendo coletivamente 
suas planícies cultivadas da agressão externa. 

Desse modo podemos dizer que os fatores 
essenciais do processo de formação da cida-
de-estado foram: a propriedade individual da 
terra, o fechamento do acesso ao território 
e a necessidade de protegê-lo dos inimigos 
externos.  A meu ver essa vulnerabilidade 
da cidade-estado e a concentração da terra 
foram os propulsores que difundiram a ideia 
de cidadania e liberdade no mundo antigo.

Uma vez mais retomo a obra de Ésquilo, pois 
na estrofe a seguir o Rei deixa bem claro as 
suplicantes que não pode tomar decisão ne-
nhuma sem antes se comunicar com os seus 
cidadãos, “Não foi no meu lar, onde empres-
ta suplicando não. Se aqui houver sacrilégios 
toda cidade será atingida, e é a todo povo 
que incumbe procurar remédio. Eu não posso 
fazer promessa alguma sem comunicar-me, 
antes com todos os meus cidadãos”. Depois 
de Dânao, pai das suplicantes, ir ter com os 
cidadãos volta e trás consigo a seguinte res-
posta à suas filhas, “Animo, filhas. Nossos ne-
gócios com os Argivos vão bem. Todo povo 
votou por nós”. E ainda numa estrofe mais 
adiante o Rei de Argos diante Heraldo, líder 
dos perseguidores das suplicantes, reforça 
a decisão tomada pelo povo dizendo-lhe: 

“Para que dizer-te meu nome? Em breve 
aprenderá, tu, e os que vem contigo. Se estas 
donzelas o querem assim e esse é o desejo do 
seu coração, se com brandos e comedidos ar-
gumentos as persuades, podes levá-las, mas 
à força não te serão entregues. Assim procla-
mou e ratificou a cidade Argos, por votação 
unânime. E o decreto está muito bem gravado 
de modo que ninguém pode demovê-lo. Não 
o gravamos em tábuas, nem o referendamos 
e confirmamos nas voltas de um papiro, po-
rém quem o diz é a boca de um homem livre. 
Desaparece quanto antes da minha vista!” 
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É possível observar em Ésquilo uma no-
ção já consolidada de liberdade pública. A 
dificuldade está, justamente, em encon-
trar o princípio exato onde essa ideia co-
meçou a ocorrer. Contudo os historiadores 
Fustel de Coulanges e José Antonio Dab-
dab Trabulsi localizam o início dessa cons-
ciência no mesmo espaço e tempo: Ate-
nas arcaica, durante as reformas de Sólon. 

Para Coulanges “O código de Sólon é intei-
ramente diferente; vê-se corresponder a uma 
grande revolução social”. Revolução social, 
pois para Coulanges até então, os homens 
viviam segundo a religião, seguiam as vonta-
des divinas e governavam a cidade. Partindo 
dessa premissa e a partir de Sólon “O princí-
pio em que, dali em diante, se fundou o go-
verno das cidades foi o do interesse público”. 
Trabulsi toma o mesmo momento para falar 
da liberdade do cidadão “(...) tomemos, para 
pensar de forma mais clara, um caso bem co-
nhecido no nascimento da liberdade do cida-
dão: o caso da Atenas arcaica, no momento 
em que acontecem as reformas de Sólon (…)”.

Voltando para a obra “As Suplicantes e 
Prometheus Acorrentado” o período aqui 
representado é o clássico, pois este é mar-
cado pela ampla participação política den-
tro polis, e como podemos ver na obra a 
decisão vinha do povo e não do rei. É de 
suma importância destacar que esta am-
pla participação política estava longe, bem 
longe, de ser total. Guarinelo pontua que a:

“(...) democracia ateniense nunca foi 
absolutamente includente: dizia respei-
to apenas aos cidadãos masculinos e ex-
cluía, de qualquer forma de participação 
política, as mulheres, os estrangeiros e 
os escravos. Em contrapartida, no âmbi-
to restrito dos cidadãos, representou uma 
experiência notável de participação dire-
ta no poder de todas as camadas sociais”.

Essa participação é caracterizada pela ga-
rantia da liberdade individual dos cidadãos da 
cidade-estado, através da abertura do espaço 
público e consequentemente a participação 
desses indivíduos dentro desse espaço. E de 
forma alguma os excluídos dessa participação 
eram pacíficos e alheios ao que lhes acontecia. 

Se por um lado a Polis devia estar atenta aos 
possíveis ataques do lado de fora, por outro 
conviveu todos os dias com os inimigos do 
lado de dentro. Estes eram os estrangeiros 
domiciliado que mesmo participando da vida 
econômica e das relações sociais, não faziam 
parte da população cidadã. Os grupos sub-
metidos aos cidadãos, após uma conquista 
militar, como os hilotas e periecos de Esparta 
que estavam quase sempre em busca da in-
dependência coletiva e às vezes integração. 
Os escravos eram, de longe, os mais excluí-
dos, pois estava jogados a própria sorte nas 
mãos de seus donos sem nenhum direito. 
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Os escravos foram os que causaram mais dis-
túrbios dentro da cidade-estado. Seus levan-
tes foram marcados por conflitos domésticos, 
revoltas contras seus senhores e também por 
grande revoltas como a de Espártaco. Seus 
objetivos não visavam à inclusão, nem a abo-
lição da escravidão, mas tinham por objetivo 
único a liberdade individual dos revoltosos. 

Algo interessante e que demonstra o quan-
to a Polis era o campo, onde se constituía a 
estrutura social e, onde se dava a exploração 
e a dominação, ou seja, o embate era media-
do no intuito de que se mantivesse a coesão 
interna. E conforme Heródoto “uma discór-
dia interna (stasis) é pior que uma guerra feita 
de comum acordo (homopronéontos). Nesse 
sentido o caráter desses embates internos 
era de cunho econômico, ligado aos inte-
resses materiais frequentemente a posse da 
terra; ideológico, associado à dignidade e às 
noções de liberdade e escravidão que a cole-
tividade emprestava às diferentes categorias 
em seu interior; e por fim o caráter político, 
já que o espaço de negociação ou de enfren-
tamento era público, ocorria no plano das 
regras gerais que regulavam o viver coletivo. 

Assim acredito poder afirmar agora com 
maior propriedade que a posse da terra e a 
defesa da cidade-estado, como já dito, fo-
ram os propulsores da noção de liberdade 
e cidadania. Pois foi em torno desses dois 
fatores que as decisões eram tomadas no 
espaço público do cotidiano clássico. Seja 
para a expansão, como no caso de Roma 
onde existia grande pressão interna, gran-
de descontentamento do povo romano que 
passa a buscar fora de Roma o essencial à 
sua sobrevivência: terra. Seja para garantir a 
sobrevivência da Polis, onde os escravos até 
então totalmente excluídos, eram chamados 
para participar da defesa da cidade, assu-
mindo o papel de combatentes, algo impos-
sível de se acontecer fora desse contexto.  

A INDEPENDÊNCIA NORTE 
AMERICANA E A LIBERDADE DOS 
MODERNOS 

A ideia de liberdade foi reforçada nas 13 
colônias ao longo de todo século XVII pela 
ausência quase total da Inglaterra. Esta esta-
va envolvida em suas disputas internas que 
levaram a decapitação de Carlos I, à Repú-
blica e à deposição de James II, por isso os 
ingleses deram pouca atenção às suas co-
lônias. Esse descuido acarretou numa certa 
liberdade de comércio. Liberdade essa que 
passou a ser boicotada pela Inglaterra a par-
tir da metade do século XVIII através de 
maiores intervenções nas colônias. Leandro 
Karnal aponta em seu texto “Estado Unidos, 
Liberdade e Cidadania” que essa mudança 
de comportamento se dá devido “(...) as dí-
vidas contraídas pelo governo de Londres 
durante a chamada Guerra dos Sete Anos 
com a França (1756-1763) e às novas neces-
sidades ditadas pela Revolução Industrial”. 
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A mudança pode ser realmente senti-
da nas trezes colônias foi a na legislação 
de caráter mercantilista, reduzindo a li-
berdade que prevaleceu no período ante-
rior. Era exigido o cumprimento concre-
to das leis e por isso os colonos passaram 
a receber, constantemente, leis restritivas 
como a do açúcar, do selo, da moeda etc.

Essas medidas inglesas causaram o choque 
entre a metrópole e suas 13 colônias. Os co-
lonos passaram a fazer reclamações e con-
gressos manifestando suas desavenças com 
a nova política. Não houve possibilidade de 
acordo junto a metrópole, e a repressão ar-
mada começou. Os embates armados entre 
colonos e ingleses se iniciaram antes mesmo 
da Declaração de Independência de 1776. 

O trecho a seguir, do discurso de Abraham 
Lincoln proferido em 19 de novembro de 
1863 no Cemitério Militar de Gettysburg, 
Pensilvânia: “Há 87 anos, os nossos pais de-
ram origem neste continente a uma nova 
Nação, concebida na Liberdade e consa-
grada ao princípio de que todos os ho-
mens nascem iguais”, expressa de maneira 
categórica os princípios estruturantes da 
Declaração de Independência, que tinha 
como mote central elaborar uma identi-
dade nacional. Nesse contexto a liberda-
de passou a ser constituída como fator de 
integração nacional. Integração que como 
veremos adiante não contempla a todos.

A Constituição elaborada em 1787 é tão 
ampla e generosa quanto à Declaração de 
Independência está diretamente relacio-
nada a ela, e a luta contra a Inglaterra. Di-
reitos inalienáveis como vida, liberdade e, 
busca pela felicidade são as bases em que 
são fundamentadas a cidadania do à repú-
blica dos Estados Unidos da América. Nes-
se contexto Karnal aponta que: “(...) trata-
-se, antes de mais nada, de garantir a esfera 
do privado como espaço do cidadão, em 
detrimento da tirania externa. Porém, há 
também o risco da tirania interna e este 
risco deve ser afastado pela perfeita har-
monia e limites dos poderes instituídos .”

Em 1791, dez emendas constitucionais fo-
ram aprovadas pelos estados para garantir 
com mais afinco às liberdades individuais. As 
emendas estabelecem a quase absoluta li-
berdade de expressão, o direito de o cidadão 
comum portar armas, a necessidade de julga-
mentos abertos e com júri, proibição de pe-
nas cruéis e etc. Essas emendas consagraram 
a proeminência do indivíduo sobre o Estado e 
torna explicita a desconfiança sobre o mesmo.
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Esse ideal de liberdade ultrapassou as 
fronteiras dos EUA, influenciou outras co-
lônias e inspirou novos movimentos como a 
Revolução Francesa. Assim do ponto de vis-
ta da lei os norte americanos haviam alcan-
çado a mais ampla possibilidade democráti-
ca na época de sua dependência. Segundo 
Karnal eles tinham por inspiração “[…] Mon-
tesquieu que já pensara em poderes equi-
librados como chave para o sucesso de um 
bom governo, presidentes eleitos regular-
mente, uma constituição escrita com princí-
pios de liberdade [...]”. Contudo a cidadania 
e a liberdade criadas com a Independência 
e a Constituição eram por demais limitadas.

Daqui por diante são muitas as aproxima-
ções entre o período Clássico e esse mo-
mento da história dos EUA. A começar pela 
exclusão, pois mulheres e brancos pobres 
não podiam votar. E o ideal de liberdade 
convivia com a escravidão, que perdurou 
até a Guerra de Secessão (1861-1865). Daí 
a contradição, pois como falar em democra-
cia nesse sistema que excluía a maioria ab-
soluta da população e ainda estabelecia o 
homem como propriedade pessoal do outro?

Se voltarmos algumas páginas do texto 
veremos que na Grécia Clássica no sistema 
democrático não participavam da cidadania 
as mulheres, os estrangeiros e os escravos. 
A cidadania era um processo de exclusão, 
era a maneira de evitar a possibilidade de 
participação para garantir os privilégios de 
uma minoria. Porém Leandro Karnal des-
taca que “Admitir o conceito de que cida-
dania como um processo de inclusão to-
tal é uma leitura contemporânea” Assim 
os fundadores podiam falar de igualdade e 
liberdade em meio a milhares de escravos. 

Outro grupo que sofreu com a Inde-
pendência norte americana foram os dos 
indígenas. Já que depois dela a expan-
são para o Oeste não tinha mais limites, 
pelo contrário era claramente apoiada. 

Os grupos protegidos e beneficiados 
pela cidadania na época clássica eram os 
detentores de terra. Nos EUA a cidada-
nia nascente era de cunho liberal, que sig-
nifica a garantia de liberdade e participa-
ção política para um grupo determinado. 

Assim como os escravos eram chamados 
para participarem da defesa da cidade-esta-
do. A guerra de Independência também re-
crutou os escravos para defenderem “seu” 
país. E assim como aqueles do passado es-
ses também se rebelavam cotidianamente 
contra seus senhores. A princípio essa luta 
até poderia ser apenas pela própria liber-
dade, como os escravos do período clássi-
co faziam, mas como a história nos mostra 
ela passou a ser uma luta pela liberdade de 
todos os escravos e após a Guerra de Se-
cessão, a luta seria para ter os mesmo di-
reitos da Constituição que tinha por prin-
cípio a liberdade e igualdade de todos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com este trabalho vemos e evidenciamos a aproximação entre a Grécia Clássica e o mo-
mento de Independência dos Estados Unidos da América. Tentei ressaltar principalmente a 
questão da liberdade do cidadão englobando seus respectivos processos de surgimento nos 
dois períodos. Apesar dos longos anos e dos diferentes processos, que separam um cidadão 
do outro, o que parece é que a distância não é tanta. E o que faz essa distância se tornar mais 
curta, ainda que metaforicamente, é justamente os pontos de aproximação aqui evidenciados. 

Claro que há diferença, e gritantes, entre os períodos, como, por exemplo, o fato de 
os cidadãos modernos terem representantes e não participarem diretamente nas de-
cisões pública, como os antigos. Isso se dá como demonstra o texto porque há nos ci-
dadãos modernos a predominância pelo interesse individual, para eles a liberda-
de significa a realização pessoal e consequentemente sua felicidade será alcançada. 
Enquanto que, para os cidadãos antigos a liberdade está na participação da esfera pública.  
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AFRICANIDADES UM OLHAR SOBRE O BRINCAR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

RESUMO

A difusão da cultura africana nas escolas por décadas e a forma com que esta foi excluída 
no âmbito educacional e situações e práticas educacionais as quais viabilizam o ensino da 
história da África e dos africanos, da cultura africana  e afro brasileira em sala de aula. E pen-
sando na Educação Infantil as práticas pedagógicas sobre a diversidade cultural afro-brasileira 
por diversos momentos foram negligenciadas. A partir a publicação da a Lei 10.639/03, que 
orienta sobre o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana, ressalta a importância 
da cultura negra na formação da sociedade brasileira. Assim a Educação Infantil vem se em-
penhando em sensibilizar as questões referentes ao racismo e preconceito. Como dentro 
das unidades infantis o eixo norteador são as brincadeiras e interações esta pesquisa vem 
mostrar como podemos sensibilizar as crianças para temas tão pertinentes. Tem-se  como 
objetivo apreciar as ações afirmativas, apresentando seus impactos positivos sobre o com-
portamento das crianças. Faz-se  uma análise da  abordagem histórica da difusão da cultura 
africana nas escolas ao longo dos tempos e sobre a história da educação dos negros no bra-
sil, cultura africana e afro brasileira, brincadeiras da cultura africana na Educação Infantil. 

Palavras-chave: Brincadeiras; Cultura Afro-Brasileira; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Conhecer a história dos africanos que vie-
ram escravizados para o Brasil muitas vezes 
não está no contexto escolar. Ou estão de ma-
neira distorcida e negligente. Diante da diver-
sidade cultural que temos deveria-se ter mais 
espaços para debates das questões que se 
apresentam como desafios para a construção 
de uma sociedade mais justa.  A negação de 
direitos e oportunidades para índios e negros 
é notória em nossa sociedade. A democracia 
racial brasileira é um mito e revelou-se útil à 
dominação de uns sobre outros, o racismo ca-
muflado e a dominação racial e produziu desi-
gualdades que vitimaram negros e mestiços:

É que, quando acreditamos que o Brasil 
foi feito de negros, brancos e índios, esta-
mos aceitando sem muita crítica a ideia de 
que esses contingentes humanos se encon-
tram de modo espontâneo, numa espécie 
de carnaval social e biológico. Mas nada dis-
so é verdade. O fato contundente de nos-
sa história é que somos um país feito por 
portugueses brancos e aristocráticos, uma 
sociedade hierarquizada e que foi forma-
da dentro de um quadro rígido de valores 
discriminatórios (DA MATTA, L990, p. 46).

 A constituição tem o objetivo fundamen-
tal de construir uma sociedade livre, justa e 
solidária, assim como promover a redução 
das desigualdades, sem preconceito de raça 
ou qualquer outra forma de discriminação. 
A questão a ser analisada neste trabalho é 
reflexão de como as brincadeiras pode sen-
sibilizar as crianças da Educação Infantil 
para que possamos diminuir estas desigual-
dades tão cristalizadas dentro da escola. 

A PROPOSTA PEDAGÓGICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL: 
BRINCADEIRAS E INTERAÇÕES

A Educação Infantil deve ser:
Um oásis, um lugar onde se torna criança, 

onde não se trabalha, onde se pode crescer, 
sem deixar de ser criança, onde se descobre 
(e se conhece) o mundo através do brincar, 
das relações mais variadas com o ambiente, 
com os objetos e as pessoas, principalmen-
te entre elas: as crianças  (FARIA, 2003). 

Dentro de todas as legislações e orien-
tações curriculares traz a educação Infan-
til como base para toda Educação básica. 
Mostra também que o currículo deve ter 
foco nas múltiplas linguagens da criança.

Consoante esse entendimento, o arti-
go 3º das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação Infantil, de caráter mandatá-
rio, a serem observadas na elaboração das 
propostas pedagógicas de cada estabele-
cimento de educação infantil, dispõe que, 

[...] o currículo da Educação Infantil é con-
cebido como um conjunto de práticas que 
buscam articular as experiências e os sabe-
res das crianças com os conhecimentos que 
fazem parte do patrimônio cultural, artístico, 
ambiental, científico e tecnológico, de modo 
a promover o desen- volvimento integral de 
crianças de 0 a 5 anos de idade (BRASIL, 1998).  

Trabalhar um currículo integrado onde to-
das as experiências sejam trabalhadas é o 
objetivo das escolas infantil. Pretendemos 
mostrar os benefícios que os jogos e brin-
cadeiras afro-brasileiras  traz ao desenvol-
vimento infantil, tanto emocional, quanto 
cognitivo, apoiada neste currículo integra-
do abrindo espaço para diversas linguagens 
dentro da escolas, já que as brincadeiras esta 
faz parte da cultura das crianças, e que as 
vivências com a diversidade  se constituam 
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em experiências vivas, agradáveis e enrique-
cedoras no ambiente da Educação Infantil. 

Defendemos que a fantasia e a imagina-
ção, se  faz no ato de brincar. As experiên-
cias que as crianças devem vivenciar nos 
CEIs e EMEIs são somente reflexos da ação 
do brincar, a contação de histórias, músi-
ca, arte, as experiências de natureza e so-
ciedade e várias outras situações lúdica de-
vem emergir de brincadeiras. As crianças 
na Educação Infantil aprendem  por vezes 
inventando e reinventando situações  coti-
dianas através das brincadeiras vivenciadas.

Segundo Brougère (1998), 
[...] a brincadeira guarda relação com a co-

municação e a interpretação. Além disso, ela 
também envolve escolhas: a criança toma a de-
cisão de entrar na brincadeira e também cons-
trói modalidades particulares. Sem livre esco-
lha, ou seja, a possibilidade real de decidir, não 
existe mais brincadeira, mas uma sucessão de 
comportamentos que têm sua origem fora da-
quele que brinca. (BROUGÈRE, 1998, p. 32).

Por isso vimos à necessidade de refletir-
mos brincadeiras e jogos e brincadeiras afri-
canas e afro-brasileiras na Educação Infantil.

AFRICANIDADES UM OLHAR 
SOBRE O BRINCAR NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Quando se escolhe os jogos, brinquedos 
e brincadeiras tradicionais de origem africa-
na, promove-se o resgate com as crianças, 
da influência étnica em nossas brincadei-
ras, e aprofunda se  e  sensibilizando para 
o assunto, uma vez que é necessário mos-
trar a importância da cultura afro-brasileira 
tão renegada dentro da educação infantil.

Segundo Cascudo (1984) e Kishimo-
to (1999 e 2003), os jogos tradicionais in-
fantis fazem parte da cultura popular, ex-
pressam a produção espiritual de um povo 
em uma determinada época histórica, são 
transmitidos pela oralidade e sempre estão 
em transformação, incorporando as cria-
ções anônimas de geração para geração.

Na Educação Infantil podemos fazer o res-
gate da prática dos jogos, brinquedos e brin-
cadeiras tradicionais e de herança africana, 
que antigamente eram passados de geração 
em geração e que hoje não são muito prati-
cados por crianças, principalmente da região 
urbana. Por isto o espaço escolar é tão im-
portante para a transmissão dessa cultura.

Conforme Vygotsky (1984):
[...] jogos e brincadeiras são excelentes for-

mas de aprendizado. Através deles pode-se 
simular situações, desenvolver a criatividade, 
a imaginação a interação e a socialização. O 
brincar, é mais do que diversão, é uma for-
ma de interagir com a realidade, principal-
mente para as crianças. É pela brincadeira 
que a criança recria, interpreta e estabelece 
relações com o mundo em que vive, reali-
zando desejos que não podem ser satisfeitos 
no mundo real (VYGOTSKY, 2007, p. 134).

JOGOS, BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS DA CULTURA 
AFRICANA 

A Educação Infantil como fase inicial permi-
te que se vivenciem diferentes práticas corpo-
rais advindas das mais diversas manifestações 
culturais e se enxergue como essa variada 
combinação de influências está presente na 
vida cotidiana. As danças, jogos, brincadei-
ras atividades com experiências artísticas 
compõem um vasto patrimônio cultural que 
deve ser valorizado, conhecido e desfrutado. 
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Além disso, esses conhecimentos das di-
ferentes manifestações culturais contribuem 
para a adoção de uma postura não precon-
ceituosa e discriminatória. Diante das mani-
festações e expressões dos diferentes gru-
pos étnicos e sociais e às pessoas que dele 
fazem parte (BRASIL, 1997, p. 28-29) po-
de-se conter as formas de discriminações.

Sabe-se que cultura africana chegou ao Brasil 
com os povos escravizados trazidos da África 
durante o longo período em que sua cultura foi 
ignorada, a diversidade cultural da África re-
fletiu-se na diversidade dos escravos, perten-
centes a diversas etnias que falavam idiomas 
diferentes e trouxeram tradições distintas. 

Os africanos contribuíram para a cultura 
brasileira em uma enormidade de aspectos: 
dança música, religião, jogos, brincadeiras, 
culinários e idioma. Com a criação da lei nº 
10.639/2003, a qual obriga o ensino da Histó-
ria e Cultura Afro-Brasileira na educação básica 
(BRASIL, 2004). A lei nº 10.639/2003 alterou 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional, nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, 
estabelece a obrigatoriedade do ensino da” 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana”.

 
A lei nº 10.639/2003 traz como destaque 

a contribuição dos negros na construção e 
formação da sociedade brasileira e propõe a 
ampliação dos conhecimentos acerca das re-
lações étnico-raciais e das histórias afro-bra-
sileira e africana (BRASIL, 2004) para todas 
as faixas etárias incluindo a educação infantil.

Conhecer os jogos e as brincadeiras de matriz 
africana, como poder conhecer esse conteúdo 
riquíssimo e poder apoderar-se dele e apre-
sentá- los às crianças de  Educação Infantil .

MANCALA

Mancala é um  jogo milenar africano que 
pode ser encontrado em diferentes paí-
ses do continente. Seu nome, bem como 
suas regras, podem variar de um local para 
outro, mas a dinâmica é sempre a mesma, 
inspirado nas tarefas agrícolas de semea-
dura e colheita o jogo da Mancala se reve-
la como um jogo estratégico e inteligente.

O tabuleiro pode ser confeccionado com 
materiais simples basta utilizar uma caixa 
de ovos e recortar duas fileiras com 6 ca-
vas cada. As regras básicas são as seguintes: 
cada jogador iniciará a partida com 24 feijões 
distribuídos igualmente pelas suas 6 cavas. 

Para decidir quem iniciará a partida os jo-
gadores deverão tirar par ou ímpar, o jo-
gador que iniciar deverá tirar os 4 feijões 
(ou outro material) de sua cava e distribuir 
(semear) nas suas cavas. No entanto, é pre-
ciso que pelo menos um de seus feijões 
seja semeado em uma cava do adversário.

 
O jogo termina quando um jogador não tiver 

feijões suficientes para semear até a cava do 
adversário. Neste momento, contam-se os fei-
jões que cada um colheu e aquele que tiver co-
lhido o maior número de feijões ganhou o jogo. 

 SEEGA

Este é um jogo de tabuleiro   mais antigos 
e tradicionais, o Seega ainda é muito joga-
do na Somália. Acredita-se que esse antigo 
jogo nasceu no Egito, onde vários desenhos 
de tabuleiro com a estrutura deste jogo fo-
ram encontrados em gravados em pedra, 
datados de aproximadamente 1300 A.C.
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Considerado o jogo nacional da Somá-
lia é jogado especialmente pelos Beduínos 
que cuidam dos camelos no deserto, quan-
do são surpreendidos por tempestades de 
areia, estes homens ao encontrar abrigo de-
baixo das tendas, jogam. Seega para passar 
o tempo e assim desenvolvem novas táticas.

CAMA DE GATO

A cama-de-gato é uma brincadeira com 
barbante. Consiste em trançar um cordão 
entre os dedos das duas mãos e ir  mudan-
do as figuras formadas. sua origem provável 
para as regiões asiáticas, africanas. A brin-
cadeira é praticada em diversas partes do 
mundo. Atualmente nossas crianças brin-
cam trançando elásticos nas pernas que po-
deria ser uma versão mais moderna do jogo 
de fios. Para essa brincadeira só é necessá-
rio um pedaço de barbante e duas pessoas. 

O objetivo da brincadeira é conseguir passar 
o barbante na mão de outra pessoa, mudando 
a forma, mas sem desmontar o retângulo prin-
cipal e sempre recuperando a forma de “X”. 
Amarre as duas pontas do pedaço de barbante. 

De um nó em um barbante de aproxima-
damente 1 m. O comprimento irá variar de 
acordo com o tamanho das mãos da criança.

Passa-se o barbante ao redor dos dedos da 
mão deixando o polegar para fora. Com a ou-
tra mão passe os quatro dedos também por 
dentro do barbante, formando um retângulo.

Com a mão esquerda passe os 4 dedos por 
debaixo da lateral do barbante. (Sem soltar) 
formando uma linha na palma da mão. De-
pois faz o mesmo com a mão direita. Passe-se 
o dedo médio por debaixo da linha da outra 
mão formando um triangula dentro do retân-
gulo. Faça o mesmo com a outra mão forman-
do um X. .A cama de gato inicial está formada. 

O outro jogador deve pegar o barbante nos 
pontos onde eles se cruzam e puxá-los para 
os lados. Sem largar o barbante, ele deve en-
fiar os polegares e indicadores por baixo da 
cama de gato e tirá-la das mãos do adversá-
rio sem desmanchar os laços. Depois é a vez 
do primeiro jogador e assim sucessivamen-
te. Quem não conseguir tirar perde o jogo.

MAMBA (Cobra)

É preciso marcar e estabelecer os limites 
no chão. Todos devem permanecer dentro 
deles. Escolha um jogador para ser a mamba 
(cobra). A cobra corre ao redor da área mar-
cada e tenta apanhar os outros. Quando um 
jogador é pego, ele segura sobre os ombros 
ou a cintura do jogador que representa a co-
bra e assim sucessivamente. Somente o pri-
meiro jogador (a cabeça da serpente) pode 
pegar outras pessoas. Os outros jogadores 
do corpo podem ajudar não permitindo que 
os adversários passem, pois estes não po-
dem passar pelo corpo da serpente. O últi-
mo jogador que não for pego vence a partida.

 PEGUE A CAUDA

Os jogadores se dividem em equipes. Cada 
equipe forma uma fila segurando pelo ombro 
ou cintura. O último jogador coloca um lenço 
no bolso ou cinto. A primeira pessoa na linha 
comanda a equipe na perseguição e tenta 
pegar uma ‘cauda’ de outra equipe. Ganha 
quem pegar mais lenços. Se houver apenas 
duas equipes, vence quem pegar primeiro.
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 TERRA-MAR

Uma longa reta tem de ser riscada no 
chão. De um lado escreve-se “terra”, e do 
outro “mar”. Todas as crianças podem fi-
car no lado da terra. Quando o orientador 
disser – mar  todos devem pular para esse 
lado. O professor ou à criança que estiver 
ditando a brincadeira vai variando os dize-
res, e quem ficar no lado errado está fora. 
O último a permanecer sem errar, vence.

 PEGADOR

Reuni-se e contar-lhes a origem da brin-
cadeira “pegador”: As fugas incessantes dos 
negros para os quilombos fizeram surgir a 
figura do “capitão do mato”. Era ele quem 
caçava os fugitivos. No jogo do “pegador”, 
a figura central é esse caçador, que aparece 
no folclore da criança do Norte, do Sudeste 
e do Nordeste, redutos de negros escravos.

AMARELINHA AFRICANA

A Amarelinha Africana, se difere da nossa 
tradicional amarelinha, não usa uma pedri-
nha, céu ou inferno e seu formato é diferen-
te. Não é uma brincadeira de competição, 
não há perdedores, e utiliza música e ritmo. 
É necessário o número exato de quatro par-
ticipantes têm que executar a coreografia 
de forma simétrica e ao mesmo tempo, por 
isso a necessidade de uma música. Na África 
existem festivais dessa amarelinha, cada gru-
po cria a sua coreografia e escolhe a música.

JOGOS, BRINQUEDOS E 
BRINCADEIRAS DE ORIGEM 
AFRICANA QUE SOFRERAM 
INFLUÊNCIA BRASILEIRA.

Além dos jogos tradicionais citados aci-
ma temos aquelas brincadeiras que foram 
adaptadas e influenciadas pelas brincadeiras 
portuguesas e indígenas. Mostrar as adap-
tações feitas nos jogos e brincadeiras tra-
dicionais e africanas pela cultura brasileira 
para s crianças podemos sensibilizá-las para 
a  diversidade cultural existente no Brasil.

As práticas com jogos, brinquedos e brin-
cadeiras tradicionais e de origem Africana, e 
suas adaptações ocorridas ao longo do tempo 
teoria e prática mais aprofundada no assunto, 
uma vez que estão se perdendo com o pas-
sar do tempo, e levar os alunos a conhecer 
outras formas de diversão diferenciadas e 
que não necessitem do uso das tecnologias. 

Segundo Cascudo (1984) e Kishimoto (1993 
e 1999), os jogos tradicionais infantis fazem 
parte da cultura popular, expressam a produ-
ção espiritual de um povo em uma determi-
nada época histórica, são transmitidos pela 
oralidade e sempre estão em transformação.

 FEIJÃO QUEIMADO

Todas as crianças ficam de mãos dadas em 
uma fila. Quem estiver em uma das pontas co-
manda a brincadeira. Para começar, cantam-
-se os seguintes versos: Todos- “Feijão quei-
mado” Comandante- “Quem queimou” Todos 
“Ladrões dos porcos” Comandante- “ Quer 
que eu prenda” Todos- “Prenda já, daqui pra lá”.
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O comandante então puxa a fila em di-
reção a outra ponta e passa por baixo da 
ligação entre os braços do último e do pe-
núltimo jogador, levando o resto do grupo 
com ele. Com isso o penúltimo da fila fica-
rá com os braços cruzados, como em um nó.

Quando a fila inteira estiver enrolada, as duas 
pessoas que estiverem na ponta puxam a fila 
para lados opostos como em um cabo de guerra 
vivo. Quando a corrente  humana  se  romper,  
o  lado   com   mais   jogadores   é   o  vencedor.

 MÃE DA RUA

Delimita-se o espaço da brincadeira, poden-
do-se ser um espaço no chão de 6 x 6 metros 
ou rua, ou quadra, divide-se os alunos em 2 
equipes, cada uma de um lado da quadra, rua, 
espaço, atrás das linhas, escolhe o “Pegador”, 
este fica no meio da rua, os que estão atrás 
das linhas devem tentar atravessar para o ou-
tro lado, seguindo as orientações do pegador:

Atravessar com um pé só.
Atravessar com os dois pés unidos
Atravessar na posição de quatro apoios
Passo de elefante (imitar um elefante)
Passo de macaco (imitar um macaco), etc... 

Quem for pego ajudará o pegador.

POLICIA E LADRÃO

Dividir a turma em duas equipes, solda-
dos e ladrões e combinar as variações no 
início da brincadeira, define-se o local onde 
será a cadeia, delimita-se o espaço  para 
se jogar, tiram-se as turmas de soldado e 
ladrão e define-se até quanto o soldado 
conta e se vale esconder-se ou só correr.

Os soldados contam até o número combi-
nado (10, 50, 100), e começam a perseguir os 
ladrões, que procuram se esconder ou correr. 
Para pegar o ladrão, o soldado tem que bater 
três vezes nas costas dele dizendo “Um, dois, 
três”. Leva-o para a “Cadeia” onde fica preso. 
Os ladrões ainda livres podem salvar os que 
estão presos, tocando com as mãos neles, po-
de-se também fazer corrente ou seja, todos os 
ladrões ficam de mãos dadas e assim quando 
um é salvo, salvam-se todos, quando há mui-
tos alunos, há soldados que vigiam a cadeia. 
Quando todos os ladrões são pegos, viram 
soldados e vice-versa, recomeçando o jogo.

A CORRENTE QUE PEGA A GENTE

Em um local espaço, escolha um aluno para 
ser o pegador e lugares para serem os piques, 
os outros alunos devem correr de um pique a 
outro, se forem pegos juntam-se ao pegador, 
ficando de mãos dadas formando uma cor-
rente, a corrente segue em direção aos outros 
alunos para tentar pegá- los, a corrente canta 
assim: “Lá vem a corrente que pega a gente, 
quem tem medo sai da frente” .Todos os alunos 
que forem pegos virarão corrente também.
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PULAR ELÁSTICO

Para realização da brincadeira é necessário 
um elástico de aproximadamente 2 metros, 
com as pontas unidas. É disputado no mínimo 
por três crianças: duas prendem o elástico, 
enquanto as demais, uma por vez, saltam o 
elástico, cumprindo a seguinte sequência: A 
criança salta o elástico, que no início do jogo 
é preso na altura dos calcanhares das duas 
crianças, sempre caindo, batendo com os pés 
ao mesmo tempo e cumprindo a seguinte série 
de saltos:- para dentro do elástico esticado; - 
em cima do elástico; - afastando um quarto de 
voltas, cruzando o elástico na altura dos seus 
calcanhares e saltando para fora do elástico. 

Cavalgada: à mesma série acima, só que 
a batida dos pés sobre o elástico deve 
ser alternada (primeiro um pé, e após 
um curto intervalo de tempo o outro);

Num pé só: a mesma série;
Ceguinho: a mesma série de olhos fechados.
Após essa sequência, o elástico passa da 

altura dos calcanhares à dos joelhos e cin-
tura, até chegar às axilas. Vencerá quem 
chegar a um grau maior de dificuldade. As 
crianças que errarem substituirão aque-
las  que estão mantendo o elástico esticado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Diante da importância de incluir a lei 
10639/03, conclui-se que seja necessário 
uma mudança de atitudes, de posturas, no 
qual exige comprometimento de todos os 
profissionais da educação, requer uma mu-
dança nos discursos, que a teoria vira prática. 

Práticas estas que não sejam somente tra-
balhadas nas perspectivas do evento, que não 
sejam atividades fragmentadas sem intencio-
nalidade, sem significado, para as crianças, ou  

 
 
ainda que esta cultura tão rica e imprescindí-
vel à formação da criança, não seja folclori-
zada. Como vimos através das brincadeiras é 
possível sensibilizar as crianças sobre a impor-
tância da diversidade cultural do nosso país. 

Os professores precisam ser sensibiliza-
dos o quanto se faz necessário abordar as 
questões raciais na escola, o respeito a  cul-
tura Africana e Afro Brasileira, independen-
temente de religião, de cor da pele, ou de 
classe social, precisam conscientizar-se e 
refletirem sobre suas práticas, para que de 
fato todos sejam tratados com igualdade, 
dignidade e acima de tudo com respeito. 

Conclui-se, portanto, que é indispensá-
vel à elaboração de um trabalho com brin-
cadeiras que promova o respeito mútuo, a 
valorização e o reconhecimento das dife-
renças, com isso, cabe aos educadores, in-
serir  práticas referentes á essa cultura para 
que de fato  a Lei 10639/03 esteja pre-
sente no ambiente escolar, e para que seja 
promovido o pleno desenvolvimento das 
crianças no que tange as questões raciais.

É preciso urgentemente que as escolas 
avancem com relação a estratégias, ações e 
construam novas práticas pedagógicas, e no-
vas posturas, visando a valorização da cul-
tura negra, tendo como foco principal  uma 
educação que contemple a igualdade racial.
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AS ARTICULAÇÕES INTERSETORIAIS QUE O
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO

DEVE TER COM OS ALUNOS

RESUMO
 

Historicamente os caminhos percorridos para uma educação inclusiva é marcada por lutas 
sociais, provenientes de uma sociedade que anseia por escolas públicas com qualidade e para 
todos. Tais lutas e anseios trouxeram mudanças, especialmente acerca da educação inclusiva. 
Leis foram criadas, resoluções e decretos com o intuito de garantir a todo cidadão a condição 
necessária (competências e habilidades) para uma vida com qualidade. A união entre escola, 
família, serviços públicos em geral, como saúde e transporte traz um novo modelo de práticas 
políticas e a intersetorialidade é componente indispensável nessas discussões de Gestão efi-
caz para a humanidade, isto implica em ações, não apenas por sua importância, mais por seus 
próprios fins. O Atendimento Educacional Especializado (AEE), sua implantação e função como 
meio de apoio e auxílio aos Educandos com necessidades especiais nas escolas, demonstra seu 
valor e importância, pois este profissional contribui para que este se desenvolva enquanto alu-
no, enquanto cidadão, como parte do processo de humanização aos quais todos fazemos parte.

Palavras-chave: Atendimento; Educacional; Especializado; Educação; Intersetorialida de.
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INTRODUÇÃO

O Atendimento Educacional Especializado 
surgiu a parir de uma necessidade no âmbito 
escolar, o “(AEE) é um serviço da educação 
especial que identifica, elabora, e organiza 
recursos pedagógicos e de acessibilidade, 
que eliminem as barreiras para a plena par-
ticipação dos alunos, considerando suas ne-
cessidades específicas” (SEESP/MEC, 2008).

Crianças, adolescentes e adultos portadores 
de deficiência(s) começaram a compor cada 
vez em maior número o ambiente escolar, isso 
graças às leis sobre inclusão determinadas a 
princípio pela CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 
1988, artigo 208, e atualmente temos a LBI 
– LEI Nº 13.146, DE 06 DE JULHO DE 2015, 
que trata a inclusão como lei, dever do esta-
do, da família, da comunidade escolar e de 
toda sociedade, assegurando a qualidade da 
educação à pessoa com deficiência, poden-
do haver multa caso esta seja descumprida.

Traz mudanças, também na educação supe-
rior, propondo alterações nas grades curricu-
lares, no qual o Conselho Nacional de Educa-
ção (CNE) propõe não só formar profissionais 
aptos a trabalhar com deficientes mais que 
favoreça o acesso e a permanência destes.

A conscientização de pais e sociedade que 
estes são parte da população, são membros, 
cidadãos que como outro merece oportunida-
de, e para isto, seus direitos devem ser aten-
didos, independente de suas necessidades. A 
educação escolar especial ou não, se inicia na 
educação infantil – creches, aos quais estas 
crianças são cuidadas, orientadas por profis-
sionais que visam sua plena integração social. 

Para que esta se concretize em casos como a 
dos deficientes é necessário uma força tarefa 
envolvendo AEE, professor de sala, cuidador, 
profissionais da saúde (fonoaudiólogo, neuro-
logista, psicólogo, psiquiatra, terapeutas ocu-
pacionais, fisioterapeutas, psicopedagogos, 
pediatras, entre outros), família e comunidade.

Esses serviços oferecidos e proporcionados 
a favor dos alunos (crianças, jovens e adultos), 
podem garantir uma melhora em seu quadro 
integral (social, escolar, familiar) resultante 
em uma qualidade de vida e com dignida-
de. O objetivo deste trabalho se origina em 
mostrar com base em estudos que a junção 
conhecida como intersetorialidade (saúde, 
educação e família) garantida e aplicada pode 
fazer diferença para a vida destas crianças.

Reconhecer esta importância pode-se levar 
a mudanças, pois tais necessidades e conhe-
cimentos promulgam e valorizam a educação 
para a vida. Um dos significados da palavra va-
lorizar é agregar, aumentar, assim valorizar a 
educação inclusiva, seu papel e de todos nes-
te âmbito, inclui a importância do AEE e os ór-
gãos que contribuem (profissionais da saúde\
transportes entre outros) para ações constan-
tes que enriquecem, e elevam a qualidade de 
vida dos portadores de necessidades especiais.
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Falar de qualidade de vida é falar de qua-
lidade na educação, na aprendizagem e na 
construção do conhecimento e na capacida-
de de ser e fazer (com ou sem ajuda) e nes-
ta busca, faz-se necessária a participação de 
todos, partindo da Gestão Pública Federal, 
Estadual e Municipal, envolvendo os diver-
sos segmentos presentes na sociedade, pois 
desta união advém à transformação social 
que se tem buscado, no Brasil e no mundo.

Mostrar a importância da intersetorialida-
de (família, saúde, educação) para a vida de 
crianças com deficiência. Os processos que 
garantem o sucesso dessas ações partem das 
relações entre estes, desenvolvimento e en-
volvimento das partes, trazendo para o centro 
das discussões sua relevância e impacto dire-
to na trajetória deste indivíduo, pois com mais 
fontes de estudos neste contexto, pode-se dar 
início a transformação tão almejada por todos 
os envolvidos. Mais estudos, mais pesquisas, 
mais famílias pessoas beneficiadas. Não pen-
sar, discutir sobre essas questões é negar sua 
importância, comprometendo toda sociedade.

A Intersetorialidade é um sonho para muitos 
educadores, médicos e familiares, a demanda 
de crianças como relatado por Rogério Jun-
queira em entrevista “Revista Nova Escola” 
(veja pág. 10), tem aumentado, o número de 
profissionais capacitados são poucos, assim 
como conhecimento da sua importância pela 
própria família destas crianças e/ou adoles-
centes, para que busquem o tratamento ne-
cessário e individual para estes, assim como es-
tabelece a “Declaração de Salamanca, 1994”.

A conversa entre setores envolvidos e um 
acompanhamento eficaz, requer tempo, in-
vestimento, disponibilidade e disposição. 
Quanto maior o número de pessoas com co-
nhecimento acerca da situação, maior será 
o número de envolvidos a sanar a mesma.

DO QUE SE TRATA A EDUCAÇÃO 
ESPECIAL
 
Os portadores de alguma necessidade es-

pecial, em geral estão sendo agregados ao 
contexto escolar e a prática da socialização 
igualitária, justa e de oportunidade para to-
dos sem discriminação de qualquer tipo.

O dia a dia escolar mudou, teve que se ade-
quar e ainda está se adequando, pois os ambien-
tes devem ter rampas, elevadores, corrimões. 

As salas de aula materiais diferenciados 
e\ou adaptados as limitações dessas crian-
ças e jovens, e com isso devo dizer que o 
professor também, foi buscar ajuda, ins-
trução, se aperfeiçoar para auxiliar com 
dignidade seus alunos. Em uma entre-
vista a revista Nova Escola Junqueira diz 

O país passou a registrar um gradativo au-
mento nas matrículas em Educação Espe-
cial. Oficialmente, elas mais que dobraram 
em dez anos. Esse aumento geral corres-
pondeu a um aumento ainda maior da par-
ticipação desses estudantes em escolas re-
gulares (e a um declínio nas matrículas em 
escolas exclusivas ou em classes especiais). 

Isso implicou desafios crescentes para 
todos os sistemas públicos de Educa-
ção que, com frequência, em que pe-
sem os esforços, admitem não se encon-
trar preparados (JUNQUEIRA, 2013, p. 1).

É desta forma que muitos profissionais da 
Educação sendo eles, professores, gestores, 
cozinheiros, entre outros estão tendo contato 
com esses alunados. Muda-se a gestão, a vi-
são, e tudo dentre este ambiente. O currículo 
deve ser alterado assim como PPC, que de-
verá incluir ações mediante a esta demanda.
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AS LEIS SOBRE EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

Desde a Constituição Federal de 1988, 
tem se falado e elaborado leis sobre a edu-
cação especial e o direito das pessoas com 
necessidades especiais e especialmen-
te sobre a Educação Inclusiva no Brasil.

O artigo 205 da CF, menciona a educação 
como direito de todos. E assim a palavra to-
dos, representa o inteiro, no qual ninguém po-
derá ser excluído, sem importar com as condi-
ções, necessidades, idades e nenhuma outra 
forma de discriminação no direito à escola.

A Lei nº9.394/96, LDB (Lei de Diretri-
zes e Bases), aponta mudanças importantes 
para toda Educação Nacional, sob tudo de-
fine, assegura e estabelece mudanças sig-
nificativas para a educação especial. No 
“Art. 3º - garantia do direito à educação e à 
aprendizagem ao longo da vida”, e ainda em 
06 de março de 2018 a LEI N° 13.632, no 
“Art. 58 - § 3º  A oferta de educação espe-
cial, nos termos do caput deste artigo, tem 
início na educação infantil e estende-se ao 
longo da vida, observados o inciso III do art. 
4º e o parágrafo único do art. 60 desta Lei.

O decreto nº 5.626/05, regulamenta a Lei 
n º 10.436 , de 24 de abril de 2002, que dis-
põe sobre a Língua Brasileira de Sinais – Li-
bras; o ensino de Língua Portuguesa como 
segunda língua aos alunos do ensino regular.

Outro decreto importante é o de 
nº6.094/07 que dispõe sobre a implemen-
tação dos Planos de Metas Compromisso 
Todos pela Educação, Pela União Federal, 
em regime de colaboração com Municípios, 
Distrito Federal e Estados, e a participação 
das famílias e da comunidade, mediante pro-
gramas e ações de assistência técnica e fi-
nanceira, visando à mobilização social pela 
melhoria da qualidade da educação básica.

O decreto legislativo nº186/08, apro-
va o texto da convenção sobre os Di-
reitos das Pessoas com Deficiência e de 
seu Protocolo Facultativo, assinado em 
Nova Iorque, em 30 de março de 2007.

No Diário Oficial da União de maio de 
2008, nº 84, cumpriu-se o disposto nos de-
cretos nº 5.296/2004 e nº 5.626/2005, nos 
quais o Programa INCLUIR de Acessibilida-
de na Educação Superior, garantem o aces-
so pleno de pessoas com deficiência às ins-
tituições federais de ensino superior (IFES).

A resolução de nº04/09, institui Dire-
trizes Operacionais para o Atendimento 
Educacional Especializado (AEE) na Educa-
ção Básica, modalidade Educação Especial.

Em 2011, o decreto nº 7.612, instituiu o 
Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência – PLANO VIVER SEM LIMI-
TE, que tem como base a educação, inclu-
são social, acessibilidade e atenção à saúde, 
no qual o AEE atuaria em salas de recursos 
multifuncionais; as escolas promoveriam a 
acessibilidade aos espaços; oferta de trans-
porte; acesso ao ensino técnico (PRONA-
TEC); acesso ao Ensino Superior programa 
INCLUIR e a Educação bilíngue – Forma-
ção de professores e tradutores-intérpre-
tes em Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS.

Precisamos conhecer a Lei nº 13.005/14, 
que vem trazendo o Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), que a partir da meta 4, sobre 
educação especial, estabelece que a edu-
cação para os alunos com deficiência deve 
ser oferecida “preferencialmente” no siste-
ma público de ensino para todas as pesso-
as entre 4 e 17 anos em escolas comuns, e 
estabelece 20 metas a serem cumpridas até 
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2024, a educação inclusiva, prevê o atendi-
mento educacional especializado (AEE) para 
crianças e adolescentes de 4 a 17 anos com 
deficiência, transtorno do espectro autis-
ta (TEA) e altas habilidades/superdotação. 

Em 2015 a lei nº13.146, institui a Lei Bra-
sileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência 
(Estatuto da Pessoa com Deficiência), visa 
assegura os direitos da pessoa com deficiên-
cia, dando a esta a oportunidades, condições 
igualitárias aos demais, fazendo com que pos-
sa exercer a sua cidadania. Estabelece multa 
e reclusão aos gestores que negarem acesso 
a educação, e proíbe as escolas privadas de 
cobrar a mais nas mensalidades desses alu-
nos. Também estabelece a esta o direito a 
um profissional para apoiá-la quando neces-
sário. Segundo o art. 9 estas também deve-
rão ter atendimento prioritário, em todas as 
instituições e serviços ao público, incluindo 
também às instituições privadas de ensino.

O QUE É O AEE
 
Pautada no Decreto Legislativo 186, de 

16 de julho de 2008, que ratifica os Direitos 
das Pessoas com Deficiência (ONU, 2006), 
institui o Atendimento Educacional Especia-
lizado na Educação Básica e segundo este 
documento o profissional (AEE) deverá ela-
borar, organizar e promover acesso e con-
dições para o educando uma educação de 
qualidade, utilizando de recursos pedagó-
gicos e de acessibilidade que eliminem bar-
reiras para plena participação destes, con-
siderando suas necessidades específicas.

O atendimento é realizado, prioritariamente, 
na Sala de Recursos Multifuncionais da própria 
escola, e para isto o AEE, deve compreender o 
trabalho realizado de forma complementar ou 
suplementar, pois, a partir da PNEEI, o aten-
dimento substitutivo não é mais admitido.

O atendimento suplementar é voltado para 
alunos com altas habilidades/superdotação, o 
AEE deverá articular meios de enriquecimen-
to nas áreas em que o estudante apresenta 
grande interesse, facilidade ou habilidades. 
O atendimento complementar visa à forma-
ção dos estudantes com deficiência e/ou com 
transtorno do espectro autista (TEA). Isso sig-
nifica trabalhar com os recursos que possibili-
tem ao aluno transpor barreiras impostas à sua 
aprendizagem na classe comum. Assim temos:

• Educandos com deficiência visual conta 
rá com o ensino do Sistema Braille, a adap-
tação de materiais, o ensino do soroban, etc.

• Educandos com deficiência física, de-
verá contar com apoio de materiais que 
lhe proporcione se comunicar com auto-
nomia, e ensiná-los a utilizar as tecnolo-
gias assistivas necessárias, entre outras.

• Educandos com deficiência intelec-
tual contará com ações voltadas a comu-
nicação, memória, localização, resolução 
de problemas e na organização mental.
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O QUE É INTERSETORIALIDADE

A palavra intersetorialidade significa o 
desenvolvimento entre dois ou mais seto-
res; que compreende mais de um ramo, do-
mínio, subdivisão ou seção; Que envolve 
mais de uma divisão ou subdivisão de um 
órgão público ou de uma empresa respon-
sável por um serviço ou assunto específico.

Na prática é a união entre setores (diver-
sos como saúde, educação, transporte, entre 
outros) que juntos irão atender uma deman-
da específica.  O Programa Saúde na Escola 
(PSE) oficialmente instituído em 2007 pelo 
decreto 6.286, de 05 de dezembro, deverá 
promover à saúde na escola, contribuindo 
por meio de ações de prevenção e promoção 
no atendimento de educandos da rede públi-
ca de educação básica. Este tipo de presta-
ção de serviço faz parte da intersetorialidade.

Ao se tratar de inclusão escolar, bem es-
tar social, e desenvolvimento humano para 
pessoas com necessidades especiais, esses 
serviços se faz necessário além deste am-
biente (o escolar), envolve muitos profissio-
nais sobretudo da saúde e apoio familiar.

O AEE E A INTERSETORIALIDADE
 
[...] uma sociedade inclusiva é aquela ca-

paz de contemplar, sempre, todas as con-
dições humanas, encontrando meios para 
que cada cidadão, do mais privilegiado ao 
mais comprometido, exerça o direito de 
contribuir com seu melhor talento para 
o bem comum (WERNECK, 1999, p. 23). 

Uma das funções do AEE é estabelecer 
parcerias com as áreas intersetoriais na ela-
boração de estratégias e na disponibilização 
de recursos de acessibilidade. Na prática isso 
requer deste profissional conhecer o educan-
do, suas limitações, família, recursos (atendi-

mento especializado fora ao ambiente esco-
lar – caso necessário) e estabelecer com estes 
meios de implantar ações para auxílio deste.

Assim “para crianças com necessida-
des educacionais especiais uma rede con-
tínua de apoio deveria ser providencia-
da, com variação desde a ajuda mínima na 
classe regular até programas adicionais de 
apoio à aprendizagem dentro da escola e 
expandindo, conforme necessário, à pro-
visão de assistência dada por professores 
especializados e pessoal de apoio externo 
(DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994).

Tratamos aqui de crianças e adolescentes 
que necessitam de atendimento especializa-
do como fonoaudiólogo, terapeutas, psicólo-
gos, fisioterapeutas, entre outros, pois o tra-
balho dentro e fora da unidade escolar ao ser 
entendido, compartilhado resulta em melho-
ria integral deste indivíduo. Esses profissio-
nais poderão sugerir ao professor, alternati-
vas para o atendimento dessas necessidades.

 É essencial que seja estabelecida estas 
relações entre escola, família e a assistência 
médica, isso favorece o seu desenvolvimento.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

269

O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO 
DE UMA ESCOLA INCLUSIVA

O Projeto Político Pedagógico (PPP), é um 
importante instrumento de apoio a toda comu-
nidade escolar. Nele está exemplificada a visão 
da escola, a comunidade ao qual está inserida, 
suas dificuldades, o público que ela atende-
rá, e norteia o trabalho a ser desenvolvido.

 
A palavra Projeto tem por seu significa-

do etimológico “lançar à diante”, buscar algo 
que vai além dos planos de ensino. Ele bus-
ca uma direção com compromisso definido 
coletivamente, articulado aos interesses so-
ciopolíticos reais da população, procurando 
formar cidadãos participativos, responsáveis, 
compromissados, críticos e criativos (VEI-
GA, 2002; FERNANDES e MULLER, 2005).

 
Com tudo os alunos portadores de neces-

sidades especiais, enfrentam dificuldades 
muitos vezes além do que pode constar no 
PPP, pois o acesso e permanência destes 
nestes ambientes relacionam-se em várias 
dimensões da escolarização, pois dependem 
também de ações dos educadores que preci-
sam estar preparados e\ou auxiliados neste 
trabalho, é responsabilidade da escola e de 
toda comunidade escolar fazer que esta es-
cola inclusiva, inclua este aluno, colaborando 
para que este se desenvolva de acordo com 
sua capacidade (mesmo tendo limitações).

 

A Declaração de Salamanca, 1994, traz im-
portantes modelos e métodos desenvolvi-
dos para a educação, pois coloca que toda 
criança que possui dificuldade de aprendi-
zagem pode ser considerada com necessi-
dades educativas especiais; a escola deve 
adaptar–se às especificidades dos alunos, 
e não os alunos as especificidades da esco-
la; o ensino deve ser diversificado e realiza-
do num espaço comum a todas as crianças.  
 
 
 
 
Sendo cada um único inclusive na forma 
de aprender, uns são auditivos, outros, vi-
suais e os sinestésicos, e isso, indepen-
dentemente de deficiências, o fator é a di-
ficuldade na maneira como se aprende. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Todos, somos dotados de capacidades, pensamentos, sentimentos e inteligência, independen-

te de nossas limitações, é a conclusão após os estudos realizados acerca do que fora proposto.
 
Essa importante concepção dar-se-á à medida que damos o devi-

do valor à educação, como meio, caminho para a conquista de um objeti-
vo comum entre muitos, uma sociedade mais humana e justa, para todos.

 
Parte da construção dessa sociedade inicia-se na escola, pois neste espaço adquiri-

mos mais do que conhecimento, aprendemos a exercer a cidadania, pois complemen-
tam e reforçam muitos dos ensinamentos adquiridos e exercidos no âmbito familiar.

 
À medida que a comunidade participa das ações escolares, ela o transforma, pois 

sua “participação efetiva e comprometida” criará laços, vínculos que irão refletir na 
aprendizagem e consequentemente na sociedade, isto é inclusão, pois inclui a todos.

 
Pensar no AEE e na Intersetorialidade mostra que precisamos uns dos outros e 

que ainda há muito que se fazer, a sociedade muda, suas necessidades e a com-
plexidade em atuar e servir na educação de crianças e adolescentes com neces-
sidades especiais, os esforços e estudos demonstra que estamos caminhando.

 
Como fora mostrado antes, segundo Junqueira, o número elevado de matrículas de 

crianças e adolescentes portadores de necessidades especiais nas escolas de ensi-
no regular, traz um novo olhar para esta sociedade, desafios sim, mais também a ideia 
de que estes são parte integrantes, ativos e capazes de auxiliar no desenvolvimen-
to desta humanidade, já que fazem parte dela e não devem ser ignorados e\ou isolados.

 
E com esta crescente integração, e com as implantações da leis a este respei-

to novas necessidades e estudos serão realizadas, a medidas que alcançamos desafios.
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PSICOMOTRICIDADE

RESUMO

Esta pesquisa tem como objetivo constatar a importância da psicomotricidade, e de seu de-
senvolvimento desde a educação infantil. O objetivo geral foi analisar a aprendizagem da mesma 
ainda nos anos iniciais. A metodologia desenvolveu-se por meio de bases on-line e em repositó-
rios de universidades brasileiras e tem a noção de quando bem trabalhada com exercícios mo-
tores desenvolve uma melhora significativa em todo o processo de aprendizagem. Sabe-se que 
a psicomotricidade se caracteriza basicamente pela formação educacional com base no movi-
mento para abranger aquisições intelectuais ainda mais elaboradas. O desenvolvimento huma-
no é um processo de evolução e modificação dos aspectos físicos e psicológicos e está presente 
em cada etapa da vida. Quanto maior o estímulo melhor será a sua resposta motora e mental.

Palavras-chave: Educação; Psicomotricidade; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A psicomotricidade é uma vertente da neurociência que transforma o pensamento em ato motor.  
A educação psicomotora e/ou por meio da psicomotricidade é o “marco zero” para o processo de 
aprendizagem infantil. Casos em que se identifica uma maior dificuldade de desenvolvimento es-
colar nota-se uma falha neste processo do desenvolvimento motor. Essa má construção poderá 
acarretar em problemas na escrita, leitura grafia, distinção de letras e sons, análise gramatical etc.

São nos anos iniciais que o educador e a instituição tem um papel de suma importância na vida 
do educando, afinal neste período eles influem diretamente no desenvolvimento do aluno, neste 
período também o acesso aos mais diversos materiais ocorre o que influi diretamente em todo o 
desenvolvimento social afetivo e cognitivo, considerando isso podemos claramente perceber a 
importância da mesma em todo o processo formador da criança, ainda mais em sua primeira infância. 

É por meio da brincadeira que a criança envolve-se no jogo e sente a necessi-
dade do partilhar. É apenas Brincando e jogando que a oportunidade de desen-
volver capacidades indispensáveis a sua futura atuação profissional são corre-
latamente criadas, o brincar gera a noção do pertencer do possuir do integrar.

Sendo portanto o objetivo geral do estudo analisar a importância da psicomotrici-
dade na aprendizagem nos anos iniciais. Especificamente, a buscou investigar a ori-
gem e as características principais da formação psicomotora; Durante os anos ini-
ciais, que o ser humano cria conceitos e os desenvolve através da busca por novas 
experiências. Dessa forma, a proposta lúdica, característica central da educação psicomo-
tora, busca o desenvolvimento motor, afetivo e psicológico por meio de jogos e ativida-
des lúdicas, no qual a criança descobre as potencialidades de seu próprio corpo e mente.
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A IMPORTÂNCIA DA 
PSICOMOTRICIDADE NA 
EDUCAÇÃO

Em meados da década de 20 começaram a 
surgir os estudos que abordavam o desenvol-
vimento humano, mediante destas investiga-
ções manifestaram-se a partir do momento 
em que a criança e o bebê passaram a ser 
também fonte de estudos. Foi nesta época 
que começou a valorização do movimento hu-
mano e de todas as ações relacionadas a ele, 
de forma a colaborar para o pleno desenvolvi-
mento infantil globalizado. Tani (1988) defen-
de que esta mudança de pensamento auxiliou 
no processo de criação de um conceito sobre 
o desenvolvimento motor, sendo este um ato 
natural e progressivo que ocorria sem a ne-
cessidade de uma preocupação específica, ou 
uma atividade específica para incitá-lo, mas 
que poderia ser ainda mais bem aproveitado 
quando ofertado em um ambiente apropriado.

O desenvolvimento humano é um proces-
so de evolução e modificação, abrangendo os 
aspectos físico e psicológico. E segue presen-
te em cada etapa de vida, alterando-se ape-
nas mediante ao surgimento de característi-
cas específicas, podendo ocorrer a aceleração 
ou o retardamento destes processos depen-
dendo da análise de cada caso, de forma in-
dividual, o meio em que vive, suas caracte-
rísticas pessoais seu nível de estímulo etc. 

A criança naturalmente sente a neces-
sidade de explorar seu meio, adquirin-
do habilidades motoras, mentais e sociais 
básicas, quanto maior o estímulo por ela 
recebido maior será sua resposta mo-
tora e ainda maior seu estímulo mental.

A infância atualmente conhecida é marca-
da por drásticas mudanças. Comparando-se 
a décadas passadas os espaços e a liberdade 
para as brincadeiras diminuíram de forma sig-
nificativa, estas mudanças aparentes se dão 
mediante ao crescente avanço social, em que 
uma maior necessidade de intervenção rela-
cionada a segurança e bem estar da criança 
é observada, consequentemente os espaços 
passam a ser mais limitados, assim como seus 
movimentos e brincadeiras. A escola portanto 
age como o receptáculo a maior agente atu-
ante na vida do educando nestes casos, afinal 
a mesma visa atender não apenas em caráter 
formativo mais também de amparo social, cria-
ção de autonomia e desenvolvimento da criti-
cidade que são tão inerentes ao ser humano.
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De acordo com Oliveira (1997), “o saber ler 
e escrever se tornou uma capacidade indis-
pensável para que o indivíduo se adapte e se 
integre ao meio social.” Sendo sua leitura e a 
escrita manifestações de linguagem impor-
tantes para essa integração com o ambiente. 

Para Oliveira (1997) é utilizado por muitos 
professores a repetição constante de exercí-
cios. “Mediante a tentativa de desenvolver 
a motricidade de seus alunos, muitos edu-
cadores ainda os manda preencher folhas 
e mais folhas de riscos à direita, à esquer-
da, verticais, horizontais, bolinhas, ondas.” 

Conforme Oliveira (1997) 
O corpo é uma forma de expressão da in-

dividualidade. A criança percebe-se e per-
cebe as coisas que a cercam em virtude de 
seu próprio corpo. Conhecendo-o, portan-
to terá maior habilidade para se diferen-
ciar, para sentir as suas singularidades e 
diferenças. Ela passa a distingui-lo em re-
lação aos objetos que a circundam, obser-
va-os, maneja-os (OLIVEIRA, 1997, p.89).

 Ainda Oliveira (1997) diz que:
O desenvolvimento do esquema corporal 

se organiza pela experimentação do corpo 
da criança. A criança nasce com toda uma 
carga de sensações e percepções proprio-
ceptivas, mas por falta de mielinização, ou 
assimilação direta das fibras nervosas, não 
consegue organizá-la que a imagem especu-
lar trata-se da descoberta pela criança de sua 
imagem no espelho, o que se dá por volta de 
seis meses de idade (OLIVEIRA, 1997, P.64).

Para Lacan,” a identificação da crian-
ça no espelho constitui uma aliena-
ção inicial pelo fato de ela se identificar 
com uma imagem e não consigo mesma.” 

Acreditando que assim a criança assimi-
la estes termos e passam para outros itens 
que serão treinados como se fosse uma se-
quência sem qualquer aspecto emocional 
existente “da mesma maneira, pois estes 
exercícios são desprovidos de significado 
para as crianças e não são nem precedidos 
de um trabalho mais amplo de conscien-
tização de movimentos, de posturas, 
visando a um desenvolvimento mental maior”. 

Este método “engessado de ensino” a mui-
to vem perdendo espaço para este processo 
de integralidade educacional, é necessário 
compreender o educando sua realidade so-
cial todas as nuances por detrás do seu saber 
para somente a partir disso elaborar a melhor 
abordagem para seu processo educacional.

 
A psicomotricidade está presente nas mais 

diversas atividades motoras da criança, con-
tribuindo assim para o conhecimento e o do-
mínio de seu próprio corpo, noção de espaço 
e de integralidade para com o meio. É um mé-
todo indispensável para o desenvolvimento 
global e uniforme do educando, constituin-
do sua base fundamental de aprendizagem. 
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Conceituando:A psicomotricidade englo-
ba toda e qualquer ação realizada pelo in-
divíduo é a aplicação entre o pensamento e 
a execução, buscando um desenvolvimen-
to global, a mesma abrange ainda aspec-
tos neurais atendendo aos aspectos afeti-
vos, motores e cognitivos, fazendo com que 
o indivíduo percebe-se do seu corpo por 
meio do movimento (LE BOUCH, 1988).

O desenvolvimento da psicomotricidade fa-
z-se mediante a evolução da criança, na sua 
interação para com o meio, numa tomada que 
aos poucos vai ampliando sua capacidade de se 
adaptar às necessidades comuns, fazendo-se 
necessário para isso, que o acesso da mesma 
não seja limitado, que o ambiente lhe permita 
explorar conhecer receber contato por meio 
de tátil, visual, sonoro etc. A experimentação 
deve ser vivenciada, não apenas determinada

Um dos métodos mais comumente exem-
plificados da aplicação prática da psicomotri-
cidade em conformidade ao ambiente escolar 
está no ensino dos aspectos de higiene bá-
sica sendo este um dos meios de integrar a 
criança aos costumes, hábitos e normas que 
ajudam a preservar e a melhorar a saúde em 
geral. Hábitos corriqueiros como: higiene cor-
poral, bucal higiene para com o espaço zelo 
e cuidado para com os próprios materiais.

A criança deve desenvolver sua autono-
mia não só para com ambiente mas de ma-
neira ainda mais essencial para atender as 
suas próprias necessidades, isso deve influir 
diretamente na maneira como a mesma per-
cebe que faz parte do todo, sua consciên-
cia social está em processo de construção e 
cada pequena nuance a respeito da mesma 
deve ser observada e ter seus mais varia-
dos aspectos atendidos, garantindo assim 
a plena inserção da mesma na sociedade.

O educador e a instituição tem este pa-
pel de mediar o processo de aprendizagem 
a oferta de oportunidades além de inter-
-relacionar-se com os responsáveis para 
observar os aspectos gerais do cotidiano 
de seu educando, visando sempre a me-
lhor maneira de atendê-lo e permitir que 
o pleno desenvolvimento seja alcançado.

Sendo a ciência que estuda o movi-
mento, a psicomotricidade para Wallon 
(2005) é diretamente relacionada ao afe-
to e à emoção. O autor defende ainda que,

                                   
Para a evolução da criança são indispen-

sáveis diversos fatores, entre eles fatores 
metabólicos, morfológicos, psicomotores, 
psicossociais e psicoemocionais. O não de-
senvolvimento de um deles acarreta na di-
ficuldade de aprendizagem, além de so-
cial e cognitiva (WALLON, 2000, P. 13).
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Já para Piaget, “As crianças são capa-
zes de reconhecer e de representar ape-
nas as formas que podem reconstruir efe-
tivamente através de suas próprias ações, 
a ação cria, nada que não passou pelo 
processo de experimentação ativo pode-
rá ser aprendido” (PIAGET, 1987,  P.134).

A motricidade desempenha papel es-
sencial na inteligência antes do domí-
nio da fala, o que contrapõe diretamen-
te para com o posicionamento de Wallon. 

Le Bouch (1988)
Determina a evolução psicomotora em três 

etapas: corpo vivido, corpo descoberto e cor-
po representado. A primeira etapa atende aos 
primeiros anos de vida, ou seja de 0 a 3 anos, 
no qual a criança não possui consciência de 
si como parte do ambiente. É apenas por 
meio de seu amadurecimento e de sua ex-
perimentação, que a criança diferencia-se de 
seu meio, se descobrindo. Já a segunda etapa 
atende dos três aos sete anos, caracterizan-
do-se por uma maior coordenação da crian-
ça, em que a mesma já possui consciência de 
seu corpo, e sendo facilmente observável a 
absorção de conceitos de tempo/espaço, 
cima/embaixo, dentre outros. Já na terceira 
etapa, que atende dos sete aos doze anos, 
o desenvolvimento infantil não é mais com 
enfoque em seu próprio corpo, afinal seus 
movimentos e coordenação já foram ampla-
mente aperfeiçoados (LE BOUCH P.34 1988).

O processo de aprendizagem é um sis-
tema complexo, contínuo e extremamente 
adaptável visando sempre atender cada as-
pecto do educando, envolvendo assim di-
versas habilidades, é de suma importância 
portanto que a criança adquira previamente 
ao processo de alfabetização, conceitos faci-
litadores de aprendizagem para a leitura e a 
escrita. É a educação psicomotora, que exi-
ge auxílio intenso do educador, estimulando 
o educando; promovendo-lhe condições e 
situações de experimentação contínuas den-
tro de seu meio de convívio, seja por inter-
médio do espaço das propostas pedagógicas, 
ou da simples interação para com o meio.

Segundo Morais:
Quando a lateralidade de uma criança não 

está bem estabelecida, a mesma demonstra 
problemas de ordem espacial, não percebe a 
diferença entre seu lado dominante e o outro, 
não aprende a utilizar corretamente os termos 
direita e esquerda, apresenta dificuldade em 
seguir a direção gráfica da leitura e da escri-
ta, não consegue reconhecer a ordem em um 
quadro, entre outros transtornos. Problemas 
na organização espacial acarretarão dificulda-
de em distinguir letras que se diferem por pe-
quenos detalhes, como “b” com “p”, “n” com 
“u”, “12” com “21”, tromba constantemente 
nos objetos, não organizar bem seus materiais 
de uso pessoal nem seu caderno; não respei-
ta margens nem escrever adequadamente 
sobre as linhas. Uma criança com estrutura-
ção temporal pouco desenvolvida pode não 
perceber intervalos de tempo, não percebe 
o antes e o depois, não prevê o tempo que 
gastará para realizar uma atividade, demo-
rando muito tempo nela e deixando, portan-
to, de realizar outras (MORAIS, 2002,  p.08). 
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No mesmo contexto, Le Boulch (1985) 
determina que: “75% do desenvolvimen-
to psicomotor ocorre na fase pré-escolar, e 
o bom funcionamento dessa área facilitará 
todo o processo de aprendizagem futura.” 

 
PSICOMOTRICIDADE E SUA 
APLICAÇÃO

A base do trabalho de psicomotricidade 
com as crianças na Educação Infantil se ba-
seia na estimulação perceptiva e desenvolvi-
mento do esquema corporal. A criança passa 
a organizar aos poucos o seu ser seu espaço 
seu mundo a percepção sobre quem ela é, e 
é a partir do seu próprio corpo e do enten-
dimento da ação que por ele pode ser rea-
lizado, que ela descobre suas preferências e 
adquire a noção do seu próprio corpo. So-
mente com base disso, que  a criança é capaz 
de reproduzir situações reais, entender que 
além dela outras pessoas habitam e coexis-
tem para com ela, a noção de si nasce antes 
da consciência do social. Apenas mediante ao 
confronto para com o  meio seja por intermé-
dio de imitações que se transformam no mais 
conhecido como  faz-de-conta, do processo 
de  separação do objeto e de seu significa-
do, Do processo de compreensão que é fa-
lar daquilo que está ausente e conseguir re-
presentar corporalmente seus pensamentos. 

É necessário antes de mais nada que pos-
sibilitem essa vivência A atividade moto-
ra não deve ser analisada de forma isolada, 
mas sim visando atender a uma série de si-
tuações que estão relacionadas direta-
mente com o desenvolvimento do sujeito.

Neste contexto, o professor deve ser o 
elemento de ligação e o ponto de apoio da 
criança, PIAGET(2001) Especifica claramen-
te que: “apenas a vivencia direta forma a no-
ção do pertencer. Mediante a oportunidade 
propiciada pelo educador a criança tem a 
chance de aumentar seu domínio em rela-
ção ao ambiente oferecendo e dirigindo as 
experimentações necessárias e adequadas.”

 
O professor tem portanto o papel de obser-

var, auxiliar e assistir atentamente, a forma de 
a criança se expressar, seja em nível motor, ou 
na maneira como relaciona com cada uma das 
ações e com os fatores de ordem social, afeti-
va, biológica, motora que orientam e limitam 
as mesmas. Cabe ao educador mostrar um 
objeto interessante e permitir que o mesmo 
seja colocado em movimento, utilizando-se 
de todas as possibilidades e oportunidades 
para o ato de ensinar ajudando a desenvol-
ver assim, a percepção do meio e do seu Eu.

Esta trata-se de uma pesquisa bibliográ-
fica, não fazendo portanto o uso de mate-
riais de campo, pesquisa ação, apenas obras 
já conceituadas cientificamente, Gil (1999, 
p.65): “Embora em quase todos os estudos 
seja exigido algum tipo de trabalho desta 
natureza, há pesquisas desenvolvidas ex-
clusivamente a partir de fontes bibliográfi-
cas. Parte dos estudos exploratórios podem 
ser definidos como pesquisas bibliográficas”.

Também se classifica como descritiva pelo 
fato de descrever a importância da psico-
motricidade no desenvolvimento infantil 
e a importância de sua aplicação. Para Gil 
(1999, p.44), na pesquisa descritiva busca-
-se “juntamente com a exploratória, as que 
habitualmente realizam os pesquisadores 
sociais preocupados com a atuação prática. 
São também as mais solicitadas por organi-
zações como instituições educacionais, em-
presas comerciais, partidos políticos etc.”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A psicomotricidade é a relação entre o pensamento e a ação, envolvendo ainda a emoção. Ela 
favorece e permite a criança em uma relação consigo mesma, conquistada por meio da experimen-
tação com o outro e com o mundo que a cerca, possibilitá-la a receber um melhor conhecimento 
do seu corpo e de suas possibilidades. Ela pode ser caracterizada por uma educação que utiliza do 
movimento para atingir outras aquisições sendo como uma premissa por tudo que está por vir na 
vida do educando quem sejam conquistas como as intelectuais, quer sejam sociais ou afetivas.

 
Percebe-se a importância deste estudo e do trabalho da psicomotricidade no processo de 

ensino-aprendizagem, pois a mesma está intimamente ligada aos aspectos afetivos com a mo-
tricidade, com o simbólico e o cognitivo. O pensar e o agir a psicomotricidade integra técnicas 
que permitem que todo o corpo seja trabalhado em conjunto a mente despertando assim re-
flexos neurais antes inexistentes, o corpo realiza a ação experimentadora mediante a possibi-
lidade intimamente criada por meio de uma situação proposta, o pensar e o agis unem-se tão 
intrinsecamente atrelados que torna-se impossível separá-los, e é na primeira infância que este 
contato se dá de melhor maneira. Portanto a psicomotricidade está diretamente relacionada a 
educação infantil, pois segunda a mesma a possibilidade de um pleno desenvolvimento se forma.

Com base neste contexto, é possível percebermos a importância das atividades motoras na 
educação desde a mais tenra idade assim como a elaboração de espaços para propiciar a de-
vida oportunidade de aprendizagem, não só o ato de permitir a exploração assim como todo 
o ambiente segue sendo de suma importância. Já que elas contribuem para o desenvolvimen-
to global das crianças. Cada fase exige atividades propícias para determinada faixa etária.
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A LITERATURA E O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO COMO PROJETO 
TRANSFORMADOR NA VIDA DA CRIANÇA

RESUMO Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar a importância da literatura 
infantil no processo de alfabetização das crianças, na formação de futuros leitores e as suas 
contribuições como valioso recurso pedagógico a ser utilizado pelos educadores. Sabemos 
que devido à desigualdade social existente em nosso país a maioria das nossas crianças não 
possui acesso a livros e a escola tem papel fundamental na função de introduzir a literatura na 
vida dessas crianças. Sendo assim, foi realizado levantamento bibliográfico a respeito do tema 
contemplando os aspectos históricos da literatura infantil e sua relação com o processo de 
alfabetização buscando formas de se trabalhar em sala de aula. Pode-se dizer que a literatura 
infantil tem um papel fundamental ao facilitar o processo de alfabetização bem como auxiliar 
o desenvolvimento da imaginação e da criatividade das crianças aumentando-lhes o prazer e 
o gosto pela leitura.

Palavras-chave: Educação Infantil; Contos de Fadas; Formação de Leitores.
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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho trata da literatura e o pro-
cesso de alfabetização, no tocante ao desen-
volvimento da competência leitora e escritora 
das crianças. Sabe-se que devido à desigual-
dade social existente em nosso país a maioria 
das nossas crianças não têm acesso a livros e 
a escola tem papel fundamental na função de 
introduzir a literatura na vida dessas crianças. 

A literatura infantil, em especial os con-
tos e fábulas, mexe com o imaginário das 
crianças transportando-as para um mundo 
mágico onde tudo é possível, trazendo fa-
das, monstros, lobos e bruxas divididos en-
tre o bem e o mal o que encanta as crian-
ças desde a sua criação até os dias de hoje. 

Considerando que na educação infantil um 
novo mundo se abre frente às crianças, po-
demos dizer que a literatura auxilia no pro-
cesso de desenvolvimento dando-lhes o pri-
meiro contato com as letras e fazendo com 
que adquiram o gosto e o hábito pela leitura 
facilitando assim o processo de alfabetização. 

Dessa forma a questão que norteia 
esta pesquisa e que pretendemos res-
ponder é a seguinte: De que maneira a li-
teratura infantil pode beneficiar o pro-
cesso de alfabetização das crianças?

O objetivo do trabalho, portanto, é iden-
tificar aspectos da literatura infantil que 
beneficiam o processo de alfabetização.

 
Justifica-se por sabermos que a literatu-

ra infantil exerce um grande fascínio nas 
crianças e os professores alfabetizadores 
podem e precisam utilizá-la como precioso 
recurso no processo de alfabetização. As-
sim, o presente estudo será desenvolvido por 
através de pesquisa e revisão bibliográfica. 

O trabalho se baseia também com as 
concepções das autoras Marisa Lajo-
lo e Regina Zilberman (1984) e suas con-
tribuições sobre a literatura infantil bra-
sileira e Juracy Assmann Saraiva (2001) 
que trata da literatura e alfabetização. 

O trabalho é composto por três seções e 
estruturado da seguinte forma: a primeira 
parte aborda a literatura infantil do ponto de 
vista conceitual e histórico, onde identifica-
mos o que é literatura e como surgiu a lite-
ratura no mundo e como chegou ao Brasil. 

A segunda aborda a alfabetização e o uso da 
literatura em que relacionamos de que forma 
o gosto da criança pela leitura pode facilitar a 
sua alfabetização e a terceira aborda as práti-
cas de literatura para a alfabetização na qual 
tratamos sobre o desenvolvimento de ativida-
des visando à aquisição da escrita e da leitura.

LITERATURA INFANTIL - CONCEITO 
HISTÓRICO

A literatura infantil se caracteriza por livros 
escritos especificamente para as crianças, 
originando-se na literatura popular de circu-
lação oral e passada de geração a geração. 
Eram contados por adultos para adultos, sen-
do que alguns autores tomaram conhecimen-
tos desses relatos e os publicaram em livros.

A literatura infantil inclui contos de fadas, 
contos maravilhosos, fábulas, poesias, par-
lendas, histórias em quadrinhos, entre outros.
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No século XVII surgiram os primeiros escri-
tos destinados às crianças que não tinham o 
objetivo de entretê-las e sim de ensinar-lhes 
lições de moral. Apenas na metade do século 
XVIII na França e Inglaterra é que foram pu-
blicados livros destinados ao público infantil

Para Lajolo e Zilberman, nesse período a 
Europa inicia seu processo de industrialização 
com o crescimento político e financeiro das 
cidades, e a burguesia se consolida como clas-
se social. A família juntamente com a escola 
passa a serem instituições muito valorizadas 
e a criança começa a ter atenção e interes-
se por parte dos adultos, “Como a família, a 
escola se qualifica como espaço de mediação 
entre a criança e a sociedades, o que mostra 
a complementaridade entre essas instituições 
e a neutralização do conflito possível entre 
elas” (LAJOLO;  ZILBERMAN, 1984, p. 17).

Ainda de acordo com os autores, quando a 
criança passou a desempenhar um papel dife-
rente na sociedade foram criados objetos es-
pecíficos para elas como brinquedos e livros e 
foi ainda no século XVIII que as crianças bur-
guesas passaram a frequentar as escolas que 
até então eram dispensáveis. A ideologia bur-
guesa vê a escolarização como meio de pre-
parar as crianças para os desafios do mundo.

Ainda, para eles a escola cumpre uma fun-
ção importante na vida social e passa a ser 
obrigatória para todas as crianças e não 
apenas para as da burguesia. Nesta socie-
dade que tem seu crescimento através da 
industrialização e começa a se modernizar 
com o surgimento de recursos tecnológi-
cos como a tipografia, a literatura infan-
til assume uma condição de mercadoria:

No século XVIII, aperfeiçoa-se a tipogra-
fia e expande-se a produção de livros, facul-
tando a proliferação dos gêneros literários 
que, com ela se adequa à situação recente. 

Por outro lado, porque a literatura infantil 
trabalha sobre a língua escrita, ela depen-
de da capacidade de leitura das crianças, 
ou seja, supõe terem passado pelo crivo es-
cola (LAJOLO e ZILBERMAN, 1984, p. 18).

Para Lajolo (1984) a literatura e a escola se 
entrelaçam quando a criança começa a con-
sumir obras impressas, acionando uma linha 
que conduz a literatura de um lado relacio-
nando a criança com a sociedade de con-
sumo que se impõe aos poucos e de outro 
como responsável pela ação da escola que 
deve promover e estimular o modo de viabili-
zar sua própria circulação.  Se o crescimento 
da literatura infantil depende da escolariza-
ção da criança ao mesmo tempo ela ajuda na 
sua educação sendo muitas vezes é utilizada 
como instrumento pedagógico sendo usada 
para ensinar aspectos morais e os valores vi-
gentes na sociedade burguesa. Dessa forma a 
literatura infantil faz parte da vida das crian-
ças desde aquela época até os dias de hoje.

Segundo Lajolo e Zilberman (1984), no Bra-
sil a criação da Imprensa ocorreu em 1808, 
tendo início a atividade editorial brasileira, co-
meçando assim a publicar livros para crianças. 
Os primeiros livros publicados foram a tradu-
ção de: As aventuras pasmosas do Barão de 
Munkausen e, em 1818, a coletânea de José 
Saturnino da Costa Pereira, Leitura para me-
ninos, contendo uma coleção de histórias mo-
rais relativos aos defeitos ordinários às idades 
tenras, e um diálogo sobre Geografia, crono-
logia, história de Portugal e história natural:

Mas essas publicações eram esporádicas (a 
obra que se seguiu a elas só surgiu em 1848, 
outra edição de Aventuras do Barão de Mun-
chhausen, agora com a chancela da Laemmert) 
e, portanto, insuficientes para caracterizar 
uma produção literária brasileira regular para a 
infância (LAJOLO; ZILBERMAN, 1984, p. 24). 
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Para Saraiva (2001), ainda no final do século 
XIX e início do XX com o intuito de formar 
um público leitor infantil, toda obra produ-
zida era de caráter pedagógico. Os intelec-
tuais da época pensavam em modernizar o 
país e acreditavam que por meio da escola 
alcançariam esse objetivo e incentivaram no 
povo os valores patrióticos, começando pe-
las crianças. Entre essas obras estão as de 
Olavo Bilac e Coelho Neto, Júlia Lopes de 
Almeida Tales de Andrade onde a literatu-
ra infantil serviu para instalar a cultura na-
cional, atrelada a escola e ao nacionalismo.

Ainda de acordo com o autor, no período de 
1920-1945 ocorreram mudanças políticas, 
intelectuais e artísticas atingindo também a 
educação, ficando claro que o sistema esco-
lar brasileiro era fraco com índices muito alto 
de analfabetismo demonstrando o atraso do 
país e a necessidade de uma melhor forma-
ção da população para que o Brasil pudesse 
figurar entre as grandes nações mundiais, 
assim foi criada a Escola Nova com o objeti-
vo escolarizar a população em massa. Nesse 
período foram fundados jornais e revistas e 
ocorreram diversas manifestações artísticas 
entre elas a Semana de Arte Moderna, uma 
verdadeira revolução na cultura brasileira.

O autor diz que o caminho da literatura infan-
til nesse contexto histórico inicia-se através de 
Monteiro Lobato com a introdução de novos 
temas nas histórias e usando uma linguagem 
mais popular, com adaptações dos clássicos 
e o uso do folclore mostrando uma realidade 
brasileira voltada ao público infantil. E mesmo 
com todas as mudanças ocorridas algumas 
obras continuaram com características pe-
dagógicas baseando-se em temas históricos.

Ainda de acordo com a autora na década de 
50 e 60 ocorreu no campo educacional a re-
forma Capanema e a aprovação da Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, além 
de diversos movimentos de educação popular,  

criando-se assim o Plano Nacional de Alfabe-
tização com o objetivo de alfabetizar cerca de 
cinco milhões de brasileiros, porém esse pro-
jeto foi extinto com o golpe militar de 1964.

Segundo Saraiva (2001), no período de 
70 e 80 o país passou por grandes trans-
formações, e 1980 trouxe uma grande cri-
se econômica, mergulhado na recessão 
impondo restrições a classe trabalhadora 
e aumentando o desemprego. Na política 
ocorreu o processo de abertura democrá-
tica e o povo passou a ter direito de voto 
para escolha de Presidente da República.

Ainda conforme a autora o sistema edu-
cacional foi afetado por conta do acordo 
com órgãos internacionais e o ensino pas-
sou por uma nova reforma, sendo excluídas 
as disciplinas de humanas em prol das dis-
ciplinas tecnológicas. Na literatura infantil 
houve um aumento de autores e de livros 
publicados para as crianças e diminuiu um 
pouco o caráter pedagógico das produções, 
diversificando os temas modernizando os 
contos de fadas e usando ficção científica 
relacionando a criança com a natureza e a 
linguagem que antes era formal, passa a ser 
coloquial utilizando gírias e regionalismo.

Foram publicadas obras que valorizam o pa-
pel da mulher nas narrativas, o cotidiano das 
crianças, o folclore oral foi recuperado atra-
vés das modinhas canções e brincadeiras de 
rodas. É nesse período que literatura infantil 
rompe com o antigo modelo existente ao lon-
go dos tempos, se distanciando do caráter pe-
dagógico conservador e tornando-se lúdica.

Para Saraiva (2001), a trajetória empreen-
dida pela literatura infantil brasileira mos-
tra um percurso que em dado momento 
prevaleceu a quantidade e em outro a qua-
lidade, revendo todo esse contexto a lite-
ratura infantil brasileira percorreu um lon-
go caminho rumo à maturidade do gênero.
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A ALFABETIZAÇÃO E O USO DA 
LITERATURA

Segundo Souza e Moraes (2011), o uso da 
literatura em sala de aula contribui no pro-
cesso de alfabetização, uma vez que a lei-
tura é o primeiro contato da criança com 
o mundo letrado. Sabemos que a leitura 
não faz parte da cultura do povo brasilei-
ro, levando em consideração que um dos 
motivos dessa falta de interesse pela lei-
tura é a desigualdade social e a baixa esco-
laridade existente na população brasileira.

Para as mesmas autoras as crianças das 
classes privilegiadas têm contato com livros 
desde bebês, o que não ocorre com as crian-
ças de baixa renda, filhos de analfabetos ou 
alfabetizados funcionais sem condições eco-
nômicas para comprar livros. Assim a escola 
tem um papel fundamental na vida dessas 
crianças, dando a elas o primeiro contato 
com os livros apresentando-lhes os diver-
sos gêneros da literatura e nesse processo 
de aprender a ler e escrever que as crianças 
também entram em contato com as letras 
e os sons facilitando a sua aprendizagem.

 
De acordo com Vieira e Larson (2004), a lei-

tura realizada nas salas de aula pelos educa-
dores é fundamental na formação das crianças 
possibilitando-lhes a inserção na sociedade, 
pois através da leitura é possível a comunica-
ção e a troca de ideias. Muitas crianças passam 
por graves problemas na vida escolar devido 
a dificuldade com a leitura, por não conse-
guir ler e interpretar corretamente o que se 
é lido, atrapalhando o seu desenvolvimento 
nas diversas disciplinas do currículo escolar. 

Ainda segundo as autoras quando a criança 
chega à escola e toma contato com a literatu-
ra, um novo mundo se descortina à sua fren-
te e ela se sente estimulada a aprender a ler 
e escrever, o que reforça a função da escola 

 
como agente transformador da sua realidade. 
Ao ouvir histórias contadas pelos educadores 
como os contos de fadas que mexem muito 
com sua imaginação e as auxiliam a resolver 
seus conflitos e a lidarem com suas emoções

Segundo Saraiva (2001), a criança fica fas-
cinada por essas narrativas, porque elas 
demonstram seu desejo de crescer, de se 
transformar e assim transformar o mundo. 
Identificando-se com os heróis expõe suas 
emoções e seus conflitos interiores, se for-
talecendo através da experiência obtida pela 
leitura. Os educadores devem apoiar-se na li-
teratura desde a educação infantil para que as 
crianças tenham um aprendizado significativo 
da leitura e da escrita de forma prazerosa:

 
Os contos de fadas e outras histórias do gê-

nero propõem uma ruptura com o real imediato 
e dirigem-se a regiões do inconsciente, forta-
lecendo a necessidade de beleza interior e de 
sabedoria, valores tão precários em um mun-
do chamado realidade (SARAIVA, 2001, p. 82).

As autoras Souza e Moraes (2011) enfati-
zam que o educador que aprecia a leitura tem 
mais condições de despertar nas crianças o 
gosto pela leitura através do seu exemplo. É 
importante também que este tenha um co-
nhecimento básico sobre literatura infantil de 
modo a saber escolher os tipos de histórias 
que irá contar as crianças, assim como o que 
se pretende que elas aprendam de forma sig-
nificativa para o seu desenvolvimento cogni-
tivo. Dessa forma a literatura infantil é um im-
portante recurso para estimular nas crianças a 
compreensão da linguagem oral e escrita en-
tendo que tudo que é falado pode ser escrito:
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O domínio da leitura é uma experiência 
tão importante na vida da criança, que de-
termina o modo como ela irá perceber a 
escola e a aprendizagem em geral. Em de-
corrência disso, o esforço despendido pela 
criança no reconhecimento de letras e pa-
lavras precisa aliar-se à certeza de que será 
compensado pela leitura de textos altamen-
te estimulantes (SARAIVA, 2001, p. 80).

Segundo Freitas (2012), para que a litera-
tura infantil cumpra o seu papel na facilita-
ção da alfabetização das crianças, estas de-
vem ter acesso aos livros manuseando-os a 
vontade ver as ilustrações as letras as cores e 
posteriormente ir relacionando a leitura com 
a escrita. E a leitura feita pelo educador não 
deve ser apenas mais uma história contada 
para que as crianças fiquem quietas, e sim 
propiciar prazer e encantamento nos educan-
dos, uma vez que o objetivo da leitura é a sua 
compreensão: “nesse sentido, o professor é 
a ponte que permite á criança avançar na lei-
tura e na compreensão das múltiplas realida-
des que afloram a partir das diversas tramas 
ficcionais, para estabelecer vínculos com seu 
próprio universo” (SARAIVA, 2001, p. 19).

Saraiva (2001) relata que é de suma im-
portância a atuação do educador para que 
ele instaure uma nova mentalidade ao tex-
to literário de modo a explorar seu cará-
ter formativo e estético. Esses critérios 
orientam a selecionar os textos que servem 
ao crescimento intelectual e humano dos 
educandos; privilegiam o ludismo e os es-
paços de indeterminação dos textos com 
atividades que incentivam e legitimam a prá-
tica alfabetizadora e formadora do educador. 

AS PRÁTICAS DE LITERATURA PARA 
A ALFABETIZAÇÃO
     
Segundo Vieira e Larson (2004), para tra-

balhar a literatura infantil em sala de aula de 
modo a despertar nas crianças o interesse 
pela leitura e ao mesmo tempo contribuir para 
o seu processo de alfabetização, o educador 
precisa desenvolver atividades que façam 
com que elas se sintam estimuladas. É ne-
cessário que na sala de aula tenha um espaço 
para leitura onde os educandos tenham con-
tato diário e livre acesso aos livros. Entre os 
diversos tipos de livros devem-se ter os ilus-
trados com ou sem textos para que as crianças 
possam observar as figuras e as letras compa-
rando-as no intuito de tentar decodificá-las. 

     
Ainda de acordo com as autoras os educa-

dores precisam ter um conhecimento básico 
acerca da literatura infantil e ler os livros que 
serão trabalhados em sala de aula e antes de 
iniciar a contação de história, apresentar o livro 
para as crianças mostrar a capa as ilustrações 
deixando-as curiosas e então iniciar a leitura. A 
contação deve fazer parte da rotina diária dos 
educadores incluindo a leitura dos clássicos 
da literatura infantil. A literatura infantil pode 
ser trabalhada em sala nas mais diversas for-
mas, dentre elas podemos citar as encenações 
das histórias contadas por meio de fantoches, 
deboches e canções que contribuem para o 
desenvolvimento da oralidade das crianças:

No processo de alfabetização, é essencial 
incorporar às práticas de sala de aula o tex-
to literário- narrativas e poemas- para, de 
maneira particular, compor o conhecimen-
to da criança e redimensionar a afetividade 
pela mediação dos signos verbais ou mes-
mo não-verbais. Alfabetizar, assim, inclui a 
reinvenção da linguagem, a expressão da 
subjetividade e as singularidades próprias 
do código escrito (SARAIVA, 2001, p. 33). 
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     Para Saraiva (2001), a parlenda aproxima 
e facilita o convívio entre as crianças esta-
belecendo entre elas uma ligação que as in-
tegra a um mesmo mundo. A poesia infantil 
cria jogos sonoros e semânticos partindo da 
experiência linguística da criança, explorando 
as repetições das palavras, dos sons enquan-
to as diverte sem cair na infantilização da lin-
guagem poética e sem abrir mão do lirismo, 
possibilitando-lhes refletir sobre o mundo.

    
Destacamos ainda algumas atividades com o 

uso da literatura infantil que podem auxiliar os 
educadores no processo de alfabetização das 
crianças: o educador pode trabalhar com par-
lendas usando as que os alunos já conhecem, 
escrevê-las em um cartaz e apresentá-las as 
crianças. Depois organizá-las em grupos para 
brincar. O importante nessa atividade é que 
as crianças conseguem recitar o texto. Outra 
atividade é o educador solicitar que os alunos 
completem a parlenda fornecida pelo edu-
cador ou que eles criem sua própria versão.

    
Para trabalhar com a poesia o educador 

deve acomodar as crianças em roda esco-
lher uma poesia e ler para eles, expressan-
do os sentimentos como medo, espanto, 
alegria, tristeza, humor. Depois propor para 
as crianças que cada uma escolha uma po-
esia que goste e memorize para recitar em 
sala de aula. Em outra atividade o educa-
dor pode apresentar a poesia em imagens 
e pedir aos alunos que digam o que enten-
deram através dos desenhos, dessa forma 
estará trabalhando a oralidade das crianças.

     

Atividades que usam os Contos podem 
ser desenvolvidas por meio da leitura dra-
matizada reproduzindo o cenário da história 
e encenando para outras turmas. Pode-se 
trabalhar com contos em que o lobo apare-
ça como personagem e a história lida esta-
beleça comparações sobre os aspectos do 
lobo que devem ser analisados. Faça uma 
tabela e coloque as características de como 
é o lobo, o cenário, o conflito e o desfecho. 
Promova discussões para que as crianças 
expressem suas opiniões. Pode-se pedir aos 
alunos que criem um texto oral, tendo o edu-
cador com escriba para que eles percebam 
a diferença entre a linguagem oral e a escri-
ta, o texto deve ser revisado coletivamente.

     
Segundo Saraiva (2001), para a criança de-

senvolver as áreas afetiva e intelectual, a leitu-
ra de textos literários na fase de alfabetização 
oferece-lhes a oportunidade de se apoderar 
da linguagem expressando o imaginário que as 
liberta das angústias próprias do crescimento 
lhes proporcionando formas de compreender 
o real e atuar criativa e criticamente sobre ele.

     
Ainda de acordo com a autora alfabetizar 

as crianças tendo o texto como unidade bá-
sica para ensinar a ler e escrever refletindo 
sobre o processo envolvido na alfabetiza-
ção constitui o grande desafio do educador.

      
A leitura autônoma se desenvolve au-

mentando a experiência na medida em 
que amplia os conhecimentos que ser-
vem de apoio a identificação de pala-
vras, de frases e de modalidades de texto.
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PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS
 
Esta pesquisa teve por base levantamen-

to bibliográfico a respeito da influência da 
literatura infantil no processo de alfabetiza-
ção das crianças e suas contribuições como 
valioso recurso pedagógico a ser utilizado 
pelos educadores. Por meio de levantamen-
to bibliográfico foram estudados diferen-
tes aspectos históricos da literatura e sua 
relação com o processo de alfabetização. 

Pode-se dizer que a literatura infantil tem 
um papel facilitador no processo de alfabe-
tização auxiliando o desenvolvimento da 
imaginação e da criatividade das crianças.

Ainda, O trabalho com os Contos, por 
exemplo, contribui para a formação de futu-
ros leitores. A pesquisa teve caráter qualita-
tivo, utilizando-se abordagem documental. 

Como aporte teórico para o desenvol-
vimento da presente pesquisa, utilizamos 
Lajolo e Zilberman (1984), Saraiva (2001), 
Vieira e Larson (2004), Souza e Mora-
es (2011), entre outros autores que tra-
zem a discussão da alfabetização do pon-
to de vista do uso da literatura infantil.

Assim, foram analisados artigos, tre-
chos de livros e sites a respeito do tema, a 
fim de gerar discussões e reflexões a res-
peito, contribuindo para uma melhor com-
preensão dessa relação intrínseca, no de-
senvolvimento das competências leitora e 
escritora, bem como o prazer pela leitura.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

    
O presente artigo buscou trazer reflexões 

sobre a importância da literatura infantil 
como instrumento na formação do leitor, em 
especial das contribuições acerca da alfabe-
tização possibilitando o seu desenvolvimen-
to como indivíduo pensante na sociedade.

   
A pesquisa realizada sobre de que maneira a 

literatura infantil pode beneficiar no processo 
de alfabetização das crianças mostrou a impor-
tância de se trabalhar a literatura nas escolas 
desde a educação infantil. A literatura infantil 
deve ser utilizada pelos educadores como uma 
importante ferramenta no auxílio da alfabeti-
zação das crianças uma vez que esta exerce 
um grande fascínio nos educandos facilitan-
do o aprendizado ao mesmo que as diverte.

    
Dessa forma conclui-se que a literatura in-

fantil qualifica o conhecimento e possibilita o 
desenvolvimento de atividades significativas 
para o aprendizado das crianças exercendo 
uma função muito importante e concreta em 
suas vidas.  Ou seja, a literatura infantil deve ser 
vista como um precioso recurso pedagógico 
no processo de alfabetização nas salas de aula.
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A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE PARA O
TRABALHO DO PSICOPEDAGOGO

RESUMO

O brincar consiste na ludicidade do aprender, logo, a criança aprende enquanto brinca. 
Paulo Freire (1996, p. 26) destaca que as condições para aprender criticamente “implicam 
ou exigem a presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, ri-
gorosamente curiosos, humildes e persistentes.” Portanto, esse trabalho propõe uma prática 
de ensino com possibilidade de aproveitamento do lúdico na metodologia do fazer docente 
dos acadêmicos, dando ênfase, portanto, à formação lúdica que o sujeito possa desenvol-
ver junto às crianças, permitindo assim um trabalho pedagógico mais envolvente. No brincar 
com outras pessoas, a criança aprende a viver socialmente, respeitando regras, cumprindo 
normas, esperando a sua vez e interagindo de uma forma mais organizada. Neste estudo 
evidenciamos a importância do brincar na perspectiva psicopedagógica, atrelando a dificul-
dade de preservar esses momentos com o avanço da tecnologia e, por fim, apoiar a escola 
na manutenção do vínculo entre a criança e a brincadeira. Brincando e jogando, a criança 
terá oportunidade de desenvolver capacidades indispensáveis à sua futura atuação profis-
sional, tais como atenção, afetividade, hábito de permanecer concentrada e outras habili-
dades perceptuais psicomotoras. Brincando, a criança torna-se progressivamente operativa.

Palavras-chave: Ludicidade; Ensino-Aprendizagem; Atendimento; Infância; Psicopeda 
gógico.
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INTRODUÇÃO

Sabemos que, ao ingressar na escola as 
crianças se deparam com questões que an-
tes não faziam parte de seu universo: sua 
rotina diária é alterada, passa longos perío-
dos fora de casa, precisa conviver, brincar e 
trabalhar com pessoas, que, anteriormen-
te, não faziam parte de seu contexto social. 

Toda criança tem necessidade e o direito 
de brincar, isto é uma característica da in-
fância garantida em Lei. A função do brincar 
não está no brinquedo, no material usado, 
mas sim na atitude subjetiva que a criança 
demonstra na brincadeira e no tipo de ati-
vidade exercida na hora da brincadeira. Essa 
vivência é carregada de prazer e satisfação. 

É a falta desse prazer ou dessa satisfação 
que pode acarretar na criança alguns dis-
túrbios de comportamento. Em cada etapa 
evolutiva da criança, o brincar vai se modifi-
cando, mas é essencial que ela tenha oportu-
nidade de explorar todas as fases do brincar. 

A importância do brinquedo é a da explora-
ção e do aprendizado concreto do mundo ex-
terior, utilizando e estimulando os órgãos dos 
sentidos, a função sensorial, a função motora 
e a emocional. A brincadeira tem uma enorme 
função social, desenvolve o lado intelectual e 
principalmente cria oportunidades para a crian-
ça elaborar e vivenciar situações emocionais e 
conflitos sentidos no dia a dia de toda criança.

 

Segundo RCNEI (Referencial Curricu-
lar Nacional para a Educação Infantil), en-
tendemos a importância do brincar (e que 
esta questão na vida escolar da crian-
ça), tendo em vista, o desenvolvimen-
to da criança em todos os seus aspectos, 
ou seja, cognitivo, afetivo, motor e social.  

Em meio a tantas mudanças ela precisa 
lidar com novas responsabilidades exigi-
das pela escola e família, nessa nova etapa. 
Nesse contexto é necessário que os pro-
fessores contribuam para viabilizar a adap-
tação da criança a escola, a partir da valori-
zação dos conhecimentos trazidos por ela.
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Na educação lúdica, a figura do profes-
sor como um dos facilitadores da ação 
educativa é importante, já estará junto 
com os alunos, envolvido, inteiramente, 
no fazer pedagógico criando um ambien-
te atrativo e estimulante da aprendizagem.

O lúdico nos proporciona construir práticas 
educativas significativas centradas no inte-
resse e envolvimento dos alunos como sujei-
tos no processo ensino-aprendizagem, sobre-
tudo, na alfabetização, por se tratar de uma 
etapa importante na vida escolar das crianças.

Paulo Freire (1996, p. 26) destaca que as 
condições para aprender criticamente “impli-
cam ou exigem a presença de educadores e de 
educandos criadores, instigadores, inquietos, 
rigorosamente curiosos, humildes e persis-
tentes.” e assim “nas condições de verdadeira 
aprendizagem os educandos vão se transfor-
mando em reais sujeitos da construção e da 
reconstrução do saber ensinado, ao lado do 
educador, igualmente sujeito do processo”.

O brinquedo como recurso da brincadei-
ra tem papel estimulante para a criança no 
momento da ação lúdica. Tanto o brinquedo 
quanto a brincadeira permitem a explora-
ção do seu potencial criativo em momentos 
de ações libertas e naturais em que a ima-
ginação se apresenta como atração princi-
pal. Por meio do brinquedo, a criança rein-
venta o mundo e libera suas atividades e 
fantasias. Através da magia do faz de conta, 
explora os limites e parte para uma aven-
tura que a leva ao encontro do outro eu.

A entrada da criança no mundo do faz de 
conta marca uma nova fase de sua capacida-
de de lidar com a realidade, com os simbo-
lismos e com as representações. Com o brin-
quedo, a criança satisfaz certas curiosidades 
e traduz o mundo dos adultos para a dimen-
são de suas possibilidades e necessidades.

A criança pode ser estimulada e moti-
vada para possibilidade de autodescober-
ta, para isso o lúdico deve ser vivencia-
do de forma consciente, pois não se trata 
de mera diversão ou ocupação do tempo. 
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Ele é um fator essencial para uma edu-
cação de qualidade, por este motivo que 
se deve desenvolver meios ao qual a crian-
ça sinta-se motivada a usar sua inteligência 
através de jogos simbólicos e brincadeiras. 

O que nos leva a considerar que o aprendi-
zado pode ser vivenciado de diversas formas. 

O brincar deve ser uma importante forma 
da criança confiança, autodescoberta e auto-
nomia.

O BRINCAR E A TECNOLOGIA

A palavra lúdica vem do latim ludus que 
significa brincar. Neste brincar estão incluí-
dos os jogos, brinquedos e divertimentos, e 
a ele é relativa também a conduta daquele 
que joga, que brinca e que se diverte. Por sua 
vez, a função educativa do jogo oportuniza 
a aprendizagem do indivíduo, seu saber, seu 
conhecimento e sua compreensão de mundo.

Em tempo de modernidade e avanços tec-
nológicos, a vida cotidiana passou a ter muitas 
facilidades. O ser humano como ser histórico, 
tem transformado seu dia a dia criando e ino-
vando o seu trabalho, sua rotina, facilitando a 
locomoção, construindo novos conceitos e va-
lores, e inovando seu processo de aprendiza-
gem. Esses avanços tecnológicos têm modifi-
cado até a forma de nossas crianças brincarem.

Em um mundo onde tudo tem um aces-
so fácil e rápido às informações, as crianças 
não brincam como as de antigamente, tanto 
que a própria concepção de infância evoluiu. 
Sendo assim, as formas de brincar também 
sofreram a influência das novas tecnolo-
gias. Porém não é concebível que descarte-
mos a utilidade do brincar, pensando que 
aquilo ficou obsoleto, parte do passado não 
pode ser simplesmente descartado por cau-
sa do “novo tempo”. Talvez fosse melhor dei-
xarmos o velho e abraçarmos o novo como 
se não importasse o processo histórico de 
transformações sofridas em nossa sociedade.

A tecnologia foi chegando e entrou na vida 
das pessoas abruptamente. Hoje em dia, é 
mais fácil encontrar uma criança que saiba 
manusear o celular do que amarre os sapatos 
direitinho ou que saiba ver as horas no relógio 
da cozinha. Os pais, muitas vezes, ávidos por 
momentos de sossego, na esperança de hip-
notizar seus filhotes por, pelo menos, um cur-
to espaço de tempo, acabam deixando que os 
filhos sejam seduzidos por todo o charme das 
telinhas, e assim vão colaborando para o for-
talecimento de uma geração que é obcecada 
e cada vez mais dependente da tecnologia.
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O principal argumento dos pais é que eles 
desejam que seus filhos não sejam aliena-
dos, afinal, “saber lidar com a tecnologia é 
importante nos dias de hoje”. Crianças e 
tecnologia, atualmente, são indissociáveis.

Uma das críticas atuais está atrelada aos 
brinquedos. Pode-se constatar que com o 
advento da tecnologia os brinquedos mui-
tas vezes, com suas luzes, motores, pilhas 
e controle remoto deixam a criança em sua 
criatividade um pouco inertes, pois alguns 
brinquedos fazem com que a ação criativa 
não seja o principal foco, tornando-os meros 
expectadores, porque o brinquedo brinca so-
zinho. Entretanto, vale ressaltar que muitos 
brinquedos tecnológicos que os pais e avós 
de hoje não possuíam, proporcionam e mui-
to o desenvolvimento de seus filhos e netos.

É inegável o quanto é importante que a crian-
ça aprenda a ter contato com a tecnologia. Mas 
aprender a se relacionar com as outras pesso-
as e com o mundo real também é importante. 
Ser capaz de respeitar o próximo, sentir empa-
tia e saber lidar com os próprios sentimentos, 
crescer um adulto seguro, pleno e realizado.

Aprender a manusear os dispositivos tec-
nológicos é útil e pode trazer muitos be-
nefícios quando são utilizados com sabe-
doria e discernimento, como auxiliar na 
educação e no desenvolvimento intelectu-
al do seu filho. Mas para o bem do cresci-
mento saudável das crianças, isso não pre-
cisa acontecer tão cedo e nem em excesso.  

É importante deixar que um dia a crian-
ça possa demonstrar interesse natural pelo 
celular, tablet, televisão, ao invés de ofere-
cermos o acesso a essas ferramentas como 
se fossem brinquedos. E quando este en-
contro acontecer, há que se impor limites e 
dar o exemplo — determinar os momentos 
em que a criança poderá acessar o com-
putador ou mexer no celular, por exemplo.

A LUDICIDADE NUMA ABORDAGEM 
PSICOPEDAGÓGICA

Não é difícil racionarmos que, quanto mais 
o adulto vivenciar sua ludicidade, maior será 
a chance de esse profissional trabalhar com a 
criança de forma prazerosa, enquanto atitude 
de abertura às práticas inovadoras. Tal forma-
ção permite ao educador saber de suas pos-
sibilidades e limitações, desbloquear resistên-
cias e ter uma visão clara sobre a relevância 
do jogo e do brinquedo para a vida da criança.
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Almeida (2009) afirma que utilizando o lúdi-
co de maneira correta, o mesmo proporciona 
conhecimentos imensuráveis, pois por meio 
das brincadeiras acontece uma troca contínua 
de aprendizado. A atividade lúdica envolve 
principalmente o entretenimento, onde não 
importa somente o resultado, mas o diverti-
mento, prazer e interação dos participantes.

É através dos jogos simbólicos e do brin-
car que as crianças desenvolvem as relações 
interpessoais no conhecimento lógico mate-
mático, na linguagem (leitura e escrita) e na 
representação do mundo social em que vive. 
Para um desenvolvimento favorável do ritmo 
da criança, é preciso conhecê-la identificando 
e analisando os vários fatores que contribuem 
para o seu progresso, pois a mesma é um 
ser social e se apodera dos conhecimentos.

 

Desta forma, o lúdico se torna signi-
ficativo no desenvolvimento da criança 
quando aos poucos os elementos elabo-
rados pelo ato do brincar, proporcionam 
experiências e possibilitam conquis-
tar a formação da identidade da criança.

Na psicopedagogia o objetivo é conhe-
cer mais sobre o outro para que possa aju-
dá-lo a vencer suas dificuldades e superar 
suas defasagens de aprendizagem, onde 
o seu maior desafio é fazer com que o in-
divíduo aprenda a conhecer-se, apren-
da a fazer, aprenda a ser, buscando pro-
tagonismo em seus pensamentos, pois as 
intervenções são feitas com a intenção de 
autoria do pensamento, buscando a origina-
lidade e abrindo espaço para a criatividade.  

Uma das principais ferramentas de trabalho 
do psicopedagogo é a observação de forma 
imparcial, pois é através dessa observação 
que ele recolherá “pistas” para o desenvol-
vimento do seu trabalho de intervenção.

Na ludicidade é essencial a interação de um 
mediador, atuando e direcionando para o co-
nhecimento do mundo social, a fim de garantir 
a interação da criança num repertório lúdico 
infantil em um ambiente que seja apropriado 
ao mundo em que a rodeia e que demonstra 
a importância do brincar também na família, 
pois quando bem orientado e dirigido, resgata 
a criatividade e faz com que a criança acredite 
mais em si, em suas ideias e em seus sonhos. 
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Para o psicanalista Winnicott (1975, p. 34):              
É a brincadeira que é universal e que é pró-

pria da saúde: o brincar facilita o crescimento 
e, portanto, a saúde; o brincar conduz aos re-
lacionamentos grupais. O jogo está presente 
como um papel de fundamental importância 
na educação. Jogando, a criança entra em 
contato com outras crianças, aprende a res-
peitar os diferentes pontos de vistas, e isso irá 
favorecer a saída de seu egocentrismo origi-
nal. Raciocinar de forma lógica, lidar com RE-
GRAS, questões de associação, socialização e 
apropriação, solucionar problemas, construir 
hipóteses, ter personalidade ativa e desenvol-
ver as variadas formas de linguagem entre as 
crianças, são algumas possibilidades de desen-
volver habilidades durante atividades lúdicas.

Através do lúdico é possível desenvolver a 
parte social e afetiva da criança, favorecendo 
a ela maior confiança em seus atos e no meio 
em que está inserida e através da imagina-
ção a criança adquire conhecimento de forma 
que possa vivenciar situações onde existi-
rão problemas que precisarão ser resolvidos.

Segundo Almeida (1998, p. 123), “o bom êxito 
de toda atividade lúdico pedagógica depende 
exclusivamente do bom preparo e liderança...”. 
É baseado neste contexto que se deve buscar 
uma nova proposta, e que esta aproveite de 
forma consciente o lúdico como instrumento 
metodológico que possibilite a aprendizagem.

A dimensão lúdica na formação do profes-
sor permite se questionar quanto a sua pos-
tura e conduta em relação ao objetivo de 
proporcionar aos alunos um desenvolvimen-
to holístico, integral na qual a competência 
técnica combina com o compromisso político.

 

Nos tempos atuais, o professor tem como 
principal função, problematizar situações 
de aprendizagens, para que o educando 
possa aprender, exercendo sobre elas um 
olhar crítico e avaliativo, levantando hipó-
teses e buscando alternativas de soluções. 
É necessário que a criança, capaz de pen-
sar e reconhecer, de forma continuada que 
se mantenha curiosa, aberta às descober-
tas, capaz de contextualizar e de justificar.

Sabemos que estamos na era dos empreen-
dimentos, dos que para sobreviverem com dig-
nidade, precisarão ser criativos e inovadores. 

Desta forma, a escola, como local onde os 
saberes entre os sujeitos devem ser trocados, 
comprovada, dúvida, renovada, tem um pa-
pel a exercer: cuidar para que o aprender seja 
uma conquista e que este processo aconte-
ça de maneira prazerosa. E como instrumen-
to indispensável, pode-se utilizar o jogo e as 
brincadeiras nas mais diferentes situações. 
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A escola tem como tarefa primordial ouvir os 
anseios de seus alunos, fomentar seus sonhos e 
facilitar o aprendizado através das brincadeiras. 

O professor deve colocar à disposição das 
crianças brincadeiras com as quais os alu-
nos devem aprender de maneira prazerosa.

 

O jogo em sala de aula requer do professor 
uma postura diferente daquela normalmente 
ao qual o ensino está associado, pois através 
jogo utilizado em sala de aula os papéis perdem 
seu controle, pois o professor, além de ensinar 
aprende e o aluno ensina além de aprender. 

É uma relação de troca, onde todos ga-
nham e os processos de interação são bene-
ficiados, assim como regras, limites, respei-
to, criatividade, pensamento, entre outros.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devemos ter muito claro que o brincar 
é uma ferramenta muito poderosa no pro-
cesso de aprendizagem dos pequenos, pois 
amplia a sua visão de mundo, promovendo 
a criticidade, questionando as regras impos-
tas e as adaptando conforme surgem novos 
desafios. A criança brinca não só pelo pra-
zer da diversão que o ato proporciona, mas 
para compreender o mundo a sua volta. 

A importância da atividade lúdica está na in-
teração, na vontade, propriedade, sabedoria 
e por meio do brincar, onde a criança busca 
superar contradições e se expressar de forma 
social, afetiva, motora e física. A partir do lú-
dico criam-se espaços para a ação simbólica 
e a linguagem, podendo ser trabalhado com 
limites e regras entre a imaginação e o real.

Gilda Rizzo (2001, p. 40) diz sobre o lúdi-
co: “[...] A atividade lúdica pode ser, portan-
to, um eficiente recurso aliado do educador, 
interessado no desenvolvimento da inteli-
gência...”. Para que o aprendizado aconteça 
de forma significativa, as propostas diferen-
ciadas de atividades, o estímulo e a motiva-
ção são de suma importância, pois por meio 
deles, a aprendizagem e/ou reaprendizagem 
se tornará prazerosa e concreta, contribuin-
do assim para um desenvolvimento eficaz.

É muito importante lembrar também que 
a ludicidade propicia uma compreensão de 
mundo, do conhecimento de forma mais am-
pla e significativa para o aluno. E trabalhar 
atrelado a uma proposta lúdica é estar afina-
do com a marca principal do universo infantil, 
é construir uma interlocução positiva na rela-
ção professor/aluno e ensino/aprendizagem. 

Nessa relação será possível estabe-
lecer a comunicação eficaz, a media-
ção saudável e necessária para que 
alunos e professores desenvolvam suas po-
tencialidades de forma natural e prazerosa. 
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As intervenções lúdicas deverão servir 
de interesse a todas as idades, de manei-
ra que consiga ir ultrapassando barreiras 
com o avanço da idade que são impostas ao 
brincar, contribuindo vigorosamente no de-
senvolvimento e na aprendizagem de ma-
neira ampla e ainda subjetiva a crianças e 
adolescentes de diversos níveis cognitivos.

 

Muitas são as contribuições detectada nes-
tes momentos, como verificamos o desen-
volvimento da criatividade, sociabilidade e 
inteligências múltiplas, a participação ativa, o 
enriquecimento do relacionamento entre os 
colegas, a aquisição de novas habilidades, o 
aprender a lidar com os resultados indepen-
dentemente das ocorrências e frustrações.

 

Utilizando o lúdico como promotor do de-
senvolvimento de potencialidades, as crianças 
acabam interiorizando e respeitando as re-
gras, realizando suas próprias descobertas por 
intermédio do brincar, além de desenvolver e 
enriquecer sua personalidade tornando-o par-
ticipativo, espontâneo, mais interativo e inte-
grativo com autoconfiança e concentração.  

Quando a escola e o educador se encon-
tram conscientes da importância da decisão 
de engajar-se na proposta lúdica de edu-
cação, devem estar cientes dos benefícios 
e desafios a serem enfrentados no dia a dia 
do trabalho escolar: poucos recursos, flexi-
bilização de espaços e tempos, planejamen-
to e acompanhamento, avaliação e outros.

Desta forma, o papel da escola é favo-
recer e criar espaços de convivência e de 
aprendizagem relacionando o brincar com 
materiais e instrumentos visando sem-
pre mediar a construção do conhecimen-
to e do desenvolvimento pleno da criança. 

Tanto a escola como os educadores devem 
mediar o ato do brincar fazendo parte des-
te processo a transmissão de cultura, valo-
res de forma interativa, social, possibilitan-
do aprendizagem, bem-estar, alegria, prazer, 
paz interna, a predisposição ao lúdico que a 
criança já traz consigo desde seu nascimento.

Contribuir para uma aprendizagem pra-
zerosa através de momentos que não se-
jam exaustivos e sim de descobertas, in-
dividuais e coletivas, é garantir o direito 
de uma aprendizagem significativa, onde 
muitas vezes os conceitos serão apre-
endidos e, não somente, perpassados.

Por meio das brincadeiras e de seus sim-
bolismos, as crianças são capazes de apre-
ender e reelaborar o universo ao seu redor. 
Também desenvolvem uma vida imaginá-
ria mais rica, podendo expressar e repre-
sentar seus sentimentos e ideias, por meio 
de metáforas e da fantasia, brincando com 
temas próprios de sua realidade psíquica.

O brincar também pode ser uma forma 
da criança expressar medos, ansiedades e 
conflitos, na tentativa de explicitá-los e en-
contrar maneiras de solucioná-los e elabo-
rá-los internamente. Assim, aprendem que 
podem intervir na realidade e transformá-la.
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A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL:
jogos matemáticos

RESUMO

O artigo tem como objetivo apresentar uma reflexão teórica sobre o lúdico como ferra-
menta fundamental para o processo de apropriação do conhecimento. Foi delimitada a pro-
blemática para a educação das séries iniciais. A ideia central é mostrar os mais diversos as-
pectos do lúdico como ferramenta impulsionadora para o processo e desenvolvimento de 
ensino e aprendizagem da criança. A pesquisa traz as ideias fundamentais de diferentes pa-
péis que a ludicidade exerce na função pedagógica da educação das séries iniciais. O lú-
dico é um “material” pedagógico que tem função fundamental para a criança se desenvol-
ver, usar da criatividade, ter autonomia e também fazer a apropriação de diversos saberes.

Palavras-Chave: Educação; Ludicidade; Criança.
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INTRODUÇÃO

A educação está dando oportunidades para as mudanças no modo de pensar da criança 
e percebe-se que o seu jeito de olhar o mundo já não é mais o mesmo. É nessa oportuni-
dade que se apresenta a educação Infantil: a oportunidade de dar às crianças uma “nova” 
infância. Uma infância que deve ser respeitada em seus interesses e curiosidades, em que 
a criança deve brincar muito e através da brincadeira, desenvolver suas potencialidades.

Sabe-se que a criança possui necessidades e características peculiares e a es-
cola desempenha um importante papel nesse aspecto, que é oferecer um espa-
ço favorável às brincadeiras associadas a situações de aprendizagem que sejam sig-
nificativas, contribuindo para o desenvolvimento de forma agradável e saudável. 

É de grande importância o modo de pensar de uma criança, pois ele contri-
bui para o seu desenvolvimento. Além de ser um momento que proporciona liber-
dade criadora e acaba oferecendo oportunidades de socialização e de afetivida-
de. É um encontro com o seu próprio mundo que foi descoberto de forma prazerosa.

Podemos perceber que ao longo do tempo jogos e brincadeiras foram substituí-
dos por outros conteúdos deixando assim de fazer parte do contexto escolar e sen-
do ignoradas no planejamento diário, propõe-se uma reflexão sobre a utilização das 
brincadeiras em seu espaço escolar especificamente na Educação Infantil. Assim, acaba sur-
gindo muitos questionamentos para a realização desta pesquisa que é muito motivadora.

Muitos pedagogos se perguntam: Como a brincadeira deve ser introdu-
zida no planejamento docente da Educação Infantil para cumprir sua uti-
lidade pedagógica? Como a brincadeira deve ser aproveitada na práti-
ca pedagógica da Educação Infantil, respeitando-se o caráter natural na criança?

A opção por esse tema se dá devido à observação de que a atividade lúdi-
ca como fonte de aprendizagem ainda não é prática efetiva no cotidiano esco-
lar. Acreditamos que é de extrema importância a implantação de uma proposta so-
bre a Ludicidade no dia a dia escolar, ampliando a visão dos educandos por meio de 
tarefas descontraídas como danças, artes, ciências, jogos, entre muitas outras atividades.
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O LÚDICO E O BRINCAR NA ESCOLA

Entende-se brincar como fonte de apren-
dizagem e desenvolvimento, pois o com-
portamento da criança mostra-se mais 
avançado do que em seu dia a dia, desem-
penhando papéis e ações que mobilizam 
novos conhecimentos, habilidades e proces-
sos de desenvolvimento e de aprendizagem.

Brincar faz parte do desenvolvimen-
to infantil em uma perspectiva so-
cial, afetiva, cultural, histórica e criativa.

A atividade lúdica é muito viva e caracteriza-
-se sempre pelas transformações, e não pela 
preservação, de objetos, papéis ou ações do 
passado das sociedades [...]. Como uma ativi-
dade dinâmica, o brincar modifica-se de um 
contexto para outro, de um grupo para outro. 
Por isso, a sua riqueza. Essa qualidade de trans-
formação dos contextos das brincadeiras não 
pode ser ignorada (FRIEDMANN, 2006, p. 43).

De acordo com a autora acima as ativida-
des lúdicas são bem dinâmicas, pois o brincar 
faz com que as crianças interajam entre si e 
com isso aprendem de maneira significativa.

No entanto, nem todas as escolas contem-
plam esse tipo de aprendizado. As escolas 
esqueceram simplesmente de usar as brinca-
deiras, na sala de aula ou simplesmente acaba 
sendo usada como um papel didático e/ou con-
siderada em muitos casos como uma perda de 
tempo. Muitas vezes até no intervalo, o aluno 
precisa aprender a conviver com proibições.

Atualmente, as crianças começam a fre-
quentar cada vez mais cedo as instituições 
voltadas para elas, como as creches e as 
escolas de Educação Infantil. Nesses espa-
ços, o brincar é, muitas vezes, desvaloriza-
do em relação a outras atividades, consi-
deradas mais produtivas (BORBA, 2007). 

A brincadeira acaba ocupando o tempo 
da espera, do intervalo. Valorizar a brinca-
deira não é apenas permiti-la, é suscitá-la.

As crianças precisam de tempo, espaço, 
companhia e material para brincar. Quanto 
mais as crianças veem, ouvem e/ou experi-
mentam, quanto mais aprendem e assimilam, 
quanto mais elementos reais disponham em 
suas experiências, tanto mais considerável e 
produtiva será a atividade de sua imagina-
ção. A escola pode e deve reunir todos esses 
fatores e o papel do professor nesse proces-
so é fundamental (ALMEIDA, [200-]; ARIÈS, 
2006; BORBA, 2007; KISHIMOTO, 2001).

Devemos entender que levar brinquedos 
para a classe é também fazer com que os 
professores fiquem munidos de conheci-
mentos e que saibam interpretar e entender, 
como o brinquedo o auxilia e como o profis-
sional irá usá-lo para a construção do apren-
dizado da criança. O brinquedo é essencial 
na infância e com isso tornar-se uma ferra-
menta pedagógica adequada para atingir es-
tratégias de aprendizagem, de acordo com 
as necessidades específicas de cada idade.

Para que ocorra esse entrosamento, o edu-
cador deve estar sempre presente e sem-
pre participando nos momentos lúdicos. Os 
jogos e brincadeiras fazem parte do pro-
cesso educativo, na medida em que haja 
articulação entre o conhecimento e o co-
tidiano. A sala de aula, o brinquedo, o lazer, 
o jogo devem ser marcados como um en-
contro prazeroso para a criança. Devemos 
tornar a brincadeira, ou melhor, a brinca-
deira deve ser entendida como um diálogo.
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As crianças possuem vivências diferentes e 
devem ser consideradas, pois assim o profes-
sor entenderá que não existe simplesmente 
uma única cultura e enriquecer, aproveitar o 
momento para trocas de experiências de vida. 

Pode-se perceber que o jogo na esco-
la apresenta benefícios a todas as crianças, 
promovendo desenvolvimento completo do 
corpo e da mente por inteiro. Por isso, na 
atividade lúdica, o que importa não é ape-
nas o produto da atividade que dela resul-
ta, mas a própria ação, momentos de fan-
tasia que são transformados em realidade, 
momentos de percepção, de conhecimen-
tos, momentos de vida (ALMEIDA, [200-]).

A presença do professor na Educação In-
fantil é muito importante para o processo 
pedagógico da criança, pois é o momento 
em que a criança está ampliando suas ha-
bilidades, e construindo seus valores, sua 
identidade, autonomia e dentre outros.

O QUE É BRINCAR?

Normalmente, brincar é um ato reconheci-
do como espontâneo e natural, que se consti-
tui, basicamente, em um sistema que integra 
a vida social das crianças e que passa de ge-
ração a geração, de acordo com os interes-
ses e necessidades de cada grupo e época.

Brincar é também raciocinar, desco-
brir, persistir, preservar, aprender, esfor-
çar e ter paciência (KISHIMOTO, 2001).

Para as crianças, de acordo com San-
tos (1997), brincar é viver, pois des-
de os primórdios elas brincam. Sabe-
-se que algumas crianças brincam por 
prazer enquanto outras brincam para domi-
nar angústias ou dar vazão à agressividade.

Rosamilha (apud SALLES OLIVEIRA, 1986, 
p. 19), por exemplo, apresenta, sintetizadas 
em seis pontos, algumas das principais ten-
dências sobre o que leva a criança a brincar:

1. “as crianças brincam porque 
tem excesso de energias” (Spencer).

2. “as crianças brincam porque 
esse é um instinto que as leva a pre-
parar-se para a vida futura” (Gross).

3. “As crianças brincam porque a here-
ditariedade e o instinto as levam a reca-
pitular as atividades ancestrais importan-
tes para o indivíduo” (STANLEY HA 11).

4. “as crianças brincam para descarregar 
suas emoções de forma catártica” (ARISTÓ-
TELES, CLAPAREDE, FREUD e ERIKSON).

5. “as crianças brincam porque é agradá-
vel. O jogo é importante pelo seu aspecto 
hedônico” (HURLOCK e SUTTON SMITH).

6. “o brincar é um aspecto de todo 
comportamento. Ele está implíci-
to na assimilação que o indivíduo rea-
liza em relação a realidade” (PIAGET).

Conclui-se, pois que conhecer a crian-
ça, bem como a importância do brincar 
e do por que e para que a criança brinca é 
fundamental para ajudá-la em seu desen-
volvimento, pois é no brincar que a criança 
aprende modos de se comportar, de rea-
gir, de expressar emoções, de se relacionar. 
Logo, brincando a criança está aprendendo 
a criticidade, preparando-se para o futuro.

A brincadeira de faz-de-conta: lu-
gar do simbolismo, da representação, 
do imaginário. Bomtempo (2001) desta-
ca que o adulto ao ver a criança brincan-
do de faz-de-conta sente-se atraído pe-
las representações que elas desenvolvem. 
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Quando se observa à criança encenando uma 
brincadeira é possível notar rapidamente que 
tipo de significado e objetivo que assumem 
dentro de um contexto. As representações são 
desempenhadas com clareza, principalmente 
ao vê-las imitando a mãe, a tia, irmã, profes-
sora, pai, índio, polícia e outras coisas mais.

Essas representações permitem dife-
rentes denominações como: jogo imagi-
nário, jogo de faz-de-conta, jogo de pa-
péis ou dramático. A importância dessas 
representações favorece o desenvolvimen-
to cognitivo e afetivo social da criança.

Os termos simbólicos, representati-
vos, imaginativos, fantásticos, de simu-
lação, de ficção ou faz-de-conta podem 
ser vistos como sinônimo, desde que se-
jam empregados para descrever o mes-
mo fenômeno (BOMTEMPO, 2001, p. 58).

O lúdico na Educação Infantil é uma ma-
neira de aprender/ensinar, despertar o pra-
zer e, dessa forma a aprendizagem se realiza. 
Através do lúdico é possível que a criança co-
nheça seus limites e construa seus conheci-
mentos. Kishimoto (2001, p. 83) é enfática:

Ao permitir a manifestação do imaginário 
infantil, por meio de objetos simbólicos dis-
postos intencionalmente, à função pedagó-
gica subsidia o desenvolvimento integral da 
criança. Neste sentido, qualquer jogo empre-
gado na escola, desde que respeite a natureza 
do ato lúdico, apresenta caráter educativo e 
pode receber também a denominação geral 
de jogo educativo (KISHIMOTO, 2001, p. 83).

AÇÃO E SIGNIFICADO NO 
BRINQUEDO

Bomtempo (2001) explica que para Vy-
gotsky uma criança de 3 anos é praticamen-
te impossível envolver-se em uma situação 
imaginária, pois, no decorrer do concreto 
para o abstrato não há continuidade, mas 
uma descontinuidade. A partir do momen-
to que a criança brinca é possível perceber 
que ela começa notar como o objeto real-
mente é e não como ela gostaria que fosse.

Durante a aprendizagem formal isso 
não é possível, mas a partir das brincadei-
ras isso pode acontecer, pois o brinquedo 
começa perder sua força determinadora.

Vygotsky explica também que o essencial é 
que a criança consiga identificar o objeto real e 
que a partir dos gestos e significados colocados 
no objeto é possível perceber como funciona 
o imaginário da criança. Por exemplo, ele cita 
a vassoura, quando a criança pega a vassoura 
ela pode imaginar que é um cavalo, nesse mo-
mento a criança está atribuindo um sentido.

O que foi dito sobre a separação do sig-
nificado dos objetos aplica-se, igualmente, 
às ações da criança. Por exemplo, quando 
uma criança bate com os pés no chão ima-
gina-se cavalgando um cavalo, ela está dan-
do mais importância ao significado que está 
conferindo à ação do que à própria ação.

No brinquedo, uma ação substitui outra 
ação, assim como um objeto substitui outro 
objeto. Quer dizer que, ao mesmo tempo em 
que a criança é livre para determinar suas 
ações no brincar, estas estão subordinadas 
aos significados dos objetos, e a criança age de 
acordo com eles (BOMTEMPO, 2001, p. 62).
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O brinquedo permite às crianças, através 
do lúdico, espelhar as coisas à sua volta (o co-
tidiano...). Uma das finalidades do brinquedo 
é proporcionar à criança um substituto dos 
objetos reais. Para que possa manipulá-los.

Portanto, o brinquedo e a atividade brincar 
são essenciais para a infância e para contri-
buição com o desenvolvimento da aprendi-
zagem, pois permite várias possibilidades nas 
relações dos pensamentos e o real. Sendo as-
sim, as escolas devem estar preparadas para 
organização de suas rotinas para que sejam 
oportunizadas práticas que desenvolvam a 
aprendizagem significativa e de qualidade.

METODOLOGIA PARA O TRABALHO 
COM OS JOGOS 

Os jogos são educativos e requerem um 
plano de ação que permita a aprendizagem 
de conceitos matemáticos e culturais de 
uma maneira geral. Desde que os jogos em 
sala de aula são importantes, o professor 
deve reservar um horário dentro de seu pla-
nejamento escolar de modo a permitir a ex-
ploração de todo o potencial dos jogos, dos 
processos de solução, registros e discussões 
sobre possíveis caminhos que poderão sur-
gir. Eles devem ser utilizados não como ins-
trumentos recreativos na aprendizagem, mas 
como facilitadores, colaborando para traba-
lhar os bloqueios que os alunos apresentam 
em relação a alguns conteúdos matemáticos. 

No que diz respeito à Matemática, por exem-
plo, a escola deve oportunizar situações de 
aprendizagem que ampliem e que favoreçam 
novos conhecimentos, tornando o contato 
com a matemática curioso e percebendo con-
ceitos construídos a partir da atividade humana 
no próprio cotidiano. A criança só se apropria 
desse conhecimento por meio de sua ação so-
bre os objetos, explorando, observando, ma-
nipulando, empurrando etc. (RAMOS, 2009).

Segundo Tahan (1968), para que os jogos 
produzam os efeitos desejados devem ser 
de certa maneira, dirigidos pelos educado-
res. Partindo do princípio que as crianças 
pensam de maneira diferente dos adultos e 
de que o objetivo não é ensiná-las a jogar, 
e sim, acompanhar a maneira como elas jo-
gam, deve-se observá-las atentamente, in-
terferindo apenas para colocar questões in-
teressantes e auxiliá-las a construir regras. 

Moura (1997, p. 76), afirma que ‘’o jogo 
aproxima-se da Matemática via desenvolvi-
mento de habilidades de resolução de pro-
blemas’’. Assim, de acordo com Borin (1995, 
p. 10), a metodologia mais adequada para 
desenvolver uma postura crítica ante qual-
quer situação que exija resposta é a de Re-
solução de Problemas. Ainda de acordo com 
a autora, cada jogada pode desencadear 
uma série de questionamentos tais como:

• Essa é a única jogada possível?  

• Se houver alternativas, qual esco-
lher e por que escolher esta ou aquela?  

• Terminado o jogo, quais os er-
ros e por que foram cometidos?  

• Ainda é possível resolver o pro-
blema ou vencer o jogo, se fo-
rem mudados os dados ou as regras?  

Assim, ao fazer suas jogadas o aluno co-
meça a se organizar, como nas etapas de-
terminadas para a resolução de problemas, 
ou seja, começa a fazer uma leitura atenta 
das regras do jogo para compreender o que 
é permitido e possível, a fazer um levanta-
mento dos dados e a formular hipóteses, 
a executar estratégias escolhidas a partir 
da hipótese inicial e finalmente a verificar a 
eficiência da jogada para alcançar a vitória.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

310

Não é preciso ressaltar a importância da 
solução de problemas em um jogo, pois no 
mundo atual o que se espera é que as pessoas 
pensem, questionem e se arrisquem propon-
do soluções aos vários desafios que surgem 
no trabalho ou na vida cotidiana, e é esse pen-
samento que deve ser passado às crianças.

Quando a criança percebe que existe uma 
sistematização na proposta de uma atividade 
dinâmica e lúdica, a brincadeira passa a ser inte-
ressante e a concentração do aluno fica maior, 
assimilando os conteúdos com mais facilida-
des e naturalidade (KISHIMOTO, 1996, p. 24).

Para a aprendizagem é necessário que a 
criança tenha um determinado nível de de-
senvolvimento. As situações de jogo são con-
sideradas parte das atividades pedagógicas 
estimuladores do desenvolvimento e é com 
esse estímulo que as crianças aprendem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo promove reflexões 
acerca da Educação Infantil e sobre a im-
portância das atividades lúdicas, tornan-
do visível que a ludicidade impulsiona 
o desenvolvimento integral da criança.

 
Através da brincadeira é possível promo-
ver estímulos para o desenvolvimento e 
amadurecimento da criatividade. É de suma 
importância reconhecer que cada crian-
ça é um ser único, dentro de seu proces-
so particular de desenvolvimento e apren-
dizagem. Portanto, brincar é a fonte de 
autodescoberta, prazer e crescimento.

De acordo com Pereira (2005):
As atividades lúdicas são muito mais que 

momentos divertidos ou simples passatem-
pos e, sim, momentos de descoberta, cons-
trução e compreensão de si; estímulos à au-
tonomia, à criatividade, à expressão pessoal. 

Dessa forma, possibilitam a aquisição e o de-
senvolvimento de aspectos importantes para 
a construção da aprendizagem. Possibilitam, 
ainda, que educadores e educando se descu-
bram, se integrem e encontrem novas formas 
de viver a educação (PEREIRA, 2005, p. 20).

Desta forma, oportunizar o desenvolvimento 
da criança de acordo com suas potencialidades 
e seu nível de desenvolvimento é muito impor-
tante, pois ela já traz consigo conhecimentos 
e habilidades adquiridas desde seus primeiros 
anos de vida em seu ambiente sociocultural.

Atualmente atividades lúdicas estão seria-
mente ameaçadas pelos interesses e ideolo-
gias presentes em nossa sociedade. Portanto, 
compete à comunidade escolar recuperar a 
ludicidade infantil dos estudantes. Ao brincar, 
não se aprendem somente conteúdos escola-
res; aprende-se algo sobre a vida. Enfim inse-
rir o lúdico no processo educativo é essencial, 
tornando o resultado algo muito claro, a crian-
ça aprende prazerosamente e compreende o 
conteúdo com mais rapidez e facilidade, uma 
vez que os jogos, as brincadeiras podem ser 
consideradas ricos veículos de aprendizagem e 
por outro lado a criança torna-se mais afetiva.

Sendo assim, a brincadeira, o jogo e o mo-
vimento (natural ou estimulado), envolvendo 
o lúdico em si, são fatores fundamentais em 
qualquer escola uma vez que contribuem para 
a educação geral e formação do educando.
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EDUCAÇÃO CORPORATIVA

RESUMO

Devido às exigências que o mercado impõe, as organizações necessitam ampliar o que 
envolve o treinamento e desenvolvimento dos seus colaboradores. Compreender o pa-
pel e a responsabilidade da gestão da educação corporativa na organização, desenvolver 
as competências dos colaboradores e destacar a responsabilidade dos gestores e líderes 
em se envolver com o sistema de educação corporativa. Sabendo que para uma organiza-
ção desenvolver um projeto de educação corporativa é necessário abordar alguns temas 
como gestão de pessoas a gestão financeira da organização saber diferenciar treinamen-
to e desenvolvimento com educação corporativa e entender a mesma. Manter os colabo-
radores atualizados reverte aos bons resultados na organização. Para esse diferencial sur-
ge a educação corporativa destacando um diferencial no desenvolvimento e retenção dos 
colaboradores. Esse projeto tem como objetivo desenvolver os seus colaboradores e ob-
tendo resultados positivos para todos os interessados. Logo vamos perceber como é fun-
damental desenvolver projetos para captar e desenvolver e reter talentos da organização.

Palavras-chave: Gestão de Pessoas; Competências e Habilidades; Vantagem Competi tiva;  
Desenvolvimento de Pessoas; Universidade Corporativa.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo apresentar a importância em implantar a educação 
corporativa para o sucesso e desenvolvimento da organização. O Cenário atual do mundo orga-
nizacional e de intensa competição e de inovações tecnológicas constantes, obrigando as em-
presas permanecer sempre atualizadas mantendo-se sempre em competitividade no mercado.

Percebendo que o sucesso depende do seu capital intelectual as empresas estão ampliando 
o seu conceito de aprendizagem, oferecendo ferramentas facilitadoras para a gestão do ne-
gócio, abordando as competências dos colaboradores com as competências da organização.

Observando a necessidade em encontrar, administrar e reter talentos as organizações criam 
mecanismos para melhor desenvolvimento dos seus colaboradores, percebendo que não po-
diam depender exclusivamente das instituições tradicionais de ensino para obter o sucesso.

Partindo da ideia que as organizações competitivas no mercado são aque-
las que possuem uma gestão que atraem, retêm e desenvolvem os seus co-
laboradores as empresas buscam uma alternativa para o treinamento e 
desenvolvimento tradicional no mercado, surge a educação corporativa. “Como um guarda-
-chuva estratégico para desenvolver e educar funcionários, clientes, fornecedores e comuni-
dade, a fim de cumprir as estratégias empresariais da organização” (MEISTER, 1999, p. 29).

A educação corporativa propõe desenvolver os desafios que os mercados im-
põem tornando-se um diferencial competitivo, sua proposta é conectar o de-
senvolvimento da organização com todos os envolvidos, um sistema educacio-
nal compatível com os propósitos da organização. Lembrando que os gestores da 
organização precisam participar e conhecer suas responsabilidades para o sucesso do projeto.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

316

GESTÃO DE PESSOAS

A área de gestão de pessoas tem um pa-
pel importante nas organizações, pois tem 
a responsabilidade por atrair, desenvol-
ver e reter pessoas, tornando seus cola-
boradores mais engajados e satisfeitos. 
Gestão de pessoas ocorre através da par-
ticipação, capacitação, envolvimento e 
desenvolvimento de cada colaborador.

“Gestão é cuidar, tomar conta, fazer com 
que as coisas aconteçam, portanto, a ges-
tão estratégica significa cuidar para que os 
resultados de hoje assegurem os resulta-
dos de amanhã” (BRANDÃO, 2013, p. 23).

O setor de recursos humanos deve atu-
ar como parceiro estratégico para empre-
sa, visando os funcionários como um capi-
tal valioso. Logo vemos que cada vez mais 
os recursos humanos precisam se man-
ter envolvido com os interesses das orga-
nizações, tendo como objetivo utilizar as 
competências dos colaboradores em fa-
vor das competências das organizações.

Segundo Teixeira, Silva e Neto (2010) o con-
ceito de gestão estratégica de pessoas é amplo 
e tem sido constantemente discutido por es-
tudiosos. Para os autores o processo visa asse-
gurar a organização um senso de direção, flexi-
bilidade e agilidade nos processos do dia a dia.

COMPORTAMENTO 
ORGANIZACIONAL

Entende-se que o ambiente organizacio-
nal influência no desenvolvimento dos co-
laboradores e na sua qualidade de vida. O 
ser humano necessita de um clima organi-
zacional satisfatório para conseguir evoluir.

Segundo Chiavenato (2009) as pesso-
as passam grande parte de suas vidas tra-
balhando em organizações, considerando 
essa afirmação fica claro que esse tempo 
com qualidade ou não reflete nos resul-
tados das organizações. Sabendo quan-
to o clima organizacional influência tanto 
na motivação, desempenho humano como 
na satisfação no trabalho, quando existe 
um bom clima os resultados são melhores.

De acordo com Chiavenato (1994) o 
clima organizacional é favorável quan-
do proporciona satisfação das necessi-
dades pessoais dos participantes, pro-
duzindo elevação do moral interno.

A competitividade, globalização empre-
sarial e as mudanças tecnológicas são a re-
alidade atualmente nas organizações e 
isso impacta diretamente na qualificação 
e competências dos trabalhadores. As-
sim percebemos que a educação não se 
limita ao espaço escolar o conhecimen-
to tornou-se imprescindível para o alcan-
ce das metas que as organizações almejam. 

As empresas estão cada dia mais enxer-
gando o capital intelectual como a moeda 
evolutiva do negócio, percebendo que os co-
laboradores alavancam o desenvolvimento 
das organizações. Hoje em dia o diferencial 
passou a ser as pessoas, que ao contrário das 
máquinas não são fabricados em série e pre-
cisam ser motivados e potencializados para 
garantir a evolução dessas competências.
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O setor de recurso humano estando cada 
vez mais envolvido com os interesses da 
organização, e percebendo que as compe-
tências dos colaboradores devem estar em 
favor das competências da organização co-
meçaram a criar mecanismos para treinar 
e desenvolver seus colaboradores, no sen-
tido de torná-los mais críticos em relação 
ao seu trabalho e pró-ativos, as ações re-
alizadas são pautadas na estratégia do ne-
gócio. Chiavenato (2009) para se alcançar 
os objetivos é necessário fazer um plane-
jamento de desenvolvimento de pessoas.

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES 
DE DESENVOLVIMENTO DE 
PESSOAS

O envolvimento do setor de recursos hu-
manos percebendo que o desenvolvimento 
da organização está ligado diretamente com 
o desenvolvimento dos colaboradores, de 
princípio inicia um levantamento das neces-
sidades de desenvolvimento de pessoas, dan-
do início ao levantamento das necessidades 
de treinamento envolve pontos importantes 
como: identificação dos pontos críticos para 
o desenvolvimento do profissional, definição 
de estratégicas, entendimento do “por que” 
do treinamento, organização das informações 
e apresentação dos resultados da investigação 
a partir da análise dessas informações, o setor 
de recursos humanos terá como planejar, or-
ganizar, executar os treinamentos desejados.

De acordo com Carvalho (1999) quem busca 
se renovar no mercado precisa da capacidade 
de buscar novos desafios, menor preocupa-
ção com regras do passado, disposição para 
assumir riscos, capacidade para superar de-
safios e desenvolver continuamente o apren-
dizado como filosofia para a empresa, assim 
a educação corporativa não pode ser desen-
volvida em um período limitado e pré–deter-
minado, e sim de forma seguida e inclusiva.

Observando que as organizações bus-
cam evolução e crescimento e que para 
isso buscam colaboradores mais com-
petitivos as organizações tem implanta-
do a educação corporativa com estratégia 
para desenvolvimento dos colaboradores.

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Podemos considerar que Educação Cor-
porativa é uma ação estratégica para o de-
senvolvimento e educação dos colabora-
dores de uma organização, tendo como 
maior objetivo atender de forma positi-
va os resultados e metas organizacionais.

O sistema de educação corporativa se des-
taca como um sistema de desenvolvimento 
de pessoas e de talentos, tudo alinhado com 
as estratégias de negócio da organização, a 
educação corporativa se apresenta como uma 
vantagem de competitividade estratégica.

Segundo Eboli (2004), a finalidade básica da 
educação corporativa em uma organização é 
fomentar o desenvolvimento e a instalação 
das competências empresariais e estratégi-
cas, competências organizacionais e compe-
tências humanas de forma contínua e alinha-
da às estratégias do negócio. O objetivo é 
gerar e agregar valor às pessoas e à empresa.

O conhecimento é fundamental ao de-
senvolvimento das organizações, sendo 
que as pessoas são peças-chave para a apli-
cação deste conhecimento principalmen-
te frente à concorrência atual do mercado 
no qual a agilidade com que esse conhe-
cimento é repassado dentro das empresas 
torna-se o diferencial competitivo, pois 
pessoas mais qualificadas solucionam me-
lhor os problemas (LENHARI; 2002, p. 30).
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Para Meister (1999) o objetivo da educa-
ção corporativa é obter o controle mais rígido 
sobre o processo de aprendizagem, conse-
guindo vincular o programa de aprendizagem 
com os resultados e metas da organização. 
E conclui que educação corporativa é um 
conjunto de práticas educacionais com visão 
estratégica que possibilita a organização co-
nhecer o seu profissional e sua potencialida-
de ou podemos chamar de capital intelectual.

Para a autora o intuito da educação corpo-
rativa é o ensino possibilitando que o cola-
borador aprenda e se prepare para o futuro, 
com isso a empresa visa o seu sucesso. Con-
forme Eboli (2010) a educação é um instru-
mento necessário para o desenvolvimento 
do país, porém por outro lado encontramos 
muitos obstáculos para o seu progresso. Os 
programas educacionais sempre existiram, 
mas eram restritos a níveis gerenciais não al-
cançando os funcionários com um todo. Com 
a medida de necessidades começou a haver 
uma preocupação mais ampla e abrangente 
com a educação de todos os funcionários.

Para a autora o sistema de educação cor-
porativa tem como finalidade básica fo-
mentar “desenvolvimento e a instalação das 
competências empresariais e humanas con-
sideradas críticas para a viabilização das es-
tratégias de negócios” (EBOLI; 2010, p. 48).

O sistema de educação corporativa possui 
sete princípios para o sucesso que são eles:

Competitividade: valorizar a educação dos 
colaboradores visando à competitividade 
em frente aos concorrentes. Isso significa ter 
profissionais qualificados para o mercado.

Perpetuidade: Entender a organização não 
só como um processo de aprendizagem, 
mas como uma missão cultural passar para 
o colaborador os valores da organização.

Conectividade: Privilegiar a cons-
trução do social e favorecer o re-
lacionamento interno e externo.

Disponibilidade: Disponibilizar re-
cursos para que todos os colabora-
dores consigam realizar atividades e 
aprendizados a qualquer hora e lugar.

Cidadania: Estimular a cidadania para 
que os colaboradores reflitam critica-
mente sobre a realidade organizacional 
e tragam alternativas para modificá-las.

Parceria: Ter parcerias internas com lí-
deres e gestores para que esses se envol-
vam no processo e desempenhem o pa-
pel de educadores e parceiros externos 
realizar parcerias com universidades, insti-
tuições entre outros visando o aprendizado.

Sustentabilidade: Ser um centro gerador 
de resultados visando se autossustentável.

O PAPEL E RESPONSABILIDADE 
NA GESTÃO DA EDUCAÇÃO 
CORPORATIVA

Colando em discussão a dificuldade de 
desenvolver as competências dos colabo-
radores e destacando a responsabilida-
de dos gestores e líderes em se envolver 
com o sistema de educação corporativa.

Segundo Eboli (2004), a finalidade básica 
de um sistema de educação corporativa em 
uma organização é estimular o desenvol-
vimento e instalar competências empresa-
riais e humanas consideradas como estraté-
gias de negócios. Nesse contexto podemos 
perceber a importância do envolvimento 
do gestor, a migração do treinamento e de-
senvolvimento para a educação corporativa 
foco força estratégica para as ações de ca-
pacitação para uma gestão bem-sucedida.
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Visando a importância de colocar a edu-
cação como estratégia empresarial, é es-
sencial que o responsável pelo sistema de 
educação corporativa esteja envolvido e in-
tegrado com as demais políticas de gestão.

Para Hollnogel (2008), desde os tempos pri-
mórdios da humanidade já tínhamos destaques 
de líderes como Moisés, Maomé, Jesus e outros.

Eram líderes religiosos, políticos e guer-
reiros, que só alcançaram o dom de lide-
rar porque eram pessoas de personalidades 
e que se destacavam em meio à multidão.

Atualmente os líderes se destacam como nos 
tempos primórdios são pessoas que se desta-
cam no meio da multidão, pois embora sejam 
chefes no ponto de vista hierárquico conseguem 
motivar seus colaboradores ou seguidores.

Para o autor o vínculo que liga ambos é o res-
peito mútuo e o ambiente de troca de ideias.

Um líder consegue tranquilamente se re-
lacionar com os seus colaboradores moti-
vá-los, convidá-los a dar opiniões, lideran-
ça requer o exercício do bom senso, pois 
temos palavras mágicas que um líder deve 
conhecer, “por favor, obrigado e desculpa”, 
porque não se pode esquecer que quem 
faz a coisa acontecer e seus colaboradores.

As atitudes dos colaboradores são afeta-
das dependendo da conduta de motivação 
do líder. Com isso os líderes são pessoas 
que necessitam estar motivadas e satisfei-
tas para conseguir repassar esta satisfação 
e motivação aos seus colaboradores e al-
cançar os objetivos traçados para ambos.

“Líderes são importantes, porque organi-
zam a vida do grupo, indicam o caminho e 
dizem a cada um o que fazer. Por seu lado, 
seguidores são importantes, pois fazem as 
coisas acontecer” (HOLLNAGEL, 2008, p. 26).

Para o sistema de educação corporativa ser 
bem-sucedido, é necessário um envolvimento 
do setor de recursos humanos com os líderes 
empresariais, logo que a educação corporati-
va deve permear toda a cultura organizacio-
nal e fazer parte do cotidiano da organização. 

Para que se obtenha sucesso na imple-
mentação do sistema de educação corpo-
rativa é necessário a organização respon-
der três questões, a primeira é: porque 
implantar o sistema de educação corporativa? 

Porque eleva o patamar de competitivida-
de empresarial por meio do desenvolvimento. 

O que fazer para implantar o sis-
tema de educação corporativa? 

Diz respeito ao que deve ser fei-
to para que o sistema de educação cor-
porativa seja eficaz.  Como fazê-lo?  

Para que o propósito seja atingi-
do é necessário que as pessoas envolvi-
das estejam motivadas e comprometidas.

DIFERENÇA ENTRE TREINAMENTO 
E DESENVOLVIMENTO E EDUCA 
ÇÃO CORPORATIVA

O treinamento cada vez mais tem sido en-
carado como processo, para preparar as pes-
soas para desempenhar certa tarefa ou para 
desenvolver cargo, neste caso, o treinamento 
acaba sendo realizado com o simples motivo 
de desenvolver uma pessoa para as ativida-
des exigidas ou pelo cargo que vai executar.

No decorrer e com o aprimoramento e com 
a aplicação do projeto educação corporativa, 
onde de treinamento e desenvolvimento pas-
sou-se a se fazer, de fato, educação corpora-
tiva, onde não somente a pessoa é “treinada” 
para desenvolver certa tarefa, mas desenvol-
vida para trabalhar de forma competitiva e de-
senvolvendo assim suas competências. Além 
disso, foi-se considerado também a própria 
gestão por competências. A tabela abaixo pode 
ajudar a representar essa principal diferença:
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TREINAMENTO E 
DESENVOLVIMENTO

EDUCAÇÃO CORPORATIVA

Reativo Proativo

Descentralizado Centralizado

Soluções Genéricas Soluções para o Negócio e para o Público 
Específico

Visão de Curto Prazo Visão de Longo Prazo

Habilidades Técnicas Habilidades Técnicas e Comportamentais

Pontual Processo

Interno Interno

Fonte: Meister, 1999.

DEPARTAMENTO 
DE TREINAMENTO 

TRADICIONAL

UNIVERSIDADE 
CORPORATIVA

Habilidades Objetivo Competências Críticas

Aprendizado Individual Foco Aprendizado Organizacio-
nal

Tático Escopo Estratégico

Necessidades Individuais Ênfase Estratégia do Negócio

Interno Público Interno e Externo

Aumento de Habilidades Resultado Aumento de Desempenho

Fonte: Éboli,1999.
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UNIVERSIDADE CORPORATIVA 

Para Freitas (2003), atender a demanda do 
mercado se tornou uma preocupação devido o 
número de pessoas desqualificadas para aten-
der o mercado de trabalho e devido a essa ca-
rência que as empresas passaram a se preocu-
par com a qualificação de seus colaboradores.

Para a autora a universidade tem contribuído 
muito com as empresas para o desenvolvimen-
to de pesquisa e qualificação de funcionários.

Além da universidade gerir processos e 
qualificar, consegue reciclar seus colaborado-
res. Atualmente as grandes empresas têm a 
universidade como uma “formador de mão de 
obra” em nível superior isso significa dispor 
ao colaborador meio para que ele se desen-
volva e traga algo inovador para a empresa. 
Com tantos avanços tecnológicos para conse-
guir atender o mercado e ter visão de futuro.

Devido às mudanças e à globalização estão 
provocando mudanças a todo o momento na 
vida profissional e pessoal, exigindo rapidez 
nas ações e pessoas se adaptando conforme o 
contexto atual isso significa pessoas atualiza-
das e em constante busca de conhecimento.

As universidades estão tomando conta do 
mundo empresarial e mudando o conceito de 
educação profissional. As empresas investem 
para ter retorno em vantagem competitiva 
às empresas assumem o desenvolvimento 
de seus colaboradores com as mais moder-
nas tecnologias e garantem o seu sucesso.

De acordo com Meister (1999), a universi-
dade corporativa se organiza em princípios e 
objetivos, tendo como foco os seus colabo-
radores e com o intuito que eles formem um 
quadro altamente qualificado e competen-
te, para tornar a empresa mais competitiva.

INSERINDO A EDUCAÇÃO 
CORPORATIVA NA ORGANIZAÇÃO

Segundo Eboli (2010) o mercado organi-
zacional tem como uma das suas preocupa-
ções, obter e reter colaboradores com com-
petências de acordo com as competências 
de interesse da organização. Por mais que 
os profissionais estejam praticamente pron-
tos, treinamentos e apoios educacionais 
são sempre necessários para que a empresa 
se mantenha sempre em competitividade, 
e quando a organização dispõe esse apoio 
educacional podendo capacitar, desenvol-
ver  e reter os seus colaboradores ela se 
encontra mais próximo de manter  e atingir 
sua metas organizacionais (EBOLI, 2010).

O setor de recursos humanos mantendo 
sintonia com os outros setores da organiza-
ção consegue encontrar e aplicar as melho-
rias necessárias para essa prática e a edu-
cação corporativa é fundamental para esse 
processo, favorecendo a inteligência e me-
lhor desempenho da organização, buscando 
e alcançando melhores resultados. A educa-
ção corporativa tem se revelado eficaz para 
o alinhamento e desenvolvimento dos cola-
boradores podendo encontrar verdadeiros 
talentos dentro da organização e certamente 
é uma estratégia empresarial (EBOLI, 2010).

Dentro da missão e visão de uma or-
ganização podemos implantar a educa-
ção corporativa, consistindo em formar e 
desenvolver os colaboradores dentro da 
gestão do negócio, promovendo a ges-
tão do conhecimento organizacional, atra-
vés de uma aprendizagem ativa e contínua. 
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O objetivo da educação corporativa é de-
senvolver as competências organizacionais e 
humanas consideradas vitais para a estraté-
gia do negócio. Sabendo que as novas com-
petências e habilidades para a competitivi-
dade no mercado são necessárias, visando 
o desenvolvimento criativo e fomentando a 
capacidade de resolver problemas. Por certo 
a competitividade Regiane de Freitas Santos

Graduação em pedagogia pela Universida-
de Paulista (2013); Professora de Educação 
Infantil - na EMEI Jardim Premiano, Profes-
sora de Educação Infantil - no CEI Cidade 
Pedro José Nunes nas organizações cami-
nham no mesmo sentido do aprimoramento 
cada vez maior dos colaboradores, sempre 
em processo de mudança (EBOLI, 2010).

O mundo organizacional precisa de diferen-
ciais para não ficar abaixo ou fora do mercado, 
por esse e outros fatores é necessário inovar 
e investir em seu público interno, oferecendo 
oportunidades e aproveitando esse diferen-
cial para transformar suas metas organiza- 
cionais positivamente. Colaboradores qualifi-
cados e capacitados representam o sucesso 
do negócio, investindo pode-se colher frutos 
positivos para a organização (EBOLI, 2010).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se, portanto que se buscam for-
mas de aprimorar a atração e retenção de 
talentos, através de motivação de pessoas, 
treinamento e desenvolvimento, educação 
corporativa, plano de carreira, melhoria no 
clima organizacional, entre outros. Embo-
ra atualmente não sejam mais vistos como 
fatores de diferencial competitivo, mas sim 
de competência fundamental para estru-
turação e sobrevivência das organizações.

Observa-se que as empresas independen-
tes do tipo de serviço e da área de atuação 
buscam esses recursos. Vale ressaltar que 
toda esta estrutura, como observamos aci-
ma, se inicia no líder, onde é quem estimula 
o desenvolvimento e auxilia que sejam insta-
ladas competências empresariais e humanas 
consideradas como estratégias de negócios.

Seja com pequenas atitudes, como respei-
to ao próximo, palavras de agradecimento, e 
a educação corporativa. Para outros autores, 
como para Meister (1999), o objetivo da edu-
cação corporativa é obter o controle mais rí-
gido sobre o processo de aprendizagem, con-
seguindo vincular o programa de aprendizado 
com os resultados e metas da organização. 

Ressaltando que o foco é a educação 
corporativa, organizacional mente fa-
lando, extrema- mente desenvolvedora, 
não podemos desvincular que é direta-
mente relacionado a resultados e custos.
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Professora de Educação Infantil - na EMEI Jardim Premiano,
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NEUROCIÊNCIA INTRINSECAMENTE ATRELADA A EDUCAÇÃO

RESUMO

Este trabalho de conclusão de curso propõe revisitar os percursos da historicidade e dos 
entraves de ensino, aprendizagem, influência e contribuição que a neurociência pode pro-
porcionar através de estudos e pesquisas, explicitando o ideário presente nas instituições 
de ensino e nas práticas pedagógicas. Revelando os paradoxos presentes nessas instituições 
quando os professores e toda equipe da comunidade escolar procuram revisitar sua forma-
ção inicial através das formações contínuas podendo promover nas dimensões humanas o 
protagonismo do aluno, e na proposta de uma educação que compreenda não só a criança 
com (NEE) Necessidades Educacionais Especiais quanto todas que envolvessem a formação 
humana integral dos alunos que os educadores e comunidade escolar tanto necessitam. Nes-
se contexto, a neurociência une os conhecimentos mais recentes sobre o desenvolvimento 
cerebral e a eficiência de um modelo escolar. Contemplando o aluno a trilhar por possíveis 
caminhos para alcançar o seu desenvolvimento com a mediação do professor e da comu-
nidade escolar, profissionais mais habilitados e parceria familiar. Sabendo que a proposta 
da neurociência enfatiza a aprendizagem como um fenômeno de grande complexidade que 
está intrinsecamente atrelado aos aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicológicos 
e sociais. Auxiliando culturas e promovendo a inclusão do aluno no universo que o cerca. 

Palavras-chave: Neurociência; Educação; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

No século XXI, as neurociências têm alcan-
çado grandes avanços em decorrência do au-
mento significativo do interesse da sociedade 
nessas conquistas. A neurociência apesar de 
ser uma terminologia em que o campo edu-
cacional está presente, há necessidade de 
maior divulgação e compreensão desta área.

Contudo, na contemporaneidade chegou 
concomitantemente com a exigência de no-
vos conhecimentos e conceitos. As neu-
rociências avançaram explicando caracte-
rísticas humanas incompreendidas em sua 
importância, nas décadas anteriores. Nesse 
sentido, a ideia desse trabalho de conclu-
são de curso é de fomentar o interesse so-
bre as reais possibilidades que a neurociên-
cia propõe para a educação contemporânea.

Diante deste contexto proposto, te-
mos como destacar as principais concep-
ções e estudos neuro científicos que nor-
teiam o paradoxo do processo de inclusão 
de todos os alunos e o quanto a neuro-
ciência pode contemplar esses alunos.

Abordaremos o trabalho de desmistifica-
ção do entrave da aprendizagem no cole-
tivo na instituição escolar como base para 
vislumbrar uma escola que tenha a possibi-
lidade de atender e incluir todos os alunos, 
reconhecendo-os socialmente e também 
culturalmente, enfatizando no que se refere 
à inserção pedagógica através dessas mudan-
ças de abordagem como caminho das prá-
ticas de ensino e aprendizagem para todos.

Contudo, o tema neurociência atrelado à edu-
cação contemporânea justifica-se por si mes-
mo, pois é através desses estudos que surge a 
oportunidade de contemplar os alunos. O que 
nos remete a fomentar as hipóteses levantadas.

Será que os alunos e toda comunidade es-
colar, professores, equipe de apoio, familiares 
entre outros, tem o conhecimento sobre a neu-
rociência e a sua relação com os processos de 
aprendizagem? Embasados nesta problemáti-
ca, sabemos da fundamental necessidade de 
adentrar no conhecimento sobre a neurociên-
cia e sua importância. Esses questionamentos 
nos remetem a pesquisar e fomentar sobre a 
importância da neurociência no século XXI.

CAMINHOS PERCORRIDOS PELA 
NEUROCIÊNCIA

A neurociência tem um papel de suma im-
portância na contemporaneidade, porém, 
destaca-se a sua relação com os proces-
sos de aprendizagem, sendo que os estu-
dos das áreas neuro científicas ajudaram a 
compreender e fortalecer os argumentos 
teóricos com muitos entraves cotidianos 
não só na área educacional, como em ou-
tros campos importantes da humanidade.

De acordo com Elvira Souza Lima (2006), a 
autora destaca sobre a importância do estudo 
do cérebro atualmente, sendo uma das áreas de 
estudo do ser humano que apresentou maior 
desenvolvimento nas últimas décadas é sem 
dúvida alguma, as chamadas neurociências.

Grande parte dos estudos na área das neu-
rociências havia sido realizada, a partir da 
patologia (cérebro com lesões, pessoas que 
sofrem vários tipos de transtornos etc.). Com 
o desenvolvimento da tecnologia e da infor-
mática tornou-se possível estudar o cérebro 
humano em funcionamento no indivíduo, são 
através de PET, um aparelho que mostra na 
tela do computador em cores que áreas do 
cérebro são ativadas quando o indivíduo está 
realizando algum tipo de atividade, é possí-
vel localizar e caracterizar processos cere-
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brais quando uma pessoa está pensando, 
lendo, escrevendo, etc. (LIMA, 2006, p. 11).

Damásio (2009), o autor sugere que “re-
lembrar, ou seja, memória depende tam-
bém da Biografia”. Sendo assim, se o con-
teúdo estiver consistentemente ligado a 
algum evento da biografia do indivíduo, 
este terá mais probabilidade de recordá-lo.

Sendo assim, o autor citado afirma em 
uma implicação fundamental para a discus-
são das relações em pedagogia e cultura.

Contudo, surge que é de fundamen-
tal importância que o conteúdo se rela-
cione com a história de vida do indiví-
duo, mas o conteúdo não necessita ser 
parte da experiência imediata do sujeito.

E a afirmação de Damásio (2009) nos re-
mete à discussão realizada por Vygotsky so-
bre a cultura como elemento mediador no 
desenvolvimento humano. Sendo, a teoria 
histórico-cultural elaborada por Vygotsky 
e em parte responsável pela atenção que o 
tema da cultura vem recebendo atualmente.

Assim Lima (2006) destaca:
Aprendemos pela realização de sistemas, 

cuja efetivação é função do contexto sócio 
cultural. Do ponto de vista biológico, a con-
figuração de vidas neuronais, constituirá em 
função do indivíduo assumindo, portanto, 
configuração individual. Vários neurocientis-
tas apontam para a individualidade do desen-
volvimento dizendo que cada cérebro é dife-
rente do outro, ou seja, que há um desenho 
sináptico para cada indivíduo analogicamen-
te à impressão digital que é única para cada 
um de nós. Ora o mecanismo mesmo deste 
desenvolvimento é considerado por muitos 
neurocientistas como função do meio. Em ou-
tras palavras o desenvolvimento é simultane-
amente orgânico e social (LIMA, 2006, p. 27).

Portanto, a neurociência está intrinseca-
mente atrelada ao desenvolvimento humano 
e é de suma importância no século XXI para 
compreensão de diversos fatores em inúme-
ros campos de aquisição da aprendizagem.

Migliori (2014) a autora afirma que: O pro-
fessor ético é benéfico aos seres humanos, 
relevante para a construção de uma cultu-
ra de paz, está no foco de evidências neuro 
científicas, que vem reforçando alguns enten-
dimentos sobre o comportamento humano.

Assim, recursos tecnológicos desenvol-
vidos para atender pesquisas no campo da 
neurociência permitem verificar a ação sobre 
o funcionamento cerebral. Contudo, na atu-
alidade através de recursos da neuroimagem 
é possível investigar, interpretar, compreen-
der e apresentar conclusões cada vez mais 
pontuais sobre as funções cerebrais e ações 
sobre respostas neurológicas e emocio-
nais, humanas que até então eram incertas. 

A cada experiência nova que vive-
mos, adotamos uma série de proces-
sos neurológicos, afetivos e cognitivos.

Para acessarmos os nossos processos 
cognitivos precisamos aprender uma con-
dição básica, estarmos atentos a esse pro-
cesso que a neurociência poderá promover.

De acordo com Elvira Sou-
za Lima (2006), a autora enfatiza que:

Com o conhecimento acumulado nas úl-
timas décadas em várias áreas do conheci-
mento que estudam o ser humano, é pos-
sível hoje encarar o processo de aprender 
sob novas perspectivas. Este conhecimento 
também nos obriga a ser mais cuidadosos 
com as afirmações categóricas sobre a “for-
ma correta” de ensinar (LIMA, 2006, p. 9).
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Sendo assim, na atualidade as neurociências 
e a sua relação se tornaram uma poderosa 
ferramenta de ação e compreensão dos per-
cursos a serem escolhidos para auxiliar não 
só os alunos com necessidades especiais e 
distúrbios, como também facilitar a compre-
ensão de diversos entraves de aprendizagens.

Afirma Relvas (2010), com a rica fundamen-
tação teórica, a neurociência aborda os meca-
nismos cerebrais e as diferenças nos diversos 
aspectos vivenciados com razão e emoção.

Através da história, vários pesquisadores se 
perguntavam como o homem aprende e como 
o cérebro funciona para aprender. Os egíp-
cios guardavam vasos com as vísceras e joga-
vam o cérebro fora, pois não tinham serven-
tia. Os assírios acreditavam que o centro do 
pensamento estava no fígado. Para Aristóte-
les, o cérebro só servia para resfriar o sangue 
e definia o homem como um “animal social”. 
Então, Hipócrates surge com a demonstração 
de que o cérebro se dividia em dois hemis-
férios e que neles estavam todas as funções 
biológicas da mente (RELVAS, 2010, p. 20). 

Há tempos que o homem percorre caminhos 
para compreender como o cérebro funcio-
na. De acordo com Behar (2008) há cerca de 
7.000 anos já havia indícios de trepanações, 
processo, pelo qual as pessoas faziam orifí-
cio no crânio de outro. O autor discorre ainda 
que, estes mesmos crânios citados não sina-
lizaram sinais de cura, e estes procedimentos 
também aconteciam com indivíduos vivos (e 
não era considerado um ritual de morte, sen-
do que, em alguns anos os indivíduos sobre-
viveram. Acredita-se que tais procedimentos 
eram executados com intuito de tratar dores 
de cabeça ou transtornos mentais. Ou seja, 
nos séculos anteriores tais procedimentos 
eram feitos por razões científicas, para que 
se pudesse ter a compreensão do cérebro. 

[...] há pouco mais de 100 anos, as desco-
bertas de Broca e Wernicke fizeram “tremer 
a terra”. Filósofos, médicos e os primeiros 
psicólogos assumiram um ponto de partida 
fundamental: doenças locais causam déficits 
específicos. Naquela época, os investigado-
res eram limitados em sua habitualidade para 
identificar as lesões dos pacientes. Os mé-
dicos podiam observar o local do dano, por 
exemplo, uma lesão penetrante provocada 
por uma bola, mas eles tinham que esperar 
o paciente morrer para determinar o local 
da lesão. A morte podia levar menos meses 
ou anos, e, em alguns casos, geralmente não 
era possível realizar a observação: o médico 
perde contato com o paciente após sua re-
cuperação, e, quando este finalmente mor-
ria, o médico não era informado e assim não 
podia examinar o “encéfalo e correlacionar a 
lesão cerebral com os déficits de comporta-
mento da pessoa (GAZZANIGA, 2006, p. 23).

Reztak (1995) destaca que, em consequ-
ência destas novas tecnologias aprendeu-se 
mais sobre o cérebro humano nas últimas dé-
cadas do que nos 200 anos que as precederam.

Já Fóz (2014, p. 34) enfatiza que: 

O cérebro é o nosso mais importante órgão 
de aprendizagem. Conhecer o seu funcio-
namento é o caminho mais eficaz para pro-
movermos a aprendizagem. Nosso cérebro é 
plástico. Sendo assim, podemos estimular e de-
senvolver muitas habilidades e competências.

A autora ainda destaca que, existem algu-
mas “regras cerebrais”, tais como períodos 
sensíveis, plasticidade neuronal, vulnerabili-
dade aos transtornos, diversidade de compe-
tências, dentre outros que não devem ser su-
bestimados. A maturação, o desenvolvimento 
e os estímulos do ambiente são tecidos de 
modo bastante complexo e incrivelmente par-
ticular na biografia cerebral de cada indivíduo.
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De acordo com Relvas (2010) ainda en-
fatiza que os aspectos vivenciados com ra-
zão e emoção contribuem significativamen-
te para a aplicação das práticas de recentes 
investigações da neurociência. São conhe-
cimentos imprescindíveis para a compre-
ensão de características, frequentemente 
ignoradas, que repercutem na vida prática.

Lima (2006) destaca que vários neuro-
cientistas têm apontado para o fato de 
que o desenvolvimento do cérebro e seu 
funcionamento são funções de fatores 
de ordem cultural e da organização so-
cial, do trabalho e das atividades de lazer.

A neurociência compreende o estudo do 
sistema nervoso e suas ligações com toda a 
fisiologia do organismo, incluindo a relação 
entre cérebro e comportamento. O contro-
le neural das funções vegetativas, digestão, 
circulação, respiração, homeostase, tempe-
ratura, das funções sensoriais e motoras, da 
locomoção, reprodução, alimentação e in-
gestão de água, os mecanismos da atenção 
e memória, aprendizagem, emoção, lingua-
gem e comunicação são temas de estudos 
da neurociência (VENTURA, 2010, p. 123).

A neurociência é o conhecimento e o cami-
nho que pode conduzir cada um ao despertar 
para o mundo exterior a partir da compreensão 
das próprias características e é assim que po-
demos realizar ideias e projetos. A realização 
pessoal que se atinge na profissão depende 
de uma busca continuada dos conhecimentos 
que aperfeiçoam o “fazer” e engrandecem o 
“ser”. Quando as soluções de dúvidas se tor-
nam acessíveis por meio de uma linguagem 
compreensível que traduz o conhecimento e 
a aplicação dele, desfaz-se o abismo entre o 
professor e o aluno, pontuando com a acei-
tação, em lugar das críticas, dando espaço 
para um relacionamento mais verdadeiro e 
para o desenvolvimento de potencialidades.

Com o conhecimento mais aprofunda-
do das diferenças nas funções cerebrais, o 
professor se torna apto a realizar atividades 
com recursos que respeitam as característi-
cas de aprendizagem, inteligência, compor-
tamento e emoções que se apresentam de 
acordo com cada um. Enfim, é preciso ter 
paixão pelo que se faz e uni-la à razão. O 
educador dedicado e com a formação ade-
quada poderá promover as habilidades de 
seus estudantes com os novos estudos. 

Assim, o fato de alguns estudantes não 
acompanharem as aulas da maneira planejada. 
A neurociência pretende compreendê-los em 
sua totalidade, é de fundamental importância 
uma vez que o educador não pode viver sua 
mais ampla atividade docente sem vínculos 
afetivos com seus estudantes, pois o profes-
sor tem como principal tarefa incentivar as 
potencialidades do conhecimento humano.

A neurociência nas áreas de anatomia e fi-
siologia humana proporciona base científica 
necessária para esse diálogo entre a Ciência e 
a Educação. Na neurociência você encontrará 
abordagem tanto nos aspectos científicos da 
aprendizagem, da inteligência, do comporta-
mento e dos gêneros quanto na interface es-
colar nas dimensões biológicas, afetivas, emo-
cional e social do estudante na sala de aula.

Para entender o mecanismo do aprender, é 
preciso saber um pouco sobre o funcionamen-
to de sistema nervoso central, o organizador 
dos nossos comportamentos. Cada tipo de ha-
bilidade ou comportamento pode ser relacio-
nado a certas áreas do cérebro em particular. 
Assim, há áreas habilitadas a interpretar estí-
mulos que levam à percepção visual e auditi-
va, à compreensão e à capacidade linguística, 
à cognição, ao planejamento de ações futuras, 
inclusive de movimento, e assim por diante. 
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De acordo com Relvas (2010): 
O cérebro humano é composto de duas se-

miesferas: o hemisfério direito e o hemisfério 
esquerdo, os quais mantêm conexões recí-
procas para a troca de informações. O maior 
feixe de conexões cognitivas que liga áreas 
de um hemisfério às do outro é o corpo co-
losso (base dos estudos das diferenças entre 
os gêneros). A assimetria dos hemisférios ce-
rebrais é uma das respostas para o entendi-
mento das diferenças biológicas, cognitivas e 
comportamentais entre os gêneros. Por isso, 
há a necessidade de que o professor estu-
de o cérebro para compreender e melhorar 
suas práticas pedagógicas em sala de aula.

Elvira Souza Lima (2006) diz ser funda-
mental destacar que segundo alguns neu-
rocientistas, o cérebro se forma na dinâmi-
ca cotidiana das reações do indivíduo ao 
meio, ideias defendidas a décadas atrás por 
Wallon, para quem o processo de desen-
volvimento humano é função do contexto. 

O cérebro é constituído de uma camada ex-
terna chamada córtex que é extremamente 
enrugado de circunvoluções e lhe confere uma 
área bastante extensa. A evolução humana re-
alizou um artifício engenhoso da nossa cabeça, 
um crânio que pode proteger o cérebro contra 
contusões e garante o seu tamanho, não per-
mitindo sua expansão a cada aprendizagem. 
Porém é bom lembrar que somos formados 
por 100 bilhões de neurônios e de 10 milhões 
de novas conexões neurais e, dessa forma, 
garantindo a evolução de nossa inteligência.

O cérebro é o órgão privilegiado da apren-
dizagem. Conhecer sua estrutura e funcio-
namento é fundamental na compreensão do 
processo de aprendizagem e seus distúrbios. 
É necessário considerar os aspectos neurop-
sicológicos, pois as manifestações em sua 
maioria é reflexão de funções alteradas. As 
disfunções podem ocorrer em áreas de input 

(recepção de estímulos), integração (proces-
samento da informação), output (expressão da 
resposta). O cérebro é o sistema integrador, 
coordenador e regulador entre o meio am-
biente e o organismo, entre o comportamento 
de aprendizagem (TABAQUIM, 2008, p. 20).

A aprendizagem é um fenômeno extre-
mamente complexo, envolvendo aspectos 
cognitivos, emocionais, orgânicos, psicoló-
gicos, sociais e culturais. A aprendizagem 
é resultado do desenvolvimento de apti-
dões e de conhecimentos, bem como da 
transferência destes para novas situações. 

De acordo com Lima (2006): 
Um aspecto interessante que surge com 

constância na bibliografia nesta área de neu-
rociência, é que corroborado por muitos 
estudos etnográficos da antropologia, é o 
pensamento como uma forma de ação ne-
cessária dentro do quadro de realizações da 
ação é composta de uma série de atos enca-
deados, os quais incluem muitas vezes a ava-
liação do percurso parcial realizada é a for-
mulação do que ainda será feito. Em outras 
palavras cada etapa percorrida, e a reflexão 
que a acompanha influem na elaboração da 
etapa seguinte. Alocar tempo para “pensar”, 
neste caso, seria tão importante como definir 
o conteúdo e o método (LIMA, 2006, p. 13).

A aprendizagem é um processo integrado 
que provoca uma transformação qualitativa na 
estrutura mental daquele que aprende. Essa 
transformação se dá por meio da alteração 
de conduta de um indivíduo, seja por condi-
cionamento operante, experiência ou ambos, 
de uma forma razoavelmente permanente.

As informações podem ser absorvidas por 
meio de técnicas de ensino ou até pela sim-
ples aquisição de hábitos, O ato ou a vontade 
de aprender é uma característica essencial do 
psiquismo humano, pois somente este possui 
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o caráter intencional, ou a intenção de apren-
der, dinâmico, por estar sempre em mutação 
e procurar informações para a aprendiza-
gem; autopoético, por buscar novos méto-
dos, visando à melhora da própria aprendi-
zagem, por exemplo, pela tentativa e erro.

Outro conceito de aprendizagem é uma 
mudança relativamente durável do com-
portamento, de uma forma mais ou menos 
sistemática, ou não, adquirida pela experi-
ência, pela observação e pela prática motiva-
da. Enfatiza Elvira Souza Lima (2006, p. 12).

Existe outro grupo que tem se dedicado 
ao estudo da memória, principalmente en-
tre a memória e a aprendizagem. Entre es-
tes muitos também se ocupam da consciên-
cia. Contrariamente ao que poderia supor 
não se trata aqui de um corpo de pesquisa 
na área estritamente biológica ou médica.

O humano nasce potencialmente inclina-
do a aprender, necessitando de estímulos 
externos e internos (motivação, necessida-
de) para o aprendizado. Há aprendizados 
que podem ser considerados natos, como o 
ato de aprender a falar, a andar, necessitan-
do que ele passe pelo processo de matura-
ção física, psicológica e social. Na maioria 
dos casos, a aprendizagem se dá no meio 
social e temporal em que o indivíduo con-
vive; sua conduta muda, normalmente, por 
esses fatores e por predisposição genética.

O processo de aprendizagem é desenca-
deado a partir da motivação. Esse processo 
se dá no interior do sujeito, estando, entre-
tanto, intimamente ligado às relações de 
troca que ele estabelece com o meio, prin-
cipalmente, seus professores e colegas. Nas 
situações escolares, o interesse é indispen-
sável para que o estudante tenha motivos 
de ação para apropriar-se do conhecimento.

A FORMAÇÃO DO PROFESSOR 
NEUROEDUCADOR

O novo século, ou seja, o século XXI 
está se apresentando como um parado-
xo humanitário, isto é global e grandes 
mudanças significativas. Vivemos diaria-
mente com a velocidade das informações 
midiáticas, mudanças sociais, de perfis fami-
liares, como também, de crianças e infâncias.

Sendo que, o professor nestas últimas dé-
cadas tem recebido nas instituições escola-
res e nas salas de aulas, alunos ímpares nas 
suas especificidades, e singularidades, advin-
dos de lares de formação diferenciada com 
relação aos alunos das décadas anteriores.

Migliori (2014) afirma que: 
A partir de pesquisas neuro científicas, a 

educação em valores deixou de ser exclusi-
vamente um tema filosófico para ser também 
uma abordagem de desenvolvimento humano 
que pode e deve integrar o processo educativo 
viabilizando ações que resultam no aprimora-
mento do equilíbrio subjetivo de educadores 
e estudantes, na melhoria dos níveis de estres-
se, na desatenção, na hiperatividade e impul-
sividade, na conscientização sobre qualidades 
como aceitação da amorosidade e do impacto.

A autora ainda afirma que, tudo isso é 
resultado do favorecimento das capaci-
dades de refletir e influenciar as experi-
ências introspectivas, cognitivas e a ex-
ternalização dos comportamentos com 
foco em valores humanos e cultura de paz.   

Isto nos remete à ideia de que o conheci-
mento não está parado. É a velocidade dessas 
novas configurações sociais e dos alunos da 
atualidade que percebemos a necessidade de 
pesar as vantagens das diferentes perspecti-
vas norteadoras de formação para os profis-
sionais comprometidos com a educação, ou 
seja, é necessário revisitar e reformular os 
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seus conhecimentos, suas atitudes e principal-
mente, a qualificação do professor, refletindo 
assim no processo de ensino e aprendizagem 
da criança, não só no dia a dia, mas afetando 
o desempenho do ser humano pela vida toda. 

De acordo com Relvas (2010): Consideran-
do a escola como um ambiente de aprendiza-
gem, é importante destacar “Quando a criança 
está em um ambiente sensorialmente estimu-
lador, desde a mais nova idade, pode ter um 
impacto sobres suas capacidades cognitivas e 
de memória futuras” (RELVAS, 2010, p. 100).

Fundamentalmente, o compromisso com 
uma educação de qualidade para todos tem 
desafiado os profissionais da educação a pen-
sar, planejar, organizar e atuar com o objetivo 
de construir alternativas que possam derru-
bar práticas cotidianas que desconsideram as 
diferenças individuais do educando e que não 
são utilizadas para identificar o que apren-
deram, mas estabelecer possíveis caminhos 
para que os alunos alcancem a aprendizagem.

Assim, a aprendizagem não deve ser con-
siderada como resultado que depende úni-
ca e exclusivamente do aluno, mas deve ser 
construída dia a dia, pois quando o professor 
identifica que o aluno começa a encontrar 
obstáculos na realização das atividades ou 
percebe que delas não participa, tornando-se 
necessário a rápida intervenção desse profis-
sional e da equipe escolar, pois ele pode pre-
cisar de mais tempo para realizar a atividade. 
Requer material introdutório mais simples ou 
mais concreto, demandando a provisão de 
meios especiais de acesso ao currículo e esse 
processo só ocorrerá quando o professor se 
colocar como mediador das aprendizagens.

Conforme afirma a UNESCO (1997, p. 12), 
o objetivo da Educação Especial destinado 
a crianças com deficiências mentais, sen-
soriais, motoras ou afetivas é muito similar 

da educação geral, quer dizer, possibilita ao 
máximo o desenvolvimento individual das 
aplicações intelectuais, escolares e sociais.

A formação inicial e contínua do pro-
fessor e dos demais educadores da Insti-
tuição de Ensino deve considerar os as-
pectos históricos, culturais e sociais que 
acontecem paulatinamente no contexto 
onde o aluno está inserido às profundas 
mudanças sociais da contemporaneidade.

Fóz (2014) afirma que, a escola de hoje 
não é mais um espaço de transformação 
de conhecimentos acadêmicos. Vai mui-
to além, pois à medida que a tecnologia, as 
informações e os limites físicos transcen-
dem a uma nova pedagogia, esta não se 
opõe nem subtrai, mas soma e incorpora. 

Devemos enfatizar que o professor que 
tem a formação de neuro educador tem a 
possibilidade de contemplar com visão di-
ferenciada a todos, considerando o real de-
senvolvimento do aluno e seu aprendiza-
do escolar, fazendo assim parte do todo 
no processo educacional, possibilitando ao 
máximo o desenvolvimento individual de 
acordo com as especificidades do aluno. 

De acordo com Relvas (2010) a au-
tora discorre que outrora os pro-
fessores apenas podiam observar o 
comportamento dos alunos. Porém, na con-
temporaneidade podemos observar a ativida-
de cerebral durante a execução de atividades.

Nesse contexto ganha força a neuro edu-
cação, uma ciência que une os conhecimen-
tos mais recentes sobre o desenvolvimento 
cerebral e a eficiência do modelo escolar.
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Sendo assim, as contribuições de (ZARO, 
2010, p. 204), são de grande ênfase para 
intervenções mediadas pelo professor 
neuro educador, que revisa suas práticas:

- Estudantes aprendem melhor quando são 
altamente motivados. 

- Estresse impacta o aprendizado. 

- Ansiedade bloqueia as oportunidades de 
aprendizagens. 

- Estados depressivos podem impedir o 
aprendizado. 

- O tom de voz de outras pessoas é rapida-
mente julgado no cérebro como ameaçador 
ou não ameaçador. 

- As faces das pessoas são julgadas instan-
taneamente (I.e., intenções boas ou más). 

- Feedback é importante para aprendiza-
gem. 

- A emoção tem o papel chave no aprendi-
zado. 

- Movimento pode potencializar as oportu-
nidades de aprendizado. 

- Nutrição impacta o aprendizado.

- Sono impacta a consolidação de memória.
- Estilos de aprendizado (preferências cog-

nitivas) são devidos a estruturas únicas do 
cérebro de cada indivíduo.

- Diferenciação das práticas na sala de aula 
é justificada pelas diferentes inteligências 
dos alunos.   

Surge então a fundamental necessidade de 
compreender as novas gerações, buscando 
diferenciadas formas de fomentar o ensino 
e a aprendizagem para que contemple todos 
os alunos. De acordo com essas considera-
ções, enfatiza-se que aprender exige comple-
xidade nos atos, ou seja, não é apenas me-
morizar, mas sim, o ato de aprender engloba 
motivação, emoção, alimentação e interação.

Fóz (2014) afirma que, “tais conhecimentos 
é de fundamental relevância para o educador 
aperfeiçoar seus recursos diante da nova gera-
ção de estímulos e demandas que impõe a so-
ciedade e por consequência no âmbito escolar. 

Sendo assim, essas informações são fun-
damentais para os professores e educado-
res decidirem e encontrarem quais méto-
dos de ensino atende as especificidades de 
cada criança e quais são as mais eficazes.

O papel da escola é de fundamental impor-
tância. Cabe ao professor e todos educadores 
da comunidade escolar, sempre em parceria 
com as famílias solicitarem um diagnóstico, de-
vendo ser feito por um profissional habilitado.

Sendo que, em entrevista para a Revista Pá-
tio (2010), a autora Sena indica caminhos para 
o professor de como facilitar a interação com 
a criança com TDAH, tanto como com ou-
tras dificuldades de aprendizagem na escola: 

- Evite lugares barulhentos ou com passagens 
de pessoas, uma vez que, para a realização das 
tarefas escolares o ambiente deve ter o mínimo 
de estímulos que possam desviar a atenção;

- Utilizar o lúdico e a novidade sem-
pre que possível. Recursos com jo-
gos, músicas e imagens têm papel im-
portante no processo de aprendizagem.

- Procure fazer com que na sala de aula, o 
aluno sinta-se próximo a você para que possa 
monitorar de perto as distrações que venham 
a acontecer e assim, chamar a atenção dele de 
forma discreta para a atividade em andamento.

- Acompanhe a execução de tarefas que devem 
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ser realizadas por etapas e em pequenos passos.
- Procure sinalizar sempre o tempo necessá-

rio para a realização da tarefa proposta, deixan-
do alguns minutos para possíveis imprevistos.

- Repetir regras de maneira clara e objetiva.
- Procure estabelecer um bom vín-

culo. O professor ou monitor deve 
sempre olhar nos olhos, procurar en-
tender as expectativas dos alunos e estimu-
lá-los com gestos positivos e frases de apoio.

- Elogie os avanços da criança no processo 
de aprendizagem, encorajando-a a continu-
ar e reforçando positivamente seu esforço.

O Parâmetro Curricular Nacional de Edu-
cação Especial (1997) reconhece a inclusão 
como um processo:

[...] gradual, interativo e culturalmente de-
terminado, requerendo a participação do 
próprio aluno na construção do ambien-
te escolar que lhe seja favorável [...], alguns 
educadores defendem que uma escola não 
precisa preparar-se para garantir a inclu-
são de alunos com necessidades especiais, 
mas torna-se preparada como resultado do 
ingresso desses alunos (PCN, 1997, p. 18).

A inclusão de todos que surge com a com-
preensão dos distúrbios de um aluno na es-
cola regular, numa perspectiva inclusiva pro-
porciona um momento diferenciado para a 
educação como um todo, na medida em que 
possibilita um processo de criação pedagógica, 
de parceria e orientação para a criança conse-
guir reorganizar-se na busca de novos proce-
dimentos de ensino, novas estratégias, méto-
dos lógicos capazes de atingirem o potencial 
de cada um dos alunos, e não apenas respei-
tando suas diferenças e especificidades, mas 
contemplando assim a inclusão para todos.

Outra estratégia interessante, para o pro-
fessor é a observação, que é o instrumen-
to mais reconhecido para a coleta de in-
formação do contexto diário dos alunos.

O professor deve aprimorar seu olhar para 
o potencial do aluno, observar suas condi-
ções de aprendizagem, suas evoluções, seu 
desempenho escolar, valorizando a busca de 
indicadores que sinalizem objetivos a serem 
ampliados no cotidiano das atividades e das 
tarefas escolares, na dinâmica da sala de aula.

Contudo, enfatizamos que o profes-
sor deve considerar a história do aluno e 
o contexto histórico em que o aluno está 
inserido, verificando se os sintomas só 
aparecem em determinado contexto, ne-
cessitando assim rever o diagnóstico.

A contemporaneidade traz consigo no-
vos elementos teóricos e constitutivos da 
prática pedagógica, porém é necessário um 
repensar sobre o papel da escola e seus ob-
jetivos educacionais e os caminhos possí-
veis para alcançar assim todos os alunos.

O importante é que a instituição escolar 
juntamente com a comunidade compartilhe 
os conhecimentos neuro científicos geran-
do ações positivas que complementam as 
informações e com a participação de outros 
professores habilitados para uma orientação 
psicológica, todos possam entender e apren-
der a lidar com outros problemas de apren-
dizagem, revelando os fatores que interfe-
rem na aprendizagem escolar desses alunos.

Fóz (2014) afirma que. “O professor 
deve ser mais respeitado e comprometi-
do, uma vez que o espaço da relação ensi-
no/aprendizagem contempla um entendi-
mento ainda mais amplo da aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As instituições escolares contemporâneas precisam percorrer caminhos e significar os es-
paços educativos com conhecimentos para possibilitar o acesso à aprendizagem para todos.

Sendo assim, o estudo teórico sobre a neurociência intrinsecamente atrela-
da a educação e a prática das vivências cotidianas constituem elementos impres-
cindíveis na formação de professores e de todos educadores da comunidade esco-
lar na inclusão não só com aluno (NEE) Necessidades Educacionais Especiais, mas para 
todos os alunos com relação ao processo de ensino aprendizagem sendo a neurociência. 

Conforme citamos anteriormente, ainda é uma área nova principalmente no contexto educa-
tivo tendo em vista que a formação inicial e contínua do professor neuro educador é de suma 
importância, pois a ampla visão neuro científica propõe novos caminhos como ferramenta, 
propiciando novos métodos de diferentes formas de ensinar de acordo com as especificidades, 
de maneira dinâmica, interativa e colaborativa, considerando a singularidade de cada aluno.

Portanto, é importante que haja profissionais capacitados que fomentem e indiquem 
percursos para que cada um realmente seja visto essencialmente como ser humano.
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PRÁTICAS DO TÊNIS DE MESA APLICADAS A ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

RESUMO 

O presente trabalho apresenta a prática do Rugby na Educação Física Escolar. Para tal, foi 
realizada uma revisão literária com foco investigativo nos benefícios do Tênis de Mesa apli-
cado na Educação Física Escolar, bem como mostrá-lo não somente como uma prática vol-
tada para o desempenho, mas como ferramenta para promover socialização, valores, e, além 
de tudo, saúde. Através desta análise, apresenta-se a importância do incentivo ao esporte, 
seus benefícios enormes no desenvolvimento dos jovens. Na escola, o objetivo principal 
em se tratando de esportes, deve ser o de formar cidadãos e não atletas, e os profissionais 
do ramo devem atentar-se a isso. O atual estudo tem por objetivo refletir sobre a serieda-
de da introdução do Rugby no conjunto escolar demonstrando o quão o desporto fornece 
para a concepção do aluno e sua grande importância para o acréscimo integral da criança 
respeitando a personalidade dos praticantes, levando a eles valores essenciais para a vida.

Palavras-chave: Desenvolvimento dos Jovens; Rugby; Socialização.
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INTRODUÇÃO

A Educação Física, segundo Daólio (1996), 
constitui-se na área de conhecimento que 
estuda e atua com um conjunto de práti-
cas ligadas ao corpo e ao movimento, cria-
do pelos homens ao longo da sua história: 
os jogos, as ginásticas, as lutas, as danças e 
os esportes”, consequentemente a Educa-
ção Física como matéria ou disciplina obri-
gatória, no ensino básico, deveria contribuir 
no ensino da cultura corporal e dos diver-
sos saberes presentes no espaço escolar.

Numa perspectiva histórica, por alguns pe-
ríodos, o ensino da Educação Física carac-
terizava-se como um fenômeno atrelado ao 
esporte de alto rendimento, ou seja, a prática 
durante as aulas concentrava-se para o ensi-
no de esportes que visam apenas os resulta-
dos em competições (MARTINS, 2012). Mui-
tos estabelecimentos de ensino, já possuem 
culturas educacionais estabelecidas, mesmo 
se contrapondo aos princípios da Educação 
Física, levando muitos professores a con-
tinuar o que foi pré-estabelecido (ALVES, 
2007). A Escola ao assumir a perspectiva uni-
lateral de ensino do esporte em detrimento 
ao ensino da cultura corporal, os conteúdos 
desenvolvidos [nas escolas], segundo Betti 
(1999), raramente ultrapassa a esfera espor-
tiva; mais do que isso, restringe-se ao volei-
bol, basquetebol e futebol, enquanto os edu-
candos, na maioria, afirmaram que gostariam 
de aprender outros conteúdos. Nas aulas de 
Educação Física é facilmente observável a 
presença de grupos de alunos com diversas 
intenções na prática esportiva, como extrava-
sar emoções ou buscar/manter a boa forma.

Por outro lado, o autor ressaltou que há 
grupos que não se sentem a vontade para 
praticar esportes durante as aulas, pois, se-
gundo sua própria concepção, não possui 
coordenação motora adequada e sua situa-
ção física é um fator limitante para a práti-
ca desportiva. Esses grupos compostos por 
alunos, que devido às limitações motoras 
e físicas, como obesidade, paraplegia e sur-
dez, na maioria das vezes se omitem duran-
te as aulas práticas de Educação Física, pois 
as mesmas contemplam apenas duas ou três 
modalidades, que no ponto de vista destes, 
são desinteressantes (TORRES, 2007, p. 2). 
Neste contexto, tornou-se primordial que o 
Professor supere essas tendências negativas 
históricas, que estão impregnadas na Edu-
cação Física, para transformar o dia-a-dia da 
Escola, a saber, aproximando e motivando os 
alunos a prática esportiva. Além disso, com 
essas transformações, os alunos percebe-
rão a importância da prática esportiva para 
seu desenvolvimento sociocultural, acarre-
tando em um rendimento superior, nas ati-
vidades escolares e atividades do cotidiano

 
O Projeto de Tênis de Mesa desenvolvi-

do na EMEF Joaquim Bento Alves de Lima 
Neto ao ter a vivência da prática do Tê-
nis de Mesa, visa à melhora do raciocínio 
lógico, agilidade mental, potencializar as 
funções cognitivas, da inteligência lógica 
e da resolução de problemas, colaboran-
do para o desenvolvimento da criativida-
de, agilidade, da memória e da auto-estima.        

 
Ao desenvolver as práticas do Tênis de 

Mesa, o aluno deve ser capaz de compreen-
der as diversas alternativas de jogadas, bem 
como as prováveis respostas dos adversários.
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A diversidade das características dos ma-
teriais (atrito da superfície da borracha, va-
riação da espessura da esponja, dureza da 
madeira), bem como as características psico-
lógicas, estilo de empunhar a raquete e habi-
lidades motoras do adversário, desenvolvem 
um entendimento das diversas alternativas 
para enfrentar os muitos estilos de jogo.

Tênis de mesa: origens, e características do 
jogo e aplicação na Escola

A provável origem do tênis de mesa data 
do século XIX na Inglaterra, imitando o jogo 
de tênis, utilizando materiais improvisados 
como equipamentos. Com crescente popu-
laridade, o jogo despertou atenção das fábri-
cas de brinquedo, que logo lançaram a marca 
comercial Ping-Pong, utilizada pela empresa 
inglesa J. Jaques, em 1901. Com esse ad-
vento, as empresas concorrentes passaram 
a utilizar a nomenclatura tênis de mesa, para 
seus produtos (WIKIPÉDIA, 2014). A cres-
cente popularidade do jogo, gradualmente 
proporcionou o desenvolvimento de novos 
equipamentos para o jogo, como bolas de 
celulóide e raquetes emborrachadas, com 
preço mais acessível, permitindo a prática 
até mesmo das camadas sociais mais baixas. 

Com esse progresso, surgiram associa-
ções de tênis de mesa, abrindo possibilidade 
para a organização de torneios, difundindo-
-se pelo mundo. Em 1927, Londres sediou o 
primeiro Mundial, porém, o esporte tornou-
-se olímpico em 1988, na cidade de Seul. 

Esses eventos promovem a prática do 
jogo no Brasil, onde turistas ingleses ini-
ciaram a prática por volta de 1905, e em 
pouco mais de seis anos, ocorreu o primei-
ro campeonato por equipes, em São Paulo, 
abrindo espaço em solo brasileiro para a di-
vulgação e prática do esporte em todos os 
estados da Confederação (TORRES, 2007).

Uma modalidade esportiva Pedagógica
O esporte bem estruturado, bem orienta-

do, com conteúdos programáticos e unida-
des de aulas adequadamente elaboradas e 
baseadas em conhecimento científico com-
provado, pode sim contribuir para o desen-
volvimento lúdico da criança assim como 
influenciar diretamente na formação do per-
fil social, intelectual, mental e psicológico.

Há uma tendência mundial em pro-
mover a saúde da população atra-
vés do esporte.O perfil de uma 
atividade física que promova amplo desenvol-
vimento intelectual deve sem dúvida possuir:

• Altos níveis de raciocínio lógico, 
intuitivo e criativo, 

• Orientar a organização pessoal e 
coletiva, 

• Inspirar o individualismo necessário 
para a convivência em sociedade,  
almejando e atingindo metas pessoais, 

• Trabalhar em equipe e em um ambiente 
de cooperativismo. 

• Dinamismo.
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Um estudo científico alemão intitulado “Eini-
gen Charakteristiken der Ruckhanangriff”, de-
clara o TM como o segundo esporte no mundo 
a fazer um maior uso das faculdades cerebrais.

Com uma proporção de 61%, a concentra-
ção, o raciocínio lógico, o raciocínio intuitivo 
e o raciocínio criativo dominam os aspec-
tos do jogo, relegando aos 39% restantes 
os vários tipos de coordenação, aspectos 
técnicos e físicos. O primeiro esporte nes-
te estudo é o Xadrez, que em contraparti-
da não possui acentuada atividade física.

O TM pode então ser considerado um 
excelente instrumento pedagógico pe-
las instituições em virtude da alta taxa de 
estímulos cerebrais aliados aos compo-
nentes físicos necessários ao desenvol-
vimento completo dos seres humanos.

Outro trabalho científico do Professor ame-
ricano John B. Allen, intitulado “Table Tennis 
and Motor Development”, publicado no In-
ternacional Journal of Table Tennis Science, 
#3 (1996) versa sobre a grande e importan-
te influência deste na educação motora em 
crianças em idade escolar entre 6 e 9 anos.

Vários países têm se destacado pela in-
trodução do TM em suas culturas esporti-
vas e educacionais, em sistemas privados 
ou governamentais. Como exemplos, a Jor-
dânia e a República da Eslovênia, desenvol-
veram sistemas de reconhecimento de ta-
lentos esportivos com grandes resultados 
em performance em diversas modalidades.

Certamente, diante de sua versatilidade e 
adaptabilidade, rapidamente o jogo difundiu-
-se por todo o mundo. Diante disso, neces-
sitou-se o estabelecimento de regras, bem 
como a padronização dos equipamentos. As-
sim, segundo Da Costa (2013): “a prática da 
modalidade ocorre em uma mesa ou super-
fície compatível (oficialmente mede 2,74m 
X 1,45m elevada a 76 cm do solo) sendo ao 
centro da mesa fixada uma rede (15,25cm 
de altura oficialmente).” Além disso, o autor 
ressaltou que a bola deve ser confecciona-
da em celulóide ou material plástico simi-
lar, deve ter 40 mm de diâmetro, enquanto, 
a raquete é fabricada com 85% de madeira, 
sendo coberta com revestimento de bor-
racha, no local para contato com a bola.

 
A prática efetiva do jogo, segundo Da Cos-

ta (2014), ocorre da seguinte forma: Uma jo-
gada é o período durante o qual a bola está 
em jogo; Uma bola nula é a jogada cujo re-
sultado não altera a contagem; Um ponto 
resulta de uma jogada cujo resultado altera 
a contagem; O batimento é o bater da bola 
com a raqueta segura na mão; O servidor é 
o jogador que tem direito ao primeiro bati-
mento na bola; O recebedor/relançador é o 
jogador que tem direito ao segundo batimen-
to na bola numa jogada; O autor descreveu 
que o jogo inicia com um serviço, ou seja, 
um jogador serve a bola para o adversário, 
está deve ser rebatida com a raquete, sendo 
que ao realizar esta ação é classificada como 
um serviço pode ser Bom, Mau ou Nulo. 
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O serviço Bom cada atleta deve servir duas 
vezes consecutivo alternadamente. Por sua 
vez, para dar continuidade ao jogo a bola 
deve ser rebatida, ou seja, a devolução que 
se caracteriza em rebater a bola diretamen-
te para o campo adversário com objetivo de 
fazer o ponto do jogo, o aluno será decla-
rado vencedor do set quando atingir onze 
pontos antes do adversário com diferença 
de dois pontos. Com essa dinâmica simples, 
o tênis de mesa abre possibilidades para 
o desenvolvimento de muitas habilidades.

 
O esporte bem estruturado, bem orienta-

do, com conteúdos programáticos e unida-
des de aulas adequadamente elaboradas e 
baseadas em conhecimento científico com-
provado, pode sim contribuir para o desen-
volvimento lúdico da criança assim como 
influenciar diretamente na formação do per-
fil social, intelectual, mental e psicológico.

Há uma tendência mundial em pro-
mover a saúde da população atra-
vés do esporte. O perfil de uma 
atividade física que promova amplo desenvol-
vimento intelectual deve sem dúvida possuir:

Altos níveis de raciocínio lógico, intuiti-
vo e criativo, Orientar a organização pes-
soal e coletiva, almejando e atingindo me-
tas pessoais, Trabalhar em equipe e em um 
ambiente de cooperativismo e dinamismo.

Um estudo científico alemão intitulado “Eini-
gen Charakteristiken der Ruckhanangriff”, de-
clara o TM como o segundo esporte no mundo 
a fazer um maior uso das faculdades cerebrais.

Com uma proporção de 61%, a concentração, 
o raciocínio lógico, o raciocínio intuitivo e o ra-
ciocínio criativo dominam os aspectos do jogo, 
relegando aos 39% restantes os vários tipos 
de coordenação, aspectos técnicos e físicos. 

O TM pode então ser considerado um 
excelente instrumento pedagógico pe-
las instituições em virtude da alta taxa de 
estímulos cerebrais aliados aos compo-
nentes físicos necessários ao desenvol-
vimento completo dos seres humanos.

Vários países têm se destacado pela in-
trodução do TM em suas culturas esporti-
vas e educacionais, em sistemas privados 
ou governamentais. Como exemplos, a Jor-
dânia e a República da Eslovênia, desenvol-
veram sistemas de reconhecimento de ta-
lentos esportivos com grandes resultados 
em performance em diversas modalidades.

 Objetivos

Difundir o esporte entre os alunos, pais, co-
munidade e todos os envolvidos nesse projeto;

Propiciar através da modalidade Tênis de 
Mesa uma alternativa de esporte universal, 
focado para o lazer, a educação de pessoas 
como um todo ou a competição qualificada;

Inserir um desporto escolar propí-
cio ao desenvolvimento da motricidade, 
da percepção, disciplina e concentração;



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

342

Tênis de Mesa Pingue-Pongue

Esporte Olímpico e Paraolímpico, com cam-
peonatos mundiais realizados regularmente.

Lazer, atividade lúdico sem ex-
pressão, basicamente recreativo.

Exige material com especifica-
ções técnicas definidas pela Con-
federação Internacional (ITTF).

Pode ser jogado com qualquer ra-
quete de madeira e qualquer bola.

Possui inúmeros fundamentos técnicos a se-
rem aprendidos, praticados e desenvolvidos.

Não requer técnica apurada para jogar

O sistema de regras e pontuação é 
mundialmente difundido pela ITTF.

Não possui regras definidas, 
nem organização de entidades.

É amplamente difundido na Euro-
pa, Ásia e América Latina, constituin-
do atividade profissional rentável.

Jogado principalmen-
te no Brasil, não gerador de renda.

O tipo de equipamento escolhido pelo 
jogador influencia seu desempenho.

Não existem dispositi-
vos para melhorar a jogabilidade.
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Benefícios da prática do Tênis de Mesa:
 
A exemplo do que ocorre no Xa-

drez, para se desenvolver no TM o alu-
no deve ser capaz de compreender as di-
versas alternativas de jogadas, bem como 
as prováveis respostas dos adversários.

          
A diversidade das características dos ma-

teriais (atrito da superfície da borracha, va-
riação da espessura da esponja, dureza da 
madeira), bem como as características psico-
lógicas, estilo de empunhar a raquete e ha-
bilidades motoras do adversário, desenvolve 
um entendimento das diversas alternativas 
para confrontar os muitos estilos de jogo.

 
CONTEÚDOS E ARTICULAÇÃO COM 
O PROJETO PEDAGÓGICO

O Programa “Tênis de Mesa” terá suas 
atividades desenvolvidas em consonân-
cia com as diretrizes educacionais das 
“Orientações Curriculares: Expectati-
vas de aprendizagens e Orientações Di-
dáticas” e do “Projeto Pedagógico”.

Os conteúdos descritos anteriormente se-
rão abordados valorizando e estimulando o 
hábito pela leitura e a produção de textos, 
onde os alunos poderão expressar suas ex-
periências e opiniões sobre o projeto. Es-
timularei a participação de alunos com difi-
culdades de aprendizagens e problemas de 
indisciplina, e isso vai de encontro com o 
Projeto Pedagógico “Ler e Escrever” que tem 
como objetivo desenvolver e estimular o há-
bito pela leitura e escrita em todos os alunos. 

• Primeiro contato com a bolinha
Consiste numa série de exercícios progres-

sivos, fazendo com que o aluno familiarize-
-se com a bolinha, a raquete e a mesa. Nos 
primeiros exercícios, pode-se utilizar bexiga 
no lugar da bolinha para facilitar a adaptação.

• Tipos de Empunhaduras
Estilo Caneta
Estilo Clássico 

• Posição Fundamental 

• Fundamentos Técnicos Básicos
Forehand (golpe de Direita)
Drive
Topspin
Smash ou Cortada
Backhand (golpe de esquerda)
Variantes de Backhand
Chopp 

• Saque ou Serviço 

• Noções de Efeito 

• Regras
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PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

No primeiro encontro os alunos serão infor-
mados sobre regras e disciplina a serem se-
guidas durante as aulas e conhecerão sobre a 
história e importância do Tênis de Mesa na es-
cola. Os alunos serão estimulados a comentar 
sobre o tema e o professor fará a mediação.

A partir do segundo encontro, usan-
do como recurso aulas expositivas prá-
ticas serão estudadas as regras básicas 
do jogo e a conduta ética dos jogadores.

  
A cada encontro, e respeitando sempre o avan-

ço de cada turma, serão apresentados desafios 
dentro dos fundamentos e Táticas do Esporte. 
Os alunos jogarão entre si e com o professor. 

Os alunos produzirão textos e cartazes sobre 
o xadrez para exposição em murais da escola.

Será realizado um torneio in-
terno de xadrez entre os alunos.

 
Os alunos serão incentivados a participa-

rem de torneios fora do ambiente escolar.
 

RECURSOS MATERIAIS

• 2 mesas oficiais de tênis de mesa; 

• 12 raquetes; 

• 100 bolas de 40 mm; 

• 2 conjuntos de suporte e rede; 

•  Armário com cadeado para guardar o 
material.

 ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Cada aluno terá uma ficha individual de 
acompanhamento de presença e desempe-
nho/aproveitamento durante as etapas de 
projeto, atualizada constantemente pelo 
professor. A avaliação será contínua com 
base na observação, realização de traba-
lhos individuais e em grupos, pesquisas e o 
acompanhamento sistemático de todo pro-
cesso dando ênfase aos aspectos cogni-
tivos, afetivos e sociais. Espera-se que os 
alunos incorporem valores, atitudes e co-
nhecimentos relacionados ao Tênis de Mesa.
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INCLUSÃO DA CRIANÇA SURDA NA ESCOLA PÚBLICA

RESUMO

O presente artigo tem por finalidade analisar e compreender como funciona o processo de in-
clusão de uma criança surda na escola pública revisando o uso da língua de sinais mais conhecido 
como LIBRAS que é a principal língua usada entre os surdos. O sujeito deve adquirir a língua de 
sinais, como primeira língua, de forma natural e uma segunda língua, à língua da sociedade ouvin-
te majoritária (oral e/ou escrita), construídas por intermédio das bases linguísticas obtidas por 
meio da língua de sinais. A metodologia usada no presente artigo é baseada em revisão biblio-
gráfica de modo que o objetivo principal é reconhecer a Libras como a língua materna dos surdos. 

Palavras-chave: Inclusão; Libras; Língua dos Sinais.
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INTRODUÇÃO

Uma das necessidades humanas mais im-
portantes é a comunicação tanto escritas 
quanto as faladas de modo que facilite a 
vida do ser humano para que ele se intera-
ja, se comunique, se conheça e exponha 
suas ideias, seus pensamentos. Para Qua-
dros (2006, p. 35), a língua de sinais “é uma 
língua espacial visual, pois utiliza a visão 
para captar as mensagens e os movimentos, 
principalmente das mãos, para transmiti-la”. 
Distinguem-se das línguas orais pela utiliza-
ção do canal comunicativo, enquanto as lín-
guas orais utilizam canal oral-auditivo, as lín-
guas de sinais utilizam canal gestual-visual. 

Entende-se como Língua Brasileira de Si-
nais - Libras a forma de comunica- ção e 
expressão, em que o sistema linguístico de 
natureza visual motora, com estrutura gra-
matical própria, constitui um sistema linguís-
tico de transmissão de ideias e fatos, oriun-
dos de comunidades de pessoas surdas do 
Brasil. (Lei nº 10.436, de 24 abril de 2002).

A Educação Inclusiva no Brasil é um assun-
to que vem sendo discutido de forma que 
atenda melhor as crianças principalmente 
quando trata se de crianças com surdez. Per-
cebe se que há uma preocupação maior no 
que se refere a aprendizagem e nos recur-
sos que não são adequados para suprir as 
necessidades de uma comunidade surda de 
forma que auxiliem no processo de comuni-
cação com o outro sendo ele ouvinte ou não. 

O surdo percebe o mundo de forma dife-
renciada dos ouvintes, através de uma experi-
ência visual e faz uso de uma linguagem espe-
cífica para isso a língua de sinais. Esta língua 
é, antes de tudo, a imagem do pensamento 
dos surdos e faz parte da experiência vivida 
da comunidade surda. Como artefato cultural, 
a língua de sinais também é submetida à sig-
nificação social a partir de critérios valoriza-
dos, sendo aprovada como sistema de lingua-
gem rica e independente (QUADROS, 2006). 

O presente estudo aborda alternativas para 
a comunicação e o processo ensino aprendi-
zagem da Língua Portuguesa para a pessoa 
surda, tendo em vista as dificuldades que 
elas encontram para se comunicarem com 
os ouvintes, de modo especial no que se re-
fere à escolaridade. As barreiras encontra-
das como, a de serem privados de receber 
informações que estabelecem o desenvol-
vimento da comunicação, fazem com que a 
pessoa surda se afaste do meio escolar e so-
cial, isolando-se no seu mundo de silêncio.

Bueno (1993) afirma que: 
[...] educação geral, por seu lado, ofereceu 

chancela a esse isolamento, com a aceitação 
de que somente o saber especializado poderia 
dar conta da educação do excepcional defini-
do a priori como aquele que, por característi-
cas intrínsecas, diferentes das da espécie, não 
poderia aproveitar os processos correntes de 
escolarização e de integração social, necessi-
tando, portanto, de formas especiais para re-
alizar aquilo que os normais fazem de forma 
“natural e espontâneo (BUENO, 1993, p. 15). 
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Segundo Fernandes (2003), linguagem é 
um sistema de comunicação natural ou arti-
ficial, já o conceito de língua é mais restrito. 
Língua é um tipo de linguagem e define-se 
como um sistema abstrato de regras grama-
ticais. Além disso, ressalta-se o conceito de 
língua não só como meio de comunicação, 
mas, também, como um dos principais instru-
mentos de desenvolvimento dos processos 
cognitivos do ser humano e, evidentemente, 
de seu pensamento. Por isso, a presença de 
uma língua é considerada fator indispensável 
ao desenvolvimento dos processos mentais.

Segundo Moura (2000), a educação e in-
serção social dos surdos constituem um sério 
problema, e muitos caminhos têm sido segui-
dos na busca de uma solução. A oficialização 
da Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) em 
abril de 2002 (Lei n. 10.436, de 24 de abril de 
2002) começa a abrir novos caminhos, sem, 
no entanto, deixar de gerar polêmicas por 
profissionais que trabalham com surdos e por 
surdos oralizados, que não se sentem parte 
de uma comunidade surda e não veem mé-
rito nessa vitória para a comunidade surda.

A lei 10.436 reconhece a legitimidade da 
Língua Brasileira de Sinais LIBRAS e com 
isso seu uso pelas comunidades surdas ga-
nha respaldo do poder e dos serviços pú-
blicos. Esta lei foi regulamentada em 22 de 
dezembro de 2005, pelo Decreto de nº. 
5.626/05 que estabelece a inclusão da LI-
BRAS como disciplina curricular no ensino 
público e privado, e sistemas de ensino esta-
duais, municipais e federais (Cap. II, art. 3º). 

Este decreto, no capítulo VI, Art. 22, incisos I 
e II, estabelece uma educação inclusiva para os 
surdos, numa modalidade bilíngue em sua es-
colarização básica, garantindo-se a estes alu-
nos, educadores capacitados e a presença do 
intérprete nessas classes (MENEZES, 2006).

 LÍNGUA DE SINAIS

A Língua de Sinais Brasileira - LIBRAS, re-
conhecida no Brasil desde abril de 2002, 
ainda continua desconhecida pela maioria 
da população brasileira, considerada mui-
tas vezes de mímicas e gestos, utilizada pe-
los alunos surdos na ausência da oralidade. 
Como eles fazem parte de uma minoria lin-
guística é evidente que os mesmos neces-
sitem além da sua língua natural - a Língua 
de Sinais, a apropriação também da Língua 
Portuguesa, ampliando seus conhecimentos. 
Diante dessa necessidade surge a propos-
ta que pressupõe a aprendizagem de duas 
línguas, a Língua de Sinais Brasileira e a Lín-
gua Portuguesa (FERNANDES, p. 1, 2004).

Para Quadros e Karnopp (2004), a principal 
diferença das línguas de sinais, com relação às 
línguas orais, não é somente pela sua modali-
dade viso-espacial, mas, sim, pela simultanei-
dade dos elementos das LS‟s. Ou seja, é pela 
modalidade de percepção e produção que os 
sinais são percebidos pela visão e produzidos 
ou articulados pelas mãos. Isso é bem escla-
recido em Guarinello, quando ela diz que: 
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[...] Outros achados das pesquisas referem-
-se ao uso do espaço topográfico e à simulta-
neidade dos aspectos gramaticais. Essas duas 
características denotam uma língua proces-
sada pelo canal viso-espacial e determinam a 
diferença estrutural em relação à modalidade 
auditivo-oral [...] (GUARINELLO, 2007, p. 50).

A língua de sinais representa um papel 
expressivo na vida do sujeito surdo, con-
duzindo-o, por intermédio de uma língua 
estruturada, ao desenvolvimento pleno. 
Harrison (2000) refere que essa língua for-
nece para a criança surda a oportunidade 
de ter acesso à aquisição de linguagem e 
de conhecimento de mundo e de si mesma.

Essa língua, como qualquer outra, deve ser 
inserida na vida da criança nos três primeiros 
anos de idade, para que a criança a adquirir 
naturalmente. No entanto, de acordo com a 
realidade de nosso país, a detecção da sur-
dez nem sempre ocorre até o primeiro ano 
de vida, assim como o acesso à língua de si-
nais é tardio. Dificilmente a importância da 
LIBRAS é apontada pelos profissionais que 
dão o diagnóstico da surdez aos pais. É fun-
damental que os profissionais transmitem 
para a família da criança surda as diferentes 
propostas de trabalho fonoaudiológico e in-
formem sobre a importância da LIBRAS para 
o seu processo educacional, social, cultural, 
como também suas concepções e consequên-
cias para o desenvolvimento geral do surdo. 

É essencial esclarecer e, como sugere Harri-
son (2000), propiciar linguagem no tempo es-
perado, pois assim esta poderá trazer benefí-
cios para a criança e para a dinâmica familiar.

A identidade cultural surda é formada 
através do pertencimento a uma cultura, 
por isso, o surdo está sempre em situação 
de necessidade com o outro igual, sendo 
a cultura surda o local onde o surdo cons-
trói sua subjetividade de forma a assegurar 
a sua sobrevivência e a ter seu status den-
tro das múltiplas culturas (QUADROS, 2006)

Segundo Kyle (1999), a língua de sinais 
é natural para o surdo, pois é adquirida de 
forma rápida e espontânea, por isso a crian-
ça surda precisa ter acesso à língua de si-
nais o mais cedo possível, antes mesmo do 
seu ingresso na escola. Daí a necessidade 
de a criança surda, filha de pais ouvintes, 
bem como de sua família terem contato com 
adultos surdos, usuários de língua de sinais.

O surdo percebe o mundo de forma diferen-
ciada dos ouvintes, através de uma experiên-
cia visual e faz uso de uma linguagem especí-
fica para isso a língua de sinais. Esta língua é, 
antes de tudo, a imagem do pensamento dos 
surdos e faz parte da experiência vivida da 
comunidade surda. Como artefato cultural, a 
língua de sinais também é submetida à sig-
nificação social a partir de critérios valoriza-
dos, sendo aprovada como sistema de lingua-
gem rica e independente (QUADROS,2006). 
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Para Fernandes (2004, p. 2), os alunos sur-
dos constantemente são isolados do convívio 
com o ouvinte nas suas manifestações em 
Língua de Sinais e discriminados nas produ-
ções acadêmicas em Língua Portuguesa. A 
diferença linguística manifestada na comu-
nicação visual que tem na LIBRAS, é ignora-
da. As mesmas práticas metodológicas e de 
avaliação utilizadas com o aluno ouvinte no 
contexto escolar são desenvolvidas com o 
aluno surdo, buscando os mesmos resulta-
dos, desencadeando o abandono por não ser 
compreendido no mundo ouvinte, poden-
do ser ativo no processo de aprendizagem. 

 

Para Karnopp (2004):
Ser surdo é usuário da língua de sinais é 

enfrentar ‘também’ uma situação bilíngue, 
pois o surdo está exposto à língua portugue-
sa tanto na modalidade oral quanto escrita. 
Assim, utilizar tanto a língua de sinais quan-
to a língua portuguesa na escola e possibili-
tar o estudo dessas línguas pode significar o 
acesso à expressão, à compreensão e à ex-
plicitação de como  as pessoas (tanto surdas 
quanto ouvintes) se comportam quando pre-
tendem comunicar-se de forma mais eficaz 
e obter êxito nas interações e nas interven-
ções que empreendem. Aqui o acesso à pala-
vra (em sinais e na escrita) é traduzido como 
uma forma de acesso das pessoas ao mundo 
social e linguístico, sendo condição mínima e 
necessária para que o aluno possa participar 
efetivamente da aula, entendendo e fazen-
do-se entender (KARNOPP, 2004, p. 106).

Em sala de aula, percebemos que os alu-
nos com surdez enfrentam dificuldades na 
assimilação de conteúdos em decorrência da 
perda da audição e da forma como são estru-
turadas as propostas educacionais. Muitos 
alunos podem ser prejudicados pela falta de 
compreensão e/ou encaminhamentos inade-
quados ao potencial cognitivo, sócio afetivo, 
linguístico e cultural, enfrentando precon-
ceitos existentes no meio em que vive e na 
sociedade. Decorrente disso achamos per-
tinente à possibilidade da aprendizagem de 
uma segunda língua, ampliando na comunica-
ção o significado das palavras escritas, facili-
tando o desenvolvimento e a aprendizagem. 

Para Salles (2007): 
Essa realidade de fracasso é enfim o resul-

tado de uma gama complexa de represen-
tações sociais, sejam históricas, culturais, 
linguísticas, políticas, respaldadas em con-
cepções equivocadas que reforçam práticas 
em que o surdo é condicionado a superar 
a deficiência, buscando tornar-se igual aos 
demais. Com a constatação de tais realida-
des e dos resultados apresentados pelos 
surdos, o bilinguismo e as questões impli-
cadas nessa proposta educacional se apre-
sentam como uma forma de subsidiar a re-
flexão sobre a educação da pessoa surda 
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(SALLES, 2007, p. 57).
Consideramos que só a LIBRAS, sem pro-

fessor bilíngue e/ou intérprete na sala de aula, 
não é o suficiente para o desenvolvimento da 
escolaridade do aluno com surdez. Além de, a 
escola ter o compromisso com os alunos em 
geral, os professores devem conhecer e uti-
lizar a LIBRAS de forma que seja comparti-
lhada com os alunos surdos na sala de aula, 
tornando o ambiente estimulador, desafiando 
o pensamento, explorando as potencialida-
des em todos os sentidos (MEC, 2007, p. 14).

O plano principal é levar o deficiente au-
ditivo a sério na busca de um tratamento 
melhor aos diferentes então passa- se a ob-
servar que o mesmo precisa ser incluído, ele 
está incluído apesar de toda discriminação e 
o atrativo legal tem esse fundamento. Inclu-
so em uma sociedade discriminatória e pre-
conceituosa, o deficiente auditivo passa a 
necessitar de auxílio dos membros desta so-
ciedade que o rejeita para sua sobrevivência 
o desenvolvimento (BOTELHO, 2002, p. 56).

BILINGUISMO

Bilinguismo, é o uso de dois ou mais sis-
temas distintos da linguagem pela mesma 
pessoa, é uma proposta de ensino, aces-
sível à criança surda e ouvinte, duas lín-
guas no contexto escolar, fazendo parte da 
proposta pedagógica, e em que profissio-
nais através da LIBRAS possam melhorar 
o ensino–aprendizagem do o aluno surdo. 

O Bilinguismo é considerado algo mais 
do que o simples uso de duas línguas. É 
uma perspectiva educacional que está li-
gada a mudanças do sistema educacional. 

A educação bilíngue consiste na aquisi-
ção da Língua de Sinais como língua ma-
terna e Língua Portuguesa como uma se-
gunda língua (FERNANDES, 2006, p. 122). 

A abordagem bilíngue (FERNANDES, 
2011) parte do pressuposto que a educa-
ção para surdos acontece em duas línguas: 
L1 – Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) e 
L2 – Língua Portuguesa (a escrita obrigato-
riamente e oral possivelmente, já que nem 
todos os surdos têm oportunidades de de-
senvolver a oralidade, como segunda língua). 

Dessa maneira, o Bilinguismo é uma pro-
posta de ensino usada por escolas que se 
propõem a tomar acessível à criança sur-
da as duas línguas no contexto escolar. 
Nesse momento, essa é uma das abor-
dagens surdos com grande repercussão 
atualmente no Brasil (STROBEL, 2008).

De acordo com Fernandes (2011), a efeti-
vação de um processo educacional com enfo-
que bilíngue para surdos precisa envolver uma 
diversidade de possibilidades e contextos de 
atendimento, de acordo com a realidade de 
cada município assim como a disponibilidade 
de profissionais habilitados nessa modalidade 
educacional. Ainda, ressalta a importância de 
haver serviços especializados para assegurar 
os atendimentos necessários dos alunos sur-
dos, a presença do intérprete de LIBRAS/Lín-
gua Portuguesa, do instrutor surdo na esco-
la, classes de educação bilíngue, instituições 
especializadas e escola de educação bilíngue.

Soares (1999, p. 218) fala sobre a falta de 
conhecimento acerca desta língua ao dizer 
que “a LIBRAS é vista como uma metodolo-
gia oral e por ser considerada apenas como 
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mímica, motivaram a cultura hegemônica 
ouvinte a estigmatizar a condenarem o uso 
desta língua considerando-a imprópria”. E 
muitas vezes também foi vista na educa-
ção do surdo como algo prejudicial à aqui-
sição da linguagem oral, bem como a sua 
integração na sociedade (SOARES, 1999).

Soares (1999, p. 219) afirma que “a língua 
de sinais é uma linguagem autêntica, com uma 
estrutura gramatical própria e com possibili-
dades de expressão em qualquer nível de abs-
tração”. Por ser tão completa quanto à língua 
oral é adequada, pode e deve ser utilizada no 
processo ensino e aprendizagem, exercendo o 
desenvolvimento, a comunicação e a educação 
dos alunos marcados por uma falta, a audição.

Para Quadros (apud FERNANDES, 2006), 
o Bilinguismo na educação do surdo envolve 
questões sociais, culturais e políticas. Nesta 
perspectiva bilíngue, a educação do aluno 
surdo deve ter um currículo organizado em 
uma perspectiva visual, espacial, para ga-
rantir o acesso a todos os conteúdos esco-
lares utilizando a Língua de Sinais Brasileira. 

A educação Bilíngue para surdos pode es-
tar inserida em diferentes contextos, sendo 
indispensável à presença de professor bilín-
gue, garantindo a permanência da criança 
surda na escola, independente do contexto 
de cada Estado ou Município. A cultura visu-
al dos surdos oferece ampla representação 
de mundo, de maneira simultânea e multidi-
mensional e não na forma da comunicação 
oral e escrita, ela é desconhecida pela maio-
ria da população, mas oferece compreensão 
das pessoas surdas como parte de uma mi-
noria linguística (FERNANDES, 2004 p. 2).

Grosjean (1994) baseia seu concei-
to de bilinguismo na ideia de uso: bilín-
gues são pessoas que utilizam duas ou 
mais línguas ou dialetos no seu dia a dia. 

Segundo o autor, essa definição inclui desde 
o imigrante que fala com dificuldade a língua 
do país que o acolheu até o intérprete profis-
sional que é totalmente fluente nas duas lín-
guas. Entre esses extremos, há o estrangeiro 
que interage com amigos, o cientista que lê e 
escreve artigo em uma segunda língua (mas 
que raramente fala), o membro de uma mi-
noria linguística que usa a língua minoritária 
somente em casa e a majoritária nos outros 
lugares, a pessoa surda que utiliza a língua 
dos sinais com seus amigos, mas gestos com 
pessoas que não são surdas, etc. Para o au-
tor, o importante é que, para além da gran-
de diversidade existente entre essas pesso-
as, todas elas compartilham algo em comum: 
levam suas vidas com duas ou mais línguas.

Conforme Edwards (2006), grande parte 
do bilinguismo tem muito pouca importância 
emocional e psicológica, mas refletem ape-
nas as exigências da vida contemporânea (o 
que está no primeiro grupo acima referido): 
as influências puramente instrumentais ne-
cessárias para conduzir simples transações 
comerciais, por exemplo, que não são mais 
do que breves excursões a um campo étnico.
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CONCEITOS SOBRE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NOS ANOS 
INICIAIS DE ESCOLARIZAÇÃO

RESUMO 

Esta pesquisa aborda os conceitos de Alfabetização e Letramento na Educação com o 
foco aos anos iniciais de escolarização, educação infantil e primeiros anos do ensino fun-
damental. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é apresentar os conceitos e defi-
nições que envolvem os dois termos, analisando o processo de mudança das teorias edu-
cacionais pertinentes ao tema estudado, passamos aos conceitos de Alfabetização como 
decifração de códigos e Letramento como práticas de leitura e escrita com função social. 
O termo Letramento passa a ser utilizado em meados de 1980, concomitantemente com os 
questionamentos sobre os métodos de alfabetização, em sua natureza teórica e metodo-
lógica, nesta época, apareciam diversas críticas aos métodos tradicionais de Alfabetização, 
no qual a escrita era uma mera representação da linguagem oral e o ler e escrever eram 
baseados a atividades de codificação e decodificação. O currículo escolar deve estar em 
sintonia com as diferentes formas de letramentos, com a produção cultural que acontece 
no entorno e com o meio social para permitir que os estudantes se apropriem das práticas 
de leitura e escrita em suas diferentes formas e em seus diferentes meios de divulgação.

Palavras-chave:  Alfabetização; Letramento; Ensino Fundamental; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Esta pesquisa aborda os conceitos de Alfabetização e Letramento na Educação com o foco 
aos anos iniciais de escolarização, educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental. 

Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é apresentar os conceitos e definições 
que envolvem os dois termos, analisando o processo de mudança das teorias educacio-
nais pertinentes ao tema estudado, passamos aos conceitos de Alfabetização como de-
cifração de códigos e Letramento como práticas de leitura e escrita com função social. 

O termo Letramento passa a ser utilizado em meados de 1980, concomitantemen-
te com os questionamentos sobre os métodos de alfabetização, em sua natureza te-
órica e metodológica, nesta época, apareciam diversas críticas aos métodos tradicio-
nais de Alfabetização, no qual a escrita era uma mera representação da linguagem 
oral e o ler e escrever eram baseados a atividades de codificação e decodificação. 

Atualmente, para participar de maneira efetiva das práticas sociais, é preci-
so uma postura contemporânea nos modos de ler e escrever, não basta ser alfa-
betizado, é preciso ser letrado, já que os textos não são mais apenas impressos. 

Os textos, no contexto da sociedade atual são constituídos de diferentes lingua-
gens, um vídeo clip por exemplo, possui a linguagem verbal, a musical e o imagético. 

O sentido daquilo que está sendo visto se dá na articulação entre as dife-
rentes linguagens ali expostas. Esses textos são chamados de multimodais, ou 
seja, constituídos por diferentes modalidades ou modos de uso de linguagem.

Diante dessa realidade, temos que o letramento necessário para que o indivíduo seja efi-
ciente é muito mais complexo, para se compreender e ler um único texto é necessária a 
articulação de diferentes capacidades linguísticas e o estabelecimento de relações com o 
cotidiano vivido e as práticas sociais que permeiam o contexto no qual o sujeito está inserido.

O currículo escolar deve estar em sintonia com as diferentes formas de letra-
mentos, com a produção cultural que acontece no entorno e com o meio so-
cial para permitir que os estudantes se apropriem das práticas de leitu-
ra e escrita em suas diferentes formas e em seus diferentes meios de divulgação.
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OS PRINCIPAIS CONCEITOS SOBRE 
ALFABETIZAÇÃO

Segundo Cook-Gumperz (1991) os deba-
tes sobre alfabetização começaram a ser 
discutidos na década de 60, a escola teria 
que estar envolvida nas mudanças da socie-
dade e dentre as questões debatidas estava 
a dificuldade que os alunos apresentavam 
na aquisição da leitura e da escrita, que de-
veriam considerar também as demais expe-
riências de aprendizagem que eram viven-
ciadas fora do contexto escolar, em casa. 

A partir da década de 1980, o ensino da 
leitura e da escrita com o foco na aquisição 
de habilidades que destacavam a memori-
zação de palavras e silabas ou frases fora 
de contexto, passa a ser criticado e discuti-
do pelos pesquisadores dos diferentes cam-
pos de conhecimento que buscavam outra 
definição para o sentido de alfabetização. 

Nas práticas tradicionais de ensino, os textos, 
em sua maioria, eram literários, com a mudan-
ça de paradigma no contexto de alfabetização, 
o conceito de texto é mais amplo, abrangendo 
textos escritos e orais. Neste sentido quando 
utilizamos o texto oral como uma forma de 
ensino, torna-se necessário um novo plane-
jamento de ações para a aprendizagem, que 
vise o desenvolvimento de tais habilidades. 

O trabalho com o texto, na Alfabetização, 
apresenta inúmeras possibilidades além da 
compreensão textual (construção de sentido): 
o texto permite ao professor trabalhar todos os 
aspectos relacionados com o processo de Al-
fabetização, envolvendo a formação da cons-
ciência fonológica, relação grafema – fonema, 
todos os aspectos da escrita enquanto código, 
suas relações com a linguagem oral, as conven-
ções ortográficas etc. (LEITE, 2006, p. 459).

Os questionamentos e debates sobre Al-
fabetização começam na década de 60 e ti-
nham como base as dificuldades apresenta-
das na aquisição da leitura e da escrita, neste 
sentido, estas aprendizagens deveriam estar 
relacionadas com as demais experiências vi-
venciadas fora do âmbito escolar, em casa 
e no meio social. Com estes questionamen-
tos, a partir de 1980, o ensino da leitura e 
da escrita, que priorizava a memorização, 
passa a ser criticado e diferente pesquisa-
dores de diversas áreas passam a estudar 
tal questão, buscando uma nova definição.

Compreender a linguagem como uma ma-
neira de interação e comunicação entre as 
pessoas traz implicações diretas na organiza-
ção do processo de ensino e aprendizagem. 
A partir do momento em que se repensem 
as formas de ensinar e aprender temos que 
a alfabetização precisa ocorrer de manei-
ra discursiva com  a produção de diferentes 
linguagens, neste sentido as práticas sociais 
devem estar presentes no contexto esco-
lar de forma que tenha uma relação com as 
práticas que ocorrem fora deste âmbito . 

O processo de Alfabetização escolar, como 
toda prática educacional, não é uma ativi-
dade ideologicamente neutra. Embora hoje 
exista, entre os educadores e pesquisadores, 
um amplo reconhecimento de que a Alfabe-
tização é um processo multideterminado, 
que depende do conhecimento acumulado 
por diversas áreas afins – destacando-se a 
Linguística e a Psicologia – entendo que a 
direção e qualidade desse trabalho depen-
dem, em grande parte, das concepções po-
lítico-ideológicas assumidas pelo professor, 
compartilhadas pelo grupo de educadores do 
qual participa e pelos profissionais da esco-
la como um todo (LEITE, 2006, p. 460-461).
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As contribuições de Emília Ferreiro e Ana Te-
berosky são muito importantes no processo de 
mudança de paradigma sobre a Alfabetização, 
as autoras rompem com a concepção de língua 
escrita como código pautado em atividades 
de memorização e defendem uma concepção 
de língua escrita como um sistema alfabético. 
Na aprendizagem desse sistema, segundo as 
autoras, as crianças ou os adultos analfabetos 
passavam por diferentes fases e o aluno não 
compreende neste momento, que a escrita 
representa os segmentos sonoros da palavra.

Os trabalhos desenvolvidos por Emília Fer-
reiro e Ana Teberosky trouxeram contribui-
ções importantes para o estudo da língua es-
crita, tais estudos desmistificar a concepção 
da língua escrita como um código baseado 
na memorização e passa-se a pensar a língua 
escrita como um novo sistema. Para as auto-
ras, na aprendizagem deste novo sistema os 
alunos passariam por diferentes fases, defi-
nidas como pré-silábica, silábica e alfabética. 

No processo de apropriação do sistema de 
escrita alfabética, os alunos precisam compre-
ender o funcionamento deste sistema e como 
a escrita alfabética é notada no papel consi-
derando os segmentos sonoros. Por meio da 
interação com a língua escrita, compreenden-
do os seus usos e funções, o aluno aprende, 
desconstruindo a hipótese de aprendizagem 
por meio de leituras nas cartilhas tradicionais.

As ideias elaboradas pelas crianças nesse 
processo de conhecimento foram analisa-
das por Ferreiro e Teberosky em uma teoria 
denominada psicogênese da língua escrita, 
que explica quais são tais ideias, analisando 
os critérios utilizados pelas crianças inves-
tigadas para justificar suas escritas e as lei-
turas feitas de textos a elas apresentados. 

O estudo mostra que as justificativas apre-
sentadas procuram (e possuem) uma lógica 
que deriva das relações que as crianças estabe-
lecem com os aspectos da escrita que são ob-
serváveis por elas em cada etapa do processo 
de conhecimento (SÃO PAULO, 2019, p. 69).

 
Segundo Klein (1996) existem alguns equí-

vocos quando falamos em modelo cons-
trutivista de alfabetização, o primeiro se-
ria o fato de que só o aluno constrói o seu 
próprio conhecimento; o segundo o fato 
de que o professor deve respeitar as carac-
terísticas individuais do aluno e o terceiro 
o fato de que o professor deve respeitar o 
erro do aluno porque o erro é construtivo.

Tendo como base as ideias de Soares (2003), 
sobre o construtivismo temos que o método 
contribuiu para a confirmação de que a alfa-
betização não é compatível com a proposta 
de métodos pedagógicos, desta forma, a alfa-
betização ocorre de forma aleatória, bastando 
criar condições para que a criança tenha aces-
so e convívio com os materiais escritos que 
fazem parte do meio e das práticas sociais.

[...] a visão da alfabetização como uma ha-
bilidade baseada na escola pode ser consti-
tuída de forma menos otimista em torno do 
fato de que, já que as escolas continuam a 
ser uma poderosa força na transmissão se-
letiva do conhecimento e da distribuição de 
oportunidades sociais, seria melhor que en-
tendêssemos seu funcionamento em maiores 
detalhes (COOK-GUMPERZ, 1991, p. 17).
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Segundo Cook-Gumperz (1991) frequen-
temente, os professores cooperam com as 
crianças na produção de narrativas orais, 
mostrando assim, pelo exemplo, como esta 
transição é feita. Surgem dificuldades, en-
tretanto, quando as crianças de grupos mi-
noritários têm problemas em se adaptar às 
expectativas de desempenho dos profes-
sores e quando, apesar das boas intenções, 
a comunicação das crianças dos grupos mi-
noritários deixa de ser eficiente em ter-
mos de normas estabelecidas pela escola.

Nas relações sociais, a escrita é utilizada 
através de textos, escritos ou orais; é atra-
vés deles que se dão as relações cotidianas 
entre os indivíduos e a escrita. Daí a razão 
pela qual o texto tenha assumido uma fun-
ção de destaque nas propostas atuais sobre 
o processo de Alfabetização. Além disso, se 
a escrita circula socialmente através de tex-
tos, então o processo de aquisição da escrita 
só pode ser desenvolvido através dos textos 
reais, ou seja, dos textos que estão presen-
tes no ambiente social. Essa é a justificativa 
pela qual alguns autores contrastam os cha-
mados textos reais com os textos não ver-
dadeiros: estes seriam, por exemplo, aqueles 
textos presentes apenas na escola, como os 
encontrados em muitas cartilhas, caracte-
rizados pela incoerência e pela pobreza de 
elementos coesivos (LEITE, 2006, p. 458).

Célestin Freinet, pedagogo francês, foi o 
criador do método natural de ensino no qual 
a aprendizagem deveria aproveitar o meio na-
tural e os elementos da natureza, tendo como 
objetivo a formação de um ser humano mais li-
vre e com mais autonomia, que fosse capaz de 
contribuir para a transformação da sociedade.

 

Segundo Freinet (1978) seria necessá-
rio conhecer o aluno e o meio social que o 
cerca, para que fosse possível o desenvol-
vimento da aprendizagem, orientando os 
alunos por meio de uma pedagogia do mo-
vimento e da construção, na qual os alu-
nos fossem capazes de criar e imaginar, tor-
nando a escola viva, um local em que haja 
significado para ações ali desenvolvidas.

De nosso ponto de vista, algumas mudanças 
serão necessárias para trabalharmos sob novas 
bases a alfabetização. É importante enfatizar 
que não serão apenas mudanças de método 
e técnicas, porque o método não cria conhe-
cimentos e novas técnicas, apenas, não resol-
vem problemas, transformando-se em receitas 
que não garantem a melhoria do ensino e dos 
seus resultados (MORTATTI, 2000, p. 252).

Os métodos utilizados na alfabetização mo-
dificam-se com o passar dos tempos, com 
base em estudos, pesquisas, mudanças na so-
ciedade e novas demandas sociais. Passamos 
a conceituar os métodos de alfabetização 
considerados tradicionais e que foram utili-
zados nas escolas brasileiras por vários anos 
e até hoje ainda encontramos escolas que 
adotam o modelo tradicional como prática.

O Método Sintético, no que diz respei-
to aos procedimentos mentais ou ponto 
de partida para o ensino, se dá das partes 
para o todo, ou seja, da síntese para a aná-
lise. Fica claro que o que se pretende en-
sinar com os métodos sintéticos é o sis-
tema alfabético e ortográfico de escrita, 
juntamente com a sua representação, orga-
nização e suas possibilidades de combinação.

De acordo com o caminho escolhido para a 
sistematização das relações fonema grafema, 
podemos subdividir o método sintético em:
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SÍNTESE DOS MÉTODOS DE 
ALFABETIZAÇÃO

Em contraposição ao método sintético, sur-
ge o método analítico, que adota, como ponto 
de partida para a alfabetização, o todo, ou seja, 
a palavra, a sentença ou contos, o processo 
parte de uma palavra que a criança já conhece 
e que tenha sobre ela um conceito. O método 
analítico prevê grande trabalho de memoriza-
ção, que exige o auxílio da família, além dis-
so, pode produzir efeito negativo em crianças 
que não têm facilidade para memorização.

Na utilização deste método é funda-
mental que se utilizem palavras que per-
tençam à linguagem da criança, que se 
explore a utilização de jogos e que o am-
biente das salas de aula tenha à disposição 
matérias de uso comum, a fim de permi-
tir que as crianças ajam com naturalidade.

CONSTRUTIVISMO E LETRAMENTO 
NAS PRÁTICAS ESCOLARES

De acordo com Ferreiro e Teberosky (2006) 
a escrita infantil segue uma linha de evolu-
ção surpreendentemente regular e é possível 
distinguir três grandes períodos da linha de 
evolução da criança no processo de apropria-
ção da escrita, cabendo subdivisões no inte-
rior de cada período. O primeiro se constitui 
na distinção entre o modo de representação 
icônico e não icônico, isto é, a diferença en-
tre desenhar e escrever. Quando não há dis-
tinções interfigurais pode não haver letras 
na escrita, apenas desenhos ou “riscos”, ou 
desenhos acompanhados de algumas letras. 

Ainda conforme as autoras o segundo pe-
ríodo é marcado pela construção de formas 
de diferenciação entre as escritas, ou seja, 
as crianças passam a buscar as condições 
necessárias para ser possível a leitura de 
algo. Para tanto, são estabelecidos dois cri-
térios: quantitativo e qualitativo. O quan-
titativo corresponde a quantidade mínima 
de letras que a criança acha necessário uma 
palavra ter para poder ser lida; o qualitati-
vo corresponde à alteração na ordem das 
letras para escrever palavras diferentes. 

Para isso, a criança realiza um grande esfor-
ço intelectual, por exemplo, nesse período, ela 
pode conhecer quatro letras apenas e construir 
a hipótese de que tudo se escreve com essas 
letras, desde que se mude a ordem delas. É aí 
que consiste no grande esforço intelectual re-
alizado por ela, que buscará formas de mudar 
a ordem dessas quatro letras para escrever 
todas as palavras que lhe forem solicitadas. 

E por fim, o terceiro período diz respei-
to a fonetização da escrita, que em três ní-
veis: silábico, silábico-alfabético e alfabético. 

Conforme Ferreiro (2006) no nível silábi-
co a criança levanta a hipótese de que cada 
parte da palavra tem relação com cada le-
tra escrita. Ou seja, a criança acredita que 
cada letra corresponde a uma sílaba e es-
creve sem omitir sílabas ou repetir letras.
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No nível intermediário, o silábico-alfabético, 
são gerados muitos conflitos. Ele corresponde 
às hipóteses que a criança vai abandonar e as 
que irá criar. Nesse período, a criança começa 
a perceber que cada sílaba não pode ser repre-
sentada apenas por uma letra, mas ainda não 
compreendeu totalmente o sistema de repre-
sentação que vê na escrita dos adultos. A es-
crita, portanto, é feita levando em considera-
ção ora a hipótese silábica e ora a alfabética. 

O período alfabético é quando a crian-
ça compreende e se apropria da lingua-
gem escrita e suas regras, e entende que 
cada um dos caracteres da escrita cor-
responde a valores menores que a sílaba.

A escola deve considerar as práticas de 
leitura e escrita que são vivenciadas fora do 
espaço escolar para que as práticas de letra-
mento realmente sejam contextualizadas e 
não apenas uma forma de aprendizagem em 
que a escrita e as produções de texto ser-
vem apenas para demonstrar habilidades e 
competências totalmente desvinculadas da 
função social que a leitura e a escrita pos-
sui na vida social e nas práticas cotidianas. 

De acordo com Morais (2012) sabemos que 
as concepções de alfabetização e de estar al-
fabetizado são históricas e variam ao longo 
do tempo. Nos últimos anos, as concepções 
sobre esses temas sofreram grandes altera-
ções. Se nos anos 1950, era considerado al-
fabetizado quem sabia assinar o nome, hoje 
os recém-alfabetizados, devem ser capa-
zes de ler e compreender pequenos textos, 
além de conseguir produzir pequenos textos. 

[...] alfabetização e Letramento consti-
tuem-se como dois conceitos independen-
tes, porém, indissociáveis. Assim, é possível 
que indivíduos analfabetos desenvolvam 
alguns níveis de Letramento social. Entre-
tanto, devemos almejar a formação de cida-

dãos plenamente alfabetizados e com níveis 
de Letramento que os permitam constitu-
írem-se como cidadãos conscientes, atra-
vés da inserção nas diversas práticas sociais 
de leitura e escrita (LEITE, 2006, p. 455).

Analisando as novas concepções so-
bre Letramento e Alfabetização, temos 
que o aluno deve ser capaz de ler e produ-
zir textos e o trabalho docente deve es-
tar pautado em alcançar tais objetivos em 
todas as etapas de escolarização, no mo-
delo tradicional de ensino, essa preocupa-
ção restringia-se apenas as primeiras séries. 

Tendo em vista as novas propostas de Alfa-
betização e Letramento torna-se necessário 
rever o funcionamento das instituições em 
torno de seu projeto educacional e de ensino.

Segundo Luria (1988) a criança, quando 
chega à escola, é um sujeito que já sabe de-
terminadas coisas, faz parte de um grupo so-
ciocultural que fornece situações de cultura, 
como valores, ideias, conceitos e formas de 
agir. O trabalho do professor consiste em 
propor atividades que permitam à crian-
ça manifestar-se por escrito e oralmente de 
modo livre, sem perder de vista a necessida-
de de se apresentarem situações que levam 
ao aprendizado de novas regras de leitura 
e escrita, elaboradas pela própria criança. 

Um aspecto importante a ser levado em 
conta nessas preocupações refere-se à con-
cepção que as crianças têm e formam sobre 
a escrita. Daí sentirmos urgência em recolo-
car a discussão sobre alfabetização sob no-
vos ângulos. Do mesmo modo, é preciso re-
ver formas tradicionais de trabalho em classe 
e o tratamento que tem marcado a relação 
professor / aluno, de forma a aumentar as 
oportunidades de a criança ser bem-suce-
dida na escola (MORTATTI, 2000, p. 252).
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De acordo com o documento Currículo da 
Cidade de Língua Portuguesa (SÃO PAULO, 
2019) em uma sociedade letrada como a 
que vivemos, as práticas sociais que se dão 
pela linguagem são diversas: vão desde uti-
lizar um caixa eletrônico até assistir à uma 
aula. Nas diversas práticas sociais, as pesso-
as elaboram diferentes discursos, de acordo 
com o contexto e o meio social. Se o pro-
fessor trabalha com uma concepção de for-
mar alunos críticos que possam agir em di-
ferentes situações e diferentes realidades, 
podemos afirmar que é dever da escola es-
tudar as práticas sociais que permeiam as 
relações na sociedade e no espaço escolar.

De acordo com as ideias de Kleiman (1995) 
pode-se definir o Letramento como o con-
junto de práticas sociais que usam a escri-
ta, em diferentes contextos e com obje-
tivos definidos. Ainda conforme a autora, 
este conjunto de práticas envolve os indi-
víduos e o meio social, relacionados com 
a escrita e a leitura, em práticas sociais.

Quando falamos em proposta construti-
vista e letramento temos que o falar, o ler 
e o escrever devem estar reunidos em um 
único processo, que tenha em vista as prá-
ticas sociais de leitura e escrita, a fim de 
permitir à criança que a alfabetização e o 
letramento ocorram juntos. As atividades 
de análise e síntese são trabalhadas cogni-
tivamente pelo aluno quando faz e refaz hi-
póteses sobre a leitura e a escrita e estabe-
lece relações entre significado e significante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A alfabetização e o letramento são con-
siderados duas ações distintas, porém são 
inseparáveis, o ideal é que se alfabetize le-
trando, isto significa, ensinar a ler e escrever 
no contexto das práticas sociais que envol-
vem a leitura e a escrita, tornando o indiví-

duo alfabetizado e letrado. A alfabetização e 
o letramento devam ocorrer juntos, aliando 
um ensino sistemático de notação alfabé-
tica com a vivência das práticas cotidianas 
em situações de letramento, permitindo que 
o aluno se apropria das características e gê-
neros textuais que circulam no meio social. 

Com a perspectiva de Letramento temos 
um desafio aos educadores é desenvolver 
uma prática de aprendizagem em que o alu-
no se torne um cidadão consciente e crítico 
que possa contribuir nas práticas sociais e 
posicionar-se em seu meio social, nas re-
lações sociais de uma sociedade letrada.

Os métodos utilizados na alfabetização mo-
dificam-se com o passar dos tempos, com 
base em estudos, pesquisas, mudanças na so-
ciedade e novas demandas sociais. Passamos 
a conceituar os métodos de alfabetização 
considerados tradicionais e que foram utili-
zados nas escolas brasileiras por vários anos 
e até hoje ainda encontramos escolas que 
adotam o modelo tradicional como prática.

O trabalho do professor consiste em pro-
por atividades que permitam à criança ma-
nifestar-se por escrito e oralmente de modo 
livre, sem perder de vista a necessidade 
de se apresentarem situações que levam 
ao aprendizado de novas regras de leitu-
ra e escrita, elaboradas pela própria criança. 

A escola deve considerar as práticas de 
leitura e escrita que são vivenciadas fora do 
espaço escolar para que as práticas de letra-
mento realmente sejam contextualizadas e 
não apenas uma forma de aprendizagem em 
que a escrita e as produções de texto ser-
vem apenas para demonstrar habilidades e 
competências totalmente desvinculadas da 
função social que a leitura e a escrita pos-
sui na vida social e nas práticas cotidianas.
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LUDOPEDAGOGIA E A FORMAÇÃO DOS SUJEITOS EM TORNO DAS 
BRINCADEIRAS

RESUMO 

A chegada das habilidades pedagógicas em nossas escolas permite que os jogos passem 
pela porta da frente na sala de aula. Jogar um jogo de estratégia, cooperativo, linguístico, 
requer a mobilização de recursos, conhecimento, know-how e habilidades para alcançar o 
objetivo definido pelos dentro das regras do jogo. A ludicidade é uma prerrogativa verda-
deiramente eficaz nas decisões educacionais e no desenvolvimento de habilidade no cam-
po cognitivo. Propusemo-nos, no presente trabalho a explorar as instâncias que expli- cam 
o trabalho educacional no campo da ludo pedagogia, para tanto exploraremos os jogos 
bem como as práticas em torno do brincar na construção do sujeito em desenvolvimento. 

 
Palavras-chave: Ludopedagogia; Formação; Professores; Educação; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

O brincar é, sem dúvida, um instrumento de aprendizagem intimamente ligado à mobilização 
de cinco gestos mentais: atenção, compreensão, memorização, reflexão e imaginação. Em cada 
brincadeira, uma nova tarefa complexa para resolver. Além disso, as ações do jogo dos adversários 
são quase imprevisíveis e o perigo (lançamento de dados, cartas de desenho) é um mecanismo 
lúdico bastante difundido que pode mudar rapidamente a “cor” de um jogo enquanto diversão.

Ao contrário de brinquedos de exercício (sensorial, motor ou manipulativo), simbó-
lico (de papel, encenação de produção gráfica com dois ou dimensões) ou conjuntos 
(construção, layout ou edição científica), os jogos de tabuleiro respondem a usos espe-
cíficos, perfeitamente enquadrados por regras previamente aceitas pelos jogadores. Es-
tas são “armadilhas lúdicas” [ii] que forçaram o jogador a fazer escolhas ao longo do jogo.

O brincar mobiliza e desenvolve recursos (vocabulário, conhecimento), habili-
dades disciplinares (lógica, por exemplo) e muitas habilidades transversais (au-
tonomia, empatia, cooperação, etc.). Por natureza, o jogo da sociedade é tam-
bém um exercício de socialização, de convivência ou mesmo de cidadania.

Na escola, a pedagogia do brincar integra-se sem dificuldade à pedagogia ativa. A me-
cânica lúdica do jogo por si só traz motivação para os jogadores. Ao contrário de uma ati-
vidade típica de aprendizado, o resultado não importa. O jogo oferece um desafio não 
sem riscos e incertezas, e o ambiente do jogo mergulha os jogadores em um cenário es-
paço-temporal que está fora de sintonia com a realidade. Isso permitirá que ele acei-
te o erro e confie nele para obter lucro, um aprendizado e uma experiência positiva.

O jogo é, portanto, tanto uma ferramenta de aprendizado como uma ferra-
menta maravilhosa para a escola de remediação ou reinserção, porque a ati-
vidade em si é motivadora e fundamentalmente diferente de outras técni-
cas de aprendizado que o jovem necessita todos os dias em seu ambiente escolar.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA 
FORMAÇÃO DO SUJEITO

Um método de abordagem ludo pedagógico 
desperta emoções e propicia afeto. Segundo 
as neurociências, o jogo pode capturar e res-
suscitar a atenção dos participantes. Ao esti-
mular os sentidos e o movimento, ele ancora 
as habilidades mais profundamente. Enten-
de-se espontaneamente, o cérebro humano 
não é capaz de armazenar muita informação 
destilada através de um aplicativo de ima-
gem estático. O jogo e os sentimentos impli-
cam e criam uma memória muito mais forte.

Ludo pedagogia é o conjunto de ferramen-
tas que permitem aprender por meio de dos 
jogos, este método não substitui as outras téc-
nicas, mas busca completa-las. É a variedade 
de abordagens que promove a aprendizagem. 
Cartas de baralho ou tijolos de construção não 
são, portanto, fúteis nem inúteis, uma vez que 
seu uso é voltado para objetivos educacionais 
reais. O jogo não se limita a uma simples fun-
ção quebra-gelo. Isso realmente permite o de-
senvolvimento e a aquisição de habilidades.

A ludo pedagogia é uma maneira de liber-
tar o cérebro para dar espaço ao aprendiza-
do. O principal interesse da ludo pedagogia, 
é claro, a implicação dos alunos. Mais envol-
vente, também é essencial em um projeto 
de ensino á distância. Fortalece a participa-
ção, evita o abandono e mantém a atenção.

O conhecimento ludo pedagógico é adap-
tado para todo o público, mesmo o mais 
refratário. Como em qualquer método de 
ensino, é especialmente a postura do pro-
fessor que faz a diferença, especialmen-
te porque ajuda a proteger o aluno em face 
do desconforto, fonte de aprendizagem. Na 
prática, o uso da ludo pedagogia pelo pro-
fessor não é uma obrigação. O essencial é 
o seu carisma. Sua capacidade de despertar 
uma emoção para enraizar uma memória.

Um método de ensino ludo pedagógico joga 
com o efeito da surpresa. Através de uma se-
quência de instruções, alternamos e pensamos 
sozinhos, trocamos com outros participantes 
e nos movemos. Este processo provoca uma 
gama de diferentes emoções, suspense, pra-
zer, frustração, etc. Não há, no final, um ven-
cedor nem um perdedor, mas uma maior aten-
ção e desapego que facilitam o aprendizado.

Essas atividades levam a criança a agir e rea-
gir com os outros e a permitir que desenvolva 
empatia e cooperação, crie conexões signifi-
cativas e aprenda os fundamentos da comu-
nicação. Integra a dimensão das percepções 
sensoriais, habilidades motoras finas e habi-
lidades motoras globais que permitem que a 
criança aprenda e adquira noções relacionadas 
ao diagrama corporal. A criança desenvolve ha-
bilidades que lhe permitirão adquirir mais au-
tonomia, coordenação e flexibilidade em suas 
ações, como comer, vestir-se e andar sozinho.

EMOÇÕES E EDUCAÇÃO NO 
PROCESSO COGNITIVO

A Ludo pedagogia oferece recursos para 
estimular e despertar o raciocínio, a lógica 
e as habilidades de alfabetização das crian-
ças. No mesmo contexto, a aprendizagem da 
língua e da linguagem oral e escrita, a fono-
logia e a pronúncia estão associadas às ati-
vidades de desenvolvimento de habilidades 
em matemática, concentração, memorização 
e aprendizagem de números e habilidades. 
figuras geométricas. É também um circui-
to que facilita a expressão verbal de senti-
mentos, a compreensão de uma linguagem 
falada e permite a aquisição de vocabulário.
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As atividades desenvolvem a confiança, 
o conhecimento e a autoestima das crian-
ças. Eles promovem a interação para desen-
volver habilidades interpessoais e permitem 
que a criança desenvolva um relacionamen-
to saudável e empático com os outros. O 
circuito também integra a dimensão natura-
lista, propondo atividades que estimulam a 
consciência e o conhecimento da natureza, 
a capacidade de classificar, discriminar, re-
conhecer, usar o conhecimento sobre a na-
tureza e reconhecer vestígios de animais 
e animais. modelos de vida na natureza.

As várias atividades educacionais fazem 
com que a criança construa seu conheci-
mento interagindo com o mundo ao seu re-
dor, ao fazê-lo, ele aprende a aprender. O 
ambiente e o comportamento dos adultos 
são dois fatores que estruturam o desenvol-
vimento harmonioso do cérebro. Represen-
tam da mesma forma recursos para reflexão, 
planejamento, escolha e acompanhamento 
de programas neuro-ludo pedagógicos para 
estimular, despertar e acompanhar efetiva-
mente o desenvolvimento global e o sucesso 
socioeducativo. As metodologias cognitivas 
para funções executivas e habilidades meta-
-cognitivas contribuir para o desenvolvimen-
to da juventude, as habilidades do futuro: 
o desenvolvimento do pensamento crítico, 
resolução de problemas, criatividade, coo-
peração e espírito empreendedor, a fim de 
promover o sucesso acadêmico e antecipar a 
integração e adaptação socioprofissional ao 
mercado de trabalho em constante mudança.

Os alunos serão confrontados com uma 
série de exercícios, técnicas, ferramentas e 
circuitos ludo pedagógicos. Essas diferentes 
atividades contribuem para o despertar e ati-
vação de diferentes capacidades, mental, afe-
tiva e física. Eles também contribuem para a 
concentração, atenção, desenvolvimento de 
memória e gerenciamento de tempo. Os alu-

nos aprendem técnicas para estimular e des-
pertar funções executivas, bem como meto-
dologias para fortalecer funções cognitivas e 
mecanismos cerebrais para aprender a apren-
der e desenvolver motivação e perseverança 
na aprendizagem. A ciência visa desenvolver 
competências interdisciplinares e implemen-
tar técnicas e métodos de aprendizagem efi-
cazes de acordo com o perfil de cada aluno. 
Ao desenvolver habilidades metacogniti-
vas, os alunos adquirem um método eficaz 
de aprender e desenvolver sua autonomia.

SOCIEDADE E LUDOPEDAGOGIA

As atividades lúdicas devem voltar-se para 
o entendimento do ambiente, assim como, 
estimular a imaginação e, acima de tudo, di-
vertir educando. Como em qualquer proces-
so de socialização os pais costumam pensar 
no brinquedo “certo” para seu filho antes de 
adquiri-lo. Mas como reconhecer brinque-
dos de alta qualidade educativa ou como 
você saber se o brinquedo é seguro? Os jo-
gos de hoje muitas vezes fornecem padrões 
de pensamento, em que a criatividade indi-
vidual e a imaginação das crianças nem sem-
pre são suficientemente estimuladas. Mas 
também existem jogos digitais que - usa-
dos   com medida e objetivo - permitem que 
que as crianças experimentem e aprendam. 

Ao invés de uma revisão abrangente, de-
linear uma visão panorâmica de algumas 
obras (por vezes antigo e bem conhecido), 
que, não sendo sempre explícitas, conver-
gem em nossa opinião para mostrar todo o 
interesse de um questionamento cruzando a 
infância, o jogo e o mundo social. Queremos 
sugerir, ao fazê-lo, a partir de um estudo de 
jogos e brinquedos como uma entrada heu-
rística para acessar os processos de cons-
trução social da realidade e das identidades.
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[...] na brincadeira faz-de-conta, os obje-
tos perdem a sua força determinadora sobre 
o comportamento da criança, que começa a 
agir independentemente daquilo que ela vê. 
Uma colher se transforma em um avião, um 
cabo de vassoura em um cavalo. Na brinca-
deira a criança aprende a comportar-se não 
somente pela percepção imediata dos obje-
tos, ou pela situação que a afeta de imedia-
to, mas pelo significado desta ação. O jogo 
fornece um estágio de transição em direção 
à representação, desde que um objeto seja 
um pivô da separação entre o significado 
e o objeto real (VYGOTSKY, 1989, p. 67).

Além disso, deve também ser observado 
que, cada vez mais brinquedos específicos de 
gênero estão voltando ao mercado e, portan-
to, uma distribuição clara dos jogos já ocor-
re em uma idade jovem. Mais importante 
do que regar as crianças com brinquedos, é 
dar-lhe espaço e tempo para brincar, no qual 
ela possa expressar sua própria imaginação. 

Lúdico é um termo usado para situações em 
que o indivíduo está vivendo em uma ilusão 
criada quando se participa de uma brincadei-
ra ou jogo, algo ‘fora da realidade’ que nos dá 
prazer e alegria em participar. A palavra ‘ilu-
são’ vem do latim e significa in ludere ou ‘no 
lúdico’ em português (SOBRAL, 2011, p. 2).

O acompanhamento especializado de um 
pedagogo pode ser de vital importância nes-
se processo laboral com o lúdico, pois propi-
cia por meio de estudos resultados no cam-
po das habilidades que podem incidir num 
resultado de conteúdo educacional através, 
por exemplo, de imitação, brincadeira com 
outros e demais, profissionalmente mediado.

DESDOBRAMENTOS DO LÚDICO 
NA FORMAÇÃO DO SUJEITO

O paradigma educacional vigente e as prá-
ticas atuais de ensino e aprendizagem não 
promovem – em muitos casos – o componen-
te lúdico como um recurso para promover a 
aprendizagem formal na Educação Primária e 
Secundária. Na verdade, o lúdico não aparece 
na ordem em que o currículo é estabelecido e 
na gestão da educação primária, a abordagem 
lúdica recomendada na área de Educação e 
mais especificamente na área da linguagem 
sugere que usando textos orais simples o cará-
ter lúdico se inicia na ordem referente ao ensi-
no e aprendizagem na fase inicial das crianças.

Mas, no entanto, uma das tarefas mais im-
portantes previstas em todos os planos e pro-
gramas de estudo é preparar um estudante 
altamente qualificado e competente, que le-
vem os alunos a desempenhar um papel ativo 
no processo de ensino-aprendizagem, a fim 
de desenvolver habilidades de generalização 
e intelectuais que lhes permitam orientar-se 
na busca e processamento das informações 
de que permitam de maneira rápida e inde-
pendente poder aplicar os conhecimentos 
adquiridos de forma ativa e criativa. Con-
sideramos que o componente lúdico pode 
facilitar essas tarefas nas escolas em geral e 
especificamente naquelas que possuem sa-
las de aula multiculturais para algumas das 
propriedades que caracterizam os jogos. 

A ação na fonte, como Vygotsky e Piaget 
explicaram, Piaget leva à complexidade orga-
nizacional das ações ao símbolo e Vygotsky 
seria o sentido social de ação que caracte-
riza a ação do jogo, e o conteúdo do que é 
e o que quer representar em sua execução. 
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Eles têm, como uma forma de atividade hu-
mana, um grande potencial emocional e moti-
vacional, porque, os jogos são uma das ativida-
des humanas raras que vão além das barreiras 
geográficas, políticas, sociais, culturais e lin-
guísticas e quando essa atividade é introduzi-
da em nossa rotina de ensino, os alunos a valo-
rizam como um elemento positivo intrínseco.

Com o aparecimento do jogo simbólico a 
criança ultrapassa a satisfação da manipulação, 
e vai começando a assimilar a realidade exter-
na ao seu eu. Dessa forma, o jogo simbólico é 
usado como encontro de satisfação fantasio-
sa, por meio de compensação, de superação 
de conflitos e preenchimento de desejos (GIA-
COMETTI BARCELOS e DIAS, 2013, p. 1104).

O jogo lúdico é concebido como uma ati-
vidade educativa que influencia e dá di-
mensões aos artífices do processo edu-
cativo dando significado ao conceito de 
felicidade, não castrando sua criatividade e 
a necessidade de construir conhecimento. 

Não há dúvida de que o jogo se deve definir 
como uma atividade livre e voluntária, como 
fonte de alegria e de diversão. Um jogo em 
que se está obrigado a participar deixaria de 
ser um jogo: se constituiria em coerção. Obri-
gatório ou simplesmente recomendado, per-
deria uma de suas características fundamen-
tais: o fato de que o jogador se entrega a ele 
espontaneamente, de bom grado e por seu 
gosto, tendo cada vez mais a total liberdade de 
preferir se retirar, o silêncio, o recolhimento, a 
solidão ou uma atividade fecunda (CAILLOIS, 
1986, p. 31 apud PEREIRA, 2015, p. 173).

A formação em questão envolve respos-
tas a situações ou problemas relacionados 
com a vida, a fim de promover o desenvolvi-
mento de competências relacionadas com a 
aprender a viver em comunidade. A atmosfe-
ra prática pedagógica que caracteriza a pro-

posta tal como identificado pelo ar emana 
de liberdade, criatividade e racionalidade, 
sem descuidar da formação do corpo discen-
te, uma vez que serve a transformação de 
áreas cognitivas, físicas e sócio emocionais.

O lançamento de uma metodologia lúdica 
requer o desenvolvimento de habilidades de 
ensino, como a capacidade do profissional 
para a partir de sua prática para conhecer e 
compreender os problemas, desafios e mu-
danças que afligem o sujeito e seus arredores, 
priorização e a síntese que faz com que estes, 
de forma criativa e respeitosa o leve a assumir 
efetivamente os desafios colocados pelo en-
sino. A inclusão do jogo lúdico no processo de 
aprendizagem possibilita internalizar e trans-
ferir conhecimentos para que estes se tornem 
significativos, assim como atenção é dada ao 
desenvolvimento sócio emocional daqueles 
que participam e criam o próprio caminho.

ATUAÇÃO PROFISSIONAL E A 
LUDICIDADE

O exercício da prática educativa através do 
uso do brincar como estratégia metodológica 
para a promoção da aprendizagem significati-
va pode garantir qualidade na formação para 
a vida profissional e pessoal do corpo discen-
te. Isso nos convida a destacar a abordagem 
baseada em competências, como a orientação 
didática para a promoção da aprendizagem 
relevante pela comunidade de professores, 
que é diretamente responsável pela geração 
de modelos de ensino baseados em proces-
sos que garantam a qualidade. A concepção 
de uma prática de ensino lúdico é entendi-
da como uma projeção do desenvolvimento 
humano enriquecida pela aprendizagem des-
tinada sob a metodologia baseada na funda-
mentação de um universo que faz parte da 
diversão, embora não escape o dito conceito. 
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A experiência de trabalho em sala de aula 
com elementos lúdicos, como jogos de tabu-
leiro ou eletrônicos, permitiu desenvolver re-
flexões sobre a prática docente, pois durante 
o processo e seu acompanhamento foi rea-
lizada uma troca de conhecimentos e expe-
riências que permitiram localizar e atuar nas 
áreas de maior necessidade. Observa-se tam-
bém que a comunicação entre os participan-
tes possibilita, cooperação e respeito pelas 
normas previamente acordadas, as quais po-
dem vir a ser aceitas, aplicadas e valorizadas. 

Esse movimento traz a ação objetivada pro-
gresso no que se refere ao processo de so-
cialização dos alunos, destinando-se a repre-
sentar uma prática de ensino e aprendizagem 
significativa, inserindo o jogo no ambiente es-
colar como uma experiência de lazer e socia-
lizante, caráter entendido como o elemento 
que favorece o desenvolvimento de valores 
e permite o autoconhecimento, regulação e 
aprendizagem. Essa prática tem a vantagem 
adicional de poder ser aplicada em qualquer 
área. Este processo contribui para o enri-
quecimento pessoal dos professores, uma 
vez que lhes permite explorar as possibilida-
des metodológicas do trabalho em equipe. 

  
Partindo do princípio de que o brincar é da 

natureza de ser criança, não poderíamos dei-
xar de assegurar um espaço privilegiado para 
o diálogo sobre tal temática. Hoje, os profis-
sionais da docência estão diante de uma boa 
oportunidade de revisão da proposta pedagó-
gica e do projeto pedagógico da escola, pois 
chegaram, para compor essa trajetória de 
nove anos de ensino e aprendizagens, crianças 
de seis anos que, por sua vez, vão se encon-
trar com outras infâncias de sete, oito, nove 
e dez anos de idade. Se assim entendermos, 

[...] este é o momento de colocarmos no cur-
rículo dessa etapa da educação básica o brin-
car como um modo de ser e estar no mundo; 

[...] como uma expressão legítima e única da 
infância; o lúdico como um dos princípios para 
a prática pedagógica; a brincadeira nos tem-
pos e espaços da escola e das salas de aula; 
a brincadeira como possibilidade para conhe-
cer mais as crianças e as infâncias que cons-
tituem os anos/séries iniciais do ensino fun-
damental de nove anos (BRASIL, 2006, p. 9).

O jogo lúdico deve dar origem à cognições 
ambientais de experiências para o desenvol-
vimento de competências de professores e 
alunos, para o qual faz-se necessário, o con-
teúdo motivacional do jogo – vai motivar o 
participante a reconhecer o que é necessá-
rio para resolver uma determinada ação ou 
situação problema – pois se o jogo se furtar 
em promover essas reflexões acaba por esva-
ziar seu sentido, então não há diversão nem 
tampouco significado de ordem preparatória. 
Seria um puro jogo para a execução de uma 
tarefa, seja manual ou intelectual, e não res-
ponderia aos propósitos de importância para 
a aprendizagem na formação atual do ser.

Muitas condições que hoje são exigidas 
ao professor para exercer o seu papel obje-
tivam a busca do desenvolvimento de uma 
prática pedagógica canalizada para o desen-
volvimento das habilidades e competências 
necessárias para construir o conhecimen-
to com autonomia e responsabilidade, per-
mitindo que as decisões para os problemas 
que possam surgir ao longo de sua vida pes-
soal e profissional sejam sanadas de manei-
ra plena, ou que perceba a incompletude 
do ser e possa buscar métodos de inserção 
e conhecimento significativos aos alunos.
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A brincadeira e o jogo são as melhores 
maneiras de a criança comunicar-se sen-
do um instrumento que ela possui para re-
lacionar-se com outras crianças. É através 
das atividades lúdicas que a criança pode 
conviver com os diferentes sentimentos 
que fazem parte da sua realidade interior. 

Ela irá aos poucos se conhecendo melhor 
e aceitando a existência dos outros, estabe-
lecendo suas relações sociais (PINTO; LIMA, 
2003, p. 5).

A compreensão necessária da relação que 
existe entre social e educação através do 
desenvolvimento de atividades de forma-
ção realizados por estratégias metodológi-
cas com projeção humana, enriquecida pelo 
prazer de conhecer e aprender, responsável 
por facilitar a promoção de uma aprendi-
zagem libertadora, guiados pela excitação, 
incerteza e desafio cognitivo, demonstram 
a necessidade da diversão das estratégias 
metodológicas que permitam a aprendi-
zagem para promover características fun-
cionais, permanentes e contextualizadas 
para se projetar mais propriamente na vida. 

Portanto, considera-se que as habilidades 
requeridas para uma prática lúdica de ensino 
são diversas e complexas para serem decla-
radas em sua totalidade, uma vez que deri-
vam de um processo de auto exploração da 
prática valorizada como individual. Além dis-
so, os requisitos também são causados   pelas 
necessidades do público-alvo e pela dinâmi-
ca desenvolvida no ambiente educacional.

Ter a competência para planejar, estrutu-
rar, executar e implementar uma prática pe-
dagógica lúdica requer buscar o apogeu da 
prática atual na área de atuação. Isto impli-
ca que os professores devem desenvolver a 
competência de conhecimento capacitação 
de sua disciplina e sua relação com outros co-
nhecimentos, intercalando informações, re-
sumindo sua relação, evidenciada funcionali-
dade para a vida e orientando os alunos para 
transformar, reconstruir e formar um amál-
gama de conhecimento útil para o indivíduo, 
bem como para o coletivo. Além disso, quem 
pretende formar com orientação lúdica deve 
desenvolver uma concorrência para projetar 
dispositivos didáticos que contribuam para 
o desenvolvimento motor, desenvolvimento 
cognitivo e social do corpo estudantil, des-
pertando o trabalho em equipe, promover o 
interesse em aprender com a disciplina meta, 
o que levou a fazer decisões, inter-relacio-
nando conhecimento e levando à construção 
de juízos, noções e ideias que permitam for-
talecer, conferir e reinventar o conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento de competências de ensino significa enfocar a busca de novas formas de 
garantir a qualidade educacional nos ambientes de aprendizagem, a promoção da aprendizagem 
que corresponde a aprender a aprender, aprender a ser, aprender a fazer e aprender a conhecer, a 
transcendência de uma mecânica que transmite conhecimento através de uma que potencialize a 
produção e a construção autônoma do conhecimento, bem como práticas pedagógicas inovado-
ras que permitam dirigir a formação inicial e contínua dos alunos, contribuindo para o desenvol-
vimento da cidadania, bem como alavancar a função e finalidade da educação contemporânea.

    
É possível acreditar que a função educacional e social que os contextos de aprendizagem 

preenchem para a melhoria da qualidade de vida de quem as conforma, requer um processo 
de formulação, reformulação e planejamento sistemático das práticas pedagógicas a serem 
promovidas. Assim, o desenvolvimento de habilidades e competências de ensino destina-
das a promover uma prática pedagógica lúdica é uma das armas que fornecem aos alunos 
ferramentas fundamentais para a tomada de decisões na vida e na sociedade em geral.

    
Muitos estudos têm abordado a partir de diferentes concepções, crenças, construções e 

teorias de profissionais, observando quais são as bases de suas ações pedagógicas e quan-
to as mudanças educacionais são possíveis se os atores envolvidos nos mesmos estão dis-
postos a modificar suas práticas.  Mudar a educação requer, entre outras coisas, transfor-
mar as representações que professores e alunos têm sobre a aprendizagem e ensino, e para 
viabilizar essa prerrogativa, devemos antes de tudo saber o que é a sua natureza repre-
sentacional e qual a sua dinâmica, assim como quais as suas relações com a prática. Desse 
modo entendemos que o lúdico abarca a primazia do conhecimento e sua construção, re-
presentando muito mais que um mero brincar, mas a significação das amplitudes cognitivas 
e potenciais das crianças, desde sua fase primeira até seu desenvolvimento em sociedade.
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DISLEXIA: um breve panorama

RESUMO

O presente estudo apresenta uma revisão bibliográfica a respeito dos aspectos da dislexia, 
enfatizando, assim, sua relação com a leitura e a escrita, e visa, através de uma revisão 
bibliográfica, o breve levantamento de informações relativas ao tema, a fim de proporcionar 
reflexões sobre o transtorno, suas maneiras de incidência e evidenciação, além de apresentar 
suas formas de diagnóstico e intervenção. As pesquisas revelam a dislexia como um transtorno 
de aprendizagem de leitura, passível de controle, mas não de cura, que se manifesta 
majoritariamente a partir da escolarização infantil. Constata-se também neste trabalho, 
a escassez dos estudos referentes ao tema, sobretudo no que diz respeito ao tratamento, 
evidenciando que por conta disso, não há comprovação científica de muitas formas de 
intervenção utilizadas por profissionais. Desta forma, este estudo busca informar sobre a 
dislexia, bem como sugerir a continuidade de pesquisas a respeito do assunto, para que a 
comunidade científica procure realizar mais constatações a respeito, sobretudo dos métodos 
de intervenção.

PALAVRAS-CHAVE: Dislexia; Consciência Fonológica; Leitura; Escrita; Comunicações 
Neuronais.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo revisar parte da literatura especializada, buscando assim 
informações a respeito da dislexia enquanto um transtorno neurológico que acarreta complica-
ções para a aquisição e a apropriação da leitura e da escrita. Verifica-se, nas escolas e na socie-
dade em geral, a dificuldade da pessoa com problemas de leitura e escrita no aprendizado peda-
gógico, o que sugere a necessidade de se ampliar a discussão a respeito dessas complexidades.

Lima (2017) aponta a incidência cada vez maior no Brasil de casos envolvidos em dificuldades 
de aprendizagem, o que permeia muitas discussões e planejamentos de estratégias para a me-
lhoria da qualidade educacional, visando o cuidado com os aspectos envolvidos no ensino desses 
indivíduos. Dessa forma, evidencia-se a necessidade social de acolhimento dessa configuração 
socioeducativa, o que se favorece por meio das ações e intervenções pedagógicas de inovação 
do ensino, tornando-o significativo para as pessoas com alguma dificuldade de aprendizado. 

Nessa perspectiva, os estudos em neuropsicopedagogia fornecem conhecimentos que 
possibilitam a compreensão das diferentes formas de aprendizagem de cada pessoa, a fim 
de favorecer a ampliação das perspectivas educacionais, reforçando a ideia de que to-
dos são capazes de aprender, alguns indivíduos com maior estimulação e cuidados espe-
cializados, entretanto, todas as pessoas possuem competências para a aquisição de co-
nhecimentos, cada uma com sua especificidade de ritmo de desenvolvimento. Ou seja, 
cada cérebro realiza conexões sinápticas singulares, de acordo com as próprias experiên-
cias do indivíduo com o mundo em que está inserido (POHLMANN e MORAES, 2017). 

O trabalho da neuropsicopedagogia, então, segundo Lima (2017), é integrador en-
tre aspectos pedagógicos, psicológicos, neurológicos, psicopedagógicos, visando es-
tabelecer uma conexão entre cérebro e aprendizagem como atuantes conjuntos do 
processo cognitivo, consequentemente do comportamento humano. Estuda-se em neu-
ropsicopedagogia o ser humano desde sua entrada no mundo, buscando compreen-
der, assim, os impasses implicativos no aprendizado do indivíduo, o sujeito aprendente.

Nesse sentido, de acordo com Pohlmann e Moraes (2017), biologicamente a aprendizagem 
se dá por meio da transformação de comunicações neuronais em um circuito de interligações 
que podem ser evocadas fácil e rapidamente, pois aprender uma nova habilidade demanda de 
planejamento, solução de conflitos, resolução de desafios, o que provoca a estimulação de dife-
rentes áreas do cérebro, implicando na maximização do potencial de funcionamento cerebral. 

Dessa forma, visa-se nesta pesquisa, de acordo com os conhecimentos neurocientíficos 
voltados às características e às funções da aprendizagem, compreender o que é a dislexia e 
de que maneiras ela se manifesta e pode ser percebida, além de apresentar seus meios de 
diagnóstico e intervenção. Destina-se, ainda, a todas as pessoas que tenham curiosidade e 
desejem conhecer mais sobre o assunto, realizar pesquisas e intervenções na área, buscar 
embasamento a respeito do tema para a atuação profissional em escolas, consultórios, etc. 

Assim, inicialmente este trabalho abordará as questões envolvidas nos processos de leitura 
e escrita. Em seguida, realizar-se-á uma breve apresentação da dislexia enquanto transtorno e 
falha na apropriação da consciência fonológica, além de evidenciar estatísticas de sua manifesta-
ção. Depois disso, destacam-se os profissionais e metodologias envolvidos na avaliação e diag-
nóstico do transtorno, e, por fim, relatam-se os aspectos referentes ao tratamento do mesmo.
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A LEITURA E A ESCRITA

Uma das habilidades possíveis do ser hu-
mano é a linguagem, oral e escrita, que re-
sulta da atividade sincrônica de várias redes 
neuronais e possui função comunicativa, o 
que passa a ser utilizado pela criança a par-
tir do início de sua alfabetização escolar, 
podendo assim expressar-se e apreender 
conceitos. Essa aptidão linguística é obtida 
espontaneamente, no transcurso da socia-
lização, acarretando no domínio de variadas 
regras gramaticais determinantes do desem-
penho linguístico autônomo da criança, in-
ternalizadas e empregadas de forma incons-
ciente (DEUSCHLE e CECHELLA, 2009).

Segundo estes autores supracitados, a es-
crita é uma forma de interação entre o homem 
e o ambiente no qual está inserido e depende 
das habilidades de compreensão conceitual e 
transmissão de comunicação. Nesse sentido, 
a leitura só se torna possível se o indivíduo 
é capaz de relacionar os fonemas, isto é, os 
sons referentes à linguagem e os grafemas, 
as letras, ou seja, os símbolos utilizados para 
representá-los. É a partir da fase alfabética 
que o indivíduo começa a distinguir o som 
convencional das letras, formando sílabas e 
palavras a partir da junção das mesmas, en-
tretanto, ainda não domina a grafia das pa-
lavras, pois a obtenção da escrita correta é 
resultado de um processo, não de memori-
zação, mas de ponderação entre diferentes 
aspectos da língua, o que é aperfeiçoado a 
partir do momento que a criança se aproxi-
ma da sequência fonológica, além das noções 
morfológicas e sintáticas. A leitura e a escri-
ta constituem o processamento linguístico.

Para a aquisição da leitura eficaz, é necessá-
rio que haja consciência metalinguística, isto 
é, capacidades de segmentação e manipula-
ção do discurso em palavras, sílabas, fone-
mas; bem como a competência de diferenciar 
significados e significantes; além da percep-
ção de semelhanças sonoras entre palavras e 
a determinação da lógica semântica e sintá-
tica de enunciados. Não obstante, para a lei-
tura exige-se consciência fonológica, ou seja, 
o indivíduo precisa refletir sobre os sistemas 
sonoros da linguagem, transpondo-os para 
a escrita. Assim, o processo de leitura exige 
que a criança se atente à conexão entre as 
letras de uma palavra e os sons durante suas 
pronúncias, convertendo essa palavra em um 
código linguístico, decodificando-a. Dessa 
forma, é crucial para a leitura o desenvolvi-
mento da consciência fonológica, relacionan-
do assim fonema e grafema, o que constitui 
base na análise dos sons das palavras. Nesse 
sentido, decodificar significa tornar em lin-
guagem com significado a informação escrita 
visualizada (DEUSCHLE e CECHELLA, 2009). 

Desse modo, um dos transtornos mais co-
muns da leitura é a dislexia, determinada por 
Teles (2004), Deuschle e Cechella (2009) e 
Oliveira et. al (2017) como uma dificuldade 
na aprendizagem, na leitura e na escrita, que 
decorre do desenvolvimento cerebral fetal, 
afetando a comunicação neuronal nas áreas 
cerebrais relacionadas à leitura e à escrita. 
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A DISLEXIA

O Código Internacional de Doenças (CID), 
em sua décima edição, adotado pela Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS) em 2007, 
descreve a Dislexia como um transtorno es-
pecífico de leitura, classificado como um dos 
transtornos próprios do desenvolvimento das 
competências referentes à escolarização, os 
quais evidenciam alterações nas formas regu-
lares de aprendizagem, visualizadas desde o 
início da vida do indivíduo comprometido. Não 
decorre de traumatismo ou doença cerebral. 

A característica essencial é um comprome-
timento específico e significativo do desen-
volvimento das habilidades da leitura, não 
atribuível exclusivamente à idade mental, a 
transtornos de acuidade visual ou escolariza-
ção inadequada. A capacidade de compreen-
são da leitura, o reconhecimento das palavras, 
a leitura oral, e o desempenho de tarefas que 
necessitam da leitura podem estar todas com-
prometidas. O transtorno específico da leitura 
se acompanha freqüentemente de dificulda-
des de soletração, persistindo comumente na 
adolescência, mesmo quando a criança haja 
feito alguns progressos na leitura. As crian-
ças que apresentam um transtorno específico 
da leitura tem freqüentemente anteceden-
tes de transtornos da fala ou de linguagem. 

O transtorno se acompanha comu-
mente de transtorno emocional e de 
transtorno do comportamento duran-
te a escolarização (ORGANIZAÇÃO 
MUNDIAL DA SAÚDE, 2007, pág. 365).

De acordo com a Associação Brasileira de 
Dislexia (2017), as estatísticas que eviden-
ciam o perfil das pessoas disléxicas avaliadas 
entre 2013 e 2018 revelam que o distúrbio se 
dá em maior frequência em indivíduos do sexo 
masculino, correspondendo a 67% do total de 
diagnosticados. Além disso, foi apontado que 
81% dos diagnosticados possui antecedentes 
familiares e 89% cursam ensino particular. 

Diante do exposto, para Deuschle e Ce-
chella (2009), as evidências da dislexia ge-
ralmente se dão em crianças disléxicas por 
supressões, trocas, distorções ou acréscimos 
de palavras ou partes delas durante a leitu-
ra oral; vagarosidade, contraversões de pa-
lavras em frases ou de letras em palavras; 
deficiências na compreensão leitora, assi-
nalada pela inabilidade de rememorar o que 
foi lido; déficit na extração de conclusões 
ou realização de deduções; dificuldades no 
aprofundamento em conhecimentos gerais. 

De acordo com Teles (2004) e Oliveira et. 
al (2017), o cérebro da pessoa com disle-
xia possui déficits na comunicação neuro-
nal das áreas de processamento fonológico, 
a saber, na região temporal-occipital e re-
gião do corpo geniculado medial. Segundo 
os autores, a dislexia pode se manifestar a 
partir do segundo ano de vida com atrasos, 
irregularidades e dificuldades de articulação 
no desenvolvimento da linguagem verbal. 
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A Dislexia consiste em uma não apropria-
ção do código escrito por parte de alguns in-
divíduos, afetando sua decodificação e com-
preensão da leitura. Teles (2004) e Deuschler 
e Cechella (2009) sugerem que em algumas 
pessoas as áreas cerebrais do processamen-
to fonológico sofrem más-formações ou in-
terrupção de conexões; entretanto nem toda 
criança com dislexia apresenta tais caracte-
rísticas, portanto, o único sintoma comum 
entre disléxicos é a dificuldade na lectoes-
crita, que começa a ser percebida durante o 
processo de alfabetização; não tem cura, mas 
pode ser atenuada através do apoio de equi-
pe multiprofissional, família e equipe escolar. 

Contudo, como afirmam Oliveira et. al 
(2017), esse transtorno não possui uma única 
forma, manifestando-se de maneira adquiri-
da, quando por problemas de saúde, como 
infartos e acidentes, há uma deterioração 
do cérebro ou de partes dele. Além disso, o 
transtorno pode ocorrer desde o nascimen-
to, apresentando-se como uma dificuldade 
predisposta ao ler e escrever. Já a dislexia do 
desenvolvimento seria um transtorno espe-
cífico na aquisição da leitura e se manifesta 
em: dificuldades persistentes fonológicas, 
ou seja, na conversão de fonemas em pala-
vras; dificuldades lexicais, quando há a tro-
ca de letras de grafias parecidas por conta 
de confusões na coordenação viso-espacial. 

Ademais, a forma mais grave do transtorno 
sucede quando o indivíduo comporta tanto as 
dificuldades persistentes fonológicas quan-
to as dificuldades lexicais, ou seja, esta seria 
a forma mista da manifestação da dislexia. 

Ellis (1995), entretanto divide a dislexia em 
do desenvolvimento em dislexias periféricas 
e dislexias centrais. De acordo com a auto-
ra, ambas ainda se subdividem em Dislexias 
Periféricas e Centrais. As Dislexias Periféri-
cas podem ser classificadas em Dislexia por 
Negligência, quando o sujeito é incapaz de 
ler as letras que dão início às palavras, mes-
mo que não desconsiderem sua existência; 
Dislexia dá Atenção, quando há inabilidade 
de se ler várias palavras juntas em forma de 
texto; Leitura Por Letra, caracterizada pela 
leitura das letras de uma palavra, não conse-
guindo ler a palavra completa em si. As Dis-
lexias Centrais seriam evidenciadas nas for-
mas de leitura não semântica, quando, apesar 
da leitura, não há compreensão das palavras 
ou texto; Dislexia De Superfície, manifes-
ta pela inabilidade de leitura e significação 
de palavras irregulares; Dislexia Fonológica, 
quando há dificuldade de ler oralmente as 
palavras não familiares; Dislexia Profunda, 
evidenciada pela falta de capacidade de se 
converter a letra visualizada em um fonema.
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A dislexia também pode ser determinada 
como uma falha no processo fonológico que 
se dá diretamente no mecanismo da leitura 
e não está ligado de modo direto ao enten-
dimento leitor. Nesse sentido, o sujeito não 
apresenta comprometimento na inteligên-
cia, mas na fonologia, nas aptidões sintáti-
cas, semânticas e pragmáticas, manifestan-
do complicações na escrita, na recontagem 
de relatos e contos, dificuldades de expres-
são e prejuízos no processamento de infor-
mações auditivas e visuais (TELES, 2004). 

...é um transtorno caracterizado por proble-
mas no reconhecimento preciso e fluente de 
palavras, problemas de decodificação e difi-
culdade de ortografia. Dessa forma, pode-se 
afirmar que se trata de um transtorno especí-
fico das habilidades de leitura, que sob nenhu-
ma hipótese está relacionado à idade mental, 
problemas de acuidade visual ou baixo nível 
de escolaridade.  (CHIARATTI e HIRT, pág. 81).

Teles (2004) e Deuschler e Cechella (2009) 
afirmam três possíveis trajetórias neurais 
para a leitura, sendo a parietal-temporal e a 
frontal, empregadas por leitores iniciantes, 
mais lentas, e a mais rápida, utilizada por 
leitores experientes, que vai da região occi-
pital até a temporal. A pessoa com dislexia 
se utiliza de suporte de outros sistemas si-
tuados na parte anterior e no lado direito do 
cérebro, que o auxiliam, mas não automati-
zam a leitura, pois ”um padrão de subativa-
ção na parte posterior do cérebro apresen-
ta uma espécie de assinatura neural para as 
dificuldades fonológicas” (pág. 197), o que 
impede a apreensão da leitura automática. 

DIAGNÓSTICO

O diagnóstico da Dislexia, segundo Teles 
(2004), Deuschler e Cechella (2009), Chiaratti 
e Hirt (2012) e Oliveira et. al (2017), é realiza-
do através de avaliações neurológicas, psico-
lógicas, fonoaudiológicas, psicopedagógicas 
e pedagógicas, e às vezes, pode necessitar 
da ponderação de outros profissionais, de-
pendendo da necessidade do caso para que 
se estimem os aspectos cognitivo-linguísti-
cos relacionados ao aprendizado da leitura. 
A avaliação pode ser feita em qualquer ida-
de, visto que há testes específicos para cada 
faixa etária. Faz-se muito importante para o 
diagnóstico considerar os professores escola-
res, pois geralmente são os primeiros a notar 
as dificuldades de aprendizagem do indiví-
duo, de acordo com Chiaratti e Hirt (2012).

A e equipe de profissionais verificará todas 
as possibilidades antes de confirmar ou des-
cartar o diagnóstico de dislexia. É a avaliação 
multidisciplinar e de exclusão. Nesse proces-
so é muito importante tomar o parecer da es-
cola, dos pais e levantar o histórico familiar 
e de evolução do paciente (ZONTA, 2008, 
pág.3, apud. CHIARATTI; HIRT, 2012, pág.79). 
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Rotta e Pedroso (2006) pontuam que para 
o diagnóstico de dislexia é importante que 
se considere fatores como antecedentes fa-
miliares de dislexia; alterações prematuras 
na articulação da linguagem; leitura lenta e 
silabada; atrapalhação ao soletrar; substitui-
ção de letras com diferentes disposições es-
paciais (p/q, d/b, m/w, n/u); confusões com 
rimas; mudança de fonemas surdos por so-
noros e vice-versa; alterações e intercalações 
de fonemas em um vocábulo; trocas de pala-
vras com estruturas semelhantes; fragmenta-
ção inadequada de frases e palavras; dificul-
dades e não aceitação para ler em voz alta; 
compreensão de uma ideia principal aliada 
a não recordação de seus recortes; angústia 
durante a realização de testes; ininteligibi-
lidade sobre suas leituras e escritas. Massi 
(2007) ainda pontua a falta de constância na 
leitura e escrita; relutância para escrever; tro-
ca entre letras de formas parecidas e de sons 
semelhantes; omissão e adição de letras e sí-
labas; espelhamento na leitura e na escrita. 

Evidenciando-se estes sintomas, espera-
-se que o profissional habilitado realize tes-
tes diagnósticos de consciência, memória e 
acesso fonológico; sons e nomes de letras; 
recepção e expressão vocabular; convenções 
da palavra impressa; compreensão auditiva e 
leitura envolvendo palavras reais e pseudo-
palavras (DEUSCHLER e CECHELLA, 2009). 

Não existe um teste único que possa ser 
usado para avaliar a dislexia, devendo ser re-
alizados testes que avaliem as competências 
fonológicas, a linguagem compreensiva e ex-
pressiva (a nível oral e escrito), o funcionamen-
to intelectual, o processamento cognitivo e as 
aquisições escolares (TELES, 2004, pág. 726).

TRATAMENTO 

Existem diversas estratégias de intervenção 
na dislexia, muitas não embasadas cientifica-
mente por conta da escassez de estudos. Des-
sa forma, o tratamento é realizado pela equi-
pe multidisciplinar, incluindo neuropediatra 
e psiquiatra infantil, por ser imprescindível a 
consideração da natureza ampla do transtor-
no. Nesse sentido, como sugerem Deushcler 
e Cechella (2009, pág. 198), “Os enfoques 
terapêuticos devem ser baseados nos prin-
cípios básicos da aprendizagem da leitura, 
no processo de transformação grafemafone-
ma e no reconhecimento global da palavra”. 

Assim, o tratamento da dislexia deve ser vol-
tado à organização verbal de estímulos visuais 
e auditivos (sílabas, consoantes, rimas, etc.) e 
a posterior associação dos mesmos com seu 
significado; à estimulação da consciência fo-
nológica e ortográfica para que haja associa-
ção entre reconhecimento de sons, signos or-
tográficos e significados verbais que facilitem 
a compreensão textual. No caso de crianças 
que ainda não se apropriaram da escrita, o 
tratamento consiste na busca pela aquisição 
de subsídios necessários ao código escrito, 
através do desenvolvimento de áreas sensó-
rio-motoras. A dislexia demanda também que 
o trabalho psicopedagógico vise o estabeleci-
mento de conexões entre o recebimento do 
estímulo e sua incorporação lexical, buscando 
a melhoria significativa das aptidões de cons-
ciência fonológica e a aquisição de habilidades 
de leitura (DEUSCHLER e CECHELLA, 2009). 
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A intervenção baseada nos aspectos neuro-
científicos voltados à aprendizagem, de acor-
do com Lima (2017) contribuem no avanço 
da dislexia, pois trabalha a aproximação dos 
aspectos envolvidos na ação do educador e 
na aprendizagem do indivíduo disléxico à re-
alidade, dando sentido a esse aprendizado, 
para que dessa forma, através de interven-
ções e atividades específicas, haja o desen-
volvimento de competências desse aluno. 

Chiaratti e Hirt (2012) enfatizam a importân-
cia do psicólogo escolar no tratamento da dis-
lexia, para que realize a mediação entre o alu-
no, a família e os diversos profissionais que o 
acompanham, trabalhando assim os aspectos 
emocionais envolvidos, além de ser o profis-
sional que junto ao psicopedagogo poderá de-
senvolver programas de suporte psicopedagó-
gico, a fim de remediar os sintomas da dislexia. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A aprendizagem da leitura e da escrita é 
de suma importância não apenas para o de-
senvolvimento da aprendizagem escolar, mas 
para o progresso humano como um todo. 
Assim, as dificuldades na aprendizagem po-
dem estar relacionadas a diversos fatores, 
inclusive a má-formação ou mau desenvol-
vimento de funções cerebrais importantes.

Conforme o exposto verifica-se que a dis-
lexia constitui um transtorno específico de 
leitura e escrita e se origina no desenvolvi-
mento cerebral, antes mesmo da entrada da 
criança ao mundo e se dá por falhas na co-
municação neuronal do indivíduo nas áreas 
encefálicas relacionadas à leitura e à escrita.

Verifica-se, dessa forma, que a disle-
xia evidencia-se de múltiplas formas, sen-
do adquirido ao longo do desenvolvi-
mento cerebral ou a partir de acidentes e 
doenças, podendo o indivíduo manifestar 
uma ou mais características do transtorno. 

Os estudiosos que se propõem a pesqui-
sar a dislexia e suas formas de intervenção 
enfatizam a necessidade do diagnóstico e 
do tratamento ocorrerem de forma multi-
disciplinar, visto a multiplicidade das formas 
de manifestação e de incidência da doença.
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DIDÁTICA DA MATEMÁTICA NA ATUALIDADE

RESUMO

O ensino da matemática teve diversas concepções durante o percurso histórico, que fo-
ram mudando o sentido e significados. Surgiram métodos com modelos matemáticos, 
considerados modelagem matemática e outros métodos como letramento matemático. 
Muitas metodologias aproveitam conhecimentos e experiências já adquiridos anterior-
mente pelas crianças e somado com novos conhecimentos. O currículo instrui trabalhar a 
matemática para contribuir conhecimentos para formar cidadãos autônomos. Não exis-
te um modelo exato de matemática na sociedade, mas pode ter significados constru-
tivos. Entre práticas e metodologias, o foco é fazer do uso matemático dentro do co-
tidiano, adaptado aos aspectos sociais e capacidade de pensar crítica e independente.

Palavras-chave: Didática Matemática; Letramento Matemático; Modelagem; Matemática.
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INTRODUÇÃO

É mais comum as pessoas debaterem assuntos ligados a alfabetização e le-
tramento da Língua portuguesa, não objetivando também a matemática. No 
qual, apesar de todas as áreas terem sua real importância, a matemática ajuda 
em diversas situações do cotidiano, que envolvem números, ou na questão psi-
cológica da postura de autonomia, na resolução de problemas em gerais, práti-
cas matemáticas que envolvem raciocínio e desenvolvimento de habilidades.

O presente trabalho tem como objetivo geral de verificar benefícios do 
ensino de matemática e como objetivos específicos, investigar formas da 
didática da matemática na atualidade, verificar abordagens do currícu-
lo para a matemática e analisar a matemática dentro de práticas sociais.

A justificativa é que diante de muitas posturas educacionais, a alfabetiza-
ção de matemática ainda é um problema social. 

De acordo com Miguel (2005), apesar dos alunos manterem uma boa rela-
ção com certos conteúdos matemáticos antes da escolarização, mostram na 
escola certa resistência à disciplina, fruto de crenças e convenções sociais e 
culturais, que impedem de reconhecer a Matemática como parte integran-
te de suas vidas. Ou seja, não reconhecem a importância da matemática.

Desta forma, como é possível considerar dentro da didática matemática 
conteúdos práticos dentro do cotidiano?

A metodologia é uma pesquisa bibliográfica, no qual inicia o primei-
ro capítulo falando de posturas de ensinar matemática usadas na atuali-
dade que podem contribuir com o ensino de matemática, depois é abor-
dado o currículo de educação desde a educação infantil na modalidade 
matemática e finaliza como a matemática aparece nas práticas sociais. 
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PRÁTICAS DIDÁTICAS DE 
MATEMÁTICA 

São muitos termos utilizados na 
atualidade na questão da didática 
matemática em função da aprendi-
zagem do aluno por práticas peda-
gógicas educativas na construção 
do conhecimento. “A alfabetização 
matemática, [...] como o letramen-
to matemático, são termos que se 
aproximam do que já conhecemos 
sobre a leitura e a escrita, algo mais 
dominado no curso de Pedagogia, 
tanto nas discussões quanto no pro-
cesso de formação do pedagogo.” 
(LAURITI; MOLINARI, 2016, p. 143).

As autoras relatam que a Mate-
mática era considerada uma ciência 
exata que, entendida como deveria 
ser executada e como deveria ser 
ensinada, mas não era compreen-
dida do jeito que era ensinada e na 
atualidade ocorreram mudanças, ela 
é exata em seus resultados, no en-
tanto, é vista como uma linguagem 
e, portanto, faz-se necessário que 
conheçam mais do que seus proce-
dimentos, sentidos e significados.

Bassanezi (2015) aborda a mode-
lagem matemática e explica que a 
modelagem matemática é um pro-
cesso de criação de modelos que es-
tão definidas as estratégias de ação 
do indivíduo sobre a realidade, car-
regadas de interpretações e subjeti-
vidades próprias de cada modelador, 
como professor, deve ser conjugado 
a experiência de ensino com a pers-
pectiva da modelagem, buscando 
aliar as preocupações teóricas, filo-
sóficas e metodológicas especiais.

A utilização da modelagem na edu-
cação matemática valoriza “o saber 
fazer” do cursista e desenvolve sua 
capacidade de avaliar o processo de 
construção de modelos matemáticos 
em seus diferentes contextos de apli-
cações, a partir da realidade de seu 
ambiente (BASSANEZI, 2015, p. 15).

Justamente, Lauriti e Molinari 
(2016) coloca em questão da alfa-
betização matemática, para ser alfa-
betizado em matemática é necessá-
rio compreender e interpretar esses 
procedimentos, sentidos e significa-
dos no sentido real, e entender o que 
se lê e escreve em matemática, além 
de interpretar o que está escrito, sa-
bendo ainda se expressar nessa lin-
guagem. As autoras questionam que 
a matemática não caminha sozinha, 
ela está nas práticas sociais que são 
utilizados nas práticas construtivas:
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Acontece que o domínio desse 
processo de construção não é algo 
isolado. Além dele, será necessá-
rio que o professor compreenda, 
também, que o sistema numérico é 
uma construção cultural, atrelado 
aos conhecimentos de uma deter-
minada sociedade; e que suas ca-
racterísticas estarão impregnadas 
de atributos culturais e não ape-
nas conteúdos matemáticos puros 
(LAURITI; MOLINARI, 2016, p. 147).

Desta forma, as aprendizagens ma-
temáticas atuais se baseiam no apren-
dizado que servirá nos usos sociais. 

Bassanezi (2015) coloca que quando 
se usa a matemática como algo pre-
sente na realidade, sendo uma estra-
tégia de ação ou interpretação desta 
realidade, é adotado como caracterís-
tica uma postura etno/modelagem.

Lauriti e Molinari (2016) exemplifi-
cm que as noções matemáticas que 
o educando traz de sua vida coti-
diana devem servir de base para o 
desenvolvimento dos demais co-
nhecimentos matemáticos, caben-
do ao professor apoiar-se em todos 
os sentidos e de todas as maneiras 
nesse desenvolvimento do pensa-
mento lógico matemático da criança.

Todos nós tivemos experiências 
com situações matemáticas antes 
de entrarmos na escola, e, em sua 
maioria, essas experiências foram 
situações satisfatórias e prazero-
sas; como contar os números, a se-
quência para uma brincadeira de 
esconde-esconde, contar os pon-
tos em um jogo para verificar quem 
ganhou e dividir doces, etc. (LAU-
RITI; MOLINARI, 2016, p. 149).

Brasil (1998) exemplifica que as 
vivências acontecem desde o nasci-
mento, no qual essa vivência inicial 
favorece a elaboração de conheci-
mentos matemáticos e fazer matemá-
tica na exposição de ideias próprias e 
dos outros para formular e comuni-
car procedimentos de resolução de 
problemas, confrontar, argumentar 
e procurar validar um ponto de vis-
ta, antecipar resultados de experi-
ências não realizadas, aceitar erros, 
buscar dados que faltam para resol-
ver problemas. Assim, essas práticas 
estão ligadas ao letramento, no qual, 
Lauriti e Molinari (2016) coloca que:

O letramento é compreendido como 
um grande conjunto de conhecimen-
tos desenvolvidos pelas pessoas, a 
partir de suas experiências cotidianas, 
que demonstram exercício autônomo 
e competente das práticas sociais e 
suas relações com a leitura e escrita 
(LAURITI; MOLINARI, 2016, p. 157).
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Segundo Bonafini (2016) ativida-
des em sala de aula podem começar 
com os alunos construindo ferra-
mentas de medição, com o profes-
sor deixando-os selecionar e jus-
tificar suas escolhas com relação 
aos possíveis resultados, nos quais 
vai ajudá-los a investigar as rela-
ções de objeto, unidade escolhida, 
unidade necessária de medidas e 
relacionar, por exemplo, com ho-
ras, semanais, centímetros, metros.

Conforme Bonafini (2016), espe-
ra-se do professor uma preparação 
para desenvolver o letramento ma-
temático em seus alunos, auxilian-
do-os a compreender o significado 
dos termos básico e o uso dos sím-
bolos, dando a oportunidade que 
desenvolvam habilidades de cole-
tar e interpretar diferentes dados.

A aproximação da Matemática ao 
trabalho de letramento é o desenvol-
vimento de atividades que envolvam 
a Resolução de Problemas. (LAU-
RITI; MOLINARI, 2016, p. 159). 

        
PRÁTICAS DE MATEMÁTICA NO 
CURRÍCULO

A alfabetização matemática pode 
fazer parte doa aprendizado desse 
a educação infantil. De acordo com 
Queiroz, Vilhena e Pineda (2016) o 
trabalho com a Matemática na educa-
ção infantil explora uma grande varie-
dade de ideias matemáticas, não ape-
nas numéricas, mas também aquelas 
relativas às medidas, à geometria e 
às noções de estatística, nos quais, 
as crianças desenvolvem e conser-
vem com prazer curiosidades acerca 
da Matemática, adquirindo diferen-
tes formas de perceber a realidade. 

Brasil (1998) coloca que as crian-
ças, desde o nascimento, estão imer-
sas em um universo do qual os co-
nhecimentos matemáticos são parte 
integrante, nos quais, as crianças 
participam de uma série de situações 
que envolvem números, relações en-
tre quantidades, noções sobre es-
paço e utilizam recursos próprios e 
pouco convencionais, como recor-
rer a contagem e operações para 
resolver problemas cotidianos, na 
contagem de figurinhas, marcar e 
controlar os pontos de um jogo, re-
partir as balas entre os amigos, mos-
trar com os dedos a idade, manipu-
lar o dinheiro e operar com ele etc.

Sendo assim, no início, as crianças de-
vem ter uma aproximação global com 
os conteúdos, como atividades com 
calendários e músicas que veiculam 
séries numéricas. Até com os bebês é 
possível desenvolver uma consciên-
cia espacial, que é a gênese do tra-
balho com a Matemática (QUEIROZ; 
VILHENA; PINEDA, 2016, p. 135).

Brasil (1998) coloca que as crianças, 
desta forma, podem criar decisões, 
agindo como produtoras de conhe-
cimento e não apenas executoras de 
instruções, no qual, o trabalho com 
a matemática pode contribuir para 
a formação de cidadãos autônomos, 
capazes de pensar por conta pró-
pria, sabendo resolver problemas. 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

393

Queiroz, Vilhena e Pineda (2016, 
p. 135) coloca que “a proposta do 
ensino da matemática na educação 
infantil é incorporar contextos do 
mundo real, as experiências e a lin-
guagem natural da criança no desen-
volvimento das noções matemáticas.” 

De acordo com Brasil (2013) a LDB 
definiu princípios e objetivos curri-
culares gerais para o Ensino Funda-
mental e Médio, no qual a matemá-
tica, dentro do Artigo 26, aparece 
de abrangência obrigatória, alinha-
da a um conhecimento do mundo 
físico e natural da realidade social:

Art. 26. Os currículos do Ensino 
Fundamental e Médio devem ter uma 
base nacional comum, a ser comple-
mentada, em cada sistema de ensino 
e estabelecimento escolar, por uma 
parte diversificada, exigida pelas ca-
racterísticas regionais e locais da so-
ciedade, da cultura, da economia e da 
clientela. § 1º Os currículos a que se 
refere o caput devem abranger, obri-
gatoriamente, o estudo da língua por-
tuguesa e da matemática, o conheci-
mento do mundo físico e natural e da 
realidade social e política, especial-
mente do Brasil (BRASIL, 2013, p. 31).

Desta forma, os sistemas de ensi-
no devem complementar as orien-
tações do currículo, não fugin-
do do aspecto social e político. 

Brasil (2018) dentro das Diretri-
zes Curriculares Nacionais, as crian-
ças estão vivendo mudanças im-
portantes, que distingue a relação 
da criança com ela mesma e com 
o mundo, na maior desenvoltu-
ra e a maior autonomia nos movi-
mentos e deslocamentos ampliam 
suas interações com o espaço.

Desta forma Brasil (2018) colo-
ca que a relação com múltiplas lin-
guagens, incluindo os usos sociais 
da escrita e da matemática, permi-
te a participação no mundo letrado 
e a construção de novas aprendiza-
gens, na escola e além dela, fazen-
do uma afirmação de sua identidade 
em relação ao coletivo no qual se 
inserem, que regem as relações en-
tre as pessoas dentro e fora da es-
cola, pelo reconhecimento de suas 
potencialidades e pelo acolhimento 
e pela valorização das diferenças.
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A MATEMÁTICA NA SOCIEDADE

Biembengut (2009, p. 9) coloca que 
no novo milênio, há novos desafios 
e novas formas de encarar a realida-
de social, no qual a educação tam-
bém está recebendo desafios, entre 
eles o de antever e propor à socie-
dade um “novo” cidadão, que terá 
que ter controle sobre a economia, 
produção, o lazer e outras ativida-
des que ainda surgirão nas próximas 
décadas, desafios tornando cres-
cente o movimento para educação 
matemática, nas últimas décadas: 

“Tem gerado reconstruções no 
currículo e nos métodos de ensi-
no que forneçam elementos que 
desenvolvam potencialidades, pro-
piciando ao aluno a capacidade 
de pensar crítica e independente.” 

Mas, D’ambrosio (2005) questiona 
que não existe exatamente uma ma-
temática para sociedade, pois fala-se 
da matemática ambientes culturais 
diversificados, sobretudo em se tra-
tando de indígenas ou afro-ameri-
canos ou outros não-europeus, de 
trabalhadores oprimidos e de clas-
ses marginalizadas. Mas, a matemá-
tica pode ter sentidos significativos:

Aprender Matemática é um pro-
cedimento fundamental para adqui-
rir e desenvolver capacidades cog-
nitivas gerais. Existem atividades, 
como a resolução de problemas, a 
busca de semelhanças e diferenças, 
a seleção e a aplicação de algorit-
mos que podem favorecer a trans-
ferência a outros setores da apren-
dizagem (MIGUEL, 2005, p. 423).

Desta forma, a matemática deve 
ser adaptada a um contexto so-
cial, porém, ela pode desenvol-
ver diversas habilidades confor-
me práticas de aprendizagem. 

Miguel (2005) exemplifica que um 
problema matemático deve ser uma 
situação que demande uma sequên-
cia de ações e operações para obter 
um resultado, no qual, não está dispo-
nível inicialmente, mas deve ser cons-
truído durante a resolução de proble-
mas, nas situações da vida cotidiana, 
nas atividades do mundo do trabalho 
e no apoio à construção de conheci-
mentos em outras áreas curriculares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Apesar de muitos conceitos utilizados no percurso da didática da matemática, 
apesar de ser uma ciência exata, do jeito que era ensinada não era compreen-
dida. Métodos como a modelagem matemática valoriza diferentes contextos 
de aplicações, adaptando-se a sentidos e significados baseados na realidade.

O currículo aponta que deve ser aproveitado os conhecimen-
tos matemáticos das crianças desde o nascimento, podendo for-
mar cidadãos autônomos, capazes de pensar por conta própria.

Logo nos tempos atuais, para encarar a realidade social, devem 
ser trabalhados na escola atividades que favoreçam o aprendiza-
do matemático ao mesmo tempo desenvolver diversas habilidades.
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A ARTE E A PINTURA COMO FERRAMENTA PARA O DESENVOLVIMENTO 
INFANTI

RESUMO
 

O presente artigo busca pesquisar como a arte, e em especial, a pintura auxilia no de-
senvolvimento global das crianças. Mostra diversas técnicas e propostas de pintura, que 
ao serem trabalhadas em sala de aula, proporcionam às crianças; novas habilidades mo-
toras; exploração da criatividade e imaginação; desenvolvimento da comunicação; inte-
ligência e a formação da personalidade. Esta pesquisa evidencia a importância do profes-
sor mediador, que oferecerá às crianças diversas situações de estímulos, incentivando 
e valorizando suas criações nas expressões artísticas, facilitando assim o processo de en-
sino-aprendizagem. Nesta perspectiva, percebeu-se que o trabalho com a pintura con-
tribuiu para um pleno desenvolvimento das crianças, por meio de atividades prazerosas.

Palavras-chave: Arte; Educação Infantil; Pintura; Professor Mediador.
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INTRODUÇÃO

A arte é um fenômeno eminentemente hu-
mano, por meio dela damos sentidos e signi-
ficados ao mundo que nos rodeia com valo-
res estéticos que sintetize as suas emoções, 
sua história, seus sentimentos e sua cultu-
ra e ao aprimorar as dimensões simbólicas, 
ganham poder expressivo de representar 
ideias por meio de linguagens particulares. 

O ser humano já deixava sua marca nas 
paredes e cavernas desde a pré-história, fa-
zia assim o registro da história do mundo.

A arte se apresenta de várias formas, a plás-
tica por meio, entre outros, o desenho, pintu-
ra; a música; a escultura; o cinema; o teatro; 
a dança; a arquitetura; a poesia; a literatura; 
a fotografia; entre outras formas expressivas.

Todas as áreas do conhecimento têm um do-
mínio, uma linguagem e uma história própria. 
A arte é um campo de estudo específico, não 
sendo apenas uma disciplina para passar o 
tempo, tem representação simbólica dos tra-
ços espirituais, intelectuais e emocionais que 
mostram as características da sociedade em 
que vivemos e nossos grupos sociais, modos 
de vida e todas as suas crenças e tradições.

A criança é um sujeito social e histórico, 
como todo ser humanos, fazendo parte de 
uma família e faz parte de uma sociedade, 
com uma determinada cultura, e tudo depen-
de do momento histórico. A criança é afetada 
e marcada pelo meio social em que vive e se 
desenvolve, mas também deixa sua marca.

A educação vem passando por uma 
grande modificação nos últimos anos, 
principalmente a disciplina de arte.

Há alguns anos, o bom aluno era aquele que 
fazia exatamente como o modelo (copiava), 
aos poucos essa prática foi dando lugar a ex-
pressão livre. Por muitos e muitos anos as au-
las de arte não eram consideradas aulas impor-
tantes, hoje é preciso que o aluno entenda a 
razão de estar trabalhando aquela atividade e 
que conteúdos de arte estão sendo abordados.

A arte educação tem como objetivo formar 
o ser criativo e reflexivo, podendo se relacio-
nar com todas as pessoas. A arte está presente 
em nossas vidas desde cedo, e dentro da edu-
cação infantil, depois da fala a forma como 
nos expressamos para dialogar com o mun-
do, permitindo refletir sobre nós mesmos, a 
arte ensina as crianças a valorizarem o traba-
lho das demais, respeitando assim a diversi-
dade cultural, entre tantas outras diferenças.

A criança dentro da educação infantil ne-
cessita que seja estimulada para que apren-
da um novo saber e aproprie-se de um novo 
conhecimento. É importante que os profes-
sores apresentem diversas obras de arte 
de vários artistas e diferentes movimen-
tos da história da arte, mas o interessan-
te é deixar as crianças criarem suas obras, 
fazendo ou não releituras e criações novas.

O objetivo é investigar de qual for-
ma a pintura irá colaborar para o de-
senvolvimento da coordenação 
motora, percepção espacial, criatividade pro-
porcionando uma sensação de bem-estar psi-
cológico e melhora da autoestima das crianças.

O tema deste artigo foi escolhido pela 
importância da arte, em especial a pin-
tura, na formação integral das crianças. 
A pintura foi eleita, por ser mais acessí-
vel e presente no contexto escolar infantil.
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A pintura é um meio de expressão completo 
e deve estar presente no dia-a-dia da crian-
ça, deve ser sempre repetida, ou seja, deve 
estar sempre à disposição. Trata-se de uma 
atividade prazerosa e agradável, durante esta 
atividade a criança explora, investiga, elabora 
e conquista sua capacidade de expressar-se.

 
 
A PINTURA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

Na educação Infantil encontramos um am-
biente propício para o desenvolvimento da 
expressão, é um espaço no qual a criativida-
de e a imaginação podem ganhar forma. O 
trabalho com arte é muito importante, como 
podemos perceber na fala da educadora e 
doutora em arte-educação Ana Mae Barbosa:

A Arte na Educação como expressão pessoal 
e como cultura é um importante instrumento 
para a identificação cultural e o desenvolvi-
mento individual. Através da Arte é possível 
desenvolver a percepção e a imaginação, 
apreender a realidade do meio ambiente, de-
senvolver a capacidade crítica, permitindo 
analisar a realidade percebida e desenvolver 
a criatividade de maneira a mudar a realidade 
que foi analisada. (BARBOSA, 1995, p. 11). 

As crianças desde quando nascem des-
cobrem e aprendem muitas coisas apenas 
no seu dia a dia, a criatividade é uma das 
características infantis que os professo-
res devem considerar quando propõem al-
guma atividade artística. Geralmente que-
rem colorir tudo, pintar o universo como o 
veem e querem mostrar suas preferências 
em cores e alguns desenhos quando po-
dem escolher e não sabem escrever ainda.

A pesquisa de Barbosa (1991) aponta para 
o desenvolvimento da criatividade como pri-
meiro objetivo do ensino da arte. Segundo a 
autora, o conceito de criatividade e espon-
taneidade, auto liberação e originalidade.

O objetivo da arte na Educação Infantil 
não é, de modo algum, a formação de futu-
ros artistas; mas, sim, o enriquecimento da 
criança e seu nível cultural, que a levará a 
um desenvolvimento no seu todo humano. 

A pintura é importante na educação infan-
til, pois possibilita com que as crianças ao 
terem contato com um pincel e fazer com 
eles movimentos no papel, possa, começar 
a conhecer e aperfeiçoar a sua coordenação 
motora, conhecendo novas cores, desenvol-
vendo novas formas usando sua imagina-
ção, explorando a pintura, como forma de 
arte, não apenas com o pincel, mas poden-
do usar as mãos e outros objetos também.

                         
A expressão artística da criança é ape-

nas uma documentação de sua persona-
lidade. [...] Tudo quanto pudermos fazer 
para estimular a criança no uso sensível dos 
seus olhos, ouvidos, dedos e do corpo in-
teiro servirá para enriquecer sua reserva 
de experiências e a ajudará em sua expres-
são artística (LOWENFELD, 1976, p. 108).

Ao trabalhar com pintura, a criança po-
derá aperfeiçoar e distinguir diversos mo-
vimentos gestuais, visando à produção 
de marcas gráficas, podendo assim ma-
nusear diferentes materiais, de várias 
texturas e espessuras, assim como vari-
áveis suportes gráficos, observando as pos-
sibilidades oferecidas com estes materiais. 
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Demonstração, descobrimento de co-
res, coordenação, aprimoramento das ca-
pacidades motoras, concentração, limi-
tes e a paciência de fazer a tarefa até o 
final, tudo isso pode ser observado em uma 
criança enquanto ela se diverte pintando.

Então definir a quantidade e qualidades 
dos materiais, disponibilizá-los de um modo 
que a criança se sinta incentivada a expe-
rimentá-los e oferecer a ajuda necessária 
para o desenvolvimento de suas ideias, são 
segredos importantes para um planejamen-
to que considera o modo próprio de pensar 
das crianças. Como percebemos na afirma-
ção do Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil – RCNEI – Volume 3:

                       
As crianças têm suas próprias impressões, 

ideias e interpretações sobre a produção de 
arte e o fazer artístico. Tais construções são 
elaboradas a partir de suas experiências ao 
longo da vida, que envolvem a relação com a 
produção de arte, com o mundo dos objetos e 
com seu próprio fazer. As crianças exploram, 
sentem, agem, refletem e elaboram sentidos 
de suas experiências (BRASIL, 1998, p. 89).

A pintura é sempre uma delícia para to-
das as crianças independentemente da ida-
de, ela é uma excelente atividade, pois pode 
ser adaptada para atender qualquer nível 
de habilidade artística da criança, é uma 
experiência importante. Desde pequena a 
criança investiga e transforma, ao colorir 
um mundo imenso de novas possibilidades.

As suaves cores das aquarelas são menos 
confusas e são uma boa opção para crianças 
menores de dois anos, e para as crianças um 
pouquinho maiores, as cores mais vivas e fortes 
trabalham melhor porque são mais atraentes.

O professor poderá ensinar, dependen-
do da idade das crianças, por exemplo, que 
ao combinar uma cor com a outra a criança 
“criará” uma nova tonalidade, que todas as 
cores, misturadas com a tinta branca, tor-
nará a tonalidade delas mais suaves. Den-
tro da aquarela de cores que o professor for 
levar para a sala de aula, serão inúmeras as 
possibilidades de ensino para as crianças.

Muitas escolas trabalham diversas atividades 
artísticas, não pensando apenas nas datas co-
memorativas, mas em atividades decorativas 
de números es nomes, ajudando a melhorar a 
coordenação motora das crianças sendo uma 
excelente forma de exercer o conhecimento 
sobre cores e objetos, ajudando as crianças a 
desenvolverem certos dons comuns que sur-
gem nos primeiros anos da educação, a pintura.

Muitos dos pintores conhecidos foram des-
cobertos ainda bem cedo, na educação infan-
til e muitos deles criaram o prazer pela pintu-
ra dentro de sala de aula, como professores 
precisamos investir nos nossos alunos, desde 
pequenos, pois muitas vezes em casa eles não 
dispõe de materiais para desenvolver isso.

Aos professores é importante destacar a 
importância da observação constante nas ati-
vidades de artes para sala de aula de acordo 
com a faixa etária. É importante sempre es-
tar falando que não devemos colocar a tinta 
na boca, nariz e olhos, não deixando qual-
quer objeto que possa ser ingerido ou mas-
tigado pelas crianças. Temos crianças que 
tudo querem colocar na boca, e precisamos 
nos atentar a todas e a essas em especial.

A pintura traz inúmeros benefícios para as 
crianças, dentre eles o estímulo da comuni-
cação, criatividade, sensibilidade, o aumen-
to da concentração e expressão, por isso 
ela é também indicada no tratamento te-
rapêutico, pois reduz a ansiedade e traba-
lha os medos e expectativas das crianças. 
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Usando um pincel ou outra ferramenta, as 
crianças expressam as suas preocupações e as 
emoções são aliviadas, ao mesmo tempo, de-
senvolvem os seus gostos e perfis artísticos.

A tinta guache é um dos materiais mais le-
gais para se trabalhar em sala de aula, é uma 
das atividades mais apreciadas pelas crianças. 
Como a criança domina pouco a coordenação 
motora, usando os dedos para pintar ela con-
segue fazer artes mais reais e se diverte mui-
to mais, pois para a criança pequena o pintar, 
é um puro fazer, um prazer do movimento. 

Há a versão para pintura com os de-
dos e também com pincel, depende do 
professor, o segredo é trabalhar com as 
duas em sala de aula e observar em qual 
a criança lida melhor em sala de aula.

Ao trabalhar com pintura, as crianças apren-
dem a conhecer as texturas da tinta guache 
e o jeito de utilizá-la sobre papéis grossos e 
finos; apropriam-se de procedimentos ele-
mentares de uso e conservação de materiais, 
como lavar pincéis, guardar tintas e outros; 
experimentam e conquistam modos pró-
prios de organizar manchas de cor; observam 
a própria produção e a de outras crianças; 
criam hábitos, jeitos próprios e preferências 
na atividade de pintura; adquirindo gosto 
pelo pintura e divertindo-se com a oportuni-
dade de contato com seus pares, conquistan-
do assim a noção de permanência da marca.

Portanto, entre uma pintura e outra, pode-
mos observar um caminho, uma lógica da pró-
pria criança, o puro gesto, e o prazer de expe-
rimentar as cores e texturas, que é vivenciada 
com interesse pela criança, logo aprenden-
do reconhecer sua marca naquela mancha.

TÉCNICAS E PROPOSTAS PARA 
SEREM TRABALHADAS EM SALA DE 
AULA

A pintura é benéfica para as crianças, pois 
auxilia no desenvolvimento da individualidade 
e autoestima; trabalha a coordenação moto-
ra; a percepção espacial; incentiva a persona-
lidade criativa e inventiva, tornando a comu-
nicação mais eficaz; desenvolve habilidades 
para resolver problemas; possibilita a organi-
zação e elaboração de suas ideias; favorecen-
do a expressão, percepção e organização e 
trazendo por fim serenidade e tranquilidade.

Partindo, deste pressuposto, podemos 
trabalhar com a pintura por meio da ex-
ploração de diferentes materiais e super-
fícies, manipulando papéis de diferentes 
texturas e diferentes tipos de tintas e ob-
jetos. Como citado nas orientações didáti-
cas do Referencial Curricular Nacional para 
a Educação Infantil – RCNEI – Volume 3:

As crianças podem manusear diferentes 
materiais, perceber marcas, gestos e textu-
ras, explorar o espaço físico e construir obje-
tos variados. Essas atividades devem ser bem 
dimensionadas e delimitadas no tempo, pois 
o interesse das crianças desta faixa etária é 
de curta duração, e o prazer da atividade ad-
vém exatamente da ação exploratória. Nesse 
sentido, a confecção de tintas e massas com 
as crianças é uma excelente oportunidade 
para que elas possam descobrir propriedades 
e possibilidades de registro, além de obser-
var transformações (BRASIL, 1998, p. 97).

Então, por ser a pintura, uma atividade lúdi-
ca e divertida, que além de, proporcionar uma 
sensação de bem estar das crianças, é uma das 
atividades que elas mais gostam de realizar, 
selecionamos como exemplo, algumas técni-
cas e propostas de pintura fáceis e criativas 
que podem ser feitas com as crianças em sala 
de aula, utilizando uma variedade de materiais.
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Na educação infantil várias atividades po-
demos trabalhar como a pintura espelha-
da, deixando a criança escolher as cores, 
jogando na metade da folha e dobrando, 
fazendo com que a pintura fique parecida 
dos dois lados do papel e depois pergun-
tando o que ele acha que a pintura parece.

Fazer atividades como pintura impres-
sa, onde a pintura sai do avesso que 
foi feito primeiramente é de fazer as 
crianças pensarem como poderiam fa-
zer para que ficasse da forma desejada.

As crianças adoram tanto o trabalho com 
tinta como com água, utilizar o crepom que a 
tinta sai com água é uma ferramenta interes-
sante para o trabalho, cortando em pedaços, 
molhado e pressionando em uma folha branca.

Desenhar sobre diversos tipos de papéis ou 
de superfícies diversas é muito interessan-
te, só amassando o papel e desamassando já 
teremos uma textura nova a ser trabalhada.

Podemos utilizar diversos materiais para tra-
balhar com tinta, um barbante molhado em tin-
ta e depois colocado e puxado por uma folha, 
já trará uma pintura abstrata bem interessante.

Outra atividade é fazer uma pintura des-
botada, utilizando cotonete, álcool ou 
água sanitária sobre alguma folha que des-
bote como o papel seda e algumas fo-
lhas de papel laminado. É uma atividade 
para ser feita com muita supervisão das 
crianças, pois utiliza material perigoso.

Só a mudança de papel e de suportes para 
a tinta já trazem novas atividades para den-
tro de sala de aula, podemos utilizar desde 
peneiras, jornais, canudos, grafos, espon-
jas e escova de dente, servem como fer-
ramentas para uma atividade com pintura.

Outra atividade que as crianças adoram é a 
pintura secreta, quando desenham com giz de 
cera branco ou com parafina na folha e depois 
passando tinta guache bem forte, onde estiver 
com giz ou parafina a tinta não penetra no papel.

Podemos utilizar até carimbos de legu-
mes para fazer uma bela pintura, com ba-
tatas da para fazer desenhos, mas pode-
mos apenas cortar no meio a maçã, ou 
uma carambola para fazer esses carimbos.

As crianças gostam muito de inventa-
rem, e é interessante fazer pesquisa com 
eles para que escolham o querem dese-
nhar e pintar, passeando pela escola podem 
achar galhinhos de árvore e folhas para usa-
rem com tinta, fazendo pinturas com rele-
vos ou desenhos finos com os galhinhos.

Diversos podem ser os suportes para a pin-
tura ou desenho das crianças, utilizar papelão, 
tampas de pizza, papel camurça, folhas de papel 
pardo, podemos pintar até sobre uma camise-
ta, um pano de louça, qualquer superfície ser-
ve para ser trabalhado nas atividades de artes.

Organize, sempre que possível, uma pe-
quena exposição com as produções in-
fantis, em painéis na sala de aula ou pela 
escola. Valorizar as produções infantis é valo-
rizar o ser humano em seu desenvolvimento.
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AS ABORDAGENS DO PROFESSOR 
MEDIADOR

Atualmente sabemos a importância do pa-
pel do professor nas teorias de arte educação, 
devendo ser um mediador do processo ensi-
no/aprendizagem, o professor deve ser um 
agente mediador do processo, “uma mediação 
sempre será a articulação e não rebaixamen-
to entre as histórias pessoais e coletivas dos 
aprendizes de Arte, entrelaçada na teia sócio-
-histórico cultural da humanidade nessa área 
de conhecimento” (BARBOSA, 2002, p.56). 

O professor mediador tem um papel fun-
damental na vida das crianças. O edu-
cador sendo mediador auxiliará o edu-
cando a refletir sobre as imagens de 
forma crítica, reflexiva e construtiva. 

O que se aprende não se esquece, a 
criança é um ser criativo e está na mão 
dos mediadores facilitar esta aprendiza-
gem que será para a vida inteira. Nessa 
perspectiva, segundo RCNEI (Referencial 
Curricular Nacional da Educação Infantil):     

                         
O professor é mediador entre as crianças e 

os objetos de conhecimento, organizando e 
propiciando espaços e situações de aprendiza-
gens que articulem os recursos e capacidades 
afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de 
cada criança aos seus conhecimentos prévios e 
aos conteúdos referentes aos diferentes cam-
pos de conhecimento humano. Na instituição 
de educação infantil o professor constitui-se, 
portanto, no parceiro mais experiente, por 
excelência, cuja função é propiciar e garantir 
um ambiente rico, prazeroso, saudável e não 
discriminatório de experiências educativas 
e sociais variadas (BRASIL, 1998, p.30, v.1).

                       

Claro que a criação é, e será sempre, ex-
clusividade única das crianças, mas cabe 
ao professor “alimentar” esse percurso de 
forma intencional, oferecendo propos-
tas e experiências variadas e traçando uma 
rota de construção individual que envol-
ve escolhas, experiências, aprendizagens 
e relação com os materiais trabalhados.

Nessa perspectiva, o professor é o mediador 
entre a criança e o objeto de conhecimento, é 
ele quem propicia situações que despertam a 
curiosidade e o interesse da criança garantindo 
assim um ambiente prazeroso de experiências 
educativas e sociais. Neste contexto vale res-
saltar a fala do pensador e escritor Vygotsky:                                              

                       
[...] na instituição chamada escola en-

sinar e aprender é fruto de um trabalho 
coletivo. Aprendizes e mestre celebram 
o conhecimento a cada dia, quando en-
sinam e quando aprendem, cabe ao pro-
fessor mediador organizar estratégia que 
permitam a manifestação das concepções 
prévias dos alunos (VYGOTSKY, 1984, p.18). 

     
Cabe ao professor, resgatar a criação e a fan-

tasia da criança permitindo que ela expresse 
a sua maneira o que está sentindo, e oferecer 
vários materiais expressivos, como carvão, 
massas, tintas diversas, giz de cera, papéis, 
papelão e outros, para que ela possa explorar 
sua criatividade. Como citado nos recursos 
materiais no Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil – RCNEI – Volume 3:        

  
Os materiais são a base da produção artística. 

É importante garantir às crianças acesso a uma 
grande diversidade de instrumentos, meios e 
suportes. Alguns deles são de uso corrente, 
como lápis preto, lápis de cor, pincéis, lápis de 
cera, carvão, giz, brochas, rolos de pintar, es-
pátulas, papéis de diferentes tamanhos, cores 
e texturas, caixas, papelão, tintas, argila, mas-
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sas diversas, barbantes, cola, tecidos, linhas, 
lãs, fita crepe, tesouras etc. Outros materiais 
podem diversificar os procedimentos em Ar-
tes Visuais, como canudos, esferas, conta-go-
tas, colheres, cotonetes, carretilhas, fôrmas 
diversas, papel-carbono, estêncil, carimbos, 
escovas, pentes, palitos, sucatas, elemen-
tos da natureza etc. (BRASIL, 1998, p.112).

O professor ao realizar suas abordagens 
procura valorizar as produções infantis au-
xiliando as crianças na construção de seu 
próprio conhecimento. Como percebemos 
nas falas de Ferraz e Fusari, Quando o edu-
cador sabe intermediar os conhecimen-
tos, ele é capaz de incentivar a constru-
ção e habilidades: do ver, do observar, do 
ouvir, do sentir, do imaginar e do fazer da 
criança. (FERRAZ; FUSARI, 1999, p.84).

Faz-se necessário, que o professor da edu-
cação infantil, tenha um novo olhar para a 
produção plástica da criança como os de-
senhos, pinturas, colagens e outras expres-
sões, apropriando do seu universo de ima-
gens. Toda essa mediação tem como objetivo 
abrir novas perspectivas de produção para 
a criança, ampliando assim seu repertório.

Um planejamento voltado para as crianças 
acolhe e reconhece que elas têm seus pró-
prios projetos de aprendizagem e se arris-
cam neles. Este deve apresentar um desafio 
significativo para o percurso das crianças. 

Num planejamento de atividade plásti-
ca deve-se privilegiar o contato e o manu-
seio de diversos materiais, ampliando as 
possibilidades dos primeiros gestos gráfi-
cos. Por isso, é importante escolher aten-
tamente o material que vai ser oferecido, 
o que, por exemplo, dá mais conforto e ex-
pressão ao gesto, como uma tinta aquare-
lada ou uma massa consistente de guache.

Além do material, é fundamental estudar 
os desafios que colocamos como, um papel 
na mesa convida a pintar sentado, mas, se o 
papel estiver colado na parede, o gesto so-
frerá influências da nova posição, no momen-
to em que as crianças trabalham com tinta. 

O professor pode questioná-las durante a 
atividade: Você já experimentou pintar em pé? 
E deitado, espalhando a tinta sobre um papel 
no chão? E se pendurarmos depois as pinturas 
na parede, o que acontecerá? O que você fez 
para obter esta cor? Em que papel você gos-
tou mais trabalhar? Que sensação você teve? 
Esses desafios são encarados com interesse 
pela criança pequena, que vê neles a oportuni-
dade de exercitar com prazer sua motricidade.

É interessante notar, como as crianças 
aproveitam esses desafios e transferem 
para outras ocasiões aquilo que aprendem 
com a atividade. Porém devemos ficar aten-
tos ao acompanhamento do educador no 
ato da criação infantil, pois, muitas vezes, 
com a intenção de ajudar a criança, o adul-
to acaba desviando a criança da ideia origi-
nal para a qual, até então, estava motivada. 

É fundamental assegurar a todas as crian-
ças o direito de desenhar ou pintar segundo 
as próprias motivações. Ao propor media-
ções, jogue com a possibilidade de a criança 
transgredir, aposte em propostas que dêem 
espaço para a surpresa, sua e das próprias 
crianças, e o educador cujo olhar interessado, 
cuidadoso e preocupado com a criação infan-
til acolhe a atividade da criança e a incentiva.

Portanto, percebemos que, o papel do pro-
fessor mediador é muito importante no ensi-
no da arte, ele precisa instigar a criança para 
que ela se expresse e represente o seu pensa-
mento. A criança a todo o momento tem que 
ser desafiada, dessa forma ela vai perceber 
o seu potencial, suas habilidades e capaci-
dade de compreender o mundo que a cerca.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como resultado, a pesquisa mostrou, como 
a arte, mas especificamente a pintura, promo-
veu o desenvolvimento físico, social cognitivo, 
afetivo e cultural das crianças. Por meio de pes-
quisas bibliográficas percebeu-se que alguns 
autores citados falaram das possibilidades 
que a arte proporciona na vida das crianças. 

Percebemos ao investigar que, por meio da 
pintura, as crianças adquirem novas habilida-
des, fazem novas descobertas, expressando 
seus sentimentos e assim adquirem autocon-
fiança, aprendendo a valorizar seus potenciais. 

Identificamos que a educação por meio 
da pintura auxilia no desenvolvimen-
to criativo e estético, e à medida que as 
crianças adquirem gosto pela arte, se 
tornam seres mais críticos e reflexivos. 

Trabalhar com tintas e texturas traz inúme-
ros benefícios para as crianças, é uma exce-
lente fonte criativa e, sobretudo produtiva. 
O contato com diversas técnicas e propos-
tas de pintura, por meio da manipulação de 
diferentes objetos e a utilização de diver-
sos materiais gráficos, plásticos, naturais e 
descartáveis sobre diferentes superfícies, 
permitem que as crianças explorem suas 
características e propriedades, ampliando 
assim suas possibilidades de expressão, co-
municação, habilidades sociais e motoras.

Vimos à importância do professor media-
dor ao abrir novas perspectivas de produ-
ção para as crianças, afinal é preciso estimu-
lar essa produção artística desde cedo, pois 
esta proporciona à elas condições para iden-
tificar marcas pessoais na hora da criação.

A situação em sala de aula deve ser suficien-
temente flexível para permitir que elas tenham 
liberdade de expressar suas próprias idéias, e 
o papel do professor é fazer esta mediação, 
para que as motive e incentive superando as-
sim todos os obstáculos e se sintam autoras 
de sua arte com autonomia e espontaneidade.

Enquanto as crianças exploram, os profes-
sores devem socializar as descobertas para 
que as trocas ocorram. Devem agir como 
mediadores de suas conquistas, consideran-
do a diversidade de interesse e possibilida-
des de exploração do mundo pela criança. 

Ao comentar o que as crianças fazem, le-
gitimam e valorizam as conquistas, além de 
comunicar aos outros que eles também po-
dem experimentar possibilidades, afinal, as 
crianças se sentem feliz quando são esti-
muladas e valorizadas por suas produções.

Valorizar a criatividade e respeitar as di-
ferenças individuais são muito importan-
tes, pois as possibilidades são infinitas, cada 
criança tem sua história, seu jeito de olhar e 
de se expressar e a pintura ganha mais sig-
nificado a partir do momento que você co-
loca a sua “marca”, seu “jeito” no que criou.
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOPEDAGOGIA PARA O MELHOR 
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZADO DA CRIANÇA ABRIGADA

RESUMO

O intuito deste trabalho é apresentar a contribuição da psicopedagogia no desenvolvimento 
e aprendizado da criança abrigada. Hoje, cerca de 20 mil crianças e adolescentes vivem longe 
de suas famílias, em 589 abrigos catalogados no Brasil pelo IPEA. São crianças e adolescentes 
vítimas da desestruturação familiar, da pobreza, da violência, da negligência e da rejeição. Cabe 
ao abrigo a questão de como lidar com o conflito entre suas normas e regras como instituição e 
aqueles valores que cada um de seus membros traz consigo. O trabalho psicopedagógico, por-
tanto, pode e deve ser pensado a partir da instituição “abrigo”, o qual cumpre uma importante 
função social: complementar a atenção familiar, oferecer um lugar promotor do desenvolvimen-
to emocional da criança/adolescente e a construção de regras de conduta, dentro de um pro-
jeto social mais amplo. É de extrema importância, além de trabalhar com as situações apresen-
tadas no exato momento, resgatar a história de vida de cada criança, e a origem de sua família. 

Palavras-chave: Psicopedagogia; Abrigo; Criança abrigada.
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INTRODUÇÃO

Na sociedade hoje, cerca de 20 mil crianças e 
adolescentes vivem em 589 abrigos pesquisa-
dos no Brasil pelo IPEA, vítimas da desestrutu-
ração familiar, pobreza, negligência, violência, 
maus-tratos, rejeição, falta de afetividade e etc.

Levando em consideração que grande parte 
dessas crianças/adolescentes passaram por 
tais dificuldades e por acreditar que relações 
afetivas e de interação são fatores importantes 
para o bom desenvolvimento e aprendizado da 
criança/adolescente, pretende-se por meio do 
atendimento psicopedagógico, prepará-los a 
enfrentar a vida e a conviver com a sociedade.

O atendimento psicopedagógico contribui na 
qualidade de ensino das crianças/ adolescen-
tes e nas dificuldades encontradas no dia-a-dia 
de forma geral, analisando a escola como foco 
principal para o aprendizado e alfabetização 
dos mesmos e o atendimento como suporte.

A questão de aprendizagem é um desafio 
a ser vencido na formação educacional de 
crianças/adolescentes em estado de vulne-
rabilidade social. Privadas dos direitos míni-
mos estabelecidos pelo ECA – Estatuto da 
Criança e do Adolescente, como por exemplo 
o estudo, as crianças começam a apresen-
tar dificuldades de aprendizagem e muitas 
vezes não chegam nem a adquirir a mes-
ma. Causando conflitos internos e externos. 

Sensível a esta realidade dediquei-me ao 
estudo teórico sobre a contribuição do psi-
copedagogo para o desenvolvimento psicos-
social, emocional e cognitivo dessa criança.

A escolha do tema também se deu devido 
à falta de pesquisas nesse campo. A maioria 
dos abrigos não oferece ou utiliza-se de re-
cursos como este. E é de extrema importância 
que ele se faça presente na vida das crianças/
adolescentes abrigadas. Uma vez que, elas se 
encontram lá por terem seus direitos básicos 
ameaçados e violados, seja por ação ou omis-
são da sociedade ou do Estado ou pela falta, 
omissão ou abuso dos pais ou responsáveis.

HISTÓRIA DA PSICOPEDAGOGIA

Segundo Alicia Fernandez, Buenos Aires 
foi a primeira cidade Argentina a oferecer 
uma Faculdade de Psicopedagogia. A gra-
duação em Psicopedagogia surgiu a mais 
de trinta anos na Argentina, sendo quase 
tão antiga quanto a carreira da Psicologia, 
criada na Universidade de Buenos Aires. 

Porém, Bossa (1994, p.32) destaca que:
Na prática, a atividade psicopedagogica 

iniciou-se antes da criação do próprio curso. 
Profissionais que possuíam outra formação – 
como, por exemplo, formação em Filosofia, 
entre eles Sara Paín – viram a necessidade 
de ocupar um espaço que não podia ser pre-
enchido pelo psicólogo nem pelo pedagogo. 
Desta maneira, começaram fazendo reedu-
cação, com o objetivo de resolver fracassos 
escolares. Trabalhava-se as funções egóicas, 
tais como memória, percepção, atenção, mo-
tricidade e pensamento, medindo-se os défi-
cits e elaborando planos de tratamento que 
objetivavam vencer essas faltas. Esta dedica-
ção, quase exclusiva, os levou a produzir toda 
uma metodologia sobre a chamada dificulda-
de de aprendizagem, dando origem à atual 
Psicopedagogia (BOSSA, 1994, p. 32).
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A Psicopedagogia não nasceu no Bra-
sil e tampouco na Argentina. Pesquisan-
do sobre o tema, foi constatado que a 
preocupação com os problemas de apren-
dizagem surgiu na Europa ainda no século 
XIX, por filósofos, médicos e educadores. 

No Brasil, por muito tempo o problema de 
aprendizagem foi explicado como produtos de 
fatores orgânicos. Na década de 70 foi espalha-
da a ideia de que tais problemas teriam como 
causa uma disfunção neurológica não detec-
tada em exames clínicos. (Bossa, 1994, p.43)

Muitas crianças, que já haviam passa-
do por exames específicos neurológicos, 
foram encaminhadas a consultórios psi-
copedagógicos, por indicação da escola 
ou mesmo por iniciativa da família, devi-
do aos problemas apresentados na escola. 

É dentro dessa concepção de problemas de 
aprendizagem na escola que, ainda no final da 
década de 70, surgiram os primeiros cursos de 
especialização em Psicopedagogia no Brasil, 
concebidos para complementar a formação 
dos psicólogos e pedagogos que buscavam 
soluções para esses problemas.   A Psicope-
dagogia surgiu para auxiliar e colaborar com a 
pedagogia e a psicologia na busca de soluções 
para a questão do problema de aprendizagem.  

Assim, no início da década de 70, surgiram, em 
nível institucional, cursos com enfoque psico-
pedagógico, antecedendo a criação dos cursos 
formais de especialização e aperfeiçoamento. 

Porém, em 1979 é criado o primei-
ro curso regular de Psicopedagogia, no 
Instituto Sedes Sapientiae, em São Pau-
lo, iniciativa de Maria Alice Vassimon, pe-
dagoga e psicodramatista, e Madre Cris-
tina Sodré Dória, diretora do Instituto.

Recentemente, no inicio da década de 
90, os cursos de especialização em Psico-
pedagogia, lato sensu, multiplicaram-se. A 
maioria das faculdades de Educação, em 
São Paulo, contam hoje com eles. Em ou-
tros estados o interesse também é grande, e 
vários cursos estão surgindo, tanto nas ins-
tituições estatais quanto nas particulares. 

Vale mencionar na história da Psicopeda-
gogia, a Associação Brasileira de Psicope-
dagogia (ABPp), que existe há 13 anos en-
quanto “elemento de organização formal de 
uma categoria profissional não reconhecida 
legalmente.” Tem sido responsável pela or-
ganização de eventos de dimensão nacional, 
bem como por publicações cujos temas retra-
tam as preocupações e tendências na área. 

O QUE É A PSICOPEDAGOGIA

De acordo com o dicionário Aurélio a psico-
pedagogia é definida como: “aplicação da psi-
cologia experimental à pedagogia; estudo da 
atividade psíquica da criança e dos princípios 
que daí decorrem, para regular a ação educa-
tiva do indivíduo” (HOLANDA, 1990, p. 536).

Porto (2006) acredita que a psicopeda-
gogia vai além da aplicação da psicologia à 
pedagogia, pois não pode ser vista sem um 
caráter interdisciplinar, uma vez que de-
pende da contribuição teórica e prática de 
outras áreas de estudo para se constituir. 

A psicopedagogia não é apenas o estudo da 
atividade psíquica da criança e dos princípios 
que daí decorrem, visto que ela não se limita 
à aprendizagem da criança, mas abrange todo 
o processo de aprendizagem e, conseqüente-
mente, inclui quem está aprendendo, indepen-
dente de ser criança, adolescente ou adulto. 
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A psicopedagogia é um campo de atu-
ação que integra saúde e educação e lida 
com o conhecimento, sua ampliação, sua 
aquisição, suas distorções, suas diferenças 
e seu desenvolvimento por meio de múl-
tiplos processos(PORTO, 2006, p. 108).

Bossa (1994, p. 2) confirma destacando: 
A Psicopedagogia não é sinônimo de Psico-

logia Escolar ou Psicologia Educacional. É uma 
área recente, resultante da articulação de co-
nhecimentos dessas e de outras disciplinas, 
apontando com novos caminhos para a solu-
ção de problemas antigos (BOSSA, 1994, p.2).

Polity (2001) e Fagali (2002) compreendem 
que a Psicopedagogia pesquisa, estuda e ana-
lisa as questões relacionadas ao processo de 
aprendizagem e seus problemas, surgindo en-
tão, como uma necessidade de compreender 
os problemas de aprendizagem, refletindo 
sobre as questões relacionadas ao desen-
volvimento cognitivo, psicomotor e afetivo, 
implícitas nas situações de aprendizagem

De acordo com Neves (1991, p.12),
A psicopedagogia estuda o ato de apren-

der e ensinar, levando sempre em conta 
as realidades interna e externa da apren-
dizagem, tomadas em conjunto. E, mais, 
procurando estudar a construção do co-
nhecimento em toda a sua complexidade, 
procurando colocar em pé de igualdade os 
aspectos cognitivos, afetivos e sociais que 
lhe estão implícitos (NEVES, 1991, p. 12).

A Psicopedagogia destina-se a todo aque-
le que aprende, havendo assim, a necessi-
dade de atuar diretamente na aquisição de 
conhecimento, processo este, objeto de es-
tudo da Psicopedagogia, que vê a aprendiza-
gem como uma questão ampla, que se tra-
duz na maneira de pensar, sentir, falar e agir.

O objeto central de estudo da Psicopedago-
gia está se estruturando em torno do proces-
so de aprendizagem humana: seus padrões 
evolutivos normais e patológicos, bem como a 
influência do meio (família, escola, sociedade) 
no seu desenvolvimento  (BOSSA, 1994, p. 8).

Os psicopedagogos, tanto em clí-
nicas quanto nas instituições, traba-
lham com diagnóstico e intervenção.

Sobre o diagnóstico psicopedagógico, po-
de-se afirmar que o mesmo parte de uma 
visão ampliada onde se considera a dinâ-
mica da relação com a sociedade, a esco-
la, a família e consigo mesmo. Ele iden-
tifica as causas do sintoma e levanta e 
testa hipóteses, abrangendo aspectos or-
gânicos, cognitivos, emocionais e sociais.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Os psicopedagogos trabalham em clí-
nicas, em atendimentos individuais, em 
instituições escolares, hospitais e empre-
sas onde se promova a aprendizagem. 

Utilizam-se de recursos que permitem en-
tender quais as dificuldades que o aprenden-
te está enfrentando para aprender e quais as 
possibilidades para mudança que ele apre-
senta. Os materiais utilizados são os jogos, as 
atividades de expressão artística, a linguagem 
escrita, as leituras e dramatizações, etc. Enfim, 
atividades que valorizem o que a criança sabe 
que estimulem a expressão pessoal, o desejo 
de aprender e sua possibilidade de amadure-
cer, vencer situações e resolver problemas. 

Para Porto (2006), tanto na clínica quan-
to na instituição, o psicopedagogo atua in-
tervindo como mediador entre o sujeito e 
sua história traumática, ou seja, a história 
que lhe causou a dificuldade de aprender.  
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No entanto, o profissional não deve fazer 
parte do contexto do sujeito, já que ele está 
contido em uma dinâmica familiar, escolar 
ou social. O profissional deve tomar ciência 
do problema de aprendizagem e interpre-
tá-lo para a devida intervenção. Com essa 
atitude, o psicopedagogo auxiliará o sujei-
to a reelaborar sua história de vida, recons-
truindo fatos que estavam fragmentados, e 
a retomar o percurso normal de sua apren-
dizagem. Assim, o trabalho clínico do psico-
pedagogo se completa com a relação entre o 
sujeito, sua história pessoal, sua modalidade 
de aprendizagem. Já o trabalho preventivo 
pretende “evitar” os problemas de aprendi-
zagem, utilizando-se da investigação da ins-
tituição escolar, de seus processos didáticos 
e metodológicos etc. (PORTO, 2006, p. 109).

De acordo com Bossa (1994, p. 23)
O trabalho psicopedagógico pode, certa-

mente, ter um caráter assistencial. Isso acon-
tece quando, por exemplo, o psicopedagogo 
participa de equipes responsáveis pela elabo-
ração, direção e evolução de planos, progra-
mas e projetos no setor de educação e saúde, 
integrando diferentes campos de conheci-
mento. A Psicopedagogia ocupa-se, assim, de 
todo o contexto da  aprendizagem, seja na área 
clínica, preventiva, assistencial, envolvendo 
elaboração teórica no sentido de relacionar 
os fatores envolvidos nesse ponto de conver-
gência em que opera  (BOSSA, 1994, p. 23).

Na sua forma preventiva cabe ao psicope-
dagogo: 

- detectar possíveis perturbações no pro-
cesso de aprendizagem;

- participar da dinâmica das relações da co-
munidade educativa, a fim de favorecer pro-
cessos de integração e troca;

- promover orientações metodológicas de 
acordo com as características dos indivíduos 
e grupos;

- realizar processos de orientação educacio-

nal, vocacional e ocupacional, tanto na forma 
individual quanto em grupo. 

De acordo com Porto (2006), a atuação 
psicopedagógica institucional auxilia o resga-
te da identidade, tanto de si próprio quanto 
da instituição com o saber mediano, resga-
tando o processo do ensino aprendizagem. 

Para Olívia Porto, “a psicopedagogia 
em seu campo conceitual vem propor-
cionando novas possibilidades para que 
as instituições comecem a reverter um 
quadro alarmante: o da exclusão social.”

 
HISTÓRICO DO ABRIGO

No Brasil, historicamente, a política de aten-
dimento à infância e à juventude em situação 
de abandono vem lidando com diversas mo-
dificações. O gerenciamento e a implantação 
destas políticas de atendimento saíram grada-
tivamente, do domínio da Igreja, passando por 
profissionais filantropos, até ser de responsa-
bilidade do Estado, como é nos tempos atuais. 

No Brasil Colonial, o abandono de crianças 
era encontrado entre índios, brancos e negros 
(Leite, 1997). Segundo Priore (1996), o aban-
dono de bebês, a vida em abrigos e as violências 
cotidianas (abusos sexuais e físicos, por exem-
plo) foram características da infância no Brasil. 

Marcílio (2006) conta que a população de 
norte a sul do Brasil nos séculos XVIII e XIX 
estava mesclada entre negros, brancos e ín-
dios domésticos. Os filhos da população mais 
pobre, muitas vezes migrante, não possuíam 
registros paroquiais de batismo e por isso 
eram classificados como ilegítimos e expostos.
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Muitos pais e/ou familiares colocavam ano-
nimamente seus filhos em rodas com formato 
cilíndrico fixadas no muro ou nas janelas de 
instituições e puxavam um cordão com uma si-
neta para avisar à rodeira (nome dado à pessoa 
que estava dentro da instituição à espera), que 
uma criança havia chegado. (MARCÍLIO, 2006)

Em 1929, devido à abolição do anonimato, o 
comportamento e a mentalidade dos pais em 
relação ao abandono mudaram. A taxa de crian-
ças abandonadas nas rodas diminuiu. Muitos, 
sem intenção de abandonar, deixavam seus 
filhos por algum tempo, devido às dificulda-
des, e retornavam mais tarde para buscá-los.

Os altos índices de mortalidade infantil 
– nas instituições e junto às famílias subs-
titutas – fez com que esse modelo de as-
sistência à criança abandonada fosse re-
visto na Europa, ainda no final século XIX, 
porém no Brasil ele se manteve até 1950.

Só a partir dos anos de 1960, hou-
ve funda mudança de modelo e de orien-
tação na assistência à infância abando-
nada. Começava a fase do Estado de 
Bem-estar, com a criação da FUNABEM 
(1964), seguida da instalação em vários es-
tados das FEBEMs (MARCÍLIO, 2006, p. 79)

Surgem então as grandes instituições, 
fechadas para a intervenção da socieda-
de civil, que visam proteger a criança/
adolescente abandonada dos novos ris-
cos advindos do crescimento das cidades: 
os vícios, a marginalidade e a prostituição.

O abandono, encarado como origem da 
delinqüência, foi tratado pelos governos 
militares como ameaça e problema de se-
gurança nacional, afastando, muitas vezes, 
a criança abandonada de sua comunidade, 
por meio de um sistema de tutela e coerção.

Acreditou-se por muito tempo que apenas 
espaços especializados poderiam suprir as 
necessidades relacionadas à disciplina, ins-
trução e criar nas crianças e adolescentes 
abandonados, o amor ao trabalho, confor-
me a mentalidade do liberal nacionalismo.

Com a Constituição Cidadã de 1988, inse-
riu-se em nossa sociedade os direitos interna-
cionais da criança proclamados pela ONU nos 
anos de 1950. Com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA) de 1990 e a LOAS (1993) 
o Estado assume enfim sua responsabilidade 
sobre a infância e a adolescência desvalidas e 
estas tornam-se sujeitos de direitos pela pri-
meira vez na história (MARCÍLIO, 2006, p. 79).

Com o advento do ECA, as crianças e adoles-
centes abandonados passaram a ser acolhidos 
em abrigos: espaços de convivência e acolhida.

O Levantamento Nacional de Abrigos para 
Crianças e Adolescentes encontrou cerca de 
100 mil crianças e adolescentes vivendo em 
589 abrigos pesquisados no Brasil, sendo na 
sua maioria crianças entre as idades de 7 e 
15 anos, negras e pobres. Apenas na cida-
de de São Paulo são 4.885, distribuídas por 
193 abrigos que sobrevivem, em sua maio-
ria, da boa vontade da sociedade, de doa-
ções e campanhas de arrecadação de fundos. 

No Brasil, a maioria dos abrigos está loca-
lizada na região Sudeste (49,1%), principal-
mente em São Paulo (34,1%), seguida pela 
região Sul (20,7%) e pela região Nordes-
te (19%). As regiões Norte e Centro-Oeste 
juntas são responsáveis por menos de 12% 
do universo (4,2% e 7%, respectivamente).

De modo geral, hoje encontramos 68,3% 
de abrigos não governamentais, com sig-
nificativa influência religiosa (67,2%), en-
tre as quais há predomínio da orienta-
ção católica (62,1%), enquanto 22,5% se 
declaram evangélicos e 12,6% espíritas.
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POLÍTICA DE ABRIGO

O Artigo 5º do ECA determina que ne-
nhuma criança ou adolescente será objeto 
de qualquer forma de negligência, discrimi-
nação, exploração, violência, crueldade e 
opressão; face a isso, o Artigo 98 do Estatuto 
deixa explícito que, o abrigo é uma medida 
de proteção que se aplica a qualquer crian-
ça ou adolescente violado ou ameaçado em 
seus direitos básicos, seja por ação ou omis-
são da sociedade ou do Estado ou pela falta, 
omissão ou abuso dos pais ou responsáveis. 

O abrigamento em entidade é uma das me-
didas de proteção aos direitos das crianças 
e adolescentes estabelecida no artigo 101, 
item VII do ECA. Entretanto, enquanto eles 
tiverem que permanecer nos abrigos, o arti-
go 92 do ECA estabelece que as instituições 
adotem os seguintes princípios em relação à 
convivência familiar e comunitária: I - preser-
vação dos vínculos familiares; II – integração 
em família substituta, quando esgotados os 
recursos de manutenção na família de ori-
gem; III – atendimento personalizado e em 
pequenos grupos; IV – evitar, sempre que 
possível, a transferência para outras entida-
des; VII – participação na vida da comuni-
dade local; VIII – preparação gradativa para 
o desligamento; IX – participação de pesso-
as da comunidade no processo educativo.

O abrigo tem como objetivo proteger a 
criança e o adolescente enquanto necessá-
rio e prepará-lo para posterior retorno à fa-
mília de origem ou para colocação em famí-
lia substituta. Ele é, portanto, uma medida 
provisória e excepcional. Essa provisorieda-
de está relacionada à história de cada crian-
ça e adolescente e ao seu projeto de vida. 

No texto apresentado pela Secretaria de 
Assistência Social (SAS) da cidade de São 
Paulo sobre reordenamento dos abrigos, 
recomenda-se que essas instituições se-
jam o mais semelhante possível ao de um 
lar. As entidades não devem, por exemplo, 
manter placas ou faixas externas que as 
identifiquem como abrigos. Da mesma for-
ma, a construção deve aparentar uma re-
sidência comum, abolindo os grandes pa-
vilhões, símbolos dos antigos orfanatos.  

Considerando a estrutura física, o abrigo 
deve possuir no máximo de 20 a 25 abrigados, 
seis dormitórios com quatro crianças/adoles-
centes em cada um; disponibilizando espaços 
individuais para que os mesmos possam guar-
dar seus objetos pessoais e ainda, a existência 
de áreas exclusivas para serviços especializa-
dos como consultório médico, odontológico, 
salas de aula e oficinas profissionalizantes.

O Levantamento Nacional aponta que ape-
nas 6,6% dos abrigos utilizam os serviços 
necessários que estão disponíveis na comu-
nidade, tais como: creche, ensino regular, 
profissionalização para adolescentes, assis-
tência médica e odontológica, atividades 
culturais, esportivas e de lazer, e assistência 
jurídica. A maioria (80,3%) oferece pelo me-
nos um desses serviços dentro do abrigo.

Mais da metade dos abrigos são finan-
ciados por recursos privados, o que corres-
ponde 58,5%. As doações de pessoas físicas 
destacam-se 8,9% e as empresas contribuem 
com 5,2%. Os recursos públicos correspon-
dem a 41,5%, sendo a maior parte prove-
niente dos municípios, que contribuem com 
18,1% do total das receitas das entidades. 
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Os governos estaduais respondem por 
15,9% enquanto os recursos federais re-
presentam 7,5%. Essa distribuição dos re-
cursos públicos está de acordo com a Lei 
Orgânica da Assistência Social (LOAS), que 
estabelece a municipalização como estraté-
gia de execução da política de assistência, 
ficando a cargo do executivo federal a defi-
nição de diretrizes e de políticas nacionais.

O abrigo é uma medida de proteção, não 
é uma medida sócioeducativa. Não deve 
se confundir abrigo com internação, pois 
ele não priva de liberdade, nem restrin-
gir nenhum direito estabelecido no ECA. 
É um espaço oportuno para que crianças 
e adolescentes sejam preparados a en-
frentar a vida e conviver com a sociedade, 
conquistando autonomia. (AROLA, 2000)

É função do abrigo oferecer um ambiente se-
guro e acolhedor para crianças/adolescentes 
que passam por situações de maus-tratados, 
violência, abandono, rejeição, pobreza; ou seja, 
para todas aquelas que têm seus direitos viola-
dos por algum motivo. Cabe a ele ainda, ofere-
cer também um lugar promotor do desenvol-
vimento emocional da criança/adolescente.

A criança/adolescente abrigada deve 
ter seus direitos respeitados, inclusi-
ve o direito ao amor; necessita mais do 
que um teto, alimentação, saúde e educa-
ção. É fundamental nessa fase da vida o 
carinho, o afeto e a atenção constantes. 

Uma criança / adolescente que tem pais 
afetivos e vive em um lar bem-estruturado, 
no qual encontra conforto e proteção, conse-
gue desenvolver um sentimento de seguran-
ça e confiança em si mesma e em relação a 
aqueles que convivem com ela. Do contrário, 
se cresce afastada da família, pressupõe-se 
que sua base de segurança tende a desapare-
cer, o que pode prejudicar suas relações com 
os outros e seu desenvolvimento escolar.

Nada adianta a criança ter a presença de um 
adulto quando este não compreende que tem 
um papel de referência na vida de pequenos 
indivíduos. No abrigo a criança / adolescente 
deveria ter a possibilidade de ser ouvida con-
tando sua própria história e dividi-la com ou-
tras pessoas, uma vez que é desta maneira que 
ela poderia ressignificar os acontecimentos.

PSICOPEDAGOGIA E ABRIGO 

A Psicopedagogia, enquanto campo de 
conhecimento, não pode se ausentar às 
questões sociais e educacionais do Brasil, 
e deve assumir o compromisso ético com a 
maioria da população onde o direito à edu-
cação, saúde e cidadania são negados. 

O trabalho psicopedagógico, portanto, 
pode e deve ser pensado a partir da insti-
tuição “abrigo”, o qual cumpre uma impor-
tante função social: complementar a aten-
ção familiar, oferecer um lugar promotor 
do desenvolvimento emocional da criança/
adolescente e a construção de regras de con-
duta, dentro de um projeto social mais amplo. 

Coloca-se para o abrigo a questão de como 
lidar com o conflito entre suas normas e re-
gras como instituição e aqueles valores que 
cada um de seus membros traz consigo. Tal 
conflito traduz-se freqüentemente em pro-
blemas que, se não são novos, têm se tornado 
cada vez mais relevantes no espaço institu-
cional, como, por exemplo, a indisciplina e a 
violência. A questão da indisciplina como fa-
tor ético é queixa bastante comum dos educa-
dores, sendo que o aluno carece de parâme-
tros em maior ou menor grau para situar-se.
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Alicia Fernandez (1991), observa a impor-
tância da família, pois a mesma traz “segre-
dos” sobre a história da criança. Trata-se de 
informações vinculadas com a história do 
grupo familiar ou aspectos particulares de um 
de seus membros, que em geral são oculta-
dos parcialmente, com a certeza de que não 
são desconhecidos por outro dos integrantes. 

De acordo com SCOZ (1994, p. 71), a influ-
ência familiar é decisiva na aprendizagem dos 
alunos. Os filhos de pais extremamente au-
sentes vivenciam sentimentos de desvaloriza-
ção e carência afetiva, gerando desconfiança, 
insegurança, improdutividade e desinteresse, 
sérios obstáculos à aprendizagem escolar.

Alicia Fernandez (1991), observa que cada 
família tem uma Modalidade de Aprendi-
zagem, que seria o modo como cada grupo 
familiar compreende o saber, o aprender.

A modalidade de aprendizagem faz par-
te da história pessoal de cada sujeito, mas 
é na família, que ela vai se constituir, obe-
decendo à dinâmica imposta pelo grupo. 
A modalidade opera como uma matriz que 
está em permanente reconstrução e so-
bre a qual vão se incluindo as novas apren-
dizagens. (FERNANDEZ, 1991, p.116).

Na visão de Polity (2001), as dificuldades de 
aprendizagem são compreendidas não como 
uma “falha” individual de um sujeito que re-
sisti a adequar-se a um padrão estabelecido, 
mas como uma confluência de fatores que 
consideram a família, a escola, os educadores 
e a rede mais ampla de relações sociais, e que 
são dessa maneira vigorosamente envolvidos. 

Como conseqüência do uso dessa aborda-
gem e da compreensão desses elos relacionais, 
distribui-se o ônus do problema por todos os 
que com ele convivem, descarregando esse 
peso nos ombros exclusivos da criança porta-

dora de dificuldades de aprendizagem. Todos 
tornam-se co-responsáveis pelo encaminha-
mento futuro da questão e de encontrar as 
saídas possíveis e viáveis (POLITY, 2001, p.9).

Ainda na compreensão de Polity (2001), 
deve-se entender a criança não mais a par-
tir de um padrão ideal de ser humano dian-
te do qual se revela incompleta, mas como 
um sujeito pertencente a uma história e, 
portanto diferente dos demais, possibilitan-
do uma visão mais compreensiva de suas 
particularidades, estabelecendo vínculos 
e inserindo-a nos sistemas dos quais faz 
parte, com o intuito de acolhê-la melhor.  

Quando pensamos em uma família como 
um sistema, não podemos deixar de consi-
derar que a família é um sistema de vínculos 
afetivos. A aquisição da personalidade, os 
conceitos de valores, se dá através das rela-
ções afetivas desenvolvidas entre os mem-
bros da família, e que vão possibilitar ou não, 
que a aprendizagem ocorra satisfatoriamente. 

De acordo com Goffman (1987 p.115), o abri-
go não favorece o desenvolvimento bio-psi-
co-social da criança. Essas instituições, nor-
malmente com suas práticas prioritariamente 
disciplinadoras, parecem carecer de uma es-
trutura capaz de propiciar condições que 
possa promover um acolhimento adequado. 

Observa-se a ausência de figuras de refe-
rência para a consecução de um vínculo afe-
tivo e efetivo entre aquele que está abriga-
do e os profissionais atuantes na instituição. 

Goffman (1987 p. 94) diz que existe a “mo-
dificação do eu”, pois os indivíduos, ao serem 
abrigados, passam por um processo de “muti-
lação’ de sua identidade, que inicia com a bar-
reira colocada entre abrigados e mundo exter-
no, seguindo-se com o processo de admissão 
que implica, entre outras medidas, guardar 
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objetos pessoais, cortar os cabelos, vestir rou-
pas da instituição e receber instruções quan-
to às regras; e, finalmente, com a imposição 
da uma rotina estranha a sua singularidade. 

As crianças abrigadas ficam com sua iden-
tidade perdida com normas, afazeres, res-
ponsabilidades não conhecidas anteriormen-
te. E ainda, perdem o contato com a família, 
ou esse contato se torna restrito, isso difi-
culta sua adaptação e convívio com os de-
mais na instituição. (FREUD, 1958, p. 39) 

Goffman continua dizendo que estas crian-
ças têm que aprender a se cuidar, se prote-
ger, defender seus bens e sua pessoa, fazer 
valer seus direitos respeitar o dos outros, 
obrigados a se tornar sociáveis numa idade 
em que é normal ser anti-social. Os senti-
mentos envolvidos são os mais diversos, vai 
de amor a raiva, rivalidade, ciúmes, compe-
tição e proteção, bondade, compreensão.

No abrigo, a criança pode presenciar exem-
plos de amor, afeto, respeito e honestidade 
e assim terá a tendência de seguir esses va-
lores, mas também se presenciar fatos como 
desrespeito, abuso de poder, agressão, delin-
qüência e abuso sexual, terá sérios agravantes 
em seu psíquico e desenvolvimento pessoal.

Segundo Weiss,
Os aspectos cognitivos estão ligados ba-

sicamente ao desenvolvimento e funcio-
namento das estruturas cognoscitivas em 
seus diferentes domínios. Inclui-se nessa 
grande área aspectos ligados à memória, 
atenção, antecipação. O fracasso escolar 
está ligado ao aluno enquanto aprendente, 
isto é, especificamente às condições inter-
nas de aprendizagem (WEISS, 2000, p.16).

Na maioria das vezes, quando a criança apre-
senta dificuldades de aprendizagem, o primei-
ro passo é tentar descobrir o que há de errado 
com ela para “tratá-la”, e assim esquecem e des-
vinculam sua história das relações que estabe-
lece com as pessoas e instituições à sua volta.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos realizados per-
cebe-se que o psicopedagogo deve 
preocupar-se em como lidar com as 
dificuldades de aprendizagem, como reco-
nhecê-las, tratá-las e preveni-las. E ainda, 
como a criança aprende, com os possíveis 
bloqueios, o que aconteceu, o que está im-
pedindo o processo de elaborar, de aprender. 

Para Fernández e Paín, o problema de 
aprendizagem pode ser gerado por causas 
internas ou externas à estrutura familiar e 
individual, ainda que sobrepostas. Os proble-
mas ocasionados pelas causas externas são 
chamados de problemas de aprendizagem 
reativos, e aqueles cujas causas são inter-
nas à estrutura de personalidade ou familiar 
do sujeito denomina-se inibição ou sintoma 
– ambos os termos emprestados da Psicaná-
lise. Segundo essas autoras, quando se atua 
nas causas externas, o trabalho é preventi-
vo. Já na intervenção em problemas cujas 
causas estão ligadas à estrutura individual e 
familiar da criança, o trabalho é terapêutico.

Na sua tarefa junto ao abrigo, o psicope-
dagogo apresenta um papel tanto de ação 
preventiva quanto terapêutico, a fim de mi-
nimizar os sérios danos para o desenvolvi-
mento da saúde mental de crianças e ado-
lescentes que são expostas a essa sofrida 
situação. Adota ainda, uma postura crítica 
frente ao fracasso escolar, analisando a his-
tória de vida de cada criança e visando o 
atendimento como um suporte à escola.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

419

É de extrema importância, além de tra-
balhar com as situações apresentadas no 
exato momento, resgatar a história de vida 
de cada criança, e a origem de sua família. 

A Psicopedagogia é uma área que tem in-
tersecções com muitas outras e precisamos 
cuidar bem para não avançarmos em áreas 
que não nos compete, mas sim a outro pro-
fissional formado exatamente para esse fim.

Ao analisar a estrutura familiar com o pro-
cesso e dificuldade de aprendizagem da 
criança e do adolescente nota-se há a neces-
sidade de um trabalho multidisciplinar, com 
a parceria de novas redes, favorecendo uma 
nova maneira de lidar com esses casos. Por-
tanto é necessário delimitar o que cada pro-
fissional faz e suas formas de intervenção. 

                                    
Falar sobre psicopedagogia é, necessaria-

mente, falar sobre articulação entre educa-
ção e psicologia, articulação essa que desa-
fia estudiosos e práticos dessas duas áreas. 
Embora quase sempre presente no relato 
de inúmeros trabalhos científicos que tra-
tam principalmente dos problemas liga-
dos à aprendizagem, o termo psicopeda-
gogia não consegue adquirir clareza na sua 
dimensão conceitual (NEVES, 1992, p.10)

Por tudo o que aqui foi descrito é que 
ainda luta-se pela regulamentação da pro-
fissão de Psicopedagogo. A aprovação 
do projeto de lei será uma oficialização 
do que já está socialmente reconhecido. 
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ARTE, EDUCAÇÃO E TERAPIA

RESUMO
 
O Artigo “Arte, Educação e Terapia” tem como objetivo analisar e compreender a Artetera-

pia a partir da Arte e da Educação proporcionam ao ser humano um conhecimento melhor 
de si mesmo e de suas relações que estabelece com o outro tanto em sala de aula, no gru-
po a que pertence e como o ajuda a viver melhor sua humanidade enquanto ser humano. A 
temática torna-se relevante uma vez que provoca um novo olhar sobre os conflitos que se 
estabelecem e vão além do processo ensino-aprendizagem, que fazem da vida do ser humano 
em sua totalidade, através de práticas que demandam criatividade e reflexão sobre si mesmo, 
desafiando-o a ser autor de sua própria história com as consequências que faz ao realizar 
suas escolhas a partir de sua liberdade. Os referenciais teóricos desta pesquisa, partem de 
experiências vividas por profissionais do componente curricular de Arte, profissionais que 
atuam como terapeutas e clinicam casos a partir da Arteterapia, pesquisadores e autores 
que estudam os estágios do desenvolvimento humano. Por fim, desejamos que este Traba-
lho contribuía de forma significativa para um aprofundamento acerca da temática proposta, 
uma vez que o conhecimento nos ajuda a viver em um mundo melhor tornando o ser huma-
no mais consciente de si mesmo diante do outro que nada mais é do que um espelho para 
suas ações, transformações e libertação das formas que impedem de vir a ser humano ser.

Palavras-chave: Arte; Educação; Terapia; Arteterapia.
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INTRODUÇÃO

Pensar a arte na educação segundo os 
PCN’s para os anos iniciais do Ensino Fun-
damental aprender arte envolve trabalhos 
artísticos, apreciar e refletir sobre eles. As-
sim, o aluno amplia a sensibilidade, a percep-
ção, a reflexão e a sua imaginação. É o cha-
mado tripé: apreciação, contextualização e 
produção, mas, para que esse esquema seja 
bem-sucedido é preciso de professores ca-
pacitados. De acordo com pesquisa do Mo-
vimento Todos pela Educação menos de 8% 
dos Professores de Arte tem Licenciatura 
em Artes Visuais, Teatro Música ou Dança.

Na atual realidade brasileira, a profunda 
estratificação social e a injusta distribuição 
de renda têm funcionado como um entra-
va para que uma parte considerável da po-
pulação possa fazer valer os seus direitos e 
interesses fundamentais. Cabe ao governo 
o papel do Estado democrático investir na 
escola, para que ela prepare e instrumen-
talize crianças e jovens para o processo de-
mocrático, forçando o acesso à educação 
de qualidade para todos e às possibilidades 
de participação social (BRASIL, 1997, p. 27).

Ao pensarmos sobre a temática “Arte, Edu-
cação e Terapia”, e por estarmos embasados na 
Legislação sobre Arte pensamos realizar uma 
pesquisa de caráter bibliográfico por ser um 
tema relevante e que muitas vezes em nossa 
regência em sala de aula, carecemos desse tipo 
de trabalho a ser realizado pela Arteterapia 
com o terapeuta em seu atendimento clínico.

Os referenciais teóricos que fundamentam 
esta pesquisa, partem de experiências vividas 
por profissionais do componente curricular 
de Arte, por profissionais que atuam como 
terapeutas e clinicam casos a partir da Ar-
teterapia e por pesquisadores e autores que 
estudam os estágios do desenvolvimento 
humano que se dá em nosso convívio diário.

Sabemos a amplitude que existe e que a Ar-
teterapia alcança, no entanto, priorizamos por 
experiências onde a arte, a educação e seus 
efeitos na vida das crianças, adolescentes, 
jovens e adultos que muitas vezes necessi-
tam de atendimento clínico para curar a alma. 
Partimos dos “Quatro Pilares da Educação” 
apresentados pela Unesco (1996): apren-
der a conhecer, aprender a fazer, aprender 
a viver junto e, em especial, aprender a ser. 
Esses princípios são utilizados na Artetera-
pia em seu atendimento clínico direcionado.

O objetivo traçado é analisar como a Artete-
rapia a partir da Arte e da Educação proporcio-
na ao ser humano um conhecimento melhor 
de si mesmo e de suas relações que estabele-
ce com o outro tanto em sala de aula, como no 
grupo que pertence e como ajuda a viver me-
lhor sua humanidade enquanto ser humano.

A temática torna-se relevante uma vez 
que provoca um novo olhar sobre os confli-
tos que se estabelecem e vão além do pro-
cesso ensino-aprendizagem, mas da vida 
do ser humano em sua totalidade, através 
de práticas que demandam a criatividade e 
uma reflexão sobre si mesma, desafiando o 
ser humano a ser autor de sua própria his-
tória com as consequências que faz ao rea-
lizar suas escolhas a partir de sua liberdade.
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Por fim, desejamos que este Trabalho con-
tribuía de forma significativa para um apro-
fundamento ao abordarmos a temática pro-
posta acreditando que expandir esse tipo 
de reflexão a partir de conhecimento nos 
ajuda a vivermos em um mundo melhor tor-
nando o ser humano mais consciente de si 
mesmo diante do outro que nada mais é do 
que um espelho para suas ações, aspirações, 
transformações e libertação de todas as for-
mas que impedem de vir a ser humano ser.

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA 
FORMAÇÃO HUMANA

Apesar de parecer um termo corriqueiro e 
comum, falar, refletir sobra a arte na vida do 
ser humano ainda não existe uma definição 
sobre o que venha a ser a arte e qual sua im-
portância de tal modo que possam se apro-
priar dessa forma de conhecer a arte em to-
dos os momentos em que ela se apresenta.

Essa temática nos remete a necessidade 
de pensarmos sobre a nossa vida cotidiana. 
A nossa existência é muito pobre, nós vive-
mos numa rotina e essa rotina às vezes nos 
incapacita de aprender, de presenciar, de 
compreender o quanto a arte seria impor-
tante para o nosso crescimento enquan-
to pessoas que vivem uma existência, mas 
também para nosso crescimento espiritual e 
a nossa convivência com as outras pessoas.

Uma possível definição de Arte seria a forma 
das pessoas exteriorizarem suas potencialida-
des enquanto criação, enquanto pessoas que 
criam. O ser humano é esse ser que cria, cria 
tanto em relação aos sentidos que absorve da 
natureza. Então, o ser humano tem os cinco 
sentidos e com esses sentidos ele tanto absor-
ve essas informações que vem do seu meio, as-
sim como ele representa essas imagens, esses 
sons, essas texturas que ele vê através da arte.

Conforme afirma Saviani (2004), 
[... ]o indivíduo ao se expressar através 

da arte, mostra-se, desnuda-se, comuni-
ca-se, - expõe o seu ser e a sua maneira de 
ver o mundo, expressa afeto, agressão, for-
mas, sutilizas e, inevitavelmente, surgem 
as semelhanças e as diferenças do outro e 
a troca se efetua (SAVIANI, 2004, p. 53).

Poder-se-ia dizer que é imprescindível olhar 
para si através da arte a partir da fragilidade 
humana. A pessoa não muda sozinha. A rela-
ção faz a mediação da mudança e exige o outro 
para que se concretize isso na prática não só 
com o outro, mas com a família, com a Escola, 
com a Comunidade, com os grupos que par-
ticipa e se envolve, com o mundo onde vive.

A arte seria essa forma de recriar o mun-
do em que o ser humano vive. Essa recriação 
vem da capacidade do ser humano de com-
preensão desse espaço. Quanto mais o ser 
humano conhece esse espaço no qual ele 
vive melhor irá desenvolver a noção de esté-
tica. A palavra estética tem sua origem grega 
e significa “aquele que percebe”, “aquele que 
nota”. Alexander Gottlieb Baumgarten, filóso-
fo alemão, em 1735 introduziu pela primei-
ra vez o termo estética, isto quer dizer que 
está relacionado ao gosto estético. Contem-
poraneamente utilizamos a palavra estéti-
ca para nos remeter a um sentido de gosto, 
aquilo que a gente aprecia esteticamente.

Os Artistas em geral não só trabalham com 
a emoção própria, mas eles também me-
xem com a emoção no outro. O sentido da 
arte é este, sensibilizar o outro a partir da 
sensibilização do artista. Cada obra de arte 
é uma obra única mesmo o artista se refe-
rindo a um tema que já foi trabalhado por 
outros artistas, essa obra acaba sendo úni-
ca porque cada pessoa vai ter um olhar so-
bre aquele objeto, sobre aquela sensação. 
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Então, cada um vai reproduzir esse olhar e 
ao mesmo tempo que se reproduz esse olhar 
temos o expectador que também interpreta 
esse olhar de acordo com sua sensibilidade.

A manifestação estética desenvolvida 
pelo ser humano que é o único que nós co-
nhecemos que desenvolve essa habilidade 
estética ela vem sendo analisada desde a 
pré-história. Nós não sabemos obviamente 
apesar dos registros históricos porque o ser 
humano começou a representar, mas nós sa-
bemos o quanto essa manifestação estética 
exterioriza o cotidiano humano e sua vivên-
cia cotidiana, aquilo que ele pratica em seus 
sentimentos em relação a si próprio, o que in-
terioriza e a capacidade de buscar através des-
sa manifestação um encontro com o absoluto. 

O ser humano se vê na necessidade de 
encontrar no absoluto uma extensão da 
sua vida. Se o ser humano pensar que sua 
existência é apenas nascer, amadurecer e 
viver uma rotina medíocre e morrer isso 
o leva à loucura. A estética, a arte é a for-
ma de levar o ser humano a utopia, a um 
sonho e, quando sonhamos acrescenta-
mos outras existências a nossa existência.

A Arte surge para realizar uma espécie de 
homenagem ao sagrado e o profano. O ser 
humano utiliza em todas as religiões mani-
festações estéticas. Independente da reli-
gião que siga busca através da Arte a de-
monstração da sua adoração ao absoluto.

A arte serve para que possamos conhecer 
o mundo, quanto mais nos apropriarmos da 
arte, mais conhecemos o mundo. Um exemplo 
disso está no fato de termos um conhecimen-
to da Arte Medieval, sabemos como as pes-
soas desta época viam e concebiam o mun-
do neste contexto, naquele momento. Uma 
forma do ser humano conhecer o seu mundo 
e os outros mundos se dá através da Arte.

A Arte representa o cotidiano, ou seja, quan-
to mais rico for o cotidiano do ser humano, 
mais rico será sua representação que pode 
ser do ponto de vista realista como a maioria 
considera a Arte, o seja, quando a Arte remete 
ao surrealismo, ou uma arte mais crítica, mais 
engajada, ela faz o homem transcender e isso 
não é tolerado pelas políticas totalitaristas.

A Arte quando representa o cotidiano ela vai 
representar não o cotidiano particular como 
ele é porque não sabemos como realidade 
é, só sabemos como a realidade é sentida e 
também sabemos como os outros sente a re-
alidade, mas ninguém sabe como a realidade 
é porque a realidade nada mais é do que uma 
tradução de cada ser humano daquilo que vive.

A Arte é um autoconhecimento quan-
do o artista está representando algu-
ma coisa, está colocando a sua sensibi-
lidade, está colocando suas sensações, 
aflorando a sua intimidade para o outro. 

O artista procura numa tela, ou numa es-
cultura, ou numa música, ou numa poe-
sia, ou numa expressão de dança repre-
sentar um sentimento, está na verdade 
expondo sua intimidade e ao mesmo tem-
po buscando conhecer-se cada vez mais.
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ARTE E EDUCAÇÃO

É preciso pensar a partir da necessidade de 
todo ser humano tem que é a necessidade de 
se expressar. Fazer um trânsito, uma respira-
ção entre o que a gente é, o que a gente sente, 
o que nos afeta e suas diversas formas de ex-
pressão e a arte é caminho para a concretiza-
ção de tudo isso. O que resulta disso é um per-
curso realizador do aluno e é isso que a Escola 
precisa propiciar organizando situações em 
que o aluno mergulhe numa experiência em 
que lhe permita expressar e ao mesmo tem-
po sair de si vendo outras dimensões da pes-
soa que a própria pessoa ainda não conhece.

Portanto, a Escola precisa de uma estrutura, 
ou seja, a Escola precisa organizar esse espaço. 
A organização do Espaço nas Artes Visuais te-
mos um problema dos recursos materiais e ai 
o sucesso da aprendizagem vai depender mui-
to de como o professor se utiliza de determi-
nadas sequência que poderá se aproveitar da 
natureza propondo trabalho com folhas, com 
galhos, com pedras, com terra onde o aluno 
poderá utilizar várias formas de expressão para 
criar, produzir, reinventar e assim por diante.

As Artes Visuais proporcionam, várias pos-
sibilidades poderão vir a fazer parte do con-
texto da aula de Arte. A música é um recurso 
muito utilizado pelos professores de forma 
interdisciplinar e encontra-se no limiar onde 
o professore possa interferir a partir do seu 
exercício atual com o desafio de mudar de 
foco e a partir dos recursos deixar que os alu-
nos possam desenvolver e assim fazer suas 
experiências com criatividade e com con-
teúdos musicais. Cabe ao professor obser-
var e fazer as inferências certas no momen-
to oportuno para que a produção não seja 
prejudicada na atividade criativa dos alunos 
no seu processo de ensino-aprendizagem 
(MONIQUE DEHEINZELIN– USP/SP, 2015).

A sensibilidade é de fundamental importân-
cia quando tratamos de Arte na Educação. 
O Educador Corróiter, afirma que devemos 
“aprender do aluno o que ensinar”, aí se dá 
uma valorização do que o aluno trouxe para 
a aula e a partir da sua contribuição o que o 
professore poderá desenvolver e aí os nos-
sos planejamentos são colocados em xeque 
e muitas vezes demonstram que estamos 
preparados para sermos surpreendidos pe-
los nossos alunos que nos apresentam ideias 
geniais, basta estarmos abertos para que a 
aprendizagem seja uma construção coletiva.

Uma das maneiras de aprender é desen-
volver no aluno a autonomia onde a partir 
dessa interação entre aprender com auto-
nomia o aluno possa construir, elaborar, se 
apropriar do conhecimento, do aprendiza-
do de uma forma significativa para sua vida 
diferentemente da transmissão apenas do 
conteúdo programado, proposto, engessado 
muitas vezes que não seduz o aluno para o 
aprender, para que se dê uma continuidade 
ao novo que a aprendizagem proporciona.

Numa perspectiva construtivista, a fina-
lidade última da intervenção pedagógica é 
contribuir para que o aluno desenvolva a 
capacidade de realizar aprendizagens sig-
nificativas por si mesmo numa ampla gama 
de situações e circunstâncias, que o aluno 
“aprenda a aprender” (COLL, 1994, p. 136).

No processo educacional a apropriação do 
conhecimento se dá na interação dos alunos 
com meio, ou seja, com o contexto onde a 
escola está localizada proporcionando uma 
construção autônoma do conhecimento.
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Carecemos de uma certa flexibilização por 
parte do professor que na maioria das ve-
zes tolhe a criatividade dos alunos. Não ob-
serva, não deixa acontecer a partir da inte-
ração entre os próprios alunos onde por si 
só já estão acontecendo a aprendizagem e 
a construção do conhecimento a partir do 
percurso criativo presente nos alunos, pro-
porcionando condições de acompanhar no 
entorno na aula de Arte a partir de cone-
xões estabelecidas entre professor e alunos 
uma vez que a arte é a expressão de criar 
a partir de um novo olhar incentivando a 
expressão de todos a partir da liberdade.

Na Arte o foco é o processo criativo dos 
alunos que orientados, assessorados, inter-
pelados pelo Educador descobrem caminhos 
nas sequências didáticas onde o percurso 
criador é valorizado e se torna elemento fun-
damental para apropriação do conhecimen-
to onde a arte se faz presente na expressão 
individual do aluno e não no produto final. 
Existe nessa proposta uma orientação, um 
direcionamento com repertório de artistas, 
técnicas, linguagens diferenciadas onde si-
tuações-problemas são lançadas para que 
os alunos para que a partir da interação e do 
embate os alunos possam produzir a arte.

Woollfolk (2000) acredita que ocorre apren-
dizagem:

Quando a experiência causa uma mudan-
ça relativamente permanente no conheci-
mento e o comportamento e um indivíduo. 
A mudança pode ser deliberada ou involun-
tária, para melhor ou para pior. Para se qua-
lificar como aprendizagem, essa mudança 
deve ser realizada pela experiência – pela 
interação de uma pessoa com seu meio 
“ambiente” (WOOLLFOLK, 2000, p. 184).

Ao se expressar artisticamente com vários 
repertórios tem a função de trazer elemen-
tos para que os alunos possam se expressar 
e aí já poderíamos pensar na arte contem-
porânea onde há uma junção das várias lin-
guagens onde o artista mostra, impacta os 
espectadores a partir de sua própria criação.

A arte está acessível a todos. Podemos fazer 
e produzir arte com sensibilidade para criar, 
recriar, produzir, finalizar, desfazer, reinventar.

Arte é Arte e música é música. Não há uma 
delimitação. Tem a nomenclatura de erudita, 
de moderna, de contemporânea, de popu-
lar, mas dentro da sala de aula todos os mo-
vimentos são bem-vindos na cultura. Eu me 
aproprio de alguns métodos composicionais 
que já foram utilizados e na questão da ca-
rência dos materiais que nós temos em sala 
de aula, na Escola, muitas vezes, esses méto-
dos são muito bem-vindos. Por exemplo, na 
música contemporânea, na música mais ex-
perimental existem muitos processos que são 
feitos com gravações, com sons do cotidiano, 
música concreta. Em uma Escola onde não 
há instrumentos musicais dá para realizar um 
trabalho a partir dos sons da natureza. Hoje a 
maioria das Escolas tem um Laboratório de In-
formática onde se pode editar esses sons e aí, 
me parece que a questão dos gêneros musi-
cais está para servir na aprendizagem em sala 
de aula. Não existe fronteiras (MARTINS, Au-
drea da Costa – Projeto Prelúdio/IFRS, 2015).

Em Arte devemos pensar sempre que se 
cria onde não existia antes. Como passa exis-
tir alguma coisa? Pelos procedimentos de 
criação, ou seja, os passos para conseguir ex-
pressar a sensação inicial onde está presente 
o afeto que mobiliza os passos para a concre-
tização dessa ação, desses procedimentos. 
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Aí a presença do Educação é de fundamen-
tal importância para apoiar, enriquecer e fazer 
uma leitura interagindo com os alunos, uma vez 
que o próprio Educador não tem muito claro 
aonde se vai chegar porque se soubesse deixa-
ria de ser criação, passaria a ser uma reprodu-
ção de algo já estabelecido, algo já existente.

A Escola é o espaço por excelência pri-
vilegiado para transmissão e aquisição do 
conhecimento uma vez que é capaz de:

[...] estimular o exercício da mente; a per-
cepção do real e suas múltiplas significações; 
a consciência do eu em relação ao outro; a 
leitura do mundo em seus vários níveis e, 
principalmente dinamizam o estudo e conhe-
cimento da língua, da expressão verbal signi-
ficante e consciente (COELHO, 2000, p. 16).

Enquanto seres humanos, damos sentido as 
coisas, participando de sua criação e recria-
ção de uma outra forma, mais crítica onde 
está intrínseca a valorização do conhecimen-
to próprio assim como as dificuldades enfren-
tadas no momento da própria aprendizagem.

A ARTETERAPIA

A Arteterapia é um caminho de encontro 
consigo mesmo e também um caminho de 
possibilidades de transformação, de expres-
são, de desenvolvimento da criatividade, mas 
principalmente, que é um caminho de des-
cobertas onde o ser humano vai construindo 
o seu próprio processo de amadurecimen-
to e para isso não existe uma receita pron-
ta e nem tão pouco uma fórmula mágica.

Contudo, a Arteterapia é
[...] uma profissão assistencial ao ser hu-

mano. Ela oferece oportunidade de explo-
ração de problemas e de potencialidades 
pessoais, por meio das expressões verbal e 
não-verbal e do desenvolvimento de recur-
sos físicos, cognitivos e emocionais, bem 
como a aprendizagem por meio de expe-
riências terapêuticas com linguagens ar-
tísticas variadas (FABIETTI, 2002, p. 18).

Se formos pensar em termo de história, a 
Arteterapia é recente no cenário brasilei-
ro a partir da década de 1930. A Artetera-
pia surge no trabalho terapêutico hospita-
lar. No Brasil podemos considerar a Nise 
da Silveira a precursora da Arteterapia.

A arte em geral é a expressão da alma humana 
e a Arteterapia é o uso da expressão artística 
no contexto terapêutico que pode se concre-
tizar no Consultório, no Hospital, na Escola.

A Arteterapia no contexto terapêutico ser-
ve como recurso para o autoconhecimento, 
para expressão dos seus conflitos e emo-
ções internas. Por exemplo mexer na argi-
la, escrever uma história, pintar um quadro, 
criar a partir na massa de modelar, fazer um 
teatro de boneco, criar um boneco, tudo 
isso são expressões da alma, expressão do 
ser como recurso terapêutico poderoso.

Um Consultório de Arteterapia é um am-
biente lúdico e o ser humano vivem em um 
mundo pragmático, racional. O trabalho 
de libertação é da criança que a gente foi 
e trazemos dentro da gente. Aquela crian-
ça que foi reprimida, que foi muito cobra-
da, que foi abusada, que foi negada, que 
não foi ouvida. Os adultos que chegam na 
terapia trazem essa criança dentro de si.
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De acordo com a visão sistêmica, as pro-
priedades essenciais de um organismo, u 
sistema vivo, são propriedades do todo, que 
nenhuma das partes possui. Elas surgem das 
interações e das relações entre as partes. Es-
sas propriedades são destruídas quando o 
sistema é dissecado, física ou teoricamente, 
em elementos isolados. Embora possamos 
discernir partes individuais em qualquer sis-
tema, essas partes não são isoladas, e a na-
tureza do todo é sempre diferente da mera 
soma de suas partes (CAPRA, 1997, p. 40-41).

Pensando a partir dessa constatação perce-
bemos que há vários níveis de doença tanto 
física, como emocional e porque não pensar-
mos também na doença espiritual que impos-
sibilitam o bem-estar do ser humano fazendo 
com que haja um afastamento gradativo da 
obtenção de uma vida saudável. Muitas ve-
zes o individual se sobrepõe ao coletivo, ao 
total do ser humano que é estar em harmo-
nia consigo mesmo em um primeiro momento 
para depois viver essa harmonia com o outro, 
com o grupo que pertence, com a família que 
possui, e pôr fim a vivência humana com toda 
a criação. Sozinho o ser humano não conse-
gue isso e aí precisa de uma ajuda especia-
lizada e o terapeuta o ajuda a encontrar-se.

Cada terapeuta tem o seu jeito. Existem 
arte terapeutas que não são psicólogos, 
nem psiquiatras, nem médicos mais volta-
dos para à área artística. São artistas plás-
ticos que se tornaram arte terapeutas e se 
utilizam muito da linguagem artística o tem-
po todo. Por outro lado, a conversa, o di-
álogo é de fundamental importância para 
a terapia na Arteterapia, assim como a arte 
que pode e deve ser utilizada em momen-
tos específicos no atendimento clínico do 
paciente seja a partir da escrita, da pintura, 
da visualização, a imaginação ativa, muitas 
vezes chegando até a regressão do paciente.

Tudo se origina do mesmo lugar o desenho, 
a pintura, a história, a imaginação ativa que 
vem do inconsciente humano. Por exemplo, 
pedir para o paciente se apropriar de um ob-
jeto que represente sua mãe e dentre todos 
os objetos o paciente escolhe a “Mamuska”. 
A partir da escolha, o terapeuta já terá condi-
ções de identificar uma série de coisas sobre 
o paciente sem fazer o uso da palavra, uma 
vez que um objeto, um símbolo revela muitas 
coisas que não conseguimos expressar com 
tanta intimidade fazendo o uso da palavra.

Na Arteterapia os materiais têm uma in-
fluência muito grande. Por exemplo se que-
remos que um paciente coloque a raiva para 
fora isso poderá ser feito a partir da argila ao 
invés de uma aquarela. A argila estimula, fa-
cilita e mexe com as emoções mais básicas 
do ser humano. Por outro lado, se queremos 
que o paciente expresse um sonho ou um 
sentimento isso poderá ser feito a partir da 
aquarela, do guache. Os materiais têm inter-
ferência no processo clínico do paciente na 
Arteterapia e a música é o estímulo absoluto.

Muitos Arteterapeutas trabalham a par-
tir da criança interna que existe no ser hu-
mano. Isso pode acontecer com uma crian-
ça de 5, 6 anos, 10, 11, 12 ou 13 anos ou 
uma criança que já tem 40, 50 ou 60 anos 
e mora no adulto a vida inteira. As nossas 
crianças perceberam, sentiram, vivenciaram 
coisas na sua infância com muita intensida-
de e criaram feridas, algumas feridas maiores 
outras feridas menores, mas as crianças são 
muito sensíveis, são muito perceptivas e na 
infância é o lugar de excelência para capta-
ção de tudo o que ocorre com o ser humano.
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Na Arteterapia há várias linguagens que po-
derão ser utilizadas para o tratamento. Se o 
tratamento é para uma criança de 7 anos, se 
utilizará de uma linguagem própria para essa 
criança. Agora se o tratamento for para um 
adulto de 50 anos, se utilizará uma linguagem 
para essa adulta, mas olhando para criança que 
lá atrás, na infância foi rejeitada, abusada, es-
quecida, menosprezada, acusada, maltratada, 
abandonada, ferida, não ouvida e essa crian-
ça tem muita interferência na vida do adulto.

Fazemos muitas escolhas na vida a partir 
dessa criança. Por exemplo, se essa criança 
foi abusada quando criança, ela pode esco-
lher um chefe abusador, um marido abusa-
dor porque não se trabalhou essa ferida lá na 
infância. A criança está presente em tudo e 
ela é poderosa na vida de todo ser humano.

A Arteterapia beneficia pessoas de todas 
as idades, de ambos os sexos, independente-
mente de sua classe social, cultural, ou se tem 
habilidades artísticas ou não. O grande des-
taque para a Arteterapia é a sua contribuição 
efetiva para a melhoria da qualidade de vida de 
seus participantes, promovendo novas e reais 
possibilidades de inclusão na nossa sociedade.

Muitas vezes falamos muito sobre os sen-
timentos, no entanto, olhamos pouco para 
eles, se apropriamos pouco deles. Precisamos 
prestar atenção em nossos sentimentos que 
são básicos que nos acompanham se mani-
festando o tempo inteiro em nossas vidas.

Existem muitas possibilidades na Artete-
rapia uma vez que a arte é muito vasta em 
suas manifestações artísticas. O Artetera-
peuta utiliza recursos no sentido de facilitar 
a expressão de criatividade, de sentimento, 
de emoções do ser humano no seu proces-
so de descoberta através da própria terapia.

Eu utilizo com meus pacientes uma cai-
xa de pérolas. Gosto de usar como símbolo 
das pérolas internas. Das pérolas que a gente 
possui e que às vezes a gente não encontra. 
Em geral, as pérolas nascem do sofrimento, 
nascem de desafios que a gente vive na vida. 
O terapeuta acaba utilizando muitos recursos 
materiais como bonecos, como a “Mamuska” 
que são bonecas que uma contém a outra, 
que pode ser utilizada como metáfora uma 
vez que temos vários personagens dentro de 
nós que nos habitam em momentos que nos 
sentimos grandes, pequenos na relação com 
o outro. O ideal é quando a gente consegue 
se olhar de igual para igual, mas nem sempre 
isso é possível (MÔNICA GUTTMAN, PSICÓ-
LOGA/ARTERAPEU-TA/ESCRITORA, 2016).

Os benefícios da Arteterapia são fantás-
ticos na vida das pessoas que se deixar to-
car por esta terapia a partir da sensibilização 
aflorando no próprio tratamento na arte de 
expressão espontânea onde o paciente ou se 
quisermos chamar de artista, ou ainda, au-
tor põe sua alma, suas emoções que estão 
de forma interna dentro de cada ser huma-
no que se coloca no processo para ser apre-
endido, conhecido, reconhecido, entendido, 
compreendido e que está realizando um di-
álogo com o seu mundo exterior. O auto-
conhecimento e a compreensão de quem o 
ser humano é se dá a partir da Arteterapia 
onde há uma aceitação de quem é este ser 
humano no sentido de aceitação com um 
estilo próprio que o identifica que lhe exige 
foco, paciência e conhecimento de si mesmo.

O que parece ficar claro que é que qualquer 
caminho que proporcione a possibilidade de 
criar, de sentir que se está fazendo algo, algo 
que faça bem a si e ao outro ao expressar a 
criatividade faz bem ao ser humano e as pes-
soas ao seu redor. A Arte faz muito bem para 
alma, é uma expressão do ser humano que 
muitas vezes vive muito aprisionado cheio de 
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medos e padrões que o pressionam muito e 
que muitas vezes se apresentam em forma de 
“não” pode isso, “não” pode aquilo. Através da 
Arte as pessoas conseguem expressar aquilo 
que elas são e aquilo que elas sentem e aquilo 
que elas acreditam. Existem muitas pessoas 
que não conseguem expressar através da pala-
vra, então, a arte se torna um meio de expres-
são muito forte. Boff (2011, p. 91) afirma que:

O cuidado surge quando a existência de 
alguém tem importância para mim. Pas-
so então a dedicar-me a ele; disponho-
-me a participar de seu destino, de suas 
buscas, de seus sofrimentos e de seus su-
cessos, enfim, de sua vida. Cuidado signi-
fica então desvelo, solicitude, diligência, 
zelo, atenção, bom trato [...] ‘cura d’almas”.

A Arteterapia é uma forma de se comuni-
car. O terapeuta terá que ter seu repertório 
próprio para que no tratamento clínico possa 
fazer o uso desses recursos para que o pa-
ciente possa ao fazer o uso de mandar men-
sagens e expressar-se a partir de determina-
das técnicas que são próprias do tratamento 
tendo uma relação dialética de dar e receber 
que deve ser espontânea, no sentido de ser-
vir ao outro e garantir sua existência plena.

Por exemplo, o terapeuta poderá lançar mão 
da “Latinha de Sentimentos” uma vez que para 
o adulto se torna muito difícil entrarem em 
contato com seus sentimentos e compartilhar 
isso com os outros à sua volta. Através da La-
tinha de Sentimentos eles podem expressar 
através de palavras, imagens, massinha aqui-
lo que estão sentindo em relação ao outro.

Materializar, colocar para fora uma emoção 
ajuda muito na comunicação onde o diálogo é 
de fundamental importância na vida do ser hu-
mano. O não diálogo, ou a sua falta acabamos 
guardando muitas coisas que depois se tornam 
emoções negativas, emoções reprimidas e se 

transformam em doenças gerando situações 
muitas vezes com um teor de violência muito 
grande porque não se conseguiu se comunicar 
no momento e da maneira como gostaríamos.

A força da expressão artística está no fato 
de colocarmos e manifestarmos aquilo que 
estamos sentindo através da arte para fora. Ao 
materializar o sentimento através da Artetera-
pia alivia, no entanto, quando podemos com-
preender essa expressão e de onde ela vem 
é muito mais nobre e liberta a pessoa de ade 
um fardo que está carregando há muito tem-
po e que até então não tinha como trabalhar e 
transformar esse sentimento é muito saudável. 

Conversar é muito melhor do que jul-
gar, reprimir e tolher essa forma de ex-
pressão que a criança, o adolescente ou 
o adulto estão manifestando e que man-
dam notícias para o terapeuta que ten-
ta compreender o momento em que esse 
processo se dá na vida desse ser humano.

De qualquer forma temos que acolher 
abrindo janelas para podermos somar jeitos, 
estímulos, caminhos, formar de ver e olhar 
sobre esse ser humano em formação que nos 
desafia a sairmos de nós mesmos e praticar-
mos a “alteridade” concedendo-lhe condi-
ções par vira-se um humano ser em potencial. 

A liberdade de criar é muito importante e 
cada um sabe qual é o seu limite e qual é a 
sua possibilidade, mas que vale a pena co-
locar e exercitar a criatividade onde esta-
rá se expressando e colocando para fora 
tudo o que sente e que de alguma forma 
não nos deixa ser aquilo que deveria ser 
em toda sua magnitude e de forma plena.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

É desejo de todo Arte-Educador que os alunos consigam atingir os objetivos pro-
postos na apreensão dos conteúdos em seu componente curricular e, principal-
mente, tornem-se cidadãos responsáveis, críticos, criativos, reflexivos e que se co-
nheçam a si mesmo para respeitar o outro e conhece-lo como diferente de si. 
Somos diferentes uns dos outros e aí reside a nossa riqueza a partir da diferença.

Jung (2000, p. 7), afirma que “a vida tem que ser conquistada sempre e de novo” 
Essa tarefa não cabe só ao Professor, nem tão pouco só aos alunos. Essa tarefa exi-
ge a participação de todos os envolvidos no processo de aprendizagem e de aquisi-
ção de conhecimento que envolve a todos: pais, comunidade local, direção escolar, co-
ordenação pedagógica, profissionais especializados e a sociedade como um todo. 

A Arteterapia se constitui em um dos caminhos do cuidar-se, utilizando-se dos di-
versos recursos artísticos como a forma de comunicar, de conhecer-se, de relacio-
nar-se e estar no mundo buscando uma harmonia consigo mesmo e com o outro.

A Arte pelos registros históricos está presente e permeia as relações humanas desde os 
tempos primórdios onde os seres humanos se comunicavam através do desenho, das pin-
turas, das imagens, buscando a representação, a organização e a significação do mun-
do em que viviam se utilizando de vários recursos e de vários repertórios onde o can-
to, a dança, os rituais e o poder de invocação às forças de natureza se faziam presentes.

Por fim, compreendemos que a Arteterapia tem como finalidade levar o humano ser à sua to-
talidade, incluindo o recompor do ser humano que se encontra fragmentado em uma sociedade 
que o segrega, que o excluí e que o mata se não fisicamente, mas psicologicamente e aí a terapia 
se faz necessária no sentido de recompor os pedaços para que o humano irrompa em cada ser.
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O BRINQUEDO E A EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO

O presente trabalho teve como objetivo principal analisar qual a contribuição do brinquedo na 
educação infantil, por meio da revisão de literatura. Para elucidar o problema da pesquisa que 
concerne como o brinquedo contribui na educação das crianças, foi realizado uma seleção 
de artigos científicos e livros sobre a temática proposta por meio de pesquisa bibliográfica 
das principais teorias acerca da atividade lúdica na etapa da educação infantil. As crianças, 
que na maioria absoluta, ainda não domina a linguagem escrita e se expressa, principalmente, 
por meio de representações simbólicas, tem a necessidade humana de brincar e se divertir, 
por meio dos brinquedos, especialmente, e das brincadeiras que estimulam o imaginário 
infantil e auxiliam nas manifestações de seus desejos e emoções. A criança, não mais tida 
como um adulto em miniatura, requer uma educação que respeite sua personalidade e seus 
limites, contudo, a aprendizagem na educação infantil não deve ser limitativa a compreender 
a brincadeira como recreação, como ainda ocorre, e sim como ferramenta indispensável 
a construção de conhecimentos. A escola como espaço democrático, que encontra no 
brinquedo a oportunidade de trabalhar as relações sociais, os conflitos internos, as emoções e 
sentimentos das crianças, que ainda não dominam a linguagem oral e escrita. Neste contexto, 
há de se vislumbrar a importância da mediação do educador de forma assertiva.   

Palavras-chave: Educação Infantil. Brinquedo. Brincadeiras. Mediação.
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INTRODUÇÃO
 
O brinquedo, um dos artefatos da brinca-

deira, está presente na vida do ser humano 
desde a tenra idade, sendo a infância o mo-
mento mais enriquecedor do ato de brincar. 
A discussão sobre o papel do brinquedo no 
desenvolvimento infantil é tema constante 
nos debates dos educadores e estudiosos so-
bre educação. Contudo, a forma que o brin-
quedo é apresentado a criança na educação 
infantil, torna-se também tema controverso, 
já que em muitas situações ainda se con-
cebe a brincadeira um momento de recrea-
ção apenas, sem nexo com a aprendizagem. 

 
O objetivo principal deste estudo é analisar 

a contribuição do brinquedo na educação in-
fantil. Os objetivos específicos deste trabalho 
são: discutir sobre a importância do brincar 
para a aprendizagem e para o desenvolvimen-
to da criança, em especial, a fase que concer-
ne à educação infantil e refletir sobre o papel 
do educador como mediador desse processo.  

 
Entre as abordagens para a compreensão 

do problema da pesquisa, o presente estudo 
apresentará um breve entrelaçamento entre 
a infância e a educação infantil, bem como o 
conceito de brinquedo e sua utilização dentro 
da educação das crianças pequenas, por meio 
da pesquisa bibliográfica de caráter descritivo 
qualitativo. “A abordagem qualitativa é empre-
gada, portanto, para a compreensão de fenô-
menos caracterizados por um alto grau de com-
plexidade interna” (PAULILO, 1999, p. 135).

 
Segundo Prodanov e Freitas (2013, 

p.54) a pesquisa bibliográfica é quando é:  
 
[...] elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de: livros, revistas, 
publicações em periódicos e artigos científi-
cos, jornais, boletins, monografias, disserta-
ções, teses, material cartográfico, internet [...] 

 

Perante a relevância da atividade lúdica 
na educação, pois oportuniza a compressão 
de mundo pelas crianças por meio da repre-
sentação simbólica que ela oferta, é inevi-
tável que o brinquedo seja utilizado como 
ferramenta pedagógica, mas sem transcen-
der o caráter de promover brincadeiras pra-
zerosas e divertidas.   (VYGOTSKY, 1984).  

INFÂNCIA E EDUCAÇÃO
 
A educação infantil é a primeira etapa da 

educação escolar do indivíduo e este antes 
mesmo de adentrar a escola, está intrínse-
ca aprendendo por meio de suas vivências.

 
A pré-escola e a concepção de criança, 

como ser histórico e social, se confundem 
na história da humanidade. Antes do sé-
culo XVIII a infância não era reconhecida 
como etapa importante no desenvolvimen-
to do ser humano e a criança era tratada 
como um adulto em miniatura. (Áries, 1978). 

                                         
[...] à arte medieval desconhecia a infân-

cia ou não tentava representá-la. É difícil 
crer que essa ausência se devesse a incom-
petência ou a falta de habilidade. É mais 
provável que não houvesse lugar para a in-
fância nesse mundo (ARIÉS, 1978, p. 50).

 
A Revolução Industrial na Europa no sécu-

lo XVIII desencadeou a criação de escolas 
infantis com o propósito de acolher os filhos 
das operárias que trabalhavam nas indústrias. 
A imersão da mulher no mercado de traba-
lho contribuiu para a mudança de paradig-
ma da concepção de infância. Contudo, a 
maioria das instituições fundadas posterior-
mente, mantinham o cunho assistencial, não 
preconizando a aprendizagem e sim apenas 
os cuidados com a higiene e a segurança. 
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Na teoria de Rousseau (2004) a fase da in-
fância é importante para a formação do ho-
mem e por meio da educação que sua per-
sonalidade e seus valores são formados.  

                                         
Nascemos fracos, precisamos de força, nas-

cemos carentes de tudo, precisamos de assis-
tência, nascemos estúpidos, precisamos de 
juízo. Tudo o que não temos ao nascer e de 
que precisamos quando grandes nos é dado 
pela educação (ROUSSEAU, 2004, p. 09).

 
De acordo com Lima e Azevedo (2013) 

a concepção de educação para Rousseau 
(2004) era um jardim de infância cuja edu-
cação era por meio da forma natural, que 
respeitasse de forma harmônica o desen-
volvimento físico e cognitivo das crianças, 
distante das influências do mundo adulto. 

 
Assim como a concepção de criança, a 

educação infantil foi se delineando e ad-
veio do assistencialismo e acolhimento 
para uma educação que valoriza a infân-
cia como etapa indispensável ao desenvol-
vimento social e cognitivo dos pequenos. 

 
Ainda que o mundo já concebesse a educa-

ção infantil como indispensável a formação do 
ser humano, no Brasil a sua aceitação e trans-
formação foi tardia, já que a economia, a polí-
tica, o pensamento, não evoluíram como nos 
países desenvolvidos. A educação infantil ain-
da tinha o cunho assistencialista que prioriza 
a segurança e a higiene das crianças menores. 

 
Neste Contexto, Del Priore (2013, p. 10) 

discorre sobre a educação infantil brasileira 
                                         
[...] comparado aos países ocidentais onde o 

capitalismo instalou-se no alvorecer da Idade 
Moderna, o Brasil, país pobre, apoiando in-
cialmente no antigo sistema colonial e, poste-
riormente, numa tardia industrialização, não 
deixou muito espaço para que tais questões 

florescessem. Sem a presença de um sistema 
econômico que exigisse a adequação física e 
mental dos indivíduos a esta nova realidade, 
não foram implementados os instrumentos que 
permitiriam a adaptação a este novo cenário.

  
Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases nº 

9394, estabeleceu a educação infantil como 
a primeira fase da educação básica, cuja fi-
nalidade é:  [...] o desenvolvimento integral 
da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e so-
cial, complementando a ação da família e 
da comunidade (BRASIL, 2010, p. 25-26). A 
LDB 9334/96 institui que as creches e pré-
-escolas fossem incluídas no prazo de até 
três anos, ao sistema de ensino nacional, o 
que resultaria em submissão as leis e dire-
trizes para a educação (KISHIMOTO, 2001).  

 
A educação, em todas as modalida-

des de ensino, implica em criar processos 
construtivos de aprendizagem significati-
va. De acordo com o RCNEI (1998, p.14) 

                                         
[...] a educação assume as funções: social, 

cultural e política, garantindo dessa forma, 
além das necessidades básicas (afetivas, físi-
cas e cognitivas) essenciais ao processo de de-
senvolvimento e aprendizagem, a construção 
do conhecimento de forma significativa, atra-
vés das interações que estabelece com o meio. 

 
As relações sociais e o comportamento hu-

mano pode ser influenciado pelo contexto e 
pelo ambiente no qual a criança está inserida. 
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O BRIQNUEDO E A EDUCAÇÃO 
INFANTIL

O brinquedo se entrelaça com a história 
da humanidade e não é conhecido seu sur-
gimento, porém desde sempre o homem se 
utiliza de objetos para se divertir e entre-
ter. Para as crianças as tarefas como a caça, 
a pesca e a montaria, para os meninos, e as 
tarefas domésticas, para as meninas, eram 
brincadeiras, cujo intuito dos pais consis-
tia em ensinar seus filhos para a vivência na 
fase adulta. As brincadeiras se entendiam 
as ruas e os brinquedos simples e fácies de 
serem manipulados como pipa, o pião, as 
bolas feitas de meias, entre outros, faziam 
o divertimento das crianças (LIRA, 2009). 

 
Assim como a humanidade foi evo-

luindo, as tecnologias e também os 
brinquedos foram sendo modifica-
dos e passaram a ser industrializados. 

Conceitualmente, o brinquedo segundo 
Brougére (2010, p. 67)                            

[...] o brinquedo é aquilo que é utilizado 
como suporte numa brincadeira; pode ser um 
objeto manufaturado, um objeto fabricado 
por aquele que brinca, uma sucata, efêmera, 
que só tenha valor para o tempo da brinca-
deira, um objeto adaptado. Tudo, nesse senti-
do, pode se tornar um brinquedo, e o sentido 
de objeto lúdico só lhe é dado por aquele que 
brinca enquanto a brincadeira perdura; [...] o 
brinquedo é um objeto industrial ou artesanal, 
reconhecido como tal pelo consumidor em 
potencial, em função de traços intrínsecos (as-
pecto, função) e do lugar que lhe é destinado 
no sistema social de distribuição dos objetos. 

 

Magalhães (2017) enquadra os brinque-
dos com os estruturados e não estruturados, 
ou seja, os que são fabricados e são obtidos 
prontos e os que a criança dá o significado de 
brinquedo. Segundo o autor, os brinquedos 
sejam estruturados ou não devem ser ofer-
tados as crianças, com o intuito de promover 
o desenvolvimento de diversas habilidades.

 
São exemplos de brinquedos estrutura-

dos: as bonecas, os carrinhos, entre outros 
e os não estruturados:  bolas de meias, pe-
daços de pau, pedras, latas, entre outros.

 
O brincar por meio do brinquedo permite a 

criança a manipulação livre do objeto em si, 
que segundo Kishimoto (1994, p. 108) está 
intrínseca relacionado com o contexto que as 
crianças estão inseridas, ou seja, “o brinque-
do está em relação direta com uma imagem 
que se evoca de um aspecto da realidade e 
que o jogador pode manipular”. A autora di-
fere o brinquedo da brincadeira e do jogo. 
Brincadeira na sua concepção se trata da 
ação, seja por meio do brinquedo ou do jogo. 

 
O jogo, no entanto, de difícil conceituação, 

mais está atrelado a um conjunto de regras que 
por si tem suas especificidades dependendo 
do indivíduo e do grupo ao qual o estabele-
ce. Os jogos podem ser de “jogos políticos, 
de adultos, crianças, animais, ou amarelinha, 
xadrez, adivinhas, contar estórias, brincar de 
“mamãe e filhinha”, futebol, dominó, que-
bra-cabeças[...]” (KISHIMOTO, 2001, p. 21)

  
O brinquedo, presente na infância, perfaz 

o papel do alcance ao imaginário, ou seja, é 
por meio da brincadeira que a criança inte-
rage com o mundo exterior do qual ela ain-
da não tem acesso. A atividade lúdica pro-
porciona a criança a representação do seu 
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cotidiano e a exposição das suas emoções, 
sentimentos e desejos contribuindo para a 
adoção de regras que regem a vida social. 

 
De acordo com Leontiev (1998, p. 139): 
                                         
É através da atividade lúdica que a criança de-

senvolve a habilidade de subordinar-se a uma 
regra. Dominar as regras significa dominar o 
próprio comportamento, aprendendo a contro-
lá-lo e a subordiná-lo a um propósito definido. 

 
Wallon (2007) afirma que ao imitar a re-

alidade, a criança simboliza por represen-
tações situações que ela vivência em seu 
cotidiano, principalmente, as pessoas que 
ela tem um apresso sentimental, como o 
pai, a mãe, os irmãos, entre outros.  “[...] a 
imitação não é qualquer uma, é muito se-
letiva na criança” (WALLON, 2007, p. 67).

 
Segundo Ferreiro (1988) o brincar é uma 

prática essencial da atividade humana e é por 
meio dessa ação que o sujeito se diverte e se 
entretém. A brincadeira engloba o brinque-
do e o jogo e na educação infantil dá se im-
portância as brincadeiras espontâneas, com 
o intuito de observar e conhecer a criança.

 
Vigosky (2007) ressalta que o brinque-

do reflete no desenvolvimento infantil e 
auxilia a criança a pensar cognitivamente. 
O aprender organiza o pensamento, con-
forme o autor afirma: “[...] A aprendizagem 
não é, em si mesma, desenvolvimento, mas 
uma correta organização da aprendiza-
gem da criança conduz ao desenvolvimen-
to mental [...]” (VYGOTSKY, 2007, p.115).     

 
A brincadeira como prática educativa nem 

sempre foi considerada um caminho váli-
do para a aprendizagem. Segundo Kishi-
moto (2002), o brincar das crianças era tido 
como algo relacionado apenas a recreação, 
sem fins educativos, pois era desacredita-

da como atividade que pudesse aumentar 
o repertorio de conhecimentos pelas ex-
periências e representações simbólicas.  

                                         
A criança, mesmo pequena, sabe muitas coi-

sas: toma decisões, escolhe o que quer fazer, 
interage com pessoas, expressa o que sabe 
fazer e mostra, em seus gestos, em um olhar, 
uma palavra, como é capaz de compreender o 
mundo. Entre as coisas de que a criança gosta 
está o brincar, que é um dos seus direitos. O 
brincar é uma ação livre, que surge a qualquer 
hora, iniciada e conduzida pela criança; dá pra-
zer, não exige como condição um produto fi-
nal; relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, 
desenvolve habilidades e introduz a criança no 
mundo imaginário (KISHIMOTO, 2010, p. 1). 

 
A princípio a brincadeira na fase infantil 

que compreende ao período sensório mo-
tor (até dois anos) e pré-operatório (dos dois 
ao sete), é egocêntrica e realizada de for-
ma espontânea pela criança, contudo, a in-
tervenção do adulto, assertivamente, con-
tribui para a construção de valores éticos, 
morais, sociais e culturais (PIAGET, 1971). 

 
Navarro (2009) também discorre sobre a 

mediação do educador na atividade lúdi-
ca na escola, afirmando que a interação e a 
utilização do brinquedo estimulam a ima-
ginação na criança. Mas recomenda que:   

                                         
As maneiras de mediação que o professor 

pode utilizar no ambiente da educação infan-
til são muitas, basta que ele reconheça o valor 
dos objetos, do ambiente, da sua ajuda e orien-
tação, e principalmente da sua organização, 
para assim possibilitar uma qualidade no brin-
car de seus alunos. (NAVARRO, 2009, p. 29).

 
O ambiente, dentro da escola, ao qual é 

introduzido o brinquedo, deve ter inten-
ções não só de recreação e entretenimento, 
pois a brincadeira pode ser ferramenta in-
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dispensável para a aprendizagem das crian-
ças, mesmo na fase da educação infantil.  

                                         
Na instituição de educação infantil, po-

de-se oferecer as crianças condição para as 
aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras 
e aquelas advindas de situações pedagógi-
cas intencionais ou aprendizagens orientadas 
pelos adultos. É importante ressaltar, porém, 
que essas aprendizagens, de natureza diversa, 
ocorrem de maneira integrada no processo de 
desenvolvimento infantil (RCNEI, 1988, p. 23). 

    
O comportamento infantil pode-se apre-

sentar de diferentes maneiras dependendo 
de como a atividade lúdica é colocada, isto é, 
o contexto social influencia as respostas com-
portamentais da criança (NAVARRO, 2009). 

 
A interação social é oportunizada pelas 

atividades coletivas, contudo, é necessá-
rio pensar como trabalhar o brinquedo de 
forma que o respeito as diversidades se-
jam respeitadas e nessas situações que 
o educador tem a possibilidade de   utili-
zar os conflitos para a construção de valo-
res e regras sociais (KISHIMOTO, 2010).  

 
Kishimoto (2010, p. 10) ressalta: [...] res-

peitar o espaço de brincar do outro, ao 
guardar os brinquedos que não está usan-
do, ao emprestar o brinquedo e esperar 
sua vez de usá-lo, ela aprende a ter no-
ções de responsabilidade e democracia.

  
O brinquedo na teoria de Vygotsky (2007) 

se relaciona com a zona proximal, concei-
to que segundo ele é definido em dois ní-
veis: o real e o potencial. O primeiro cor-
relaciona com as atividades que criança 
desenvolve sem auxilio e o segundo com 
aquelas que ainda necessita de ajuda. 

 

De acordo com Vygotsky (2007, p. 124) “[...] 
essência do brinquedo é a criação de uma 
nova relação entre o campo do significado e 
o campo da percepção visual, ou seja, entre 
situações no pensamento e situações reais”. 

 
A Base Nacional Curricular Comum (BNCC) 

estabelece o brincar como sendo um dos 
seis direitos da aprendizagem, pois a mes-
ma considera que a brincadeira como ati-
vidade de aprendizagem reflete no de-
senvolvimento da criança e saliente que: 

                                         
Brincar cotidianamente de diversas formas, 

em diferentes espaços e tempos, com diferen-
tes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções cultu-
rais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 
criatividade, suas experiências emocionais, 
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, 
sociais e relacionais. (BRASIL, 2017, p. 36).

 
Friedrich Froebel, foi um educador e pe-

dagogista alemão, cuja teoria pautava-se 
nas concepção da escola de Pestalozzi, fun-
dou o primeiro jardim de infância conce-
bendo essa etapa como primordial a forma-
ção do ser humano. Froebel considerava a 
brincadeira como representação do mundo 
da criança o que influenciava no seu pró-
prio desenvolvimento (CRESPO, 2016). 

 
Ao brincar com a mediação do professor, 

a brincadeira pode ser tornar uma estratégia 
para a solução de conflitos e a assimilação 
de regras sociais. Assim a relação educador-
-criança torna-se rica, desafiadora e estimu-
lante. A disposição dos brinquedos na sala de 
aula deve ser como se convidasse as crianças 
a interagir com eles. (FORTUNA, 2011).  As-
sim, criar ambientes com brinquedos e explo-
rar as brincadeiras na educação infantil como 
ferramenta é compreender a importância no 
desenvolvimento da criança como um todo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
  
De acordo com o estudo ora aqui proposto, a educação infantil surgiu das ne-

cessidades de uma sociedade capitalista e industrializada. As transformações 
da concepção de infância refletiram na educação infantil e a tornou, em pas-
sos lentos, sob novas perspectivas educacionais. De função assistencial a educa-
ção infantil se tornou debate constante dos estudiosos e educadores nos dias atuais. 

  
A criança antes tida como um adulto em miniatura, agora é um ser social e his-

tórico, com direitos, deveres e peculiaridades que devem ser respeitadas. A edu-
cação infantil deve ser pensada de forma a ofertar um ambiente rico em experi-
ências e estímulos, que contribua para o desenvolvimento das crianças, já que a 
infância é concebida como uma etapa importante para a formação do ser humano. 

 
Neste contexto, as práticas pedagógicas são testadas, discutidas, transformadas. O brin-

car, dentro da escola infantil deixou de ser apenas uma prática de entretenimento e diver-
timento para se tornar um aliado do educador na compreensão sobre o mundo da crian-
ça.  Por meio do brinquedo e das brincadeiras, a criança expõe suas emoções, sentimentos 
e representa simbolicamente seus desejos, necessidades, suas referências de vivencia. 

 
Conclui-se, que diante dos objetivos deste trabalho em resposta ao problema da pes-

quisa em analisar se há contribuição do brinquedo para a educação infantil, o brinque-
do é ferramenta indispensável, pois alinhado a mediação do professor, torna-se obje-
to capaz de não só trazer situações prazerosas e divertidas as crianças, como também 
intermediar conflitos, possibilitar sua discussão e construir valores essenciais para a 
vida em sociedade, além de proporcionar por sua manipulação e pela reflexão so-
bre o próprio objeto, o desenvolvimento de habilidades e competências nas crianças. 

 
Por fim, acredita-se na necessidade de estudos mais recentes e abrangentes sobre o 

brinquedo, pois ainda há muitas evidências da utilização apenas como forma de entrete-
nimento, sem o aproveitamento das situações do brincar na aprendizagem dos pequenos.  
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MOVIMENTO E EDUCAÇÃO: AS ESTRUTURAS DO ENSINO EM TORNO 
DAS NECESSIDADES ESPECIAIS

RESUMO 

A ativação nervosa melhorada e o aumento da massa muscular (hipertrofia) explicam prin-
cipalmente o aumento da força. Antes do período puberal, é essencialmente a melhora da 
ativação nervosa que é obtida.  Outros mecanismos menos importantes, como melhorar a 
recuperação de energia elástica, intensificar o acoplamento excitação-contração e melhorar 
a transmissão de força a diferentes alavancas ósseas, também estão envolvidos. No final de 
programas experimentalmente controlados, muitos estudos recentes mostraram que os ga-
nhos de força são obtidos de forma muito significativa e sem prejuízo para a saúde das crian-
ças pré-púberes. Desde que certas precauções sejam observadas e sujeitas a um exame médi-
co muito cuidadoso, durante um programa de treinamento de peso bem conduzido, a criança 
pré-púbere é capaz de aumentar sua força muscular nas mesmas proporções que o adulto.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Movimento; Educação; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

O desenvolvimento cognitivo é o processo 
pelo qual uma pessoa adquire conhecimento 
de seu entorno e explora sua inteligência e 
habilidades. Começa desde o nascimento e 
continua durante a infância e adolescência. 

Por todos é sabido que a educação física 
oferece uma formação integral da pessoa, 
mas talvez não demos muita importância até 
o ensino primário, pulando a primeira etapa 
educacional, a infantil. Esta fase é caracte-
rizada por ser o período em que as crianças 
são mais sensíveis ao aprendizado, elas estão 
no meio de uma fase de desenvolvimento. 

As conexões em seu cérebro dependem 
da variedade de estímulos, e como eles são 
apresentados, eles recebem durante este pe-
ríodo e por esta razão que carece atenção na 
dinâmica da educação física nas escolas de 
educação infantil. Normalmente as aulas são 
ministradas por professores não especializa-
dos e sem programação ou sequenciamento.

A situação deve melhorar desde os 3 a 5 
anos é onde há maior desenvolvimento mo-
tor, e a educação física tem papel funda-
mental de seu desenvolvimento. Também 
ajuda a criança a desenvolver certas habili-
dades cognitivas e certas habilidades sociais.

O desenvolvimento físico aumenta rapida-
mente durante o estágio infantil. Os sistemas 
muscular e nervoso e a estrutura óssea estão 
em processo de maturação, o que permitirá 
que a criança se mova de maneira mais co-
ordenada. As crianças mostram progresso na 
coordenação dos músculos grandes e peque-
nos e na coordenação óculo-manual. Esse de-
senvolvimento tornará a criança cada vez mais 
autônoma, toda vez que ele fizer mais coisas 
sem a ajuda de um adulto, como se vestir.

O uso da linguagem e das ideias permite 
que ele forme sua própria visão do mundo. 
Ele desenvolve sua habilidade de usar sím-
bolos em pensamentos e ações e começa a 
lidar com conceitos como idade, tempo, es-
paço. No entanto, ele ainda não pode se-
parar completamente o real do irreal, e sua 
linguagem é basicamente egocêntrica. Ele 
ainda acha difícil aceitar o ponto de vista de 
outra pessoa. Nesse estágio, as crianças co-
meçam a entender identidades, funções e 
alguns aspectos das classes e relacionamen-
tos, mas tudo é limitado pelo egocentrismo. 

Há um desenvolvimento da função sim-
bólica, a capacidade de representar men-
talmente imagens visuais, auditivas ou ci-
nestésicas que têm alguma semelhança. A 
compreensão das identidades faz com que 
as coisas permaneçam as mesmas, mesmo 
que mudem de forma, tamanho ou aparência.

Em relação ao entendimento das funções, 
a criança começa a estabelecer relações bási-
cas entre dois fatos de maneira geral e vaga, 
não com precisão absoluta. Isso sugere que 
seu mundo já é mais previsível e ordenado, 
mas ainda existem características que tornam 
o pensamento pré-operacional desprovido 
de lógica. O senso de autonomia está con-
solidado. A capacidade de expressar suas ne-
cessidades e pensamentos através da lingua-
gem os ajuda a serem mais independentes.

As crianças começam a brincar em pares 
nessa idade, mas se considerarmos que o 
seu pensamento é muito egocêntrico, e têm 
dificuldade em distinguir entre ação física e 
intenções psicológicas por trás da ação po-
dem ver que estes jogos são produzidos em 
conjunto, não para serem executados de 
forma individual. Embora, no final do está-
gio, eles estabeleçam relações de amizade 
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verdadeiras, os relacionamentos fundamen-
tais são com os pais. As crianças absorvem 
valores e atitudes da cultura em que são 
educadas, geralmente com o pai do mesmo 
sexo. Nestes anos, há um processo de tipa-
gem sexual em que as crianças captam men-
sagens da sociedade sobre como as crianças 
devem ser diferenciadas. A criança aprende 
através da obediência e punição, aprende a 
avaliar de acordo com as consequências e 
está formando seu primeiro critério moral.

EDUCAÇÃO FÍSICA E 
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO 
E MATURAÇÃO DO SISTEMA 
NEUROMUSCULAR

Jogos e atividades físicas promovem o 
desenvolvimento harmonioso de siste-
mas neuromotores e funções fisiológicas 
e metabólicas principais. Eles permitem 
às primeiras conquistas psicomotoras, os 
primórdios do desenvolvimento cerebral e cog-
nitivo, a aquisição de autonomia e socialização. 

Com um apetite natural pelo alimento 
cinético mais rico possível, a criança deve 
encontrar em seu ambiente todas as for-
mas de atividade física necessárias para o 
seu desenvolvimento. O professor, claro, 
mas também os pais, o pediatra, o médi-
co, podem ajudá-lo (HALLAL et al., 2006).

 
A criança, como o adolescente, precisa de 

movimento para se construir. A atividade fí-
sica lhe permitirá as primeiras conquistas 
psicomotoras, integradas em todo o cére-
bro e desenvolvimento cognitivo, com ob-
jetivos voltados a aquisição da autonomia 
e a socialização do futuro adulto que se 
tornará. Esse desenvolvimento progressi-
vo envolve um conjunto de fenômenos fí-
sicos, psíquicos, motores e energéticos.

Para isso, o corpo da criança é capaz de se 
adaptar a todas as situações oferecidas pe-
las atividades físicas, até mesmo esportivas, 
necessárias para o seu desenvolvimento. A 
proliferação dendrítica, o aumento da liga-
ção sináptica e a mielinização axonal carac-
terizam o desenvolvimento do tecido ner-
voso durante o crescimento e a maturação. 
Se a proliferação dendrítica ocorre durante 
o desenvolvimento embriológico, a mielini-
zação, mais progressiva, ocorre durante a 
infância e a infância. A do córtex é feita du-
rante os primeiros meses e primeiros anos, 
enquanto a dos axônios do neurônio motor 
(que controlam a atividade muscular à dis-
tância), continua até o período pré-puberal. 

A multiplicação de conexões sinápticas e o 
estabelecimento de “circuitos nervosos” dão 
ao sistema de controle sua formidável “plas-
ticidade”. Dependem fortemente da quanti-
dade e da qualidade das tensões neuromoto-
ras encontradas pela criança, que, portanto, 
está muito cedo equipada para desenvolver 
sua neuromotricidade fina (SANTOS 2002). 
A motricidade que requer movimentos mais 
rápidos, precisos e especializados só pode 
ser totalmente eficaz quando a maturação si-
náptica, a mielinização das fibras nervosas, as 
conexões neuromusculares e a coordenação 
atingirem seu estado completo de maturidade.

Para adquirir e dominar essas ações mo-
toras básicas, os papéis do ambiente pa-
rental, do berçário e do jardim de infância 
parecem fundamentais. Também estão en-
volvidos o genótipo e o nível de matura-
ção específico de cada criança, o que pode 
explicar as diferenças entre os indivíduos 
geralmente observados (SANTOS 2002). 
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Seis anos, a idade de entrada no curso prepa-
ratório é também a idade preparatória para o 
desenvolvimento motor futuro: a criança tor-
na-se cada vez mais capaz de conceituar, me-
morizar, antecipar e controlar seus movimen-
tos retroativamente. Assim que o “programa 
motor básico” for formado, o único treinamen-
to psicomotor deve gradativamente dar lugar 
à aprendizagem múltipla (SANTOS 2002). 

Se a criança não tiver sucesso em um 
aprendizado, é provável que suas estruturas 
nervosas e / ou musculares não tenham atin-
gido o grau necessário de maturação. Nesse 
caso, é inútil iniciá-lo cedo demais. Por outro 
lado, o período favorável passou, será cada 
vez mais difícil para ele aprender (SANTOS 
2002). O aprendizado múltiplo e a prática de 
muitas atividades físicas entre 6 e 11 anos 
asseguram à criança um desenvolvimento 
harmonioso e oferecem a ele a escolha de 
sua atividade futura. Nesse nível, os adultos 
devem ser capazes de ajudá-los a serem tão 
relevantes quanto possível. Seria uma pena 
prender essa grande “plasticidade neuromo-
tora” no início da especialização. Mesmo para 
praticar uma única atividade física ou espor-
te, a gama de aprendizado deve ser aberta 
o mais amplamente possível. Porque, como 
vários estudos mostraram, uma criança mo-
tivada a praticar uma atividade física ou um 
esporte provavelmente terá mais chances de 
evitar um estilo de vida sedentário e todas as 
suas consequências deletérias na vida adulta.

 

CRESCIMENTO E ATIVIDADE FÍSICA

A partir dos 6 anos, a prática de atividade fí-
sica contribui para o bom desenvolvimento e 
fortalecimento do esqueleto, músculos e ar-
ticulações. Pela tensão muscular exercida so-
bre o osso, o exercício praticado praticamente 
aumenta a espessura, a densidade e a resis-
tência dos ossos, sem qualquer efeito no seu 
crescimento em comprimento (SAYÃO, 2000).

No entanto, cargas excessivas em um sis-
tema ósseo, cartilaginoso, ligamentar e ten-
díneo ainda insuficientemente adaptado às 
forças de tração e pressões intensas, podem 
ser prejudiciais à saúde da criança. Práticas 
de esportes radicais e o treinamento inten-
so e repetido que eles exigem podem gerar 
estresse psicológico de competições e mi-
crotraumas recorrentes, que, juntamente 
com deficiências emocionais e familiares, 
podem ser a causa de um impasse cresci-
mento transitório em peso e tamanho, devi-
do a perturbações da regulação neuro-hor-
monal induzida hipotalâmica e pituitária.

A maior parte da diferenciação e distribui-
ção das fibras musculares ocorre durante a 
gravidez e até dois anos após o nascimento 
(SAYÃO, 2000). Variante de acordo com o tipo 
de atividade física, as características bioquími-
cas das fibras evoluem principalmente na di-
reção de um aumento de seu poder oxidativo.
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A massa muscular representa 25% do peso 
total ao nascer e quase 40% na idade adul-
ta (SAYÃO, 2000). A maior parte desse ganho 
ocorre na puberdade e é promovida pela prá-
tica física. Durante o crescimento, o núme-
ro de miofibrilas, miofilamentos e sarcôme-
ros aumenta, causando o alongamento dos 
músculos. Esses desenvolvimentos podem 
ser acelerados pela atividade física regular.

 
As habilidades motoras desenvolvem-se 

principalmente durante os primeiros 18 anos 
de vida, embora nas meninas elas tendem a 
se estabilizar em torno da puberdade. For-
ça, poder e velocidade aumentam em pro-
porção à massa muscular, ela própria sob 
a dupla dependência dos níveis hormonais 
(principalmente hormônio do crescimento 
em meninos e meninas e testosterona em 
meninos) e nível de atividade (SAYÃO, 2000). 
Essas qualidades, portanto, se desenvolvem 
de maneira acelerada no período pós-pu-
beral. A flexibilidade, por outro lado, é uma 
qualidade natural da criança pré-adolescente.

 
Em tenra idade, a criança tem um alto ní-

vel de flexibilidade resultante da baixa massa 
muscular, baixo tônus   muscular e alta elastici-
dade ligamentar e muscular. Com exceção das 
crianças que praticam ginástica, dança e todas 
as outras atividades motoras de alta expressão 
corporal, um treinamento “push” da amplitu-
de das articulações não parece necessário an-
tes de 9-10 anos. Em todos os casos, o treina-
mento de flexibilidade para crianças deve ser 
dirigido por educadores esportivos compe-
tentes e bem treinados que estejam cientes 
dos limites que nunca devem ser excedidos. 

Por outro lado, é particularmente recomen-
dado ensinar as técnicas iniciais de auto-alon-
gamento da criança. Eles o serviram toda a 
sua vida porque a amplitude de movimento 
diminui muito rapidamente após a puberdade 
e deve ser mantida com muita regularidade.

 
A velocidade do gesto é o número máximo 

de movimentos cíclicos ou acíclicos que po-
dem ser feitos em um determinado momento. 
Em algumas atividades, como natação, ciclis-
mo e corrida de curta distância, a velocida-
de do movimento leva a uma velocidade de 
movimento. É então definido como o tempo 
mínimo necessário para percorrer uma deter-
minada distância (ASCENSÃO et al., 2003).

 
A velocidade do gesto depende da con-

junção de três fatores: nervoso, sob o con-
trole do sistema nervoso central (SNC); 
neuromuscular, na junção do sistema de 
controle (SNC) e do sistema efetor (o mús-
culo); e a qualidade dos músculos solicitados.

 
Antes dos 10 anos de idade, o nível de 

velocidade gestual (menor na criança que 
no adulto) está muito fortemente rela-
cionado à maturação do sistema nervoso 
(mielinização dos axônios), à menor con-
centração do acetilcolina na junção neuro-
muscular, a uma taxa mais lenta de liberação 
e reprocessamento de cálcio no retículo sar-
coplasmático e, finalmente, na capacidade 
de coordenação dos músculos estressados.
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Embora limitada por fatores hereditários, 
a velocidade pode ser desenvolvida antes e 
durante a puberdade por meio de exercícios 
e todas as formas de jogo, portanto, é per-
feitamente justificado considerar o aumento 
precoce em velocidade (em torno de 6 anos). 
depende de perto, mas também fortalece a 
coordenação nervosa e o desenvolvimento 
de programas motores (ASCENSÃO et al., 
2003). A maior melhoria na frequência e ve-
locidade de movimento é evidente desde a 
primeira idade escolar. Então, o aumento das 
massas musculares, o tamanho das alavancas 
e a amplitude biomecânica dos movimen-
tos, explica a melhora da velocidade gestual.

 
A força muscular aumenta gradualmen-

te durante o crescimento à medida que a 
massa corporal aumenta. Antes da puber-
dade, a força máxima de meninos e me-
ninas permanece relativamente próxima.

 
Em média, o aumento da força das meninas 

atinge o pico durante os anos de crescimento 
máximo (11,5 a 12,5 anos) e o dos meninos um 
ano após o pico de crescimento (14,5 a 15,5 
anos). Então, a força máxima estabiliza aos 18 
anos na menina e entre 20 e 30 no menino.

ESTÍMULOS REPRESENTATIVOS E A 
INCLUSÃO PELA ATIVIDADE FÍSICA

No pensamento ocidental, a domina-
ção de uma representação dualista que se 
opõe ao corpo e à mente há muito leva a 
reduzir, segundo o modelo de Descartes, 
o corpo é uma máquina. Hoje, essa repre-
sentação dominante é amplamente ques-
tionada. O homem é um “tudo”, o indivíduo 
não é o produto de seu corpo, mas o pro-
duto de suas técnicas e representações.

Isso nos leva a reconsiderar a questão do 
indivíduo em seu ambiente e pode abrir no-
vas perspectivas em relação à consideração 
da deficiência (VELASCO, 1996).  Geral-
mente, duas situações interligadas reforçam 
o indivíduo em sua situação de desvanta-
gem (essencialmente visível). Por um lado, 
uma alteridade do corpo que requer, por 
exemplo, o uso de uma cadeira de rodas. 

Aqui, é a inacessibilidade material da vida 
cotidiana que lembra a pessoa com deficiên-
cia de sua própria deficiência. Por outro lado, 
para qualquer deficiência visível e detectável 
por outros, é a visão às vezes negativa do outro 
imposta ao indivíduo com uma incapacidade 
ou limitação funcional (is) que também pode 
ser uma fonte de perda de estima de si e, mais 
ainda, de uma ruptura do vínculo social (VE-
LASCO, 1996). Em outras palavras, uma pes-
soa com deficiências ou limitações de ativida-
de, nem sempre é desabilitada, mas pode estar 
se integrar de acordo com as ações projetadas.

A integração social torna mais fácil e mais 
sutil a exclusão do jogo social. Ele evoca 
assim a teoria da dupla frente que depen-
dendo da gravidade da sua incapacidade e 
das suas limitações de atividade, as pessoas 
com deficiência são colocadas em centros 
especializados, cujo funcionamento pode, 
em alguns casos, estigmatizar o seu com 
 
portamento. Quando voltam a ocupar um 
lugar na vida social, o olhar do outro sobre 
eles não esconde o passado assim não são 
rejeitados nem plenamente aceitos; nem ar-
quivado nem integrado eles estão no meio.
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A questão da inclusão, ou seja, a instala-
ção de um dispositivo localizado em lugares 
comuns, mas que leva em conta as neces-
sidades de cada um e que é estruturado de 
acordo, surge para as crianças com distúr-
bios cognitivos ou psíquicos, como no caso 
da pesquisa aqui apresentada. As instala-
ções de recepção são apenas a extensão do 
limiar, um problema social real. E ainda, es-
sas estruturas devem existir em número su-
ficiente: os pais frequentemente atestam a 
dificuldade de encontrar rapidamente ins-
talações de recepção de acordo com as de-
mandas e necessidades SANTOS, 2002). 

Além disso, a Classificação Internacional 
de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, 
proposta pela OMS em 2001, introduz os 
conceitos de participação, ambiente, funcio-
nalidade e deficiência como fenômenos inte-
rativos. Isso, em nossa análise, é uma mudan-
ça importante na consideração da deficiência. 
Para repeti-lo, é a situação social em que o 
indivíduo está inscrito, o que acentua a alte-
ridade vivida. E quando se trata mais espe-
cificamente da aprendizagem motora realiza-
da durante as práticas físicas para indivíduos 
com dificuldades cognitivas ou psíquicas?

Se a aprendizagem se refere a um problema 
de aquisição, a aprendizagem motora pode 
abranger duas ideias principais: a adaptação 
(processo ativo) quando o indivíduo é con-
frontado com uma tarefa e a da implemen-
tação de processos cognitivos (sob controle 
cognitivo) para conseguir uma modificação 
comportamental. Em suma, a aprendiza-
gem pode ser definida como a mudança no 
estado interno do sujeito que resulta da 
prática ou experiência e que pode ser infe-
rida a partir da análise de seu desempenho. 
A experiência é a observação da prática de 
outras matérias especializadas ou no decor-
rer da aprendizagem (ROSA NETO, 2002).

Em geral, a inclusão social e / ou a inclusão 
pelo esporte (como atividade física social de 
referência) de pessoas com deficiências ou 
estudantes com necessidades educacionais 
especiais são frequentemente questionadas, 
embora por lei, mas poucos estudos científi-
cos de campo medem os efeitos. Além disso, 
as habilidades motoras de crianças com dis-
túrbios cognitivos ou psíquicos são reduzidas 
a atividades físicas do tipo reeducação (LIMA, 
111). Acreditamos que essas crianças são ca-
pazes de aprender dentro das formas sociais 
clássicas da prática física, coerente com a lei 
de orientação e programa para o futuro da es-
cola, que afirma que para se engajar em uma 
abordagem de inclusão deve permitir que to-
dos os alunos trabalhem em conjunto com 
conteúdos de ensino ou diferentes formas de 
prática, permitindo que todos possam pro-
gredir e florescer através de uma educação 
adaptada e contínua (ROSA NETO, 2002). 

Se tendemos a pensar em deficiência como 
uma alteridade e reconhecer o outro em sua 
diferença e, especialmente, em suas habilida-
des, então é possível considerar que crian-
ças com transtornos cognitivos ou psíquicos 
são capazes de alcançar a aprendizagem, 
seja no motor, relacional ou comunicacional.

De fato, para trabalhar sobre este no meio 
descrito, é importante superar alguns pre-
conceitos relacionados com a deficiência 
mental, especialmente no contexto de ensi-
nar modestamente tentar passar o especu-
lativo para a administração pela evidência. 
As atividades físicas e esportivas podem 
ser oferecidas, de forma relevante, para jo-
vens com transtornos cognitivos ou psíqui-
cos, numa perspectiva de aprendizagem 
e desenvolvimento de habilidades sociais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escolha das AFDs que podem ser aplicadas 
nesses casos é essencial. Acreditamos que algu-
mas AFDs apresentam características que favore-
cem, mais rapidamente que outros, o aprendizado 
motor, relacional e cognitivo, em graus variados, 
dependendo das deficiências dos participantes. 
Nosso pensamento então se voltou para três 
AFDs que se referem a experiências motoras de 
naturezas diferentes e que trazem ao jogo conhe-
cimentos e habilidades que nos parecem acessí-
veis a jovens com deficiências mentais ou trans-
tornos mentais: escalada, natação e basquete. 

Naturalmente, a aprendizagem coberta por es-
ses foi adaptada às capacidades dos participantes 
de nosso estudo de acordo com suas questões 
distintas. As principais razões que nos levaram 
a pensar que a aprendizagem é possível nestes 
APS são os seguintes: a escalada refere-se a habi-
lidades motoras específicas que solicitam as ha-
bilidades de coordenação, equilíbrio, dissociação 
e localização no espaço, bem como uma diferen-
ciação da direita e da esquerda. Devido às cadeias 
musculares que ele solicita, essa prática contri-
bui para o fortalecimento do tônus   muscular. 

Além disso, favorece fortemente a relação com 
o outro e a comunicação, pois supõe uma forte 
interação entre o escalador e a seguradora: um 
e outro estão unidos por um elo concreto repre-
sentado pela corda. Ademais, a gestão das pró-
prias emoções nesta atividade refere-se a um 
autoconhecimento que é frequentemente pro-
blemático para todos esses jovens. finalmente.

Em comparação, a natação é menos propícia a 
essa relação do que a outra, mas é propícia ao ge-
renciamento de larga escala pela  organização. O 
ambiente aquático pode promover nesses sujei-
tos uma melhor percepção do seu padrão corpo-
ral, o conhecimento da natação tem um interesse 
preventivo na medida em que solicita as capa-
cidades cardiovasculares e possibilita combater 
as consequências da inatividade que caracteri-
za esse público (crianças com excesso de peso).

Finalmente, a atividade de basquete é praticada 
em um ambiente físico desprovido de incerteza 
(padronizado). No entanto, a presença de parcei-
ros e principalmente de adversários confere a essa 
atividade física e ostenta uma incerteza humana 
(pouco ou não previsível). Essa interação huma-
na dificulta o acesso ao esporte durante as fases 
do jogo para crianças com autismo, por exemplo, 
dada sua percepção de tempo e espaço diferen-
te. No entanto, essa atividade continua sendo 
aquela entre os esportes coletivos previamente 
testados (futebol e handebol), que parecia ser o 
mais acessível para a maioria dos jovens com de-
ficiência mental ou transtornos mentais de nossa 
pesquisa. Por exemplo, o não contato e a meta a 
ser alcançada (colocar a bola em uma cesta) são 
traços da lógica interna que parecem mais ade-
quados para jovens com dificuldades cognitivas.

Através desta experiência no campo, supomos 
que as pessoas com distúrbios cognitivos ou 
psíquicos, além da realização da aprendizagem 
ludomotora, podem ter acesso à cultura espor-
tiva da mesma forma que os alunos regulares. 
Eles têm a oportunidade de acessar uma for-
ma de cultura e especialmente uma cultura co-
mum em AFD através da prática de atividades 
físicas, esportes e artes. O sistema de restrições 
impostas pela prática dessas três atividades (e 
consequentemente os princípios de ações es-
pecíficas que as organizam) influencia significa-
tivamente a evolução das habilidades motoras.

Subjacente, é a questão da integração social 
que surge para algumas crianças nesta estru-
tura especializada, de que eles deixam aos 14  
anos para a juventude. Eles são então redire-
cionados para estruturas profissionais ou em 
classes de educação geral e vocacional adap-
tadas no ensino médio ou unidades para edu-
cação inclusiva. As apostas são ainda maiores, 
pois a maioria desses jovens não encontrará 
necessariamente uma creche ao deixar a escola.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: DESAFIOS E ESTRATÉGIAS EM SALA DE 
AULA

RESUMO

O trabalho é um estudo bibliográfico com o objetivo de mostrar que em uma sociedade letrada, 
a alfabetização tem um papel primordial para que as pessoas possam adquirir conhecimentos 
socialmente valorizados. Neste contexto a escola é determinante, já que formalmente, é uma 
instituição centrada nas práticas de ensino de leitura e escrita. Discutiremos os conceitos de 
alfabetização, entendendo o conceito como parte de um processo que reflete determinado 
momento e contexto social, na medida em que expressa no seu interior, as concepções que 
esse mesmo entorno histórico-social imprime.

Neste artigo, pretendemos responder os seguintes questionamentos: Como se dá o 
processo de alfabetização nos anos iniciais? Quais os processos de alfabetização? Qual 
a importância da leitura e escrita nos anos iniciais? Quais as diferenças entre crianças le-
tradas e alfabetizadas? Quais desafios encontrados pelos professores neste processo?

Palavras-chave:  Alfabetização; Letramento; Leitura; Escrita; Ensino-Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO 

A alfabetização e o letramento são práticas indissociáveis para formar cidadãos competen-
tes na leitura e escrita.

Sabemos que a alfabetização é o processo de ensinar as pessoas a ler e escrever, pessoas 
com estas características são ditas alfabetizadas, porém nem todas as pessoas hoje em nossa 
sociedade conhecidas como alfabetizadas são pessoas letradas, pois além de saber ler e es-
crever, as pessoas letradas tem uma visão do mundo que as rodeiam, tendo uma leitura social.

O conhecimento das letras é apenas um meio para o letramento, que é o 
uso social da leitura e da escrita. Para formar cidadãos atuantes e interacionis-
tas, é preciso conhecer a importância sobre o letramento e não a alfabetização. 

Muitos foram os questionamentos, dentre eles, como se dá o processo de letramento e alfabetiza-
ção? Quais as características e diferenças de cada um? Qual a importância da leitura neste processo? 

Letrar significa colocar a criança no mundo letrado, que acontece muito antes da crian-
ça entrar na escola e na escola a criança aprende os usos distintos da escrita na socieda-
de. Essa inclusão começa muito antes da alfabetização, quando a criança começa a interagir 
socialmente com as práticas de letramento do seu mundo social. O letramento é cultural, 
por isso, muitas crianças já vão para a escola com o conhecimento alcançado de manei-
ra informal e absorvido no cotidiano. Ao conhecer a importância do letramento, deixamos 
de exercitar o aprendizado automático e repetitivo e passamos a utilizar ferramentas de 
aprendizagens que as crianças trazem consigo, tornando o aprendizado mais significativo.
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DEFINIÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO

Partimos do pressuposto do significado da 
palavra alfabetização segundo dicionário da 
língua portuguesa:

A alfabetização consiste no aprendizado 
do alfabeto e de sua utilização como códi-
go de comunicação e apropriação do siste-
ma de escrita, e pressupõe a compreensão 
do princípio alfabético, indispensável ao do-
mínio da leitura e escrita (AURÉLIO, 2008). 

MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO

Inicialmente quando se fala sobre méto-
dos de alfabetização tradicional, podemos 
fundamentar dois métodos: o analítico e o 
sintético, que segundo Ferreira e Teberosky, 
1999, p. 21, define como “[...] métodos sin-
téticos, que partem de elementos menores 
que a palavra, e métodos analíticos, que par-
tem da palavra ou de unidades maiores. [...]”.

Considerando a natureza heterogênea da 
língua escrita, o que se vê na apropriação da es-
crita, na sala de aula, é uma diversidade de for-
mas de interpretação desse objeto de conhe-
cimento pela criança, que é derivada de suas 
experiências, em seu meio sociocultural. Nes-
se contexto, o professor desempenha um pa-
pel fundamental no processo de apropriação, 
apontando e nomeando aspectos do sistema 
de escrita que não seriam percebidos espon-
taneamente, podendo não ocorrer da mesma 
forma para todas as crianças, dada a diversida-
de de práticas de ensino, de leitura e escrita.

Diante do exposto Pizani, Pimentel e Zuni-
no, 1998, p. 19, vem afirmar.

Conceber o sujeito como construtor do co-
nhecimento significa, antes de mais nada, re-
conhecer o papel fundamental da assimilação 
no vínculo cognoscitivo que o sujeito estabe-
lece com o mundo. Para incorporar o objeto, 
o sujeito precisa modificá-lo de tal forma que 
seja assimilável pelos instrumentos cognosci-
tivos previamente construídos. Mas, ao mes-
mo tempo, para que seja possível a assimilação 
de algo novo, o sujeito deve acomodar os ins-
trumentos cognoscitivos, deve modificar a si 
próprio em função das propriedades do objeto  
(PIZANI, PIMENTEL E ZUNINO, 1998, P. 19).

A apropriação da escrita ocorre com a in-
teração com o outro, a atividade mental da 
criança no processo de alfabetização não 
é apenas cognitiva, mas uma atividade dis-
cursiva, as apropriações são diversas e va-
riadas e refletem as características sociais.

A CRIANÇA E A ALFABETIZAÇÃO

A criança ao chegar à escola já traz con-
sigo uma bagagem de aprendizados e a lei-
tura e escrita do seu mundo está inserido 
dentre estes aprendizados, suas experiên-
cias e vivências, neste sentido exposto Pi-
zani, Pimentel e Zunino, 1998, p. 19, diz:

Aprender a ler é entrar no mundo da es-
crita. Antes de chegar os domínio da leitura, 
a criança faz um verdadeiro percurso, des-
de a etapa em que sabe ver que há qual-
quer coisa escrita num objeto àquela em 
que, sem ainda saber realmente ler, é capaz 
de compreender um bom número de men-
sagens só pelo fato de que tem familiarida-
de com o contexto no qual elas aparecem. 
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Muitas crianças aprendem desta forma, em 
suas famílias, que os escritos existem, que os 
adultos os utilizam e há nisso algo que desenca-
deia uma curiosidade precoce acerca dos sinais 
gráficos e das mensagens que eles CONTÊM 
(PIZANI, PIMENTEL E ZUNINO, 1998, P. 19).

Esse processo de aprendizagem começa a 
ocorrer muito antes de a criança entrar na 
escola. As crianças, pelas próprias experiên-
cias no mundo, começam a aprender a língua 
escrita já no período pré-escolar, ao ouvirem 
a leitura de histórias, acompanharem a exe-
cução de uma receita culinária, compartilha-
rem em família a leitura de convites, cartas 
ou e-mails, as crianças, desde muito cedo, re-
fletem sobre os papéis da língua escrita, seus 
modos de apresentação, desenvolvendo a re-
lação de proximidade com o universo da escri-
ta através da estimulação de seus convívios.

Frente a isso Chair, Clesse e Hebrad, 1996, 
p. 25, vem dizer “[...] para que essa toma-
da de consciência aconteça, é preciso que 
os adultos mostrem o que estão lendo, por 
exemplo, acompanhando a focalização do 
seu olhar com gestos perceptíveis ou comen-
tando seus atos cotidianos em voz alta [...]”.

A construção da escrita acontece em uma 
ordem sistematizada de representação, e 
posteriormente, codificação da língua ma-
terna e o professor passa de transmissor 
para mediador do processo, com a respon-
sabilidade de organizar situações desafia-
doras, estimular a troca de conhecimento e 
os avanços dos mesmos onde o processo de 
construção implica em reconstrução, agin-
do sobre a Zona de Desenvolvimento Po-
tencial (ZDP) do aluno, levando-o a refletir.

A LEITURA E A ALFABETIZAÇÃO

A leitura está presente na vida das crianças, 
desde muito antes de iniciar a vida escolar, 
através de histórias contadas pelas famílias, 
revistas disponíveis em casa, convite, entre 
outros, o mundo que as rodeiam é cheio de 
informações impressas e a criança tem sua lei-
tura particular do mundo. Frente a isto, Piza-
ni, Pimentel e Zunino, 1998, p. 26, vem dizer:

[...] desde muito cedo – desde muito an-
tes de “saber ler” no sentido convencional 
do termo – a criança é capaz de antecipar 
o significado de um texto a partir dos seus 
conhecimentos prévios, a partir da imagem 
que acompanha a escrita, a partir das ca-
racterísticas do portador do texto (PIZA-
NI, PIMENTEL E ZUNINO, 1998, P. 26).

E afirma que “[...] a leitura é concebida 
como um processo baseado na compreen-
são da mensagem; longe de ser um aspecto 
passivo da comunicação, a leitura é um pro-
cesso iminentemente ativo, através do qual 
o leitor constrói o significado do texto” (PI-
ZANI, PIMENTEL E ZUNINO, 1998, P. 26).

A leitura trabalhada de forma corre-
ta leva a criança a imaginar e captar suas 
formas, cores, beleza, magia, seu mun-
do imaginário que nele tudo é possível.

A criança deve ser estimulada a ler por pra-
zer, não sendo forçada a isso, esse processo 
tem que ser desenvolvido com muito cuida-
do para não se tornar uma tarefa exaustiva.

Para as crianças nos anos iniciais é impor-
tante que a leitura de textos venha acom-
panhadas de imagens, pois estas instigam a 
imaginação e traz em sua memória os conhe-
cimentos prévios adquiridos, frente a isto, 
Pizani, Pimentel e Zunino, 1998, p. 26, diz:



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

458

A leitura, como qualquer outro ato inteli-
gente, requer da parte do sujeito a possibi-
lidade de realizar antecipações; a interação 
entre a informação não-visual e a informação 
visual possibilita a construção permanente 
de hipóteses sobre o significado e a forma 
do que vem a seguir no texto, assim como a 
elaboração de estratégias para verificar ou re-
jeitar hipóteses e para formular outras novas 
mais adequadas ao texto, quando as originais 
não encontram a confirmação na informação 
visual. Ler exige, então, a capacidade de cor-
rer riscos, de aceitar o próprio erro, mas exige 
também a construção de formas de autocon-
trole que tornam possível a retificação do erro 
(PIZANI, PIMENTEL E ZUNINO, 1998, P. 26).

Na escola a proposta de leitura deve ter 
um objetivo específico, com foco no cres-
cimento intelectual e social do aluno, para 
que o processo de formar leitores possa se 
propagar nos anos seguintes, para que essa 
prática ganhe um lugar importante na vida da 
criança e que esse processo seja contínuo e 
crescente, de forma que se torne hábito, algo 
que se pratique no dia-a-dia, a leitura deve-
rá ser uma prática recreativa, onde a crian-
ça possa compartilhar com os demais do seu 
grupo e realizá-la também de forma com-
partilhada, para seu pleno desenvolvimento.

Neste sentido, Celis, 1998, p. 36, vem dizer:
A proposta de formar crianças leitoras e 

escritoras de texto concebe a aprendizagem 
como um processo de auto-sócio-construção 
que cada criança realiza, com o apoio das de-
mais. A ideia de apoio pedagógico surge do 
que Vygotsky chamou “zona de desenvolvi-
mento proximal”. Isto é, a diferença entre o 
que uma criança pode fazer por si só em seu 
atual estágio de desenvolvimento e o que ela 
pode alcançar com a ajuda e guia de um adul-
to ou em colaboração com seus companhei-
ros de maior experiência, (CELIS, 1998, P. 36).

Complementando os relatos acima, a leitu-
ra prevê um avanço de concessão, imposta 
através do processo de leitura, seja ela com-
partilhada com seu grupo de convívio ou in-
dividualizada, que proporciona ao leitor uma 
diversidade de possibilidades dentre os tex-
tos lidos, esse crescimento de informações 
acumula em sua memória, gerando expan-
são de habilidades que acrescenta inúmeras 
vantagens para o desenvolvimento do aluno, 
que conseguirá transpor o aprendizado ad-
quirido, de forma coerente e consciente ao 
passo que prossegue seu desenvolvimento.

A LÍNGUA FALADA E A ESCRITA NAS 
SÉRIES INICIAIS

A língua é um instrumento de interação 
entre as pessoas, através do qual os interlo-
cutores constituem-se como sujeitos ativos 
de um processo de trocas verbais, constro-
em sentidos e influenciam-se mutuamente.

Quando a criança inicia sua vida escolar, já tem 
internalizada a gramática por sua experiência 
com a língua oral, a criança utiliza adequada-
mente os conhecimentos linguísticos adquiri-
dos ao longo do aprendizado da língua materna.

Diferente do aprendizado da língua 
oral, o aprendizado da língua escrita re-
quer duas questões importantes, de um 
lado, a criança deve lidar com uma lingua-
gem que prescinde dos aspectos sonoros 
em sua realização e por outro, deve tra-
balhar considerando a ausência do inter-
locutor na situação imediata de produção.
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Neste sentido Teberosky, 1992, p. 9 vem 
demonstrar:

Os conhecimentos, crenças e atitudes das 
crianças sobre a escrita e a linguagem es-
crita têm sido um importante foco da aten-
ção de pesquisas psicológicas e de inter-
venções pedagógicas nos últimos anos. 
Tais pesquisas enfatizam, por um lado, que 
as crianças possuem conhecimentos pré-
vios ao ensino formal, que esses conheci-
mentos e cresças desempenham um papel 
importante na aprendizagem, embora, por 
outro lado, nem sempre sejam adequados. 
Como veremos mais tarde, o reconhecimen-
to dessa inadequação coloca a necessida-
de de distinguir entre adquirir e reconstruir 
conhecimentos (TEBEROSKY, 1992, P. 9).

Muito além do aprender a escrever e 
decifrar códigos, a criança deve com-
preender e interpretar o que está es-
crevendo, sendo esta habilidade desen-
volvida no decorrer de sua vida escolar.

Ao entrar na pré-escola, as crianças de 
deparam já com um ambiente letrado, não 
da forma convencional, mas terão conta-
to com a escrita nas diferentes atividades 
propostas, nos momentos de leitura, no re-
conhecimento do nome, dentre outros.

No ensino fundamental este processo de 
desenvolvimento da criança recebe diversas 
categorias de níveis de aprendizado, em um 
processo de assimilação e acomodação, que a 
acompanha desde o início de sua vida escolar.

Diante disto, Pizani, Pimentel e Zunino, 
1998, p. 20, diz:

A teoria de Piaget permite-nos (...) introdu-
zir a escrita como objeto de conhecimento e 
o sujeito da aprendizagem como sujeito cog-
noscente. Ela também nos permite introduzir 
a noção de assimilação. Mas há ainda mais. 
A concepção da aprendizagem (entendida 
como um processo de obtenção de conheci-
mento) inerente à psicologia genética pressu-
põe, necessariamente, que há processos de 
aprendizagem do sujeito que não dependem 
de métodos (processos que, poderíamos di-
zer, passam “através” dos métodos). Os méto-
dos (enquanto ação específica do meio) pode 
ajudar ou frear a aprendizagem, mas não 
criar aprendizagem. A obtenção do conheci-
mento é um resultado da própria atividade 
do sujeito (FERREIRO E TEBEROSKY, 1979).

A criança então é o centro do seu aprendiza-
do, suas experiências, vivências, socialização, 
farão com que este aprendizado seja efetivado.

A DIFERENÇA ENTRE CRIANÇAS 
LETRADA E CRIANÇAS 
ALFABETIZADAS

Diferentemente do que encontramos em 
nossas salas de aula, crianças alfabetizadas nem 
sempre são crianças letradas, há uma diferença 
entre as duas características, segundo Hamzel, 
Revista Canal do Educador, 2019, vêm dizer:

Letramento é uma tradução para o portu-
guês da palavra inglesa “literacy” que pode 
ser traduzida como a condição de ser letra-
do. Um indivíduo alfabetizado não é ne-
cessariamente um indivíduo letrado. Alfa-
betizado é aquele indivíduo que sabe ler e 
escrever; letrado é aquele que sabe ler e es-
crever, mas que responde adequadamente 
às demandas sociais da leitura e da escrita. 
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Alfabetizar letrando, é ensinar a ler e escre-
ver no contexto das práticas sociais da leitura 
e da escrita, assim o educando deve ser alfa-
betizado e letrado. A linguagem é um fenôme-
no social, estruturada de forma ativa e grupal 
do ponto de vista cultural e social. A palavra 
letramento é utilizada no processo de inser-
ção numa cultura letrada (HAMZEL, 2019).

Enquanto que a alfabetização desen-
volve na criança a aquisição da leitura e 
da escrita, o letramento vem de encontro 
com a função social de ler e escrever, utili-
zando suas experiências anteriores, mes-
mo antes de estar em um ambiente escolar.

Neste aspecto, Teberosky, 1992, p. 41, vem 
elucidar dois aspectos:

Em primeiro ligar, foi preciso superar a ideia 
de que a escrita e a leitura eram matérias 
exclusivamente escolares, para perguntar o 
que as crianças sabem antes de aprenderem 
a escrever na escola. Em segundo lugar, foi 
preciso dissociar o conhecimento sobre a 
linguagem escrita da habilidade de ler e es-
crever, para averiguar até que ponto as crian-
ças eram “letradas” mesmo antes de serem 
“alfabetizadas” (TEBEROSKY, 1992, P. 41).

Na alfabetização a criança vai desenvol-
ver habilidades de ler e escrever. No le-
tramento utiliza estas competências de 
leitura e escrita em suas práticas sociais.

OS DESAFIOS DO PROFESSOR 
NA FORMAÇÃO DE CIDADÃOS 
LETRADOS

No contexto da alfabetização, o profes-
sor tem papel fundamental, pois sua função 
é mediar o processo ensino-aprendizagem, 
encontramos hoje em dia nas escolas são 
muitos profissionais que não estão habilita-
dos para executar tal tarefa, colocando em 
risco o aprendizado efetivo de seus alunos.

Muitos são os desafios do professor alfabe-
tizador, no contexto de uma instituição públi-
ca, encontramos diversos obstáculos, como, 
salas lotadas, formações que nem sempre 
dão conta da realidade, desvalorização da 
profissão, falta de apoio das famílias, dentre 
outras e o professor deve renovar-se a cada 
obstáculo, procurar novas estratégias, conhe-
cer seu público, criar vínculo com a família.

No que tange ao papel do professor alfabe-
tizador, Simó e Roca, 1995, p. 143, diz:

Nós que ensinamos, sabemos que a ativida-
de escolar transcorre de forma rápida demais. 
O professor deve atuar: entre os alunos, em 
seus trabalhos, nas avaliações, na sala de aula, 
nas consultas e visitas dos pais, etc. No âmbi-
to administrativo reserva-se pouco tempo aos 
que ensinam para uma reflexão individual e, 
menos ainda, coletiva. No entanto, sem uma 
reflexão sobre a própria prática, esta se tor-
na automática e corre o risco de distanciar-se 
cada vez mais da realidade mutante da sala 
de aula. A reflexão é a única via para melhorar 
nosso trabalho (SIMÓ E ROCA, 1995, P. 143). 

Quando a criança está sendo alfabeti-
zada, acontece uma espécie de metamor-
fose, ela se transforma enquanto indiví-
duo, pois o processo dá autonomia, liberta 
a criança de algumas dependências, é um 
fator fundamental na formação do cida-
dão e para isto o professor deve estar em 
constante transformação e aberto a novos 
aprendizados, buscando alternativas para 
os desafios que surgir ao longo do caminho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer desse trabalho, foi possível compreender os processos de alfabetização e letra-
mento, suas características e a importância do letramento estar em conjunto com este processo.

Na escola a criança deve interagir firmemente com o caráter social da escri-
ta, este contato com o mundo letrado ocorre muito antes de a criança entrar na es-
cola e ao iniciar o seu processo de aprendizado no ambiente escolar, a crian-
ça já possui sua leitura de mundo e isto não deve ser ignorado pelo professor.

O professor por sua vez, deve estar em constante transformação, aberto a novas experiên-
cias e aprendizagens, sendo um mediador do processo ensino-aprendizagem de seus alunos.

A alfabetização deve se desenvolver em um contexto de letramento como início de 
aprendizagem da escrita, com o desenvolvimento de habilidades da leitura e escrita nas 
práticas sociais, devendo ter tratamento metodológico diferente e com isso alcançar o su-
cesso no ensino-aprendizagem da língua escrita, falada e contextualizada nas escolas.

Letramento é informar-se através da leitura, buscar notícias e lazer nos jornais, é in-
teragir selecionando o que desperta interesse, é a leitura de mundo da criança, diver-
tindo-se com as histórias em quadrinhos, seguindo a receita de bolo, fazer comunica-
ção através do recado, do bilhete, é ler histórias com livros nas mãos, é emocionar-se 
com as histórias lidas, e fazer dos personagens seus amigos verdadeiros, descobrindo a 
si mesmo pela leitura e escrita , é entender quem sonos e descobrir quem podemos ser.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este trabalho discute a música como ferramenta pedagógica e suas contribuições 
na educação infantil. O ensino da música nas últimas décadas vem sendo praticamente 
excluído do currículo escolar das escolas brasileiras. A música pode ser uma ferramenta para 
o desenvolvimento cognitivo, físico, social, emocional e cultural da criança. Esta investigação 
surge pela necessidade de descrever a incorporação da música na prática docente e os benefícios 
para o processo ensino-aprendizagem dos educandos. Sua prática tende a permanecer 
fora do contexto das propostas pedagógicas. É necessário refletir sobre esta prática e sua 
complexidade dentro do cotidiano escolar pelo fato de poucos professores de música estarem 
atuando de forma efetiva e educativa, deixando os alunos distantes do contexto prazeroso do 
fazer musical. Este trabalho busca compreender o significado da educação musical no ensino 
Infantil, e traz como objetivo central analisar o ensino musical e suas implicações no processo 
de trabalho escolar. Através desta pesquisa foi possível compreender a necessidade de uma 
proposta curricular que considere as diferenças culturais, o respeito à individualidade e às 
experiências de cada aluno. 

Palavras Chaves: Música- Educação Infantil- Aprendizagem
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INTRODUÇÃO 

O ensino da Música como ferramenta na 
Aprendizagem vem sendo discutido na área 
da educação, principalmente na Educação 
Fundamental. A criança que está aprenden-
do com música está aprendendo melhor, 
pois além de prazeroso, elas aprendem o que 
o professor quer ensinar. Esse trabalho tem 
como objetivo mostrar a importância do en-
sino da música na escola, possibilitando ao 
educador o preparo de aulas dinâmicas, fa-
zendo com que o aluno interaja mais em sala 
de aula, aumente seu o interesse ao conte-
údo, estimulando-o a ser pensador, questio-
nador e não um repetidor de informações. 
Por meio da música a criança comunica-se 
consigo mesma e com o mundo, aceita a exis-
tência dos outros, estabelece as relações so-
ciais, constrói conhecimentos, desenvolven-
do-se integralmente. A criança desde muito 
cedo se comunica através de gestos e sons 
e mais tarde vem representar determinados 
papéis, Isso faz com que aumente sua ima-
ginação. Com a música, as crianças podem 
desenvolver algumas capacidades importan-
tes, como a atenção, a imitação, a memória. 
A Educação Infantil é a fase das brincadeiras, 
é o momento em que as crianças estão des-
cobrindo o mundo, criando, experimentando. 
A música dá prazer e para as crianças isto é 
fundamental, pois através dela se aprende. 

HISTÓRICO DA MÚSICA NA 
EDUCAÇÃO BRASILEIRA E SUA 
IMPORTÂNCIA 

A partir de um estudo histórico buscou-se 
elementos que pudessem ajudar a entender 
este processo de esvaziamento pelo qual 
passou o ensino da música. A escolha deste 
marco, de 1930 a 1980, se justifica pela im-
portância que a música ocupou na educação 
brasileira no contexto da Era Vargas e pela 
crise em que já se encontrava no início da 
década de 80 do século XX, em virtude das 
mudanças introduzidas no ensino desta disci-
plina pela Lei nº 5692/71. O estudo realizado 
evidenciou os fundamentos do ensino da mú-
sica no Brasil neste período. Neles podem-se 
observar diferentes perspectivas que gera-
ram propostas curriculares diferenciadas. O 
ensino da música através do Canto Orfeônico 
e da Iniciação Musical (década de 30) absor-
veu o mesmo discurso modernista de musi-
calizar a todos: o primeiro, por intermédio da 
educação de massa, buscando musicalizar os 
alunos da escola pública; o segundo, a partir 
do ideário da escola novista, voltava-se para 
o atendimento individualizado da criança. 
Mais tarde, nos anos 70, dentro da tendên-
cia tecnicista, surge uma proposta curricular 
com a integração das artes e um professor 
que tecnicamente deveria estar preparado 
em várias linguagens artísticas, proposta esta 
influenciada pelo movimento arte-educação 
em efervescência no país, neste período. De 
acordo com a nova política alterações são re-
alizadas no currículo das escolas. Entre estas 
modificações, a disciplina “Música” passa a 
integrar, juntamente com as Artes Plásticas 
e o Teatro, a disciplina Educação Artística, 
estabelecida pela Lei nº 5692/71. Embora 
acreditassem na possibilidade de desenvol-
ver a sensibilidade pelas artes e o gosto pelas 
manifestações artístico-estéticas, na prática, 
o que ocorreu foi uma interpretação equivo-
cada dos termos integração e polivalência, 
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que terminou por diluir os conteúdos especí-
ficos de cada área ou por excluí-los da escola. 
A partir deste momento, o ensino da música 
na escola de ensino regular vem sendo siste-
maticamente desvalorizado no âmbito edu-
cacional.  É possível compreender que hoje 
requer uma proposta curricular que conside-
re as diferenças culturais, o respeito à indi-
vidualidade e às experiências de cada aluno 
e, principalmente, as vivências musicais que 
eles trazem para dentro do espaço escolar. 
O princípio do direito universal da educação 
para todos está contemplado por meio da 
LDB 9394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional. A Lei, em seu artigo Art. 
26, § 2º, deixa clara a obrigatoriedade do ensi-
no da arte, sendo esta componente curricular 
obrigatória nos diversos níveis da educação 
básica com objetivo de auxiliar o desenvolvi-
mento dos alunos. Ainda, no mesmo artigo, 
§ 6º, define-se a obrigatoriedade do ensino 
da música subentendendo-se que a música, 
bem como as demais disciplinas, deverá ser 
conteúdo do currículo nas escolas públicas e 
que todos, sem distinção alguma, terão opor-
tunidade de aquisição do conhecimento mu-
sical de forma sistemática, embora cientes 
de que, como as demais disciplinas, o apren-
dizado da música neste estágio não habilita 
os estudantes à prática profissional da área. 
A Lei 11.769, de 18 de agosto de 2008, que 
trata da alteração sobre a lei supracitada, em 
princípio, dá a entender que a preocupação 
com a regulamentação do ensino da música é 
privilégio dos dias atuais, mas, de acordo com 
Amato (2006), já em 1854, havia tal preocu-
pação. Conforme a autora, um decreto fede-
ral regulamentou o ensino de música no país. 

O decreto buscava orientar os docentes 
preparando-os com as atividades dessa área 
que deveriam ser ministradas aos alunos. Ou-
tro decreto tratava da legalização contratual 
de professores de música por meio de con-
curso público. Em relação aos dias atuais, 
conforme Loureiro (2003), a música na edu-
cação escolar brasileira está ausente há várias 
décadas. O motivo, dentre vários fatores, foi 
à perda de identidade enquanto disciplina ao 
ser transformado em 1971 em um dos com-
ponentes da disciplina Educação Artístico. 

No entanto com a intenção de superação 
da pedagogia tecnicista da época e as preo-
cupações na formação de indivíduos criativos 
capazes de enfrentarem os novos desafios 
promoveram sua reinserção nos currículos 
da escola fundamental. Percebe-se que a 
música na educação brasileira ainda é vista 
como acessório para entretenimento, como 
um recurso de reposição em momentos em 
que não se é possível cumprir o planejado 
pelo currículo escolar, sem a importância de-
vida como material didático-pedagógico que 
possa contribuir para o desenvolvimento no 
ensino aprendizado do aluno e a formação 
do homem. Contata-se uma defasagem en-
tre o trabalho realizado na área da música e 
nas demais áreas do conhecimento, eviden-
ciada pela realização de atividades de repro-
dução e imitação em detrimento de ativida-
des voltadas à criação e á elaboração musical. 
Nesse contexto, a música é tratada como se 
fosse um produto pronto, que se aprende 
a reproduzir, e não uma linguagem cujo co-
nhecimento constrói. (BRASIL, 1998, p. 45)

Com a implantação da Lei nº 11.769, de 18 
de agosto de 2008, a música como atividade 
educativa sofre ainda uma série de limitações, 
tais como carência de material músico-peda-
gógico, salas inadequadas, tempo disponível 
reduzido, além de turmas numerosas. O nú-
mero de professores da área ainda está muito 
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aquém do necessário e esse fato provoca um 
grande desajuste na educação musical. Lou-
reiro afirma ainda que a prática é bem dife-
rente do proposto pelas leis. Segundo a auto-
ra, além da falta de infraestrutura, o professor 
não possui o conhecimento necessário e aca-
ba transmitindo-o de acordo com sua própria 
percepção sem os embasamentos técnicos 
e científicos devidos, logo, ensina conforme 
aprendeu, priorizando e considerando apenas 
o seu próprio conhecimento, ignorando a mú-
sica apreciada pelos alunos e suas vivências. 

Os conteúdos são fragmentados, desatua-
lizados, abstratos, direcionando o seu ensino 
a uma educação imposta, deixando de lado a 
educação musical de qualidade da escola. As-
sim como Loureiro (2003), outro autor como 
Correia (2010) a elege como sendo impres-
cindível na educação. Segundo o autor, peda-
gogicamente ela é um recurso que enriquece 
o processo educacional e atribuindo a ela um 
grande valor artístico, estético, cognitivo e 
emocional. Para ele, a linguagem musical ofe-
rece possibilidades interdisciplinares. De acor-
do com esse autor, a música possui caráter 
racional, subjetivo e emocional e certamente 
poderá auxiliar no processo ensino-aprendi-
zagem, já que por apresentar característica 
interdisciplinar é de grande valia como instru-
mento metodológico e didático-pedagógico. 
Acrescenta que a linguagem, principalmente 
textual, pode ser potencializada por meio da 
utilização da linguagem musical.  Conforme 
se observa no Referencial Curricular Nacio-
nal Para a Educação Infantil, RCNEI (1998), 
a música é entendida como linguagem mu-
sical com capacidade de comunicar sensa-
ções e sentimentos por meio do som e do 
silêncio e está presente em todas as culturas.

A escola deve promover meios para que 
os alunos possam tornar-se desde ouvin-
tes sensíveis até no caso músicos profissio-
nais. A escola deve valorizar e incentivar a 
criação de eventos, para que os alunos pos-
sam se apresentar e mostrar suas criações.

Quanto às políticas educacionais, de acor-
do com a educadora musical e pesquisadora 
Esther Beyer (1988), os benefícios compro-
vados por estes estudos deveriam ser divul-
gados e essas atividades oferecidas a uma 
parcela maior de alunos a partir da conscien-
tização dos pais e das instituições que desen-
volvem esse tipo de trabalho voltado para as 
crianças. A música nesse processo, segundo 
os estudos, é um dos estímulos mais potentes 
para ativar os circuitos do cérebro. Para Melo 
(2009), a música é um meio de expressão de 
ideias e de sentimentos, mas também uma 
forma de linguagem muito apreciada pelas 
pessoas. Os alunos quando estão cantando, 
trabalham sua concentração, memorização, 
consciência corporal e coordenação motora, 
porque junto com o cantar ocorre, com fre-
quência, o desejo ou a sugestão para mexer 
o corpo acompanhando o ritmo e criando 
novas formas de dança e expressão corporal.
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OS PAR METROS CURRICULARES 
(PCNS) 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) 
citam que a inclusão da música no ensino fun-
damental tem o objetivo de oportunizar ao 
aluno, o desenvolvimento de uma inteligência 
musical. Mas, para que ela tenha sucesso na 
formação do cidadão, é necessário que todos 
tenham oportunidades de estarem na posi-
ção de ouvintes, intérpretes, compositores e 
improvisadores, dentro e fora da sala de aula.

A MÚSICA E A APRENDIZAGEM
 
A importância de trabalhar a música em sala 

de aula de forma consciente proporciona aos 
alunos a oportunidade de interagir com os 
mais diversos estilos musicais a fim de desen-
volver suas habilidades. É através da musica-
lidade vivida e sentida intensamente que se 
pode obter um desenvolvimento pessoal mais 
rico e abrangente, podendo se tornar um ser 
mais afetivo. Ela é um dos diferentes recursos 
que contribuem para o desenvolvimento cog-
nitivo e emocional da pessoa humana e tem 
oportunidade de ampliar a sua forma de ex-
pressão e de entendimento do mundo em que 
vive, desenvolvendo o pensamento criativo. A 
rigidez da escola cerca o cotidiano do aluno le-
vando-o a se tornar mero executor de tarefas, 
distanciando-o da realidade exterior e silen-
ciando-o na sua individualidade. A generaliza-
ção leva à uniformização de hábitos, gostos, 
informações, preferências. Surge a necessida-
de de uma nova concepção de aprendizagem 
que se desloque para uma organização não li-
near dos conteúdos, deixando o aluno intera-
girem com o meio social através das relações 
estabelecidas com o professor e com a classe. 

O mais importante é que o professor se 
conscientize de seus objetivos e dos funda-
mentos de sua prática, onde a música deve 
ser encarada como uma produção e um meio 
educativo para a formação mais ampla do 
indivíduo. O momento atual vem trazendo, 
no campo musical, inúmeras novidades, com 
produções nos mais variados estilos, exigin-
do dos professores e profissionais da músi-
ca outra maneira de perceber, experimentar 
e ouvir. O preconceito de que é preciso ter 
dom para fazer música não tem razão de exis-
tir. Qualquer pessoa pode aprender música e 
se expressar através dela, desde que sejam 
oferecidas condições necessárias para a sua 
prática. Entretanto, assegurar um lugar para a 
música no contexto escolar não tem sido tare-
fa fácil. O desafio é promover uma educação 
musical de qualidade para a escola regular de 
Ensino Fundamental. Dois importantes estu-
diosos trouxeram contribuição para essa pos-
sibilidade: Piaget e Karbusicky. Jean Piaget 
(1978) defende a aquisição do saber median-
te a ação do sujeito sobre o objeto e a pos-
terior reorganização interna do mesmo. Ação 
e reflexão (prática e teoria) são vistas como 
um conjunto interdependente. Tanto a mente 
quanto o corpo são envolvidos no processo 
de construção do conhecimento musical. Para 
Wladimir Karbusicky (1986), a música é uma 
linguagem que possui três diferentes qualida-
des do signo verbal: o ícone que é a represen-
tação do mundo exterior, o índice que é a ex-
pressão subjetiva do compositor e o símbolo 
sendo uma mesma representação em várias 
obras. Não basta apenas conhecer a teoria 
é necessário compreender a música em sua 
totalidade. Entre os pensadores, vários desta-
caram a importância da música na formação 
do homem. Pestalozzi (1745-1827) valorizou 
as canções nacionais e uma educação práti-
ca. Seu sucessor Froébel (1782-1852) acredi-
tava que a arte deveria chegar à criança por 
meio do canto, estimulando a construção de 
instrumentos musicais. Apregoava também a 
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importância da atividade infantil em uma es-
cola apropriada dando origem ao jardim da in-
fância. Maria Montessori, educadora italiana, 
preocupava-se com a discriminação auditiva, 
para isso preparou materiais voltados para o 
reconhecimento do som, que se divide em 
quatro propriedades: altura, intensidade, tim-
bre e duração. Jacques Dalcrosé (1865-1950), 
professor de música do conservatório de Ge-
nebra introduziu várias mudanças no ensino 
desta matéria valorizando grandemente o 
movimento corporal. Koodaly (1882-1967), 
na Hungria, elabora um programa nacional 
para a disseminação do canto nas escolas. 
18 No Brasil são fortes as influências de Carl 
Orff (1895-1982), especialista alemão, e Ed-
gar Willems musicólogo belga. Ambos dão 
ênfase ao ritmo com exercícios de caráter 
lúdico, baseados na improvisação. Canções, 
rimas, quadrinhas e adivinhações fazem parte 
do repertório experiencial da criança. Hents-
chke (1991, p 58-60) identifica, pelo menos, 
cinco valores sobre os quais a prática de edu-
cação musical tem sido fundamentada ao 
longo dos anos. A autora aponta os valores 
“social, estético, multicultural, psicológico 
e tradicional” como valores e crenças que, 
através dos tempos, foram apontados por di-
versas correntes de pensamento, fundamen-
tados em áreas diversas de conhecimento e 
que viriam refletir uma concepção de vida, 
de homem e de arte, dentre elas, a música.

A educação musical na escola deveria ob-
jetivar despertar a sensibilidade musical, o 
desenvolvimento cognitivo, o afetivo e as re-
lações interpessoais, tendo em vista que seu 
caráter cultural diversificado propicia o res-
peito pelas diferentes culturas e pode con-
tribuir para o desenvolvimento da criança, 
dando a ela oportunidade de conhecimento e 
valorização da vida e, por apresentar caráter 
interdisciplinar, é favorável sua inserção no 
currículo escolar. O momento atual requer a 

valorização da intuição, da criatividade e da 
livre expressão do aluno para encarar e lidar 
com as diversas situações do seu cotidia-
no seja dentro ou fora do contexto escolar. 
(LOUREIRO, 2003, p.142). As músicas apre-
sentadas fora do espaço escolar nem sempre 
são de boa qualidade, com intuito de enri-
quecer o processo educacional, por isso sua 
implantação no currículo é favorável segundo 
educadores musicais. A música pode ser en-
tendida, ainda, como um estímulo para que o 
aluno se sinta valorizado, reforçando sua au-
toestima, e descobrindo-se como um ser im-
portante, podendo compor um grupo musical. 
Isso acontece porque, embora cada pessoa 
demonstre uma habilidade maior em determi-
nado instrumento ou tom de voz, poderá par-
ticipar de trabalho a ser realizado porque se 
ajustará em equipe. Conforme Fialho (2007), 
Demori (2007) e Araldi (2007), ensinar mú-
sica na escola não significa necessariamente 
o ensinar a tocar um instrumento especifico, 
mas, sim, apresentá-la como área do conheci-
mento e suas especificidades, com intuito de 
possibilitar usar práticas musicais coletivas e 
conteúdos que ajudem na formação do aluno. 
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A REINSERÇÃO DA MÚSICA NOS 
CURRÍCULOS DA EDUCAÇÃO 
FUNDAMENTAL
 
A preocupação atual em formar indivídu-

os criativos capazes de enfrentar os desa-
fios do mundo globalizado criaram possibi-
lidades para sua reinserção nos currículos 
da escola fundamental. São muitos os pro-
blemas enfrentados pela área de educação 
musical. Dentre eles, consideramos como 
os de maior importância à falta de siste-
matização do ensino de música nas esco-
las de ensino fundamental e o desconheci-
mento do valor da educação musical como 
disciplina integrante do currículo escolar.

“Para Hentschke (1991, p 56)” só a par-
tir de uma reflexão crítica a respeito dos 
seus fins, poderemos construir uma estru-
tura sólida como base de ação para a prá-
tica efetiva de Educação Musical. A músi-
ca do Bob Dylan é um exemplo, de como a 
escolha de uma música é importante, pois 
esta pode ser trabalhada de maneira in-
terdisciplinar e abordar vários assuntos. 

Além do conteúdo gramatical, interpreta-
ção e leitura, é possível explorar aspectos his-
tóricos, políticos, sociais, culturais, religiosos 
e geográficos. Possibilita a abordagem de te-
mas transversais, como violência, cidadania, 
juventude, drogas, direitos e deveres, con-
tribuindo para o crescimento cultural e so-
cial do aluno enquanto cidadão. Através das 
reflexões e discussões os alunos perceberão 
que também existem graves problemas polí-
ticos e sociais em outros países. Concluímos 
que é possível trabalhar qualquer assunto em 
Língua Inglesa, com bons resultados, atra-
vés da utilização de uma música, um vídeo 
para iniciar, ou mesmo finalizar o trabalho. 

A música pode ser uma ferramenta socioe-
ducativa e disciplinadora, mas para se utilizar 
a música o professor teria que ser capacitado 
através de cursos presenciais ou à distância, 
pois muitos destas utilizações são desco-
nhecidos por eles. Scherer (2010), com base 
na perspectiva histórico-cultural, diz estar à 
formação de conceitos relacionada com as 
possibilidades que os indivíduos encontram 
no meio em que vivem e a forma de apro-
priação desses conceitos. A música, segundo 
autora, é um aprendizado que se desenvol-
ve com conhecimento adquirido historica-
mente. Assim, ao priorizarmos o ensino dos 
conceitos musicais em diferentes atividades, 
estamos estimulando o estudo da música à 
criança, proporcionando a ela produtos his-
toricamente acumulados e importantes para 
sua formação, porém não de maneiras artifi-
ciais por memorização compulsiva ou repeti-
tiva, mas, sim, com experiências agradáveis.

Outra linha de estudos aponta a proximida-
de entre a música e o raciocínio lógico ma-
temático. Segundo Schaw, Irvine e Rauscher 
(apud CAVALCANTE, 2004) pesquisadores 
da Universidade de Wisconsin, alunos que 
receberam aulas de música apresentavam re-
sultados de 15 a 41% superiores em testes 
de proporções e frações do que os de outras 
crianças. Em outra investigação, Schaw veri-
ficou que alunos de 2ª série que faziam aulas 
de piano duas vezes por semana, apresenta-
ram desempenho superior em matemática 
aos alunos de 4ª série que não estudavam 
música. De acordo com Loureiro, resultados 
de pesquisas também comprovam a impor-
tância da música clássica como estímulo à 
concentração. Conforme experiências reali-
zadas com dois grupos de crianças em fase 
de aprendizagem que apresentaram resulta-
dos favoráveis à aplicação da música, o que 
foi comprovado por meio de experimento em 
que um grupo de crianças tinha essa atividade 
e o outro não. A autora acima citada diz que 
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“a música seja por meio de aprendizado de um 
instrumento ou apenas pela apreciação, po-
tencializa a aprendizagem cognitiva principal-
mente no aspecto do raciocínio lógico, memó-
ria e abstração, mas é importante não deixar 
de lembrar-se de sua importância na questão 
afetiva, já que vivemos em uma sociedade 
competitiva que valoriza somente os conhe-
cimentos lógicos, raciocínios rápidos e criati-
vidade e que, sem dúvida, a música também 
abrange o aspecto emocional do ser humano”. 

A INTERDISCIPLINARIDADE E 
A FORMAÇÃO DO EDUCADOR 
MUSICAL 
 
Para o historiador José Geraldo Vince, da 

Universidade Estadual de São Paulo (UNESP), 
por ser uma dimensão da cultura humana, a 
música está completamente assentada à so-
ciedade da qual faz parte. A música revela e 
constrói a sociedade da qual participa, e é, 
ao mesmo tempo, construída por ela. A mú-
sica faz parte do universo humano, da cultura 
humana, e obviamente influencia os modos 
de vida e as relações sociais dos que estão a 
sua volta; e a sociedade, por outro lado, está 
construindo a música a todo o momento, re-
construindo e repensando. (VINCE, 2010, 
s/p). O autor acima se refere à construção 
da música e sua relação com a sociedade 
como uma via de mão dupla. Não podendo 
separar uma coisa da outra. O autor procu-
ra mostrar o quanto música e sociedade são 
constituintes e constituidoras das questões 
sociais, políticas, econômicas e culturais de 
uma determinada época. Em relação aos dias 
atuais, conforme Loureiro (2003), a música 
na educação escolar brasileira está ausente 
há várias décadas. Sua ausência nos currí-
culos se explica por vários fatores, entre os 
quais merece destaque sua perda de identi-
dade como disciplina ao ser transformada em 
1971 em um dos componentes da disciplina 
Educação Artística. A educação musical na 

escola deveria objetivar despertar a sensibi-
lidade musical, o desenvolvimento cognitivo, 
o afetivo e as relações interpessoais, tendo 
em vista que seu caráter cultural diversifica-
do que propicia o respeito pelas diferentes 
culturas e pode contribuir para o desenvol-
vimento da criança, dando a ela oportunida-
de de conhecimento e valorização da vida 
e, por apresentar caráter interdisciplinar, é 
favorável sua inserção no currículo escolar.

Portanto, deveria ser incentivada a interdis-
ciplinaridade e os currículos de ensinos de-
veriam adotá-las para trabalhar a cooperação, 
socialização, minimizando, assim, as barreiras 
que atrasam a democratização curricular do 
ensino. Assim conforme o autor: A música au-
xilia na aprendizagem de várias matérias, ela é 
componente histórico de qualquer época, por-
tanto oferece condição de estudos na 26 iden-
tificação de questões, comportamentos, fatos 
e contextos de determinada fase da história.

A música como disciplina escolar, deve ser 
considerada como uma melhoria no currí-
culo escolar brasileiro e, mesmo em meio a 
tantas dificuldades, ainda configura-se como 
oportunidade de levar um pouco de música 
com qualidade, contradizendo assim as in-
fluencias negativas veiculadas pela mídia, 
que contribuem para degradação dos va-
lores humanos. Considerar o amplo aces-
so que se tem à música fora da escola não 
justifica a sua falta no currículo escolar, uma 
vez que essa música chega aos nossos ouvi-
dos sem nenhuma discriminação e consciên-
cia por parte de quem ouve. Além do mais, 
é negado ao aluno o acesso a uma área do 
conhecimento que certamente poderá levá-
-lo a desenvolver o potencial artístico e cria-
dor, além de permitir que esses desenvolvam 
uma apreciação musical crítica e consciente.
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A educação musical vive um momento sin-
gular nesta virada de século, neste mundo 
globalizado e informatizado. O esforço que a 
educação musical vem fazendo ao longo dos 
anos para ser legitimada diante das institui-
ções educacionais e da sociedade brasileira 
reafirma as ideias, as proposições e as pro-
postas construídas na luta pelo reconheci-
mento da área e pela valorização do educador 
musical. Nesta fase de mudanças de nossa 
sociedade, de sucateamento da educação em 
todos os níveis, a educação musical que bus-
ca a democratização do ensino de música nas 
escolas, que enfoca o indivíduo em sua tota-
lidade, busca, antes de tudo, uma formação 
de qualidade para o professor do magistério. 

Hoje, encontra-se uma nova proposta cur-
ricular para o ensino de arte; os Parâmetros 
Curriculares nacionais (PCNs) elaborados 
pela secretaria de Ensino Fundamental, essas 
diretrizes apontam para uma flexibilidade e 
uma abertura na aquisição de conhecimen-
tos, porém, o fato musical, sua organização e 
compreensão, dependem da formação básica 
de professores e educadores musicais, prepa-
rados para adequar-se às características e às 
necessidades de alunos em diferentes fases 
de seu desenvolvimento. A questão que se 
coloca hoje para a formação do profissional 
da música, não é apenas a busca do conheci-
mento, mas como selecioná-lo e administrá-
-lo dentro do contexto escolar. Skeff (1997, 
p.199) baseado em sua própria experiência 
na formação artístico musical de jovens, fu-
turos profissionais, acredita que: o novo perfil 
de profissional deve envolver uma especifici-
dade que transcenda a mera habilidade téc-
nica, exigindo, sim, um desenvolvimento am-
plo e contínuo que responda às exigências do 
novo cenário cultural e mercadológico, garan-
tindo autonomia a esse futuro profissional. 

O professor de educação artística, de for-
mação abrangente e polivalente, não encon-
tra meios para desenvolver objetivos pro-
priamente musicais. Concepções e práticas 
musicais adotadas nas escolas refletem, em 
sua maneira o modelo conservatória de ensino 
da musica. Ocorre que o pouco investimento 
na licenciatura em música e, consequente-
mente a prioridade depositada no bachare-
lado, fazem com que bacharéis em música, 
por falta de opções no mercado de trabalho, 
tendam a optar pelo magistério. Essa inserção 
na rede de ensino regular acaba por ser de-
sastrosa, uma vez que esses profissionais não 
tiveram uma formação adequada em que ti-
vessem ocorrido a reflexão e a discussão das 
questões específicas do ensino de música. 

A RAZÃO PARA A UTILIZAÇÃO DA 
MÚSICA NA ESCOLA
 
Entre os motivos para se utilizar a música 

para ensinar os conteúdos programáticos es-
tão: promover a retenção do conteúdo minis-
trado; motivar os alunos, tendo inicialmente 
como meio, o estudo da biografia ou da his-
tória de vida dos autores e interpretes das 
canções objeto de estudo; fixar e integrar a 
aprendizagem do ensino de história, através 
da aplicação de uma correta pedagogia mu-
sical; que o aluno vivencie e produza cultu-
ra, e que se sinta parte integrante da mesma; 
preencher uma lacuna existente nos cursos 
de licenciatura, especialmente nos de Letras, 
História e Educação Artística, quanto à for-
mação dos professores, porque não inclui a 
“História da MPB”, sequer como disciplina 
eletiva, opcional ou complementar; utilizar 
pedagogicamente a manifestação popular 
mais importante da cultura espanhola. A mú-
sica em suas inúmeras formas quando utili-
zada em sala de aula, desenvolve diferentes 
habilidades como: o raciocínio, a criatividade, 
promove à autodisciplina e desperta a consci-
ência rítmica e estética, além de desenvolver 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

473

a linguagem oral, a afetividade, a percepção 
corporal e também promover a socialização. 
Segundo MENEZES (2010, p. 330): “Pelo 
corpo manifestamos alegria, dor, prazer, rai-
va, medo. A busca pelo conhecimento, a 
troca de experiências, e a reflexão”. A músi-
ca auxilia na aprendizagem de várias maté-
rias. Os estudantes podem apreciar várias 
questões sociais e políticas, escutando can-
ções, música clássica ou comédias musicais.

De acordo com as (DCEs, 2006, p. 62 e 63) 
a escola tem o papel de acionar as potencia-
lidades dos alunos, levando em conta os seus 
conhecimentos prévios, superando a visão de 
ensino como meio para se atingir fins comu-
nicativos, mas como meio de engajar-se “dis-
cursivamente e perceber as possibilidades 
de construção de significados em relação ao 
mundo no qual vivem”. Cullen (1999) sugere 
uma preparação prévia e motivação dos alu-
nos, para que sejam capazes de discutir os as-
pectos culturais presentes nas músicas. Temos 
inúmeras vantagens no uso de música para o 
ensino na escola, pois a música exerce fascínio 
nas pessoas, traz lembranças, sentimentos, 
serve para relaxar, brincar, levar para outros 
lugares, distrair, aproximar pessoas e ensinar 
pronúncia, gramática e compreensão oral. 

Murphey (1994) é um entusiasta do uso 
de música para o aprendizado, pois ela fa-
vorece a memorização, causa um estado de 
relaxamento, é repetitiva, mas sem perder a 
motivação, serve como pretexto para discu-
tir cultura, religião, patriotismo, faz parte da 
vida dos estudantes. A disciplina de História 
contribuirá na discussão do contexto político 
da década de 60, guerra do Vietnã, fazendo 
a contextualização da mesma situando-a no 
contexto temporal espacial e relacionando-a 
com a década de 60 no Brasil (ditadura militar). 

A música serve como instrumento para a 
orientação das atividades de geografia, já que 
podem ser utilizadas linguagens musicais em 
forma de canções, com letras que vêm ao en-
contro dos conteúdos trabalhados e, através 
de descrições pessoais após as seções so-
noras ouvidas pelos educando, são realiza-
das discussões sobre o conteúdo e os alunos 
têm oportunidade de mostrar sua criativida-
de e conhecimentos adquiridos, sendo uma 
metodologia muito apreciada pelos jovens. 

Desse modo, atualmente, os professores 
deparam-se com o seguinte problema: Como 
cumprir os princípios das Diretrizes Curricu-
lares Estaduais (DCEs), que priorizam um en-
sino de línguas por meio de abordagens que 
valorizem a escola como espaço social onde 
a aprendizagem de uma língua estrangeira 
adquira significado para sua vida na socieda-
de contemporânea, realizando uma prática 
interdisciplinar por meio dos diferentes gê-
neros textuais, com apenas duas horas-aula 
semanais. A música é uma arte que propor-
ciona interesse a todos, consequentemente 
vai dar espaço a um entrosamento profes-
sor/aluno mudando a rotina da sala de aula. 
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ANÁLIA MEIRELES PINHEIRO DO ROSÁRIO VIEIRA

Graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Ibirapuera (2011); Pro-
fessora de Ensino Fundamental II – Ciências - na EMEF João Gualberto, Pro-
fessor de Ensino Médio – Química - na EE Dom Duarte Leopoldo e Silva. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este estudo teve por objetivo analisar as contribuições da músi-
ca para o desenvolvimento infantil. Na aprendizagem da música ocorre o res-
gate emocional, e isto se reflete em melhoria na autoconfiança, sociabilida-
de, relacionamento interpessoal, comunicação, concentração, raciocínio lógico, etc. 

É visto um progresso no desenvolvimento da criança junto à família, porque ela passa a mostrar 
um comportamento mais tranquilo, estudando música em casa e se preocupando em fazer uma 
boa apresentação, ocupando o tempo que antes era ocioso e ficando menos tempo nas ruas. 

O ensino de música ajuda no processo de aprendizagem escolar, dando maior segurança e aju-
dando a assimilar melhor os conteúdos apresentados, possibilitando maior entrosamento entre 
as disciplinas curriculares. Entende-se que se for possibilitado à criança o acesso às atividades 
musicais elas terão uma melhor qualidade de vida, pois, a partir do momento em que as crianças 
praticam música, libertam-se do stress, e isso facilita a concentração e, em consequência, me-
lhoram o raciocínio lógico, conseguindo melhorar no campo da matemática e interpretação de 
textos. Com a música, a criança expressa suas emoções e organiza melhor seus pensamentos. 

Esse tipo de trabalho propicia um melhor relacionamento entre as crianças e oportuni-
za a elas apropriar-se dos conhecimentos adquiridos pelo colega, pois aquele que assi-
milou melhor o conteúdo acaba tendo que mostrar para os demais a forma correta e, as-
sim, o acesso à cultura é compartilhado entre os membros ao se ajudarem mutuamente.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENHO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA  NO 
ENSINO FUNDAMENTAL  E O PAPEL DO PROFESSOR

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar algumas abordagens teóricas que fun-
damentam a importância do desenho nas séries iniciais do Ensino Fundamental, como contribui-
ção para as futuras aprendizagens, para a formação de cidadãos criativos, críticos e participati-
vos, demonstrando por meio da escrita o papel do professor. Para tanto, tornou-se necessário 
uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, por propiciar a investigação de um problema a 
partir do referencial teórico já existente em documentos e publicações. E, em virtude do trata-
mento dado pelos autores pesquisados sobre o tema em questão, podemos compreender que 
a arte é linguagem, sendo assim, uma forma de expressão e comunicação humana. O desenho 
infantil deve ser valorizado, pois o mesmo, além de ser a forma primitiva de expressão da crian-
ça, é também o eixo norteador para outras linguagens, sejam elas a artística, oral e escrita. O 
desenho é considerado um instrumento humanizador da educação, facilitador da comunica-
ção e da aprendizagem, um eficiente meio de alfabetizar. E ainda, o desenho aliado ao ensino é 
entendido por muitos autores pesquisados como uma importante ferramenta pedagógica. As-
sim, quanto ao papel do professor, como intermediador do ensino-aprendizagem, o profissional 
em questão é peça fundamental no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

 
 
 

Palavras-chave: Ensino-aprendizagem; Artes Visuais; Desenho; Papel do Professor; 
Aprendizagem Infantil.
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INTRODUÇÃO
  
O presente artigo, intitulado Artes Visuais: 

a importância do desenho nas séries iniciais 
do Ensino Fundamental, visa apresentar al-
gumas abordagens teóricas que fundamen-
tam a importância do desenho nas séries 
iniciais, como contribuição para as futuras 
aprendizagens. Além disso, tem o intuito de 
demonstrar por meio da escrita o papel do 
professor que contribui para a formação de 
cidadãos criativos, críticos e participativos. 

Proença (2008, p.06), citada por Cateren-
ciuc e Pietrobom (2010, p. 01) ao se referir 
sobre a arte, postula que a arte brasileira nas-
ceu na Pré-História e, segundo a autora: “o 
homem representava o meio em que vivia 
por meio de desenhos em forma de pessoas, 
animais, objetos e elementos da natureza” – 
fatos estes que podemos ainda observar nas 
crianças que ainda não sabem ler e escrever. 

De acordo com Dias (2014, p.10), “exis-
tem muitas possibilidades de buscar as con-
tribuições do desenho no desenvolvimento 
da criança, uma vez que ele se faz presente 
em suas vidas antes de sua alfabetização”. 

A problemática deste estudo foi: como o 
desenho contribui para a aprendizagem da 
criança (aluno)?

Para responder esse questionamento, para 
a realização deste estudo, tornou-se neces-
sário uma pesquisa bibliográfica, de cunho 
qualitativo, por propiciar a investigação de 
um problema a partir do referencial teórico 
já existente em documentos e publicações. 

De acordo com Ludke e André (1998) o 
estudo qualitativo é o que se desenvol-
ve em uma situação material, podendo ser 
rico em dados descritivos, com um pla-
no aberto, flexível, ressaltando a realida-
de de forma complexa e contextualizada.

Dessa forma, o trabalho desenvolvido jus-
tifica-se pelo fato de considerar de suma 
importância o tema em questão, e de com-
preender que o desenho tem um valio-
so papel construtivo no desenvolvimento 
e aprendizagem da criança, contribuindo 
para a formação de futuros cidadãos crí-
ticos e reflexivos na nossa sociedade.

DESENHO INFANTIL NO ENSINO 
FUNDAMENTAL 

Martins et al. (2008), comparam a lingua-
gem da arte a um jogo, cujas regras são in-
ventadas por quem joga:

 Na linguagem da arte há criação, construção, 
invenção. O ser humano, por meio dela, for-
ma, transforma a matéria oferecida pelo mun-
do da natureza e da cultura em algo significa-
tivo. Atribui significados a sons, gestos, cores, 
com intenção, num exercício que mais parece 
um jogo de armar, um quebra-cabeça no qual 
se busca a forma justa. Vários caminhos são 
percorridos, várias soluções são experimenta-
das, num processo de ir e vir, um fazer/cons-
truir lúdico-estético que, embora comprado a 
um jogo, tem a diferença de que esse jogo e 
suas regras são inventadas enquanto se jogo 
e por quem joga (MARTINS et al. 2008, p.54).

Dessa forma, por sua importância no fa-
zer artístico, é dada maior ênfase ao dese-
nho, entre as demais linguagens. Derdyk 
(1993) diz que, enquanto a criança dese-
nha, experimenta sua capacidade imagina-
tiva, ampliando sua forma de ver o mun-
do no qual está inserida. Em seus dizeres:
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A criança desenha, entre outras tantas coi-
sas, para divertir-se. É um jogo em que não 
existem companheiros, a criança é dona de 
suas próprias regras. Nesse jogo solitário, 
ela vai aprender a estar só, aprender a ser 
só. O desenho é o palco de suas emoções, 
a construção de seu universo particular. O 
desenho manifesta o desejo da representa-
ção, mas também o desenho, antes de tudo, 
é medo, é opressão, é alegria, é curiosida-
de, é afirmação, e negação. Ao desenhar, a 
criança passa por um intenso processo vi-
vencial e existencial (DERDYK, 1993, p.50).

Dessa forma, conforme Cava (2004), é por 
intermédio do desenho que a criança sente 
sua existência. Por isso, o desenho é uma ex-
celente ferramenta que nos permite conhe-
cer, e compreender o universo da criança.

O desenho é uma forma de expressão 
da linguagem artística, de fundamental 
importância no desenvolvimento infan-
til. As crianças já nascem em um ambien-
te onde o desenho está presente no seu 
cotidiano, através das imagens de televi-
são, dos rótulos dos produtos, dos carta-
zes nas ruas, das revistas, etc. (DIAS, 2014)

Através do desenho a criança desenvolve 
a auto-expressão e atua afetivamente com 
o mundo: opina, critica e sugere, usando co-
res, formas, tamanhos, símbolos. Assim como 
a brincadeira, ao desenhar, a criança repre-
senta a realidade, transformando-a de acor-
do com sua vontade. E ainda, quanto mais 
oportunidades de desenhar e observar dese-
nhos, maiores serão as situações de aprendi-
zagem vivenciadas pela criança. (DIAS, 2014)

O desenho de uma criança é um convi-
te a mergulhar num mundo repleto de ima-
ginação, fantasia e receios. O desenho da 
criança é uma forma de expressão, a sua 
visão do mundo expressa no papel ou em 
qualquer outra superfície. (BEILFUSS, 2015)

Durante muitos anos o desenho, tanto na 
Educação Infantil, bem como, nas séries ini-
ciais do Ensino Fundamental foi considerado 
uma atividade de entretenimento, essa visão 
passou a ser vislumbrada sob outro enfo-
que com o passar dos anos. E, hoje, o pro-
fessor deve ocupar um papel de mediador 
que amplia o desenvolvimento da criança, 
através de atividades construtivas e criati-
vas. (BEILFUSS, 2015, p.4; DIAS, 2014, p.22)

Para Carvalho (1997, p.27), trabalhar 
com desenhos nas séries iniciais do Ensi-
no Fundamental, contribui e muito na cons-
trução do pensamento da criança, postu-
lando o seguinte: “os mesmos podem ser 
instrumentos humanizadores da educação, 
facilitadores da comunicação e da apren-
dizagem, bem como eficiente meio de alfabe-
tizar, incorporando o ritmo e o movimento...”.

Há diversas maneiras de se trabalhar o dese-
nho, principalmente nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental. Entretanto, é muito importante 
que o conteúdo seja acessível e significativo, 
que seja proposto de forma que a criança ex-
presse seus pensamentos livremente, tendo a 
autonomia necessária para criar. (DIAS, 2014)

De acordo com Novaes e Neves (2004) 
e Dias (2014) o desenho infantil pode-
rá ser colocado para a criança através de 
uma história bem contada, de um passeio, 
de algo ocorrido em sala, de brincadeira, 
de faz-de-conta, de cantigas, entre outras.
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Como profissionais da área da educação, 
é sabido que, toda criança desenha. Mesmo 
que não seja adequadamente instrumentada 
para tal, toda criança pequena quase sempre 
encontra uma maneira de deixar, nas super-
fícies, o registro de seus gestos: com um lá-
pis, um pedaço de tijolo, ou qualquer outro 
material, seja no papel, na terra ou até mes-
mo na parede de casa, ou até mesmo em 
uma das paredes da escola. (DIAS, 2014)

DESENHO COMO METODOLOGIA 
DE TRABALHO – ARTE E 
CONHECIMENTO

Ao falarmos do desenho infantil, esta-
mos falando de arte e, que a mesma é apre-
sentada como área de conhecimento, na 
qual contribui para a formação de cidadãos 
criativos, críticos e participativos. Entre-
tanto, o desenho como arte  não tem sido 
vista na maioria das escolas pelos educa-
dores como produtoras de conhecimento.

Por isso, o olhar que o professor dirige ao 
desenho da criança deve apoiar-se nas con-
cepções que ele tem sobre o desenho enquan-
to linguagem, ideias constituídas na sua pró-
pria história e experiência com a  linguagem. 
Apoiar-se também em seus conhecimentos 
sobre as possibilidades do grafismo infantil, 
noções adquiridas durante a sua formação 
e ao longo de sua experiência profissional. 

Todo esse conhecimento traduz-se em ex-
pectativas com a produção infantil, que de-
finem o diálogo que o professor estabele-
ce com a criança ao dialogarem sobre seus 
desenhos, interação que pode ser marcada 
pelo incentivo, pela advertência, pela indi-
ferença. É neste sentido que, é importante 
para quem atua na área da Educação Infan-
til, bem como nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental a compreensão e o conheci-
mento das fases do desenho infantil e sua 

relação com a evolução do desenvolvimen-
to humano. (GALVÃO, 1992; DIAS, 2014)

Assim, compreendemos que é grande a 
responsabilidade do professor, ao se tra-
balhar o desenho infantil, já que o mesmo, 
além de ter a compreensão e o conheci-
mento das fases do desenho, também tem 
a responsabilidade de propiciar um ambien-
te favorável para tal atividade. Por isso, Gal-
vão (1992) entende que é de responsabili-
dade do professor promover um ambiente 
acolhedor para que a criança sinta-se res-
peitada, confiante e segura para criar livre-
mente e expressar-se por meio do desenho. 

                             
É grande a responsabilidade do profes-

sor na construção de um ambiente favo-
rável ao desenvolvimento do desenho in-
fantil. É certo que o prazer encontrado 
pela criança no desenho deixará de existir 
se não forem permitidas a exploração de 
sua função expressiva e a realização de seu 
potencial criativo. (GALVÃO, 1992, p.2).

      
Conforme Dias (2014, p.57) “acompanhar 

o desenvolvimento do pensamento visual 
de cada criança de um mesmo grupo pode 
constituir-se numa aventura diária e fasci-
nante: uma corajosa aventura de criação”.   

 O DESENHO NA PRODUÇÃO DO 
SABER

A organização espacial que envolve formas e 
cores (pintura) é também concretizada no jogo 
de regras e na construção sonora, estando li-
gada ao início da fase que Jean Piaget (1959) 
denomina de operações concretas um mo-
mento a ser trabalhado e desenvolvido em to-
das as suas possibilidades, através do próprio 
trabalho da criança num processo contínuo.
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A cor, por exemplo, é um dado importan-
te no desenho. A criança utiliza a cor, inicial-
mente, apenas como decoração, concomitan-
temente, com a organização espacial nascerá 
a organização das cores, este último, sendo 
considerada uma descoberta maravilho-
sa por muitas crianças. (CARVALHO, 1997)

Dessa forma, quanto ao desenho infantil, 
atividade intensa e envolvente para as crian-
ças, o desenho nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental tem uma presença constan-
te. Tendo em vista a   alfabetização, o dese-
nho  é  também  considerado  uma  forma  
agradável de trabalhar a coordenação moto-
ra das crianças, sua capacidade de atenção 
e concentração, seus conhecimentos sobre 
as cores, formas, etc. (CARVALHO, 1997)

Na expressão do pessoal, Carvalho (1997, 
p.27) parte da colocação de que: “des-
velar o repertório da criança e dar espa-
ço para ela se expressar, é perceber seu 
momento de desenvolvimento, é conhe-
cer mais de perto seu pensamento, sua 
percepção de mundo, seus sentimentos”.

Para Ferreiro (1987), é através da percep-
ção e da sensibilidade, elementos que for-
mam o corpo da arte, que a criança faz sua 
leitura de mundo, descobrindo os “textos”, 
as “palavras”, as “letras” de cada contexto. 

Assim, quanto mais   viver   esta leitura, 
mais aumentará sua capacidade de perce-
ber, mais terá ampliado seu repertório pes-
soal, mais terá desenvolvido sua consciência 
crítica. É preciso estabelecer relações sensí-
veis e ricas para que isto aconteça, partindo 
de estímulos, realmente geradores de ideias, 
sensações, sentimentos, pensamentos, etc.

Portanto,  é fundamental que o professor 
saiba ler as expressões da criança que está 
representada nos desenhos infantis e ser 
um agente de lapidação, como um lapida-
dor que diante de um diamante bruto pro-
duz  um diamante inigualável, raro e único.

O DESENHO COMO FERRAMENTA 
DE AUTOCONFIANÇA

De acordo com Ferreiro (1987), estabelecer 
relações ricas e sensíveis é medir a criança com 
seu mundo, é torná-la desafiante e instigante.

Cabe ressaltarmos que, ao desenhar livre-
mente, desenvolve-se também a autocon-
fiança na criança. Sobre a autoconfiança, o 
célebre desenho da “casinha” sempre igual, 
com uma porta na parede esquerda e uma 
janela na parede direita, assim como o ho-
mem   “palito”    está  presente  ainda,  no  
adulto, copiados um dia e sempre repetidos. 

Entretanto, ao estimular a   autoconfian-
ça    da    criança, podemos    incentivar   a 
descoberta   de   suas   formas, de suas co-
res, de seus gestos, sons e falas, descobrin-
do por si  próprio o processo natural que 
se distanciará de formas estereotipadas e 
aprendidas, abrindo-se  as  experiências  
perceptivas  importantes  para uma postura 
frente ao mundo cada vez mais sensível, cria-
tiva e significativamente. (CARVALHO, 1997)



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

481

O PROFESSOR COMO MEDIADOR 
DO SABER 

Em conformidade com Carvalho (1997), 
o educador precisa superar certos precon-
ceitos e bloqueios em relação às linguagens 
artísticas das crianças, buscando seu sig-
nificado e compreendendo seu desenvol-
vimento, pois a criatividade, no que se re-
fere ao desenho e a pintura fazem parte da 
vida da criança, assim como um brinquedo.

A expressão genuína da criança se manifesta 
por meios de desenho e pinturas, bem como 
entoando canções, dançando, desempenhan-
do papéis em jogos dramáticos, produzindo 
sons, tanto nos momentos em que ela pretende 
representar o mundo real, como naqueles que 
dão vazão à sua fantasia. (FERREIRO, 1987)

Assim, a atividade expressiva visa mo-
bilizar todos os processos mentais, uma 
vez que o trabalho deve envolver: raciocí-
nio, imaginação, reflexão, crítica e intera-
ção da criança com seu produto criativo. 

O educador é peça fundamental no aprimo-
ramento e enriquecimento das propostas es-
téticas, instigando-a a buscar novas soluções, 
fornecendo-lhe novos elementos, ajudan-
do-a a resolver dificuldades e inquietações. 

Por esses motivos, enfatiza-se a arte visual 
e/ou o desenho nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental, pois, a oportunidade de dese-
nhar é importante para estimular a expressão, 
criatividade, o desenvolvimento intelectual e 
a conquista de outras linguagens, como por 
exemplo a escrita que, “por ser um sistema 
de representação, está claramente vinculada 
com o desenho, sendo este uma preparação 
para a alfabetização” (PILLAR, 1996, p.32). 

Ou seja, o desenho permite à crian-
ça o exercício de um tipo de simboliza-
ção gráfica que possui uma relação direta 
com a realidade, e que constituirá a base 
que, mais tarde, possibilitará que a crian-
ça possa construir a escrita, um outro tipo 
de representação gráfica, mais abstrata.

Dessa maneira, o professor, além de ter 
a compreensão e o conhecimento das fa-
ses do desenho, também tem a responsabi-
lidade de propiciar um ambiente favorável 
para tal atividade, bem como, deve adequar 
o seu trabalho para permitir o desenvolvi-
mento das expressões e percepções infantis. 

 
Assim, podemos compreender a im-

portância de se trabalhar nas séries ini-
ciais do Ensino Fundamental a Arte, ten-
do como eixo norteador o desenho. 

BRINCAR PARA APRENDER

 Segundo Sans (1994), ao brincar, a crian-
ça também pode estabelecer relação com 
outra linguagem importante e significa-
tiva para ela, que é o desenho. Na ação 
do brincar, pode ao mesmo tempo de-
senhar, e sobre isso o autor nos diz que: 

O brincar e o desenhar para a criança ma-
nifestam-se impulsionados pela mesma es-
sência motivadora, que é caracterizada pela 
ação lúdica. Acontece um constante rela-
cionamento mútuo entre esses dois atos 
que podem estar tão interligados que em 
vários momentos estarão simultaneamen-
te numa mesma função. A ação do brincar 
pode acontecer no ato de desenhar, assim 
como a ação do desenhar pode também se 
inserir no ato de brincar (SANS, 1994, p.39.
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Como afirma o autor, o brincar pode es-
tar incorporado no desenhar, como tam-
bém o desenho pode estar inserido no 
brincar. Desse modo, o desenho assu-
me várias possibilidades para a criança: 

A possibilidade de brincar, o desenho 
como possibilidade de falar (...), o desenho 
como possibilidade de criar, cantar, sonhar, 
e outras finalidades. Esta linguagem gráfi-
ca “marca o desenvolvimento da infância, 
porém em cada estágio, o desenho assume 
um caráter próprio (MOREIRA, 2009, p.26).

De acordo com essa autora, a crian-
ça, ao desenhar, pode utilizar também ou-
tras linguagens, como: o brincar, cantar, 
falar, dentre outras formas de expressão.

Conforme Alexandroff (2010), para que 
possa se ver a criança com um novo olhar 
torna-se necessário que se tenha uma nova 
atitude em relação a ela, considerando-se 
que aprender é também interagir com uma 
multiplicidade de linguagens: palavras, ações, 
gestos, expressões de afeto por meio do cor-
po, do olhar, e, principalmente, do desenho, 
tudo isso compõe o dia-a-dia da criança den-
tro do espaço escolar e também funcionam 
como referência de constância e continui-
dade, tornando o espaço educativo compre-
ensível para ela e abrindo caminhos para as 
descobertas e as manifestações da criança.

Dessa forma, hoje podemos compreen-
der que realmente, as atividades lúdicas 
que envolvem o desenho, nas diversas si-
tuações, como nos momentos de ensino e 
aprendizagem, descontração e festivida-
des em geral, e que são muitos valorizados, 
contribuem e muito tanto no desenvolvi-
mento, como na aprendizagem da criança. 

O desenho pode ser usado diariamente 
nas salas de aula: o desenho orientado pela 
professora, o desenho ditado, ou, através 
de uma história bem contada, bem como, o 
desenho livre, no qual a criança faz uso de 
sua imaginação e criatividade. (DIAS, 2014)

 DESENHO – UMA CRIAÇÃO 
GRÁFICA

Outra forma de se trabalhar nas séries ini-
ciais do Ensino Fundamental é o desenho 
em dupla ou coletivamente, que, além de 
promover a interação, socialização, contri-
bui e muito no processo de aprendizagem. 
As crianças ficam muito entusiasmadas. Isso 
evidencia que um trabalho criativo e compe-
tente em grupo, colabora com a criança para 
desenvolver sua criatividade, socialização, 
expressão e também serve como estímulo 
para o aluno das séries iniciais aprender mais 
e de forma contextualizada. (DIAS, 2014)

O desenho é a primeira escrita da criança e 
servirá como alicerce para a mesma, além de ser 
uma forma de expressão, e expressar-se é uma 
necessidade humana. (FERREIRA, 2015, p.14)

Não significa priorizar o desenho ou a es-
crita, mas sim compreender que apesar de 
serem linguagens distintas, elas se com-
plementam e são fundamentais para al-
fabetização da criança que acontece pela 
interação de diferentes linguagens e for-
mas de expressão. (FERREIRA, 2015, p.14)

A alfabetização deve acontecer de for-
ma contextualizada a realidade vivida pela 
criança, respeitando suas características, 
seus desejos, brincadeiras, seu jeito de 
aprender. Assim conseguiremos desenvol-
ver a criação gráfica e consequentemen-
te a alfabetização. (FERREIRA, 2015, p.14)
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Cabe ao professor conhecer as fases do 
desenho infantil e suas relações com o de-
senvolvimento da escrita a fim de oferecer 
aos alunos aulas que contribuam tanto para 
o desenvolvimento artístico quanto para 
aquisição da escrita. (FERREIRA, 2015, p.14)

Dessa forma, podemos compreender que o 
desenho infantil deve ser valorizado, pois o 
mesmo, além de ser a forma primitiva de ex-
pressão da criança, é também o eixo nortea-
dor para outras linguagens, sejam elas a artís-
tica, como também a linguagem oral e escrita.

INTERAÇÃO PROFESSOR – ALUNO E 
O ENSINO  – APRENDIZAGEM 

O professor ao planejar suas ações deve 
fazer uso de sua habilidade e criatividade, 
ressaltando que o planejamento deve con-
siderar a importância do desenho infan-
til, bem como, as relações professor-aluno.

          
O planejamento é uma necessidade cons-

tante em todas as áreas da atividade humana. 
Planejar é analisar uma realidade e anteci-
par, ou, prever as formas alternativas da ação 
para superar as dificuldades (quando exis-
tentes) ou alcançar os objetivos desejados.

Em outras palavras, planejar consiste em 
prever e decidir sobre o que pretendemos 
realizar; o que vamos fazer; como vamos fa-
zer; o que e como devemos analisar a situ-
ação, a fim de verificar se o que pretende-
mos foi atingido. Já o plano é o resultado, 
é o esboço das conclusões resultantes do 
processo de planejar, que pode ou não as-
sumir uma forma escrita. (BRUINI, 2011)

Quando falamos em planejar a ação di-
dática, estamos antecipando as ações e os 
procedimentos que o professor vai reali-
zar junto a seus alunos, e a organização das 
atividades discentes e da experiência de 

aprendizagem, visando atingir os objetivos 
educacionais estabelecidos. (BRUINI, 2011)

O planejamento didático também é um 
processo que envolve operações men-
tais, como: analisar, refletir, definir, sele-
cionar, estruturar, distribuir ao longo do 
tempo, e prever formas de agir e organizar. 

O processo de planejamento da ação do-
cente é o plano didático. Em geral, o plano 
didático assume a forma de um documen-
to escrito, pois é o registro das conclusões 
do processo de previsão das atividades do-
centes e discentes. (JOSSIANENN, 2009)

Em conformidade com Jossianenn (2009), o 
planejamento da ação didática é apenas um 
roteiro, um instrumento de referência, o que 
torna necessário que o professor faça uso de 
sua habilidade, criatividade, entre outros para 
enriquecê-lo, afinal de contas é a partir dele 
que o professor dará início ao seu trabalho em 
sala de aula. Lembrando, que o planejamento 
deve considerar as relações professor-aluno.

Dessa forma, falar de criança, de de-
senho infantil, de professor, de ensi-
no e aprendizagem é falar no vazio, se 
não houver interação professor-aluno.

No passado, em muitos estabelecimentos de 
ensino, o ensino e aprendizagem, eram conside-
rados ações distintas, de mundos distanciados, 
sendo um dominante (professor) e o outro do-
minado (aluno); algo que representava uma prá-
tica pedagógica tradicional autoritária, impositi-
va. Era centrada no professor que ensinava sem 
dar oportunidade aos alunos para que pudessem 
mostrar interesse, saber, criatividade e, princi-
palmente, sem mesmo poder questionar. É cer-
to que havia muito mais respeito dos alunos pe-
los professores, e que estes eram considerados 
profissionais de status devido ao valor que obti-
nham pela profissão. (BELOTTI e FARIA, 2010)
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 Atualmente, o ensino e aprendiza-
gem não são considerados ações distintas, 
de mundos distanciados. E, as atenções não 
estão mais centradas no professor. O pro-
fessor de hoje está aberto às mudanças, 
abrindo espaços para os alunos ao diálo-
go, debates, questionamentos e opiniões. 

Com base na formação, segundo Frei-
re (2014, p.6), o professor precisa estar 
aberto às mudanças. E ainda, a questiona-
mentos de seus alunos envolvendo-o e le-
vando-o a ser um cidadão crítico, insistin-
do nos saberes, levando a buscar novos 
conhecimentos não apenas para si, mas sim, 
para o desenvolvimento do seu racional. 

É neste sentido, que podemos en-
fatizar a interação professor-aluno.

Em todo processo de aprendizagem huma-
na, a interação social e a mediação do outro 
é de suma importância. Na escola pode-se 
dizer que a relação/interação professor-alu-
no é imprescindível para que ocorra o su-
cesso no processo de ensino-aprendizagem.

            
De acordo com as concepções de Frei-

re (2005), percebe-se uma forte valorização 
do diálogo como importante instrumento na 
constituição dos sujeitos. No entanto, o au-
tor defende a ideia de que só é possível uma 
prática educativa dialógica por parte dos 
educadores, se estes acreditarem no diálogo 
como um fenômeno humano capaz de mo-
bilizar e refletir o agir dos homens e mulhe-
res. E para compreender melhor essa prática 
pedagógica Freire (2005), acrescenta que:

                                     
[...], O diálogo é uma exigência existencial. 

E, se ele é o encontro em
que se solidarizam o refletir e o agir de seus 

sujeitos endereçados ao
mundo a ser transformado e humanizado, 

não pode reduzir-se a um
ato de depositar ideias de um sujeito no ou-

tro, nem tampouco tornar-
se simples troca de ideias a serem consumi-

das pelos permutantes (FREIRE, 2005, p.79).

Segundo Vygotsky (1976, p.78), a rela-
ção professor-aluno não deve ser uma rela-
ção de imposição, mas sim, uma relação de 
cooperação, de respeito e de crescimen-
to, no qual o aluno deve ser considerado 
como um sujeito interativo e ativo no seu 
processo de construção de conhecimento. 

O aluno segundo Luckesi (1994, p.117), “[...] 
é um sujeito ativo que, pela ação, ao mesmo 
tempo se constrói e se aliena. Ele é um mem-
bro da sociedade como qualquer outro sujeito, 
tendo caracteres de atividade, sociabilidade, 
historicidade, praticidade”. Na relação educa-
tiva, dentro das práxis pedagógica, ele é o sujei-
to que busca uma nova determinação em ter-
mos de patamar crítico da cultura elaborada. 

Com relação ao desenho infantil, é sabido 
que toda criança ao desenhar gosta de contar 
histórias, trocar ideias com os colegas, bem 
como, com o professor e a isso se dá o nome de 
interação. A interação professor-aluno é fun-
damental na sala de aula, quando esta existe, há 
diálogo e o professor cria condições para que 
seus alunos aprendam e desenvolvam, possi-
bilitando crianças (alunos) pensantes, ativos, 
cientistas, artistas críticos e participativos. 

Lopes (2011) postula que, quando o profes-
sor atua nessa perspectiva, ele não é visto como 
um mero transmissor de conhecimentos, mas 
como um mediador, reflexivo, alguém capaz 
de articular as experiências dos alunos com o 
mundo, levando-os a refletir sobre seu entor-
no, ou seja, ao seu arredor, assumindo um pa-
pel mais humanizador em sua pratica docente.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

485

Na aprendizagem dialógica e comunicati-
va o docente não será o centro do proces-
so. Ele terá, com seus alunos, uma relação 
de instigador e mediador para com todos, 
desenvolvendo uma ação que lhes permi-
ta falarem e exporem suas ideias e valores 
aprendidos ou que desejem descobrir em con-
junto com os demais na sala. (SOUZA, 2011), 

                                 
O modo de agir do professor em sala de aula 

estabelece um tipo de relação com os alunos 
que colabora (ou não) para o envolvimento 
buscado pela escola. Nesta relação professor 
e alunos desempenham papéis diferenciados 
e, ainda em nossos dias, cabe ao primeiro, 
tomar maior parte das iniciativas (MASET-
TO,1994,p.56 apud SOUZA, 2011, p.29).

A relação professor-aluno é uma forma de in-
teração que dá sentido ao processo educativo, 
uma vez que é no coletivo que os sujeitos elabo-
ram conhecimentos. Afinal, em todo processo 
de aprendizagem humana, a interação social e 
a mediação do outro é de suma importância.

Por fim, cabe ao professor ser um incen-
tivador para que essa interação ocorra de 
forma harmônica, construtiva e prazerosa. 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS
 
Este estudo é uma pesquisa bibliográfica 

de cunho qualitativo. Minayo (2007) afirma 
que a pesquisa qualitativa busca responder a 
questões particulares com peculiaridades  e 
cuja quantificação não é recomendada para 
a compreensão do universo de significados 
com os quais as ciências humanas e sociais 
se ocupam. Alguns aspectos da área da saúde 
caracterizam-se por estas particularidades. 
Para a mesma autora, a pesquisa qualitati-
va trabalha com o universo de significados, 
motivos, aspirações, crenças, valores e atitu-
des, que se referem a um espaço mais pro-
fundo das relações, dos processos e dos fe-

nômenos que não poderiam ser reduzidos à 
operacionalização de variáveis quantitativas.

Para Morse e Richards (2002), métodos 
qualitativos são capazes de trazer respostas 
para pesquisas, cujo propósito é conhecer 
os participantes, como eles experienciam, 
que significados dão e como interpretam o 
que vivenciam num determinado processo 
e contexto (MORSE e RICHARDS, 2002).

Portanto, de forma a responder às ques-
tões de investigação e alcançar os objetivos 
propostos, este trabalho desenvolvido justi-
fica-se pelo fato de que as crianças (alunos) 
têm o direito à aprender com respeito e digni-
dade, sendo o desenho a ferramenta em que 
o professor percebe a criança em suas dife-
renças e especificidades; e a respeita como 
um ser brincante, participativo, criativo, ca-
paz de produzir suas diferentes linguagens.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer do presente estudo, procurou-se apresentar uma breve observa-
ção a respeito da atuação do professor nas séries iniciais do Ensino Fundamental no 
contexto educacional. A importância do desenho infantil nas séries iniciais do En-
sino Fundamental, e  o papel do professor, enfatizando que a criança aprende e in-
terage brincando através do desenho, o desenho como metodologia de trabalho do 
professor e o planejamento didático e uma breve abordagem sobre o professor, enfa-
tizando a importância da interação professor-aluno no processo ensino-aprendizagem. 

E, em virtude do tratamento dado pelos autores pesquisados so-
bre o tema em questão, podemos compreender que a arte é lingua-
gem, sendo assim, uma forma de expressão e comunicação humana. 

E ainda, que a arte tem um papel fundamental, envolvendo os aspectos cognitivos, sen-
síveis e culturais e, isso já é o suficiente para que se justifique sua presença, enfatizando 
o desenho, nas séries iniciais do Ensino Fundamental, já que, o desenho é para a crian-
ça uma atividade lúdica, que amplia suas capacidades imaginativas e representativas. 

O desenho infantil deve ser valorizado, pois o mesmo, além de ser a for-
ma primitiva de expressão da criança, é também o eixo norteador para ou-
tras linguagens, sejam elas a artística, como também a linguagem oral e escrita.

Quanto ao papel do professor, o profissional em questão é peça fun-
damental no processo de desenvolvimento e aprendizagem da criança. 

Cabe ressaltar que, o desenho é considerado um instrumento humaniza-
dor da educação, facilitador da comunicação e da aprendizagem, um efi-
ciente meio de alfabetizar. E ainda, o desenho aliado ao ensino é entendi-
do por muitos autores pesquisados como importante ferramenta pedagógica.
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OS CONCEITOS HISTÓRICOS SOBRE A ORIGEM DA MATEMÁTICA

RESUMO: Questiona-se sobre como surgiram às noções matemáticas? Descobrir se 
a matemática e a lógica, se tornaram peças chaves para explicações objetivas e exatas, 
funcionando como linguagem para muitas outras ciências, como a física e a estatística? 
Objetivou-se realizar um estudo sobre a história da matemática, identificando alternativas 
para o trabalho com números e sua importância para a humanidade, bem como destacar a 
Matemática não somente como fórmulas, contas e números, mas também como princípio, 
como história e parte significativa da evolução humana e inserção no processo ensino-
aprendizagem. A metodologia desenvolvida neste artigo foi à revisão bibliográfica que tem 
como fonte primordial os registros impressos decorrentes de pesquisas anteriores, em livros, 
artigos ou teses, as quais nos levaram a discutir a história e origem dos conceitos matemáticos, 
apresentando os aspectos históricos da Matemática que nos remeteram a uma análise sobre 
as dificuldades no ensino da Matemática.

Palavras-chave: Matemática; História; Conceitos; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Diferente de outras histórias, a origem da 
matemática não se desenvolveu devido a 
um criador ou inventor, se deu propriamen-
te da necessidade e carência humana quan-
to às contas e números. Devido a sua ori-
gem pré-histórica e vasta, precisamos fazer 
uma “viagem” no tempo, conhecer antigas 
civilizações e por fim entender como se deu 
a necessidade de criação da matemática.

O interesse pela Matemática é tão antigo 
quanto à própria humanidade, assim, estudar 
sua história possibilita a observação das di-
ferenças culturais que caracterizam os indiví-
duos que se dedicaram a essa área do saber. 
Como bem diz os parâmetros curriculares de 
matemática (1997) o conhecimento da história 
dos conceitos matemáticos precisa fazer par-
te da formação dos professores que tenham 
elementos que lhes permitam mostrar aos 
alunos a Matemática como a ciência que não 
trata de verdades eternas, infalíveis e imutá-
veis, mas como ciência dinâmica, sempre aber-
ta à incorporação de novos conhecimentos.

Como problema pretende-se descobrir e co-
nhecer como surgiram as noções matemáticas? 
Saber se a matemática e a lógica, se tornaram 
peças chaves para explicações objetivas e exa-
tas, funcionando como linguagem para muitas 
outras ciências, como a física e a estatística?

Objetivou-se realizar um estudo sobre a 
história da matemática, identificando al-
ternativas para o trabalho com números e 
sua importância para a humanidade, bem 
como destacar a Matemática não somen-
te como fórmulas, contas e números, mas 
também como princípio, como história e 
parte significativa da evolução humana e in-
serção no processo ensino-aprendizagem.

A metodologia desenvolvida neste artigo 
foi à revisão bibliográfica que tem como fonte 
primordial os registros impressos decorrentes 
de pesquisas anteriores, em livros, artigos ou 
teses, as quais nos levaram a discutir a histó-
ria e origem dos conceitos matemáticos, apre-
sentando os aspectos históricos da Matemá-
tica que nos remeteram a uma análise sobre 
as dificuldades no ensino da Matemática.

HISTÓRIA E ORIGEM DOS 
CONCEITOS MATEMÁTICOS

Buscamos neste trabalho relatar breve-
mente o desenvolvimento da Matemática 
como resultado da colaboração de muitos 
envolvidos e como sendo desenvolvida pelo 
homem em função de suas necessidades.

“Em matemática, é preciso mais do que tradu-
zir uma expressão para a linguagem corrente” 
(VASCONCELOS, 2000, p. 9). Muitos educan-
dos não percebem a diferença entre interpre-
tar uma equação e compreender a origem de 
seus resultados. Contentam-se quando são 
capazes de aplicar fórmulas e definições em 
resposta às questões do educador. Neste sen-
tido, Vasconcelos (2000) aponta que: “Quan-
do os educandos refletem sobre sua própria 
aprendizagem e discutem as razões que os 
levaram a uma conclusão aparentemente 
razoável, mas inválida, eles aprofundam sua 
compreensão dos conceitos e procedimentos 
matemáticos (VASCONCELOS, 2000, p. 10)”.

O ensino da Matemática deve estar ligado à 
realidade social em que o educando está in-
serido, ao seu dia-a-dia. Para isso, é preciso 
que o educador faça o possível para conhe-
cer seu educando e, principalmente, verificar 
como ele aprende. Silva e Martins (2000) de-
fendem que: “Aprender Matemática é essen-
cialmente aprender uma determinada forma 
de pensar, que está em constante evolução. 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

491

É por isso que não aprendemos matemática 
da mesma maneira como se fez ontem e se 
fará amanhã (SILVA e MARTINS, 2000, p. 4)”.

Da mesma maneira, os educadores, ao es-
tudarem os resultados alcançados em decor-
rência de suas aulas, aprendem mais sobre a 
aquisição de conhecimento dos educandos e 
mais sobre a própria docência, que pode ser 
aperfeiçoada ao longo do tempo. A Matemá-
tica é conhecida como a ciência que estuda o 
raciocínio e a lógica, derivado do grego, signifi-
cando ciência, conhecimento e aprendizagem.

Esta área de conhecimento é baseada em 
cálculos e relações cotidianas que envol-
vem: quantidades, medidas, espaços, es-
truturas e variações (COURANT, 2012). 
Contar terá sido a primeira atividade Mate-
mática da humanidade. À medida que o ho-
mem evoluiu, a Matemática foi sendo ne-
cessária, conforme aponta Swetz (1997):

                              
Em todas as sociedades e culturas a mate-

mática é evidente. As necessidades às quais 
responde são materiais e intelectuais e, à me-
dida que elas mudam, também muda a Ma-
temática que as serve; assim, a matemática é 
um corpo de conhecimentos que está cons-
tantemente em desenvolvimento em respos-
ta às condições sociais (SWETZ, 1997, p. 21).

Alguns estudiosos e cientistas, como Sw-
tetz (1997), Baroni e Nobre (1999) e os 
demais que serão mencionados ao decor-
rer da pesquisa, defendem a tese de que 
a Matemática teria surgido por meio de 
necessidades humanas, como a demarca-
ção de áreas, o levantamento de seu reba-
nho, partindo para a valoração de objetos. 

A Matemática teria então surgido do lazer 
de uma classe de sacerdotes ou de rituais 
religiosos, ou ainda, foi um acontecimento? 
Esta questão vem sendo apresentada de ma-
neira contraditória e muitas vezes não es-
clarecida, conforme mostram alguns dos li-
vros que serão citados ao longo da pesquisa.

O fato é que a Matemática é presente em 
nosso dia a dia de tal forma que não pode-
mos, não devemos e, certamente, não con-
seguimos nos distanciar dela. É importante, 
portanto, compreender como se deu a ori-
gem dos conceitos matemáticos e o por-
quê aprenderem determinado conteúdo.

Dentre tantos porquês e respostas, des-
taca-se a importância de estudar a História 
da Matemática, pois o estudo de sua origem 
leva o aluno a se motivar mais, a ter mais 
prazer, pois o que se estuda não surgiu do 
nada, mas é fruto de um processo que supriu 
a necessidade do homem antigo e beneficia 
até hoje, inclusive por meio da tecnologia.

Afirmar de fato sobre as origens da Ma-
temática requer um processo minucioso, 
pois as noções primitivas aparecem an-
tes da escrita, o que se pode afirmar ao 
certo, segundo os Parâmetros Curricula-
res Nacionais (PCN) BRASIL (1998) é que: 

                         
Ao mostrar necessidades e preocupações 

de diferentes culturas, em diferentes mo-
mentos históricos, ao estabelecer compara-
ções entre os conceitos e processos matemá-
ticos do passado e do presente, o professor 
cria condições para que o aluno desenvol-
va atitudes e valores mais favoráveis diante 
desse conhecimento (BRASIL, 1998, p. 42).
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O conhecimento da história da Matemá-
tica associado ao conhecimento dos obstá-
culos enfrentados pelo homem pode con-
tribuir para uma melhor compreensão desta 
disciplina que desperta a aversão de muitos, 
pois se pode dizer que todas as ações hoje 
existentes são condicionadas por números, 
pelas medidas e suas relações como, por 
exemplo: a máquina que faz nossas meias, 
aquela que, antes dela, produziu o mate-
rial com que se fabricam, são o resultado de 
cálculos matemáticos precisos. O mesmo se 
pode dizer da cadeira ou da mesa, do copo 
em que bebemos ou da garrafa que contém 
líquido, ou até o medicamento que tomamos.

As funções mais rotineiras de nossa 
vida têm sido realizadas por computado-
res: desde uma simples conta até o con-
trole de nosso dinheiro no banco, nosso 
pagamento de salário, e muitas outras ati-
vidades são controlados por máquinas cujo 
funcionamento é apoiado na Matemática.

D’ambrosio (1996) afirma que não deve-
mos negar que a Matemática tem sua impor-
tância, mas que sua abordagem seja devida-
mente contextualizada. Começamos a partir 
deste raciocínio a identificar a importância 
do conhecimento matemático. Saber Ma-
temática é indispensável, pois permite co-
nhecer as suas definições e saber utilizá-las 
adequadamente, sendo uma ciência que con-
tribui para todas as áreas do conhecimento.

A Matemática pode ser observada em 
tudo, ou seja: coisas que tocamos e vemos, 
nas arquiteturas, nas ferramentas, nos sim-
ples cálculos de soma e subtração. Devido a 
isso, a partir de nossas pesquisas, podemos 
concluir que sem a existência dela, muito do 
que conhecemos simplesmente não existiria.

Um dos principais fatores para se aprender 
realmente Matemática é que é o melhor modo 
de racionalizar a natureza. E por meio dela, 
conseguimos resolver um número bem gran-
de de problemas de diversas áreas da Ciência.

Como sabemos, a parte mais simples e co-
nhecida da Matemática é a aritmética (ope-
rações realizadas apenas com números). 
Imagine só se os números simplesmente não 
existissem. Temos que admitir estarmos cer-
cados por números! A qualquer lugar que você 
vá aparecerá a necessidade de quantificação.

De acordo com D’Ambrosio (1996), uma vez 
que aparecem influências do meio externo, 
podemos caracterizá-las como manifestações:

                              
Muito mais que apenas manipular notações 

e operações aritméticas, ou lidar com álgebra 
e calcular áreas e volumes, mas principalmen-
te lidar em geral com relações e comparações 
quantitativas e as formas espaciais do mundo 
real, e fazer classificações e inferências. As-
sim, encontramos a matemática nos trabalhos 
artesanais, nas manifestações artísticas, e nas 
práticas comerciais e indústrias. Recuperar 
isso é tratar a Matemática como uma mani-
festação cultural (D’AMBROSIO, 1996, p. 10).

Para que possamos entender melhor a im-
portância dessa área de conhecimento, Mi-
guel e Brito (1996, p. 56) aconselham que pelo 
estudo da matemática do passado, podemos 
perceber como a matemática de hoje insere-se 
na produção cultural humana e alcançar uma 
compreensão mais significativa de seu papel, 
de seus conceitos e de suas teorias, uma vez 
que a matemática do passado, e a atual en-
gendram-se e fundamentam-se mutuamente.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

493

ASPECTOS HISTÓRICOS DA 
MATEMÁTICA

Esta introdução histórica visa relatar 
brevemente o desenvolvimento da Ma-
temática como resultado da participação 
coletiva do homem em função de suas ne-
cessidades. Buscaremos enfocar o surgi-
mento da lógica dentro do longo caminho 
percorrido pela humanidade e sua impor-
tância no desenvolvimento escolar do aluno.

A Matemática é normalmente apresenta-
da para o aluno como algo pronto, como se 
sua existência resultasse de algo mágico que 
não tivesse passado por nenhum proces-
so de elaboração. A Matemática está pre-
sente na vida dos seres humanos e em seu 
desenvolvimento. A princípio, os homens 
desenvolveram sua capacidade de racioci-
nar para auxiliar suas atividades práticas, 
como a utilização das grandezas, da conta-
gem, das medidas, as técnicas de cálculo, etc.

Desenvolveu também seu raciocínio ló-
gico, sua capacidade de abstrair, generali-
zar, projetar, transcender o que é imedia-
to ao sensível, ou seja, ao concreto. Assim, 
o homem foi capaz de investigar a terra, o 
céu, e o espaço, embora às vezes contri-
bua para catástrofes no seu próprio meio.

No início o homem vivia da caça e da cole-
ta, competindo com os outros animais, utili-
zando paus, pedras e depois o fogo. Naque-
la época suas necessidades resumiam-se as 
noções de: mais, menos, maior, menor. Mas 
à medida que foi se desenvolvendo criou 
instrumentos que se tornaram mais elabo-
rados e aprimorados, empregando diversos 
tipos de materiais. O domínio do homem so-
bre a natureza se estabelece com a domes-
ticação de plantas e animais, que o libertou 
da necessidade de competir com os ou-
tros animais e fixou-o em um mesmo lugar.

Com o tempo novos conhecimentos fo-
ram incorporados relacionados com a terra 
e a fertilidade, contagem de rebanho, técni-
cas de plantio e colheita, estabelecer épocas 
para plantação e seleção de sementes. Criou 
a cerâmica para armazenar os grãos e cozi-
nhar. O aumento da produção, gerando mais 
do que o necessário, causando produção 
excedente vai dar origem às propriedades. 

Nesse sentido o desenvolvimento cami-
nhará para a divisão de classes, a criação 
do estado e o surgimento da escrita fonéti-
ca. Surge, então, a necessidade de armaze-
namento de produtos em grande escala e 
de sua contabilização, desenvolvendo ainda 
mais Matemática. Com a divisão da socieda-
de em classes e a propriedade privada cria-
ram-se as medidas para regularizar posses 
e a cobrança de impostos. As necessidades 
matemáticas nem sempre conseguiam ser 
resolvidas com números inteiros, forçan-
do o surgimento dos números fracionários.

Esse surgimento é relatado por vários au-
tores, entre eles Reis (1996), Tizon (2001), 
entre outros, pelo fenômeno da inundação 
do Rio Nilo, que todos os anos demandam 
a demarcação dos limites das propriedades. 
Essa demarcação era feita com o auxílio de 
medidas e plantas, pelos chamados “estica-
dores de cordas”. Nesse mesmo período a 
Matemática se desenvolve no Egito Antigo e 
na Babilônia, do mesmo modo que, posterior-
mente, com os maias e astecas. Os antigos 
egípcios usavam a Matemática para questões 
práticas, sendo que muitas vezes os resulta-
dos aproximados eram adquiridos por meio 
de tentativas e erros feitos durante milênios.
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Sendo a história dinâmica, a humanida-
de vai acumulando conhecimentos que se 
integram às culturas, provocando mudan-
ças e dando origem a muitos estudos, en-
tre eles a filosofia, que contribui muito 
para o desenvolvimento do pensamento.

Todo o conhecimento adquirido até en-
tão, sendo na sua maioria receitas empíricas 
utilizadas pelos egípcios, babilônios e habi-
tantes de outras regiões, foram organizadas 
e separadas em áreas que tratam de núme-
ros, os que tratam de figuras, os que tratam 
de doenças, etc., surgindo assim às ciências.

Como os pensadores gregos desprezavam 
o trabalho, afinal o trabalho era considera-
do indigno para homens livres e deveria ser 
realizado por escravos, seguiram o caminho 
das abstrações, aprofundando-se na Mate-
mática, a ciência que mais avançava, enfa-
tizando mais a qualidade que a quantidade, 
mais a Geometria que a Aritmética. Esta foi 
uma das razões que levaram a Geometria a 
ser a primeira a receber um tratamento meto-
dológico, culminando com a admirável sínte-
se de Euclides – Os Elementos, considerado 
a primeira obra lógica, sendo revolucionária 
pela criação de argumentação, da demons-
tração, da capacidade de concluir a partir 
de premissas (BARONE e NOBRE, 1999).

Em seguida, Aristóteles, com seu Orga-
non, sintetizou a Lógica como transposição, 
em palavras, do método de demonstração 
geométrico que se iniciara com os pré-so-
cráticos (Tales, Pitágoras, Anaxágoras, etc.). 
Com o advento da lógica, a palavra tornou-
-se um instrumento de poder, para controle 
da população, pois a mesma trata das for-
mas de argumentação, das maneiras de en-
cadear nosso raciocínio para justificar, a 
partir de fatos básicos, nossas conclusões.

A lógica se preocupa com o que se pode 
ou não concluir a partir de certas informa-
ções. Atualmente com a tecnologia cada 
vez mais avançada e com a rapidez com 
que as informações são manipuladas, a ló-
gica está presente em nossas vidas de ma-
neira corriqueira e muitas vezes nossas 
decisões são tomadas levando em con-
ta o raciocínio lógico, sem percebermos.

Para Motta (2005) a ideia de que a Matemá-
tica não é algo pronto e acabado e nem dis-
tante de nossas capacidades colabora para di-
minuir os bloqueios dos alunos em relação ao 
aprendizado. Segundo Piaget (2010), crianças 
só aprendem o que estão preparadas e dis-
postas a assimilar. Cabe então ao professor 
prepará-los, aperfeiçoando sua atividade pro-
fissional. Todo tipo de conhecimento que se 
possa adquirir dependerá de uma estrutura e 
de um acontecimento para ser aperfeiçoado.

Ainda para Piaget (2010), o conheci-
mento se adquire a partir da relação que 
o indivíduo desenvolve com o seu meio. 
As pessoas podem adquirir diferentes ní-
veis de conhecimento relacionados com 
a sua vivência, por isso não se pode dizer 
que uma pessoa possui conhecimento in-
ferior à outra. Fauvel (1997) afirma que:

                             
Ao nos referirmos em História da Ma-

temática estamos querendo dizer que é 
possível por meio da mesma, criar condi-
ções que favoreçam o aprendizado, e ex-
ploram processos que ajudem o ensino da 
matemática em si, tornando-o mais rico, 
variado e eficaz (FAUVEL, 1997, p. 18).

Utilizando recursos didáticos adequados é 
possível criar condições favoráveis aos pro-
cessos de ensino e aprendizagem. De acordo 
com Vergnaud (1996), um conceito torna-se 
significativo por meio de uma variedade de 
situações, que poderiam ser acontecimentos 
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ou conhecimentos, que podem ser estimula-
dos pelo professor. Conclui sua teoria com 
três explicações: um conceito não se forma 
dentro de um só tipo de situação; uma situ-
ação não se analisa com um só conceito; a 
construção e apropriação de todas as pro-
priedades de um conceito ou todos os as-
pectos de uma situação é um processo longo.

Os PCN (BRASIL, 1997) deixam cla-
ro que os professores ao mostrarem aos 
seus alunos aspectos históricos da Ma-
temática despertam essas situações:

                         
O conhecimento da história dos conceitos 

matemáticos precisa fazer parte da formação 
dos professores para que tenham elementos 
que lhes permitam mostrar aos alunos a Mate-
mática como ciência que não trata de verdades 
eternas, infalíveis e imutáveis, mas como ciên-
cia dinâmica, sempre aberta à incorporação de 
novos conhecimentos (BRASIL, 1997, p. 30).

Essas situações permitiriam uma re-
criação da imagem pré-estabelecida que 
o aluno tenha da disciplina, facilitando a 
assimilação dos conteúdos abordados.

Como diria Vianna (1995), um dos princi-
pais motivos para se aprender a História da 
Matemática é que: Só a história da matemáti-
ca é que poderia contribuir para anular a sen-
sação de ser a Matemática uma coisa pron-
ta e acabada. Abordando a aprendizagem 
da Matemática, Chacon (2003) aponta que:

Ao aprender matemática, o estudante re-
cebe estímulos contínuos associados a ela 
problemas, atuações do professor, mensa-
gens sociais, etc. que geram nele certa ten-
são. Diante desses estímulos reage emocio-
nalmente de forma positiva ou negativa. Essa 
reação está condicionada por suas crenças 
sobre si mesmo e sobre a matemática. Se o 
indivíduo depara-se com situações similares 

repetidamente, produzindo o mesmo tipo de 
reações afetivas, então a ativação da reação 
emocional (satisfação, frustração, etc.) pode 
ser automatizada e se “solidificar” em atitu-
des. Essas atitudes e emoções influem nas 
crenças e colaboram para sua formação (CHA-
CON, 2003, p. 23 apud MOTTA, 2005, p. 4).

Produzindo então reações afetivas e emo-
cionais diante do conhecimento da História da 
Matemática seria possível contribuir para aper-
feiçoar os processos de ensino e aprendizagem.

                            
A História da Matemática tem grande im-

portância “devido à constatação de inúme-
ras, falhas no processo de formação pro-
fissional”. Ou seja, a forma de inserirmos 
a História da Matemática em nível de gra-
duação seria um meio de prevenção de fa-
lhas (BARONE e NOBRE, 1999, p. 165).

Conforme Motta (2005, p. 4) a História da 
Matemática apresenta um papel importante 
nos processos de ensino e aprendizagem ao 
estimular o envolvimento e a participação do 
aluno e do professor, ao apresentar as difi-
culdades superadas e soluções para os pro-
blemas e ao liberar os recursos afetivos do 
aluno recriando a imagem da Matemática.

O professor deve investir sobre o desenvolvi-
mento história dessa ciência, assim estaria en-
sinando o “porque” e não somente o “pra que”. 
Tornando suas aulas cada vez mais dinâmicas 
e interessantes, este professor despertaria 
curiosidade, desenvolvendo assim um pensa-
mento matemático em cada um de seus alunos.

O uso da História da Matemática em sala 
de aula não deve se resumir à simples nar-
ração ou datação de acontecimentos his-
tóricos, deve ir além de datas, nomes e 
lugares, sendo vista como um recurso di-
dático que abre um leque de possibilidades 
para o trabalho com diferentes conteúdos.
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DIFICULDADES NO ENSINO DA 
MATEMÁTICA

A Matemática, como vem sendo apresenta-
da aos alunos, como ciência pronta e acabada, 
com conteúdos desvinculados da realidade e 
com programas obsoletos não motiva os alu-
nos de um modo geral, gerando sérias dificul-
dades sob vários aspectos. As dificuldades en-
contradas hoje pelos alunos na aprendizagem 
da Matemática são atribuídas aos professo-
res, alguns dos quais, mesmo sem dominar a 
disciplina, exige demasiadamente dos alunos, 
sobrecarregando-os de tarefas e conteúdos.

Os educadores, por sua vez, atribuem as di-
ficuldades encontradas pelos alunos de hoje 
à sua pouca dedicação ao estudo. Contri-
buem ainda para essas dificuldades as con-
dições econômicas e sociais em que vivem 
as novas gerações. A escola pública é hoje 
frequentada por alunos que provêm de fa-
mílias de um nível cultural e econômico me-
nos privilegiado e há muita heterogeneidade.

O que se constata, nos dias de hoje, de um 
modo geral, é que os alunos procuram a escola 
pelo prestígio social que ela poderá proporcio-
nar-lhes e como um possível acesso à melho-
ria econômica por meio do diploma. Assim, te-
mos na escola alunos que a cursam como uma 
obrigação, e se tornam elementos portadores 
de problemas complexos seja pela exiguida-
de de tempo para cumprir tarefas escolares, 
seja pela falta de amparo cultural da família. 
Outro fato que também afeta os estudantes é 
o tipo de vida nas grandes cidades que, pela 
diversidade de atividades de lazer altamen-
te atraentes acaba concorrendo com escola.

Considerando todos os fatores explicitados, 
os quais podem prejudicar o tempo dedica-
do aos estudos, nós, como educadores, pre-
cisamos repensar nossos métodos e teorias 
de trabalho, tornando-os suficientemente 
motivadores, eficientes e desafiantes, aci-
ma de tudo, condizentes com a realidade do 
país no que diz respeito ao desenvolvimen-
to tecnológico, para podermos levar adian-
te nosso papel de professores educadores.

Entretanto, a escola tradicional ignora as 
exigências da época e também as idiossincra-
sias de nossos alunos (CASTRO, 1969). Nes-
se contexto, ao enfocar as dificuldades das 
classes menos favorecidas lançamos mão das 
ideias de Snyders (2005), onde se postula que:

Os alunos que não provêm das classes no-
bres, permanecem poucos anos na escola, 
acabando persuadidos de sua inferioridade 
pessoal em relação aos alunos brilhantes; 
sentem-se culpados, perdem o respeito por si 
próprio. E eis os pobres dispostos, por toda a 
sua vida, a aceitar, resignadamente, as frustra-
ções e as chacotas (SNYDERS, 2005, p. 71).

Snyders (2005), ao se referir ao fracasso es-
colar das classes menos favorecidas, preconi-
za que:

A escola, a partir dos fracassos escolares 
dos desfavorecidos, procura mergulhá-los 
na humilhação para que não renunciam a 
uma atitude de humildade. Essa classe mais 
humilde chega ao ponto de aceitar, de assi-
milar o ponto de vista dos valores dos ricos, 
assumir como seus os valores impostos por 
seus patrões, identificando-se com o po-
deroso −o patrão − a tal ponto que perde a 
sua linguagem peculiar e original para bal-
buciar desajeitadamente a linguagem da 
classe dominante (SNYDERS, 2005, p. 71).
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Essa perspectiva nos leva à seguinte refle-
xão: estaria a escola desempenhando uma 
função altamente inaceitável e indesejada, ao 
ajudar a promover a divisão de classes, pro-
piciando um ensino de qualidade somente 
para “alguns privilegiados”, onde uma maio-
ria é mantida à margem da nossa sociedade?

Se assim for, caberia ao trinômio estado, 
educação e sociedade exercer dignamente 
sua função: reverter esse cenário com von-
tade, força e determinação. Assim, torna-se 
adequado nesse momento recorrermos a 
Carraher (2011), em sua obra, que nos traz 
uma contribuição efetiva quando postula que:

O processo de explicação do fracasso esco-
lar tem sido uma busca de culpados: o alu-
no, que não tem capacidade; o professor, que 
é mal preparado, que é mal remunerado; as 
Secretarias de Educação que não remuneram 
eficientemente seus professores; as universi-
dades, que não formam bem o professor, o 
estudante universitário, que não aprendeu 
no secundário o que deveria ter aprendido 
e agora não consegue aprender o que seus 
professores universitários lhe ensinam. Mas a 
criança aprende matemática na rua, o cam-
bista analfabeto recolhe apostas, o mestre-
-de-obras treinado por seu pai, são exemplos 
vivos de que nossas análises são incompletas, 
precisam ser desafiadas, precisam ser des-
manchadas e refeitas, se quisermos criar a 
verdadeira escola aberta a todos - pública e 
gratuita, pela qual lutamos nas praças públi-
cas. Todos nós, educadores, precisamos não 
encontrar os culpados, mas encontrar as for-
mas eficientes de ensino e aprendizagem em 
nossa sociedade (CARRAHER, 2011, p. 20).

A Matemática como vem sendo apresenta-
da nas escolas, tem contribuído para que não 
se “perceba” a dimensão do fracasso escolar, 
uma vez que os sistemas políticos educacio-
nais são criados com a finalidade de conduzir 
o processo de maneira tendenciosa; forman-

do indivíduos “acríticos”, que aceitam as ver-
dades incontestáveis inerentes à Matemática, 
conteúdos desvinculados da realidade e com 
programas obsoletos, “a Matemática caracte-
riza-se como uma forma de compreender e 
atuar no mundo e o conhecimento gerado nes-
sa área como um fruto da construção humana 
na sua interação constante com o contexto 
natural, social e cultural” (BRASIL, 1998, p. 24).

Duas forças indissociáveis estão sempre a 
impulsionar o trabalho em Matemática. De 
um lado, o permanente apelo das aplica-
ções às mais variadas atividades humanas, 
das mais simples da vida cotidiana às mais 
complexas elaborações de outros campos 
do conhecimento. Do outro lado, a especu-
lação pura, a busca de respostas a questões 
geradas no próprio campo da Matemática.

A indissociabilidade desses dois aspectos 
fica evidente pelos inúmeros exemplos de be-
las construções abstratas originadas em pro-
blemas aplicados e, por outro lado, de surpre-
endentes aplicações encontradas para as mais 
puras especulações. Cada vez mais a Mate-
mática está presente nas diversas atividades 
da vida contemporânea, daí a necessidade de 
se proporcionar aos jovens um conhecimen-
to matemático capaz de inseri-los no mun-
do do trabalho como cidadãos conscientes.

As transformações ocorridas no mundo 
contemporâneo fizeram com que a Educação 
Matemática fosse se adequando a uma nova 
realidade. No Brasil e no mundo alguns mo-
vimentos reorientaram o ensino de Matemá-
tica na tentativa de melhorar sua qualidade 
e minimizar seu caráter elitista e excludente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da revisão bibliográfica entendemos ser necessária uma viagem na antiguida-
de, junto ao desenvolvimento humano para se chegar à conclusão de que a Matemática 
pode contribuir de forma evidente e eficaz com os processos de ensino e aprendizagem.

Sendo a Matemática um corpo de conhecimentos naturalmente desenvolvido por pessoas 
desde alguns milênios, o estudo da sua história permite tomar consciência de uma tradição que, 
incluindo o interesse (mistério, aventura, intriga, etc.), vai favorecer o interesse e a curiosidade 
dos estudantes em aprender seus conteúdos. O estudo da História da Matemática permite des-
cobrir que a abordagem didática adequada dessa ciência pode ser bastante eficaz e produtiva.

Conclui-se que tais princípios levam em consideração a natureza da prática educati-
va escolar na sociedade atual. Muitas vezes temos que fazer uso de aulas expositivas para 
abordar conceitos matemáticos, porém temos que entender que é preciso utilizar ca-
minhos que proporcionem ao aluno construir seu próprio conhecimento matemático.

Por meio do aperfeiçoamento do ensino da Matemática o aluno deixará de ser apenas um cai-
xinha na qual são depositados apenas conteúdos, pois o professor deve transformar os alunos 
em pessoas capazes de atribuir novos significados aos conhecimentos abordados nas escolas.

Além disso, como já discutido durante o desenvolvimento da pesquisa, a apropria-
ção de conteúdos matemáticos tem implicações profundas na vida pessoal e pro-
fissional dos estudantes, não sendo aceitável manter o quadro vigente em 12 anos 
de vida escolar na Educação Básica, sendo preciso promover mudanças urgentes.
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ARTE: CONCEITO E FUNÇÃO

RESUMO: O presente artigo propõe uma reflexão sobre o conceito de Arte, sua origem, 
conceito, aspectos, potencialidades e a sua importância na história. Sabemos que o homem 
produz arte e isso vem desde o início da humanidade, seja dando forma a objetos, escrevendo 
a história por meio de gravuras na pedra ou mesmo através de seu trabalho, utilizando a 
natureza e transformando-a. Para tanto, os conceitos sobre Arte têm como aportes teóricos, 
os trabalho  de Azevedo Júnior (2007) e Fischer  (1983). Diante dos conceitos abordados por 
estes autores,  podemos perceber sua importância e significado para a humanidade, onde 
seu valor não está apenas no belo ou na estética, mas em sua história e nas marcas que 
tem deixado ao longo do tempo. E, para compreender melhor seus aspectos e conceitos, 
discorremos um pouco sobre sua origem e as várias tentativas de se conceituar o que é arte 
ao longo dos anos, desde a antiguidade clássica até o século XX, tecendo sua relação com a 
cultura e finalizando com sua função na sociedade atual.

Palavras-chave: Arte; Conceito; Origem; Aspectos; História.
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INTRODUÇÃO

Segundo Fischer (1983), a  “Arte” pode ser 
entendida como a atividade humana liga-
da as manifestações de ordem estética ou 
comunicativa, para isso, se utiliza de uma 
grande variedade de linguagens, como: ar-
quitetura, desenho, pintura, escrita, músi-
ca, dança, teatro e cinema, em suas variadas 
combinações. O processo criativo ocorre 
por meio da percepção com o intuito de ex-
pressar emoções e ideias, buscando um sig-
nificado único e diferente para cada obra.

Tentar encontrar uma definição do que é 
arte, é um problema, visto que esta tem sua 
definição variada de acordo com o tempo e 
com as várias culturas humanas. A própria de-
finição de arte é uma construção variável e 
sem significado constante. Em uma visão sim-
plificada, a arte está principalmente ligada a 
manifestação de alguma habilidade especial, 
criação artificial de algo, senso de prazer ou be-
leza, ordem, padrão ou harmonia, imaginação 
e fantasia, entre outros aspectos relacionados 
à expressão e comunicação (FISCHER, 1983).

A arte surge com os primórdios da huma-
nidade, onde através de seu trabalho o ho-
mem se utiliza da natureza e a transforma 
revelando assim suas primeiras ações. Ações 
estas vistas por meio de pinturas rupestres 
que demonstram não apenas o interesse, 
como a necessidade humana de se expres-
sar. A arte é quase tão antiga quanto o ho-
mem, pois a arte é uma forma de trabalho, 
e o trabalho é uma propriedade do homem, 
uma de suas características e ainda pode ser 
definido como um processo de atividades 
deliberadas para adaptar as substâncias na-
turais as vontades humanas, é a relação de 
conexão entre o homem e a natureza, comum 
em todas as formas sociais (FISCHER, 1983).

Para o autor, ao fazer arte, o homem repre-
senta no mundo natural, como as coisas po-
dem ser, de acordo com sua visão ou seu de-
sejo. Dessa forma a arte existe para decorar 
o mundo, para explicar e descrever a histó-
ria, para expressar ideias, desejos, sentimen-
tos ou mesmo opiniões  (FISCHER, 1983).

 
A arte deve ser entendida como essen-

cial para a completude humana, pois per-
mite que o homem se desenvolva e evolua, 
tendo em vista a capacidade criativa do ser 
humano. Apegar-se ao lúdico, ao belo, ao 
agradável, entregar-se a fantasia, são for-
mas que a humanidade encontrou de supe-
rar barreiras, permitindo-lhe alcançar equi-
líbrio e paz com a realidade que o circunda.

O mundo da arte pode ser observado, com-
preendido e apreciado, por meio do conheci-
mento, é que o ser humano desenvolve sua 
imaginação e modifica sua realidade, apren-
dendo a conviver com seus semelhantes e 
respeitando as diferenças.Dessa forma, cada 
sociedade apresenta variados estilos de se fa-
zer arte, pois cada uma possui seus próprios 
valores, sejam eles morais, religiosos e artísti-
cos. Tendo cada qual sua cultura, sua manei-
ra de se expressar e a forma de interpretar 
o seu fazer artístico, sendo necessário apren-
der a observar, analisar, refletir, criticar, emi-
tir opiniões, saber distinguir gostos e estilos, 
para assim apreciar a arte (FISCHER, 1983).
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O CONCEITO DE ARTE

Ao tentar definir o que é arte, encontramos 
um problema, visto que sua definição varia 
com o tempo e de acordo com as várias cul-
turas humanas. Devemos, portanto, enten-
der, que a própria definição de arte é uma 
construção cultural variável e sem significa-
do constante. O que hoje é considerado arte 
para alguns, podia não ser arte há algum tem-
po para outros, até mesmo em uma mesma 
época e cultura, pode haver várias acepções 
do que é arte. As sociedades pré-industriais 
sequer possuíam um termo para designar arte.

Segundo Azevedo Júnior (2007), arte é co-
nhecimento, além de uma das primeiras ma-
nifestações da humanidade usada para mar-
car sua presença em determinado espaço que 
expressam suas ideias, sentimentos e emo-
ções sobre determinado assunto para os ou-
tros, portanto a arte tem a intenção de mos-
trar como as coisas podem ser de acordo com 
determinada visão e não uma visão de como 
as coisas de fato são, porém, a arte é uma re-
presentação simbólica do mundo humano.

Muito se discute acerca do que seria uma 
obra de arte, em que consistiria sua essên-
cia, qual seria seu conteúdo, como para que 
ela seria necessária. Esses tipos de ques-
tionamentos estão presentes quando se 
busca a definição de algo, uma definição 
precisa, assim como os limites de seu con-
teúdo. Diante disso, alguns acreditam que 
seria melhor ignorar essa busca precisa por 
uma definição, passando apenas a apreciar 
e admirar a arte, sem tentar compreendê-
-la ou explicá-la (AZEVEDO JÚNIOR, 2007).

No entanto uma definição de arte deve 
ser buscada, como meio de auxiliar e facili-
tar sua compreensão pela sociedade, permi-
tindo que se possa desvendar seus valores 
estruturantes tradicionais, desmistificar seu 
relacionamento com o homem, assim como 
entender a visão própria de mundo buscada 
por cada artista. Desde a pré-história a arte 
corresponde a um instrumento utilizado pelo 
homem para configurar, o que em sua visão, 
se encontra desordenado, permitindo que o 
indivíduo possa captar o espírito da natureza, 
interagindo assim, com os demais membros 
da sociedade (AZEVEDO JÚNIOR, 2007).
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A história da arte está estritamente liga-
da a história da humanidade, proporcio-
nando ao homem um enriquecimento de 
suas experiências, uma forma de fantasiar 
acerca de seu dia-a-dia, de estimular a vida 
de outros por meio de características e sin-
gularidades presentes em uma obra desen-
volvida, tornando a arte, uma ferramenta 
única e indispensável na vida do ser humano.

Diversos estudos existem, tentando de-
finir o que seria arte, porém, ao se analisar 
as diferentes concepções de natureza, per-
cebesse a dificuldade desta tarefa, perante 
a manifestação de intermináveis conceitos, 
comumente antagônicos, contraditórios e 
divergentes entre si, fazendo com que mui-
tos entendam a natureza da arte incompatí-
vel com uma definição. Nesse sentido a arte 
deveria ter significados fluidos, flexíveis, mu-
táveis, pois apenas estes seriam condizentes 
com a natureza que é sempre maleável. So-
bre isso, Arnold Hauser (2000, p. 1) elucida:

                              
Alguns declaram estar a arte baseada em 

princípios estritamente formais, na estilização 
e idealização da vida; outros, que se baseia na 
reprodução e preservação da existência natu-
ral das coisas, constituindo a mais antiga evi-
dência da atividade artística – segundo vejam 
na arte um meio de dominar e subjugar a rea-
lidade, ou a vivenciam como um instrumento 
de submissão à natureza (HAUSER, 2000, P. 1).

HISTÓRIA DO CONCEITO

Segundo Cunha e Almeida (2019), na an-
tiguidade clássica, uma das principais bases 
da civilização ocidental e a primeira a refle-
tir sobre o tema, considerava arte qualquer 
atividade que envolvesse uma habilidade 
especial, seja construir um barco, coman-
dar um exército, convencer o público com 
um discurso, ou seja, qualquer atividade que 
envolvesse regras definidas e que fosse su-
jeita a um aprendizado e desenvolvimento 
técnico. Em contraste a esse pensamento, 
a poesia não era considerada arte, pois era 
considerada como fruto de uma inspiração. 

Platão definiu arte como uma capacidade de 
fazer coisas de modo inteligente por meio de 
um aprendizado, sendo um reflexo da capa-
cidade criadora do ser humano. Aristóteles a 
definiu como uma disposição de produzir coi-
sas de forma racional, e Quintiliano a entendia 
como aquilo que era baseado em um método 
e em uma ordem. Já Cassiodoro destacou seu 
aspecto produtivo e ordenado, assinalando 
três funções para ela: ensinar, comover e agra-
dar ou dar prazer (CUNHA e ALMEIDA, 2019).
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Essa visão atravessou a Idade Média, mas 
durante o Renascimento, iniciou-se uma mu-
dança, separando-se os ofícios produtivos 
e as ciências das artes propriamente ditas e 
incluindo-se, pela primeira vez, a poesia no 
domínio artístico. A mudança aconteceu de-
vido a tradução da poética de Aristóteles para 
o italiano e pela progressiva ascensão social 
do artista, que buscava um afastamento dos 
artesãos e artífices e uma aproximação dos 
intelectuais, dos cientistas e dos filósofos. 

O objeto artístico passa a ser considerando 
tanto fonte de prazer como meio de assinalar 
distinções sociais de poder, riqueza e prestí-
gio. Começaram a aparecer também diversos 
tratados sobre as artes, como o De pictura, 
De status e De re aedificatoria, de Leon Bat-
tista Alberti, e os Comentários de Lorenzo 
Ghiberti. Ghiberti foi o primeiro a periodizar 
a história da arte, distinguindo a arte clás-
sica, a arte medieval e a arte renascentista.

 O renascimento e o maneirismo assinalam 
o início da arte moderna. O conceito de bele-
za se relativiza, privilegiando a visão pessoal 
e a imaginação do artista em detrimento do 
conceito, unificado e de índole científica do 
Renascimento (CUNHA e ALMEIDA, 2019).

No século XVIII, começa a se consolidar a 
estética como elemento chave para a defini-
ção de arte como hoje é entendido, a despei-
to da vagueza e inconstância do conceito. Até 
então, toda a arte do ocidente era indissocia-
velmente ligada a uma ou mais funções de-
finidas, ou seja, era uma atividade essencial-
mente utilitária, servindo para a transmissão 
de conhecimento, para a estruturação e deco-
ração de rituais e festividades, para a invoca-
ção ou mediação de poderes espirituais, para 
o embelezamento de edifícios, locais e cida-
des, para a distinção social, para a recordação 
da história e a preservação de tradições, etc.

Em meado do século XX, o assunto tor-
nou-se tão complexo, volátil e subjetivo que 
muitos estudiosos abandonaram a ideia de 
que a definição do que é arte é de alguma 
forma possível. Alguns deles contornaram o 
problema central da definição propriamen-
te dita, e estabeleceram parâmetros exter-
nos para definir o fato artístico, recorrendo a 
consagração institucional, a autoridade, ou a 
resposta do público ou de pessoas conside-
radas perfeitas (CUNHA e ALMEIDA, 2019).
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ARTE E CULTURA

De acordo com Lemos (2012), a arte e cultu-
ra são expressões muitas vezes confundidas, 
cujas definições tendem a ser equivocada-
mente entendidas como sinônimos, portado-
ras de uma mesma concepção. Para se romper 
com essa perspectiva limitadora, é necessário 
buscar novos caminhos por meio de estudos 
humanísticos e antropológicos, por meio do 
qual será possível alcançar uma distinta vi-
são de arte, não mais como sinônimo de cul-
tura, mas sim como parte integrante dela.

Na visão dos antropólogos, a cultura seria 
um gênero, um todo que englobaria os modos 
de pensar, valores morais, religiosos, sistemas 
de símbolos, incluindo a língua, a estética e 
as artes. Portanto, os antropologistas defen-
dem uma ideia de universalidade da cultura, 
baseada em que onde existir sociedade hu-
mana, existirão expressões culturais, para 
eles a arte está englobada pela cultura, sen-
do um de seus aspectos, porém não o único.

Para  o autor, já os sociólogos tendem a 
questionar essa visão antropológica da arte 
e cultura que somente se destinaria para 
sociedades simples e homogêneas. Para so-
ciedades complexas, como no caso das so-
ciedades modernas, essas seriam amplas, 
pautadas na heterogeneidade, nas diferen-
tes tradições, visões de mundo e distintas 
subculturas, coexistindo ao mesmo tempo 
apesar de seu antagonismo. Em tais socie-
dades, a celeuma acerca do papel social da 
arte e sua localização frente a cultura deve 
ser analisada em conjunto com diversos 
outros fatores definidos pelos sociólogos.

Por cultura compreendemos o nos-
so conjunto de atividades, intervenção ao 
meio, nosso modo de pensar e agir, ou o 
“meio pelo qual o ser humano se adapta 
às condições de existência, transforman-
do a realidade” (LEMOS Jr., 2012, p. 52).

Sendo assim, podemos dizer que a cultura 
está diretamente ligada à nossa forma de agir 
e pensar individualmente, porém só é possí-
vel reconhecê-la por meio de sua manifesta-
ção coletiva. É de se reiterar a presença de 
tão variados enfoques acerca da entrelaçada 
relação entre arte e cultura, manifestando-se 
correntes de pensamento que prestigiam as-
pectos distintos acerca dos domínios e da to-
talidade de cada expressão, inexistindo uma 
compreensão universal quanto aos pontos de 
variedade e integração presentes nas concep-
ções de arte e cultura (LEMOS Jr., 2012, p. 52).
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FUNÇÃO DA ARTE

Cada sociedade tem sua forma de ver e in-
terpretar a arte, em sociedades indígenas, por 
exemplo, a arte está presente no cotidiano, seja 
nas vestimentas, nas pinturas, nos artefatos 
etc. Como vimos anteriormente, a arte só foi 
reconhecida no século XX, como um objeto que 
proporciona experiência de conhecimento.

Para Fischer (1983), o homem só se tornou 
homem através do conhecimento que a arte 
proporciona, pois é da utilização deste conhe-
cimento que ele faz suas ferramentas para 
poder atender suas necessidades, como por 
exemplo, o homem primitivo viu a utilidade 
de se proteger contra os inimigos e também 
caças, no entanto criou uma ferramenta como 
a vara juntamente com uma pedra para atingir 
animais, ou outros seres que viessem o atacar.

A arte é o meio pelo qual o homem trans-
forma o mundo através do conhecimen-
to e da imaginação, ao criar algo, o ser 
humano expressa ali suas ideias e pen-
samentos, assim como seus sentimen-
tos. Tendo a arte em si a função essencial 
de fazer esclarecer e a de incitar a ação.

Para Azevedo Júnior (2007), a arte, 
em um viés mais artístico, apresen-
ta três funções principais: a pragmática 
ou utilitária, a naturalista e a formalista.

A arte como função pragmática serve como 
uma alternativa para alcançar um fim não artís-
tico e sim uma finalidade, baseando-se nesta 
ideia, a arte pode estar a serviço de finalidades 
religiosas, políticas ou sociais, sendo assim, 
sua qualidade estética não é essencial, mas 
sim a finalidade a qual se destina a alcançar.

A arte como função naturalista tem como 
objetivo representar algo a quem obser-
va da forma mais natural possível, o que 
interessa nessa função é a representa-
ção da realidade e da imaginação do con-
teúdo da arte para o observador, de ma-
neira que este possa compreendê-la.

A arte como função formalista preocu-
pa-se com significados e motivos estéti-
cos, busca transmitir e expressar ideias 
e emoções através de objetos artísticos. 

Segundo Fischer (1983, p. 01) cabe à arte:
                                 
Papel de classificação das relações so-

ciais, ao papel de iluminação dos homens 
em sociedades que se tornavam opacas, 
ao papel de ajudar o homem a reconhe-
cer e transformar a realidade social. Uma 
sociedade altamente complexificada, com 
suas relações e contradições sociais mul-
tiplicadas, já não pode ser representada à 
maneira dos mitos (FISCHER, 1983, P. 01).

Arte é o modo com o qual o homem transfor-
ma o mundo por meio de seu conhecimento, 
pois quando um artista cria algo, ele pretende 
de certa forma, passar suas ideias e pensa-
mentos e isso acontece desde os primórdios, 
onde as pinturas serviam como forma de dei-
xar para outros seus conhecimentos. Fischer 
(1983) diz que a arte tem como função essen-
cialmente esclarecer e incitar a ação, sendo ne-
cessária para que o homem se torne capaz de 
conhecer e transformar o mundo em que vive.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se então, que a arte é a forma como a humanidade encontrou de se expressar e trans-
formar o mundo em que vive. Ainda hoje não existe um conceito definido do que é arte, pois 
devido sua complexidade e diferentes formas de ser vista e apreciada pelas diferentes culturas 
existentes, é quase que impossível limitá-la a uma definição. Porém a arte está presente na huma-
nidade desde os primórdios e sua importância na história e evolução humana é inquestionável. 

O homem produz arte e através dos tempos foi aprendendo a apreciá-la e a utilizá-la não 
apenas para sua adaptação ao meio e sobrevivência, mas como forma de se expressar, de 
transmitir conhecimento, de marcar sua história, expor suas ideias, pensamentos, dese-
jos e emoções. A arte é a forma como o homem encontrou de se “mostrar” para a socie-
dade e para o mundo onde vive, é um meio de comunicação, de expressão, suas funções 
vão além da utilitária e observatório. Por meio dela somos capazes de criar e transformar 
não apenas a sociedade em que estamos inseridos, mas o mundo ao nosso redor, visto 
que a arte pode ser também utilizada como forma de expressão religiosa, política e social.
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O RECONHECIMENTO LEGAL DA ARTE VISUAL E  DO DESENHO INFANTIL 
COMO SUPORTE DA EDUCAÇÃO

RESUMO: O desenho de uma criança é um convite a mergulhar num mundo repleto de 
imaginação, fantasia e receios. O desenho da criança é uma forma de expressão, a sua visão 
do mundo expressa no papel ou em qualquer outra superfície. Durante muitos anos o desenho 
na educação infantil foi considerado uma atividade de entretenimento, essa visão passou 
a ser vislumbrada sob outro enfoque com o passar dos anos. Na atualidade, o professor 
ocupa um papel de mediador que amplia o desenvolvimento da criança, por intermédio de 
atividades construtivas e criativas., este artigo é sistematizado a partir de um estudo de cunho 
bibliográfico, respaldo em autores que historicamente vem contribuindo para o ensino de arte 
no país. Pretende-se, portanto, reafirmar a importância da arte e das artes visuais na sala de 
aula como prática educativa significativa no desenvolvimento das crianças.

Palavras-chave: Arte visual; Criança; Desenho; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Com o advento da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação, Lei nº 9.394/1996 (LDB, 1996) é 
extinta a  Educação  Artística e entra em campo  
a  disciplina Arte,  reconhecida  oficialmente 
como área de conhecimento  e no artigo 26º 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (LDB, 1996), em seu § 2º, dispõe que: 

§ 2º. O ensino da arte constituirá componen-
te curricular obrigatório, nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o desen-
volvimento cultural dos alunos. (LDB, 1996).

 A LDB (1996) significou um grande 
avanço para a área, pois, a arte passa a ser 
considerada obrigatória na educação bá-
sica. Lavelberg (2003, p. 118) revela que 
os muitos educadores passam a trabalhar 
a partir de três formas de aprendizagem 
significativa em arte que envolvem o “fa-
zer artístico do aluno, a apreciação do alu-
no (dos próprios trabalhos, dos de cole-
gas e dos de artistas) e a reflexão sobre a 
arte como objeto sociocultural e histórico”.

 A Pedagogia Nova trouxe uma nova luz 
para se atingir mudanças nos estilos e escolas 
anteriores, uma vez que possibilita buscar no-
vos recursos para a interação entre professor-
-aluno, no qual o professor é auxiliar das expe-
riências.  Pedagogia Nova teve início no final 
do século XIX na Europa e nos Estados Unidos, 
e o Brasil teve seus reflexos por volta de 1930. 
“Já de início o Escolanovismo contrapõe-se 
à educação tradicional, avançando um novo 
passo em direção ao ideal de assumir a orga-
nização de uma sociedade mais democrática”.

 Assim, Fusari & Ferrari (2001) escla-
recem que os educadores que apoiam essa 
concepção passam a acreditar que as pesso-
as poderiam ter um convívio mais agradável 
na sociedade, portanto a educação escolar é  

 
 
muito importante para colocar os estudantes 
no seu ambiente social. Mas para alcançar tais 
objetivos, é preciso que haja experiências cog-
nitivas e que ocorra de maneira ativa, progres-
siva, levando em consideração a motivação, o 
interesse e as iniciativas individuais do aluno.

 
De acordo com Carneiro (2007, p. 24), a 

primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional, a Lei nº 4.024 de 20 de dezem-
bro de 1961, “[...] teve uma gestação lassa 
e penosa”. Essa Lei, que ficou treze anos no 
Congresso, estabeleceu nova estrutura para 
os currículos do ensino primário e médio.  

[...] flexibilizar a estrutura do ensino, possi-
bilitando o acesso ao ensino superior, inde-
pendentemente do tipo do curso que o aluno 
tivesse feito anteriormente. Por outro lado, a 
flexibilidade se dava, também, em nível da mi-
gração interna do aluno que, através do meca-
nismo de aproveitamento de estudos, poderia, 
a partir de então, migrar de um ramo para ou-
tro de ensino, sem ter de recomeçar como se 
nada houvera antes (CARNEIRO, 2007, p. 25).

 
O questionamento que se faz é: A LDB 

(1996) reconheceu a Arte Visual e o Desenho 
como ferramenta de suporte ao educador? 
É importante salientar que a arte sempre es-
teve presente em nossas vidas e é utilizada 
desde o princípio da humanidade cumprin-
do as mais diferentes funções, sendo que, 
em um primeiro momento, a arte significava 
divertimento. Com o tempo, passou a repre-
sentar crenças religiosas e a ser instrumen-
to de cura para diversos males. Já na Grécia 
antiga, por exemplo, os doentes se reuniam 
nos templos de cura e, além de receberem 
tratamento através de chás e intervenções 
divinas, assistiam às representações musi-
cais, teatrais e outras manifestações artís-
ticas como parte de tratamento medicinal.
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O objetivo desse estudo centra-se em 
elucidar sobre o que é arte e descrever os 
principais aspectos e a fundamentação da 
Arte Visual e do Desenho Infantil, inserido 
no Currículo da Educação, avaliando os re-
sultados e contribuições didáticas do De-
senho Infantil no Processo Educacional.

 
Justifica-se esse estudo de pesquisa a par-

tir da necessidade de compreensão sobre 
as características e a importância da Arte 
na Educação Infantil, atentando essa abor-
dagem para fortalecer a convicção de que o 
desenho é uma excelente ferramenta de de-
senvolvimento infantil, sendo também um 
exercício da inteligência humana e que na 
fase da educação infantil permite que a crian-
ça brinque e verbalize seus pensamentos e 
sentimentos, registrando no papel sua iden-
tificação, uma vez que a temática do presen-
te estudo de pesquisa partiu da necessidade 
de compreensão sobre as características e 
a importância da Arte na Educação Infantil, 
sendo importante salientar que a arte como 
“meio de expressão do ser humano” sempre 
despertou interesse de estudo e teve diver-
sos momentos na história da humanidade.

 
Com base nesses pressupostos este arti-

go também permite uma reflexão, para que 
o educador faça uso dessa ferramenta como 
subsídios para o desempenho de sua missão.

HISTÓRICO DO ENSINO DE ARTE 
NO BRASIL

Fazendo um breve histórico do caminho per-
corrido pelo Ensino de Arte no Brasil, é possível 
observar que existem vários direcionamentos 
com relação à finalidade do reconhecimento 
como área de conhecimento, principalmen-
te, aos cursos oferecidos pelas Instituições 
e que refletem na postura dos Docentes.

Assim, é possível verificar que há divergên-

cias nos interesses das Políticas Educacionais 
e das Políticas Pedagógicas do Ensino da Arte, 
sendo possível concluir que a Arte como Com-
ponente Curricular é compreendida como 
algo filosófico e humanista, por meio das ten-
dências tradicionalistas e da Escola Novista.

No decorrer dos séculos, a Escola e os Edu-
cadores começaram a basear suas aulas em 
livros didáticos, apostilas ou, ainda, de acor-
do com a visão do professor ou da Institui-
ção de Ensino. Neste modelo de Educação 
do Ensino da Arte, a escola acaba por ensinar 
somente o que está atrelado à visão do pro-
fessor, que acaba por transmitir de forma re-
petida, se limitando a transmitir o conteúdo.

Na Pedagogia adotada pela Escola Nova, as 
Instituições de Ensino Brasileiras adotaram 
outras Práticas Pedagógicas, no qual o ensino 
passou a ser centralizado no ritmo de desen-
volvimento próprio de cada criança, valori-
zando suas necessidades, estimulando outras 
maneiras de expressar e, sobretudo, valori-
zando o entendimento do mundo em que vive.

Gullar (2006, p. 152) revela que o mun-
do que o artista cria parte das suas expe-
riências, ou seja, “daquilo que ele conse-
gue enxergar no mundo, na sua cultura”. 
Sendo assim, é possível compreender que 
a Arte parte sempre de dentro do indiví-
duo, trazendo uma bagagem de sentimen-
tos, interesses, valores e conhecimentos.

No Século XX, mais precisamente na Dé-
cada de 70 e 80, a Disciplina de Arte, de-
nominada Educação Artística no Currículo, 
foi considerada um grande avanço, princi-
palmente na questão da compreensão do 
papel da Arte como contribuição no desen-
volvimento dos alunos por meio dos pensa-
mentos inovadores. Entretanto, Gullar (2006) 
revela que o efeito desse avanço, acabou 
sendo incoerente, pelo fato de que a duran-
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te sua formação os professores não eram 
estimulados a trabalharem com as várias 
linguagens artísticas como, por exemplo, as 
Artes Plásticas, a Educação Musical e as Ar-
tes Cênicas, sendo essas linguagens que ne-
cessitavam pertencer ao Currículo Escolar.

Sendo assim, é possível concluir com os es-
tudos de Gullar (2006) que a Educação, du-
rante a década de 70 e 80, vivia um conflito 
em relação a teoria e a prática, pois os pro-
fissionais que atuavam em Educação Artística 
se baseavam nos Guias Curriculares ou nos 
poucos livros didáticos disponíveis sobre a 
disciplina, não proporcionando aulas com fun-
damentos metodológicos e nem orientações.

Gullar (2006) relata, ainda, que referente 
à Formação Acadêmica dos Professores de 
Educação Artística, não haviam bases con-
ceituais, o que acaba por contribuir para 
formar professores inseguros; professores 
que buscavam por diversificar suas aulas 
com atividades musicais ou produções cor-
porais mesmo sem ter formação adequada.

No final dos anos 80, surge o movimento 
Arte-Educação, que de acordo com Gullar 
(2006) tem o objetivo de oferecer uma estru-
tura ao profissional, estimulando um trabalho 
voltado ao movimento nas aulas de Artes. As-
sim, o movimento traz a tona discussões so-
bre a formação acadêmica e a formação con-
tinuada do educador, no sentido de ampliar 
o conhecimento e estimular suas habilidades.

Conforme os Parâmetros Curriculares Na-
cionais de Artes (1997, p. 41-42):

Tendo em conta os três eixos como articula-
dores do processo de ensino e aprendizagem

acredita-se que, para a seleção e a ordenação 
dos conteúdos gerais de Artes Visuais, Música,

Teatro e Dança por ciclo, é preciso conside-
rar os seguintes critérios:

• conteúdos compatíveis com as pos-
sibilidades de aprendizagem do aluno;

• valorização do ensino de conte-
údos básicos de arte necessários à

formação do cidadão, consideran-
do, ao longo dos ciclos de escolaridade,

manifestações artísticas de po-
vos e culturas de diferentes épocas,

incluindo a contemporaneidade;
• especificidades do conhecimento e da 

ação artística. (PAR METROS CURRICULA-
RES NACIONAIS DE ARTE, 1997, p. 41-42).

Em 1988, com a promulgação da Consti-
tuição, iniciam-se as discussões sobre a Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
que seria sancionada apenas em 20 de de-
zembro de 1996. Convictos da importância 
de acesso escolar dos alunos de ensino bá-
sicos também à área de Artes, houve mani-
festações e protestos de inúmeros educado-
res contrários a uma das versões da referida 
lei, que retirava a obrigatoriedade da área.

Na década de 90, a partir desta conscien-
tização dos professores e as discussões ad-
quiriram concepções e metodologias para o 
processo de ensino- aprendizagem de Artes 
nas Instituições de Ensino. Santoro (s/d, p. 
11-12) esclarece que “com a conscientiza-
ção da importância do Ensino da Arte como 
área de conhecimento, surgiram novas ten-
dências curriculares em Artes”, fazendo com 
que fosse incluída no Currículo como área, 
tendo conteúdos voltados à Cultura Artística.

Assim, iniciou-se um movimento no sentido 
de valorizar o fazer artístico; como até então 
só se valorizava a leitura e os cálculos; propor-
cionando ao educador de Arte espaço para 
estimular seu aluno a ter um olhar criativo em 
relação a sua própria produção e de seus pares.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

514

A palavra “arte” vem do latim ars, e signi-
fica técnica ou habilidade. De um modo ge-
ral, é entendida como atividade humana li-
gada a manifestações de ordem estética.

A definição do termo “estética” varia de 
acordo com a cultura de cada época, prin-
cipalmente devido às considerações do que 
é belo e o que não é belo. Portanto, aqui, 
vamos defini-la apenas como uma “har-
monia das formas e coloridos”, de acor-
do com o registro no dicionário Michaelis.

Da mesma forma, o conceito do que é arte 
também varia de acordo com a cultura de cada 
época. Para os nossos estudos, vamos definir 
arte como a técnica/habilidade de desenvol-
ver um conjunto de ações criativas usando a 
percepção, a emoção e as ideias, tudo ligado 
à imaginação. O objetivo da arte é estimular 
os vários níveis da mente humana, chaman-
do a atenção de um ou mais espectadores.

Em todas as suas manifestações, a arte é 
uma demonstração de saberes, emoções, 
ideias e fatos transformados em símbo-
los. Sentir uma obra de arte é, muitas ve-
zes, mais importante do que entendê-la.

Se por um lado a arte transmite emoção, por 
outro, ela pode causar estranhamento, porque 
a atividade artística é individual e variável, 
marcada pela sensibilidade, a personalidade 
e os interesses de cada ser, podendo reve-
lar uma relação com a sociedade e o mundo.

Para enriquecer nossos estudos, a seguir, va-
mos fazer um passeio por alguns dos principais 
momentos da história da humanidade e saber 
como a “arte” se modificou através dos tempos.

Costuma-se separar a Histó-
ria da Arte em cinco momentos:

1) Pré-história; 2) Idade Antiga; 3) Idade Média; 
4) Idade Moderna; 5) Idade Contemporânea.

Esse é um período encantador da História 
da Arte, pois não foi registrado por nenhum 
documento escrito. Tudo o que se sabe dos 
homens desse tempo é resultado de pes-
quisas da Arqueologia, a ciência responsável 
por estudar as culturas e modos de vida do 
passado a partir da análise de restos mate-
riais. A Pré-História é dividida em três perío-
dos: paleolítico, neolítico e idade dos metais.

Período Paleolítico (Idade da Pedra Lasca-
da): O artista pintava os seres, os animais, ou 
seja, a natureza em geral, do modo como a 
via. Considera-se que a arte era realizada por 
caçadores e que fazia parte de uma tarefa de 
magia: o pintor-caçador acreditava ganhar 
poderes ao matar um animal e representá-lo 
ferido em um desenho. Utilizavam as pintu-
ras rupestres, isto é, feitas em rochedos e 
paredes de cavernas. O homem deste perí-
odo era nômade, ou seja, sem moradia fixa.

Período Neolítico (Idade da Pedra Poli-
da): Neste período o homem deixa de ser 
nômade, surgindo com isso a agricultura, 
a cerâmica e arquitetura. Surge também o 
comércio e o dinheiro, que era represen-
tado por sementes. A arte assume tons 
exagerados e as imagens não reproduzem 
mais a natureza tão fielmente. Começa, 
aqui, as representações da vida em grupo.

Idade dos Metais: A descoberta do cobre, 
do estanho, do bronze e a formação de ro-
tas comerciais marcam este período. A arte 
torna-se decorativa e com formas mais de-
finidas. Aqui surge a metalurgia e, conse-
quentemente, o ferro. É o período em que 
nascem as primeiras cidades e a escrita.

Da Idade Antiga, destacamos as três so-
ciedades mais importantes desse perío-
do, quais sejam: a egípcia, grega e romana.
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Arte Egípcia: No Egito se desenvolveu 
uma das principais civilizações da Antigui-
dade, com uma organização social compli-
cada, mas de uma rica produção cultural. A 
religião é característica marcante do povo 
egípcio, pois acreditavam em deuses que 
poderiam interferir na história humana e 
achavam que a vida após a morte era mais 
importante do que a que viviam no presen-
te. Em homenagem aos mortos, erguiam 
templos funerários e túmulos grandiosos.

Arquitetura: As pirâmides do deserto de Gizé 
são as obras arquitetônicas mais famosas e fo-
ram construídas por importantes reis do An-
tigo Império: Quéops, Quéfren e Miquerinos.

As pirâmides tinham base quadrangular e 
eram feitas com pedras que pesavam cerca de 
vinte toneladas. Incrivelmente lapidadas, as 
pirâmides mediam dez metros de altura com 
uma porta que mirava para a estrela polar, a 
intenção era seu brilho bater sobre a múmia. 
Por dentro, um verdadeiro labirinto levava 
em direção à câmara funerária, local onde 
estava a múmia do faraó e seus pertences.

As esfinges, outra marca da cultura egíp-
cia, são uma espécie de estátua, formadas 
pelo corpo de um leão (que representa força) 
e por uma cabeça humana (que representa 
sabedoria). Eram colocadas nos corredores 
de entrada do templo para afastar os maus 
espíritos. A mais famosa é a Esfinge de Gizé.

Os Obeliscos são colunas de pe-
dras colocadas em frente aos tem-
plos para materializar a luz solar, geral-
mente formadas de granito vermelho.

Escultura: Os escultores egípcios repre-
sentavam os faraós e os deuses em posições 
serenas e sem demonstrar emoção, quase 
sempre de frente. Feitas de pedras, as es-
culturas pretendiam traduzir uma ilusão de 

imortalidade, por isso exageravam as pro-
porções do corpo humano, dando às figu-
ras uma impressão de força e de majestade.

Pintura: A decoração colorida era um 
poderoso elemento das atitudes reli-
giosas. Suas características gerais são:

- Ausência de três dimensões; - Colori-
do a tinta lisa, sem claro-escuro. -Frontali-
dade: o tronco da pessoa era representa-
do sempre de frente, enquanto sua cabeça, 
suas pernas e seus pés eram vistos de perfil.

Quanto maior era a importância na socie-
dade, maior era a pintura que a represen-
tava, seguindo esta ordem: o rei, a mulher 
do rei, o sacerdote, os soldados e o povo.

Arte Grega: Se a arte egípcia é uma arte do 
espírito, a arte grega é da inteligência. Seus reis 
não eram deuses, mas seres inteligentes e jus-
tos que se dedicavam ao bem-estar do povo.

O artista grego se empolga com a vida 
e tenta, por meio da arte, demonstrar 
suas manifestações. Na constante bus-
ca da perfeição, ele cria uma arte inte-
lectual marcada pelo ritmo e equilíbrio.

Características: - O racionalismo; ou 
seja, a razão. - O amor pela beleza: - O ho-
mem como centro do universo, “a medi-
da de todas as coisas”: - A democracia.

Arquitetura: O que chama mais atenção nos 
templos gregos é a medida proporcional en-
tre a entrada e os fundos. O templo era cons-
truído sobre uma base de três degraus. No 
degrau mais elevado eram erguidas as colu-
nas que sustentavam um entablamento hori-
zontal, que é uma espécie de laje. As colunas 
e o entablamento eram construídos segundo 
os modelos da ordem dórica, jônica e coríntia.

- Ordem Dórica - expressava o pensamento. 
Sendo a mais antiga das ordens arquitetônicas 
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gregas. a ordem dórica, por sua simplicidade 
e severidade, empresta uma ideia de solidez e 
imponência. Representa a forma do homem.

- Ordem Jônica - Repre-
sentava a graça e o feminino.

OS PRIMEIROS PASSOS DAS 
MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
        
No Brasil os primeiros jardins de Infân-

cia surgiram em São Paulo e Rio de Janeiro 
com caráter assistencialista. Nas décadas de 
70 e 80 com as mudanças e a industrializa-
ção do país, as mulheres entram no traba-
lho assalariado o que exige a ampliação do 
atendimento educacional para as crianças 
de quatro a seis anos de idade e posterior-
mente para as crianças de zero a três anos.

O atendimento institucional à criança pe-
quena, no Brasil e no mundo, apresenta ao 
longo de sua história concepções bastan-
te divergentes sobre sua finalidade social. 
Grande parte dessas instituições nasceram 
com o objetivo de atender exclusivamente 
às crianças de baixa renda. O uso de creches 
e de programas pré-escolares como estraté-
gia para combater a pobreza e resolver pro-
blemas ligados à sobrevivência das crianças 
foi, durante muitos anos, justificativa para a 
existência de atendimentos de baixo custo, 
com aplicações orçamentárias insuficientes, 
escassez de recursos materiais; precarie-
dade de instalações; formação insuficien-
te de seus profissionais e alta proporção de 
crianças por adulto  (BRASIL, 1998, p.18). 

O cenário de mudanças que o país vivencia 
cumula com a promulgação da Constituição 
Federal em 1988, o Estatuto da Criança e 
do Adolescente em 1990 e a Lei de Diretri-
zes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº 
9394/1996. A Constituição Federal de 1988 

vem garantir que é dever do Estado à criança 
ser atendida em creches e pré-escolas. A LDB 
(1996) institucionaliza que a Educação Infan-
til é uma etapa da Educação Básica e mere-
ce uma pedagogia voltada para a infância.

A LDB 9394/96, trouxe o Ensino da Arte 
para educação básica. Durante muito tempo 
o Ensino da Arte nas escolas estava exclu-
ído e era visto como passatempo ou estava 
para ocupar o tempo disponível. Era a dis-
ciplina que não tinha relevância para a gra-
de curricular, estava presente, mas não era 
dada a importância necessária. A LDB (1996) 
traz muitas mudanças para educação na-
cional e essas acontecem também na arte.

A CONTRIBUIÇÃO DA  ARTE VISUAL 
E O DESENHO INFANTIL 

De acordo com vários autores em consenso, 
a criação artística contribui para um proces-
so de formação do aluno, para que construa 
um relacionamento interpessoal e também 
promova um domínio corporal. Desta forma, 
o fazer Arte vai além de simplesmente ofe-
recer lápis, caneta, folha de papel, é preciso 
que o educador ofereça meios que estimule a 
criatividade e imaginação, por exemplo, com 
um pedaço de carvão ou um graveto é possí-
vel ter o mesmo resultado de um lápis. Cava 
(2009) e Bombonato & Farago (2016) reve-
lam que a criança, desta forma ao fazer Arte, 
conhece a si mesmo e o mundo que o cerca.

O educador deve propiciar aos alunos um 
ambiente adequado, com diversas superfícies, 
materiais e instrumentos, de forma que te-
nham contato com uma gama maior de possi-
bilidades para se expressar. Com mais recursos 
e mais estímulos ele poderá conhecer novas 
técnicas, novos materiais, texturas, misturas 
de cores e tintas, desenvolvendo seus sen-
tidos e posteriormente sua intelectualidade.
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Essa mudança não foi apenas nominal, 
mas de toda a estruturação que envol-
ve o tratamento de uma área de conhe-
cimento. De atividades esporádicas de 
cunho mais próprio de relaxamento e re-
creação, passa-se ao compromisso de cons-
truir conhecimentos significativos em arte.

Ferreira (2005) explica que a arte é uma for-
ma de sentir a vida e ao se sensibilizar diante 
do mundo as crianças se tornam quase sem 
se dar conta em melhores seres humanos, 
pelo fato tão fácil de permitir expressar o seu 
mundo interno de uma forma que, além do 
mais os estimulam a criar, aprender e inovar.

Como se fosse pouco, a arte nas crianças po-
tencializar suas capacidades intelectuais, mas 
também o faz com a comunicação entre pais e 
filhos em idades muito precoces, porque por in-
termédio dos desenhos, da pintura e inclusive 
da dança, os pais poderão conhecer um pouco 
mais dos seus filhos. Por que isso acontece? 
Porque ajuda para que exista mais diversão 
e, portanto, o vínculo afetivo será melhorado.

Além do mais, também é importante a arte 
nas crianças pequenas porque as fazem pen-
sar em si mesmas, tanto internamente como 
externamente. Com os desenhos, as mas-
sas de modelar ou as pinturas necessitam 
utilizar as partes do corpo para poder ex-
pressar a sua arte, pontuando que a arte in-
fantil tem muitos significados, uma vez que 
elas expressam sua criatividade sem limites. 

É de grande importância que o aluno desen-
volva a capacidade crítica e por intermédio da 
experiência pessoal sua própria compreensão 
da obra. O importante é a criação. É necessário 
que se ofereça diversas opções artísticas para 
que o aluno possa construir a sua interpreta-
ção baseada num contexto de diversidade e 
não em uma única obra, sempre supervisiona-
do pelo trabalho do professor. Assim, a Arte é 

conhecimento e ao ser trabalhado em sala de 
aula possibilita a ampliação da visão crítica.

A arte na educação como expressão pes-
soal e como cultura é um importante ins-
trumento para a identificação cultural e 
o desenvolvimento individual. Por meio 
da arte é possível desenvolver a percep-
ção e a imaginação, apreender a realida-
de do meio ambiente, desenvolver a ca-
pacidade crítica, permitindo ao indivíduo 
analisar a realidade percebida e desenvolver 
a criatividade de maneira a mudar a realida-
de que foi analisada (BARBOSA, 2002 p. 18). 

Barbosa (2002), também afirma que a arte é 
cognição, é profissão, é uma forma diferente da 
palavra para interpretar o mundo, a realidade, o 
imaginário e é conteúdo. Como conteúdo, arte 
representa o melhor trabalho do ser humano‖.

Segundo Mèredieu (2006) o desenho, a 
pintura e a colagem das crianças são marcas 
que elas deixam a partir de sua relação com o 
mundo, em diálogo permanente com seu ima-
ginário. São marcas pessoais. Portanto, é mui-
to importante percebermos que cada criança 
tem um jeito próprio de se expressar: traços 
com mais vigor ou mais leves, ocupando o 
espaço todo ou apenas um cantinho, usando 
muitas cores ou escolhendo apenas uma etc. 
Nós professores (as), que lidamos dia a dia 
(sic) com meninos e meninas e suas produ-
ções culturais, seremos capazes de reconhe-
cer a produção de cada criança mesmo que 
não tenha nome escrito se possibilitarmos 
que os pequenos se expressem com autoria.

Ferreira (2005), Cava (2009) e Bombona-
to & Farago (2016) revelam que a literatura 
e várias publicações em livros, editoriais, re-
vistas, tem estampado relatos de psicólogos 
e pedagogos que promoveram pesquisas e 
estudos  com  crianças  que  tiveram  educa-
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ção  artística  espontânea  e lúdica, revelando 
depoimentos fascinantes sobre  a Arte Visu-
al e o Desenho no Desenvolvimento Infantil.

      

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Artes Visuais são uma forma que a crian-
ça tem de expressar-se com sua visão de 
mundo e com isso desenvolver-se nas dimen-
sões afetiva, motora e cognitiva, utilizando 
as diferentes linguagens artísticas que com-
põem as artes visuais, tendo a oportunidade 
de construir, criar, recriar e inventar, tornan-
do-se um sujeito ativo e crítico na sociedade.

As Artes Visuais são uma forma que a crian-
ça tem de expressar-se com sua visão de 
mundo e com isso desenvolver-se nas dimen-
sões afetiva, motora e cognitiva, utilizando 
as diferentes linguagens artísticas que com-
põem as artes visuais, tendo a oportunidade 
de construir, criar, recriar e inventar, tornan-
do-se um sujeito ativo e crítico na sociedade. 

Em uma perspectiva histórica, as Artes Vi-
suais percorreram um longo caminho para 
serem reconhecidas institucionalmente. Na 
medida em que a criança conquistou seu lu-
gar na sociedade como participante ativa da 
construção do seu conhecimento, as diferen-
tes linguagens das Artes Visuais passaram a 
ser objeto de estudo por muitos teóricos, que 
perceberam a necessidade de elas serem tra-
balhadas, em especial, na Educação Infantil.

É preciso considerar que arte e litera-
tura permitem mobilizar sentimentos in-
tensos e desenvolver o imaginário. Pos-
sibilitar essa vivência permite ao sujeito 
trabalhar seus desejos e ansiedades, trans-
pondo o real por meio da atividade simbólica. 

As diversas percepções conectam-se aos 
movimentos, às ações e aos relacionamentos, 

que, de um lado, refletem o mundo interno 
e, de outro, as exigências do mundo externo, 
às quais, para sobreviver, somos obrigados 
a nos adequar. Baseando-nos nessa ques-
tão, desenvolvemos a próxima categoria.

 
De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional, o ensino das artes passou 
a ser um componente curricular obrigatório, 
nos diversos níveis da educação básica, de 
forma a promover o desenvolvimento cultural 
dos alunos. Além das Artes Visuais trabalha-
rem o afetivo e a interação social da criança, 
elas contribuem para o desenvolvimento da 
motricidade infantil e de outros conteúdos 
trabalhados em sala de aula que irão refletir, 
futuramente, na vida pessoal, escolar e pro-
fissional do indivíduo.  Cada movimento, ex-
pressão ou recorte de papel constitui-se num 
direito que a criança tem de conhecer o mun-
do, expressar seus sentimentos sem a fala.

Muitas escolas utilizam esses recursos 
para a formação da criança como um ser 
completo, trabalhando-os não como pas-
satempo ou um recurso decorativo, mas 
sim como uma forma de aprendizagem lú-
dica, repleta de objetivos importantes no 
desenvolvimento da criança. Expressando-
-se no papel, com argila, na tela, fazendo 
colagem, a criança faz arte naturalmente. 

A arte proporciona um contato direto com 
nossos sentimentos, despertando no indiví-
duo maior atenção ao seu processo de sentir. 
As Artes Visuais e o conhecimento da imagem 
são de grande importância na Educação Infan-
til, se tornam fundamentais para o desenvol-
vimento cognitivo, afetivo, motor e percep-
tivo da criança. É importante utilizar a Arte 
como um recurso que auxilia na formação da 
criança, trabalhando-a não como passatempo 
ou um recurso decorativo, mas sim como uma 
forma de aprendizagem, cheia de objetivos 
importantes no desenvolvimento do aluno.
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INCLUSÃO E DESENVOLVIMENTO DO ALUNO COM AUTISMO NO 
ENSINO REGULAR

RESUMO: O presente trabalho busca refletir sobre a inclusão do autista na escola regular, 
descrevendo suas características principais e como se dá sua educação. A intenção é entender 
o autista, em grande parte sem possibilidades de verbalização e, de acolhimento da família, 
da equipe multidisciplinar; bem como analisar suas possibilidades de evolução. Estima-se em 
torno de 2 milhões de autistas no Brasil. Quanto antes iniciar o atendimento, melhores as 
chances de progresso. Para que a inclusão na escola regular tenha êxito são imprescindíveis 
salas de AEE e educadores especializados que sejam capazes de avaliar sua eficácia e problemas 
de comportamento, organizar sistemas de trabalho e estabelecer estratégias, mas, sobretudo, 
o professor precisa levar o educando a ser capaz de transmitir tudo o que deseja. Portanto, 
é primordial que todos, família, educadores, escola e especialistas tenham consciência do 
seu papel. Todos os indivíduos precisam saber respeitar as diferenças, para que a educação 
do futuro abranja a todos, e não apenas uma minoria privilegiada. O ser humano precisa ser 
compreendido em sua totalidade vital. Os trabalhos com essas crianças, que logo se tornará 
um adulto, precisam abranger vários setores. Espera-se que os progressos conquistados em 
outros países cheguem logo ao nosso país e ampliem as chances de sua evolução. 

Palavras-chave: Autismo; Inclusão; Escola Regular; AEE; Família.
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INTRODUÇÃO

Ao longo dos anos, a proposta da educa-
ção inclusiva veio se constituindo em uma 
área de interesse, de preocupação e de es-
tudos por parte da educação comum, em 
virtude dos grandes desafios enfrentados 
por todos os profissionais da educação, por 
famílias e até mesmo pelos próprios alu-
nos para atuarem nessa proposta de ensino.

A Educação Inclusiva não é uma tarefa fá-
cil. Diversas pessoas são envolvidas no pro-
cesso, uma depende da outra e todas depen-
dem do governo, das autoridades do país.

Algumas das dificuldades em se admitir 
a questão da inclusão na educação regular 
brasileira podem ser pontuadas aqui como 
questões mais amplas de estudo: Como 
contribuir para que essa inclusão ocorra 
de fato, indo além de uma simples matrí-
cula no ensino comum? Como uma criança 
com Autismo pode estudar em uma esco-
la destinada a crianças “normais”? A escola 
está preparada para receber essa criança? 

A inclusão escolar presume que todas as 
crianças sejam capazes de acompanhar o pro-
cesso de educação regular independentemen-
te de suas limitações. A inclusão tem como ob-
jetivo assegurar a presença do educando com 
deficiência em sala comum do ensino regular 
e o desenvolvimento de práticas pedagógicas 
para a permanência e o êxito escolar desses 
estudantes. Todavia, para alcançar esse pata-
mar, a escola precisa ser democrática e aberta à 
diversidade (ENRICONE; GOLDBERG, 2008).

As políticas nacionais de educação especial, 
embasadas nos direitos humanos, adotam 
por meio da educação inclusiva, uma pos-
tura de não discriminação e de inclusão de 
indivíduos com deficiências, incluindo aque-
les com autismos. Porém, a inclusão escolar 

desses educandos consiste numa questão 
complexa, diante das particularidades do 
autismo, dentre os quais se destaca a difi-
culdade de socialização (MANTOAN, 2006).

Nesse sentido, este trabalho tem como 
propósito refletir sobre a inclusão do autis-
ta na escola regular, procurando entendê-lo 
em suas peculiaridades, em grande parte sem 
possibilidades de verbalização e, de acolhi-
mento da família, da equipe multidisciplinar.

O autismo ou síndrome transtorno invasi-
vo do desenvolvimento, continua sendo um 
mistério, do qual se desconhece a origem, 
e assola milhares de famílias, modificando a 
trajetória e, imprimindo em cada ser, a opor-
tunidade de ampliarem suas consciências. 

Os pais vão passar por dores, momentos de 
angústia, descrença, revolta, entre outros sen-
timentos. Com a aceitação de diagnóstico, ex-
purgando culpas e recebendo a dificuldade que 
se apresenta com uma atitude corajosa, ter-
-se-á um avançado passo para as intervenções 
que se fizerem necessárias (PIMENTA, 2019).

As doenças fazem parte da existência, em 
razão da constituição física, dos fenômenos 
biológicos a que está sujeito o homem e, como 
lida com as emoções. Ocorre que ela é o re-
sultado de desequilíbrio energético do corpo, 
por causa das formas de agir, de alimentar sua 
alma e seu corpo. A forma unilateral do ho-
mem lidar com sua vida, enfraquece a estru-
tura física e mental e, os medicamentos vão 
cuidar dos sintomas; sem eliminar a causa.

É necessário olhar o indivíduo em sua to-
talidade, considerando o doente e, não 
a doença, tentando compreender todo 
o processo de adoecer, desse desequi-
líbrio interior (BELISÁRIO JR., .2010).
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Imensa é a responsabilidade dos pais na 
condução dos filhos, nos valores a serem 
passados, no que eles compreendem do 
mundo, na fala não verbal, na afetividade e 
na expressão própria do ser em desenvolvi-
mento. Na criança com autismo, os pais têm 
de lidar com suas imperfeições, mas podem 
perceber que todos, indistintamente, são 
seres singulares e únicos (ARAÚJO, 2010).

Como metodologia foi utilizada a Pesqui-
sa Bibliográfica, com o intuito de pesqui-
sar em livros, artigos, sites da Internet, au-
tores que abordem a questão do autismo.

Com base na bibliografia utilizada, foi pos-
sível ter uma visão do que é feito na Europa 
– França em especial –, nos Estados Unidos 
e no Brasil. São três realidades distintas, com 
o que cada um alcançou cientificamente, na 
conquista de direitos para as crianças. Mes-
mo no nosso país, as poucas possibilidades de 
intervenção, não contam com todos os pro-
fissionais de saúde e educação e, cada qual 
tem de procurar um aprimoramento pessoal.

Para a população com melhores condi-
ções financeiras, algumas portas se abrem, 
mas ainda não se conta com todos os re-
cursos de outros países. Aos demais brasi-
leiros, enfrenta-se o caos da saúde pública, 
do desconhecimento do autismo, da falta 
de oportunidade para sua evolução. Na se-
quência, a medida do diagnóstico preco-
ce, não se efetua e a criança fica à margem 
de um tratamento adequado; com prejuízo 
de seu ser para o futuro (PIMENTA, 2019).

O consenso dos profissionais, cientistas, 
é por uma intervenção o mais cedo possí-
vel, na vida dessas crianças e, que os ho-
mens que estão à frente da ciência se unam, 
para ampliar as conquistas e diminuir a ri-
gidez que separa linhas de pensamento.

O AUTISMO

Este capítulo se propõe a discorrer sobre o 
autismo, com base na perspectiva de vários es-
tudiosos, despertados pela forma dessa crian-
ça em evolução. Muitas vezes, o progresso, 
mola propulsora para novas descobertas, se faz 
pela curiosidade, empenho desses cientistas.

Esses homens não partem da mesma li-
nha de raciocínio; assim como tipos di-
ferentes de pessoas e, tipos diversos de 
tratamento. Ao final quem ganha é o ho-
mem e, que depois, somem esforços para 
a melhor forma desse ser se expandir.

Segundo Siegel (2008), o entendimento do 
autismo como uma subcategoria dos trans-
tornos globais do desenvolvimento é recente; 
se levar em conta, tantas outras descobertas 
do homem. A percepção de que são pessoas 
com um psiquismo diferente e, muito se têm 
de estudar sobre sua etiologia, faz-nos com-
preender as limitações do homem “normal”.

CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO

O autismo não é uma doença como as inú-
meras conhecidas pelo homem, em virtude 
do conjunto de sinais e sintomas, com mui-
tas variáveis. Ainda não está claro como ela 
se processa no organismo, mas no seu iní-
cio de vida, a mãe pode achar ter um bebê 
quieto, tranquilo; quando ele também está 
lutando neste mundo para viver (AMY, 2001).

De acordo com Siegel (2006), indepen-
dente das características próprias de cada 
criança, os pais não podem excluir o auxí-
lio do profissional da saúde. É na anamne-
se colhida com os pais, que se chega a um 
entendimento. Assim como outras crianças 
com prejuízos de ordem emocional, física 
ou mental, a experiência é de que, quanto 
mais cedo se der o parecer médico, mais ra-
pidamente a criança começa a ser cuidada.
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É preciso ter critérios na avaliação des-
sa criança, pois, algumas características 
podem ser encontradas em outros distúr-
bios; sejam de ordem psicológica, psiqui-
átrica ou do desenvolvimento. Também é 
necessário reconhecer que alguns sinais, 
podem ser vistos nas pessoas ditas normais.

Para auxiliar nesse sentido, há o Manu-
al de Diagnóstico e estatística de Doenças 
Mentais (DSM-IV), elaborado por psiquiatras 
americanos e os critérios da Organização 
Mundial de Saúde, na classificação interna-
cional de doenças (CID-10). “... O DSM-IV é 
um sistema focado nos sintomas, os quais 
posteriormente definem categorias. O CID-
10 é um sistema que busca definir um único 
nível diagnóstico capaz de explicar os pro-
blemas do paciente” (ARAÚJO, 2010, p. 15).

Para explicar o autismo, o Manual de Diag-
nóstico e Estatística coloca-o como “dis-
túrbios globais do desenvolvimento” e, na 
Classificação Internacional de Doenças, é co-
nhecido como “transtorno invasivo do desen-
volvimento”. Já na Classificação Psiquiátrica 
Francesa, é tratado como autismo e, faz par-
te do grupo de psicose infantil. Todas as três 
denominações partem dos estudos iniciais de 
Kanner, mas no desenvolvimento das ideias, 
foram para outros caminhos (ARAÚJO, 2010).

No Brasil, utiliza-se dos critérios da Classifi-
cação Internacional de Doenças localizando-o 
como Transtorno Invasivo do Desenvolvimen-
to. Ele existe, portanto, desde o nascimento e 
os especialistas já desenvolveram estudos que 
mostram alterações biológicas no feto em for-
mação; dentre outros aspectos (SIEGEL, 2006).

Conforme Mello (2005), esse pequeno ser 
parece não compreender a fala do adulto, 
pois, pode haver déficits auditivos e/ou vi-
suais, em virtude do desenvolvimento pre-
judicado de seu cérebro no processar as in-

formações. Consequentemente, a fala fica 
prejudicada e pode ocorrer da criança repe-
tir o que foi dito. A ecolalia dá sinais de que 
sua psique está se desenvolvendo, mesmo 
que não entenda o significado da palavra.

A criança não consegue ligar ideias aos fatos, 
pois, seu pensamento é concreto e não conse-
gue fazer generalizações, abstrações. Ela não 
consegue entender os vários significados de 
uma palavra e elaborar julgamento. Já um fato 
isolado, ela consegue entender (MELLO, 2005).

Muitas vezes, a criança pode estar ligada com 
alguma sensação particular, por exemplo, nos 
ruídos vindos do seu corpo, ou no vento, que 
move seu cabelo e, assim, a capacidade de es-
tar atento a outra pessoa se torna prejudicada.

Junto com outras crianças, não interage; 
seja pela ausência ou dificuldades em sua 
fala, ou por não saber iniciar uma conversa-
ção. Seus movimentos motores são repetiti-
vos ou são sempre os mesmos. Ela pode, por 
exemplo, bater uma mão na outra e o cole-
ga ao seu lado não entender (MELLO, 2005).

A criança autista pode passar horas folhean-
do revistas, se detendo em cores, detalhes, ou 
se preocupar com partes de um determinado 
objeto, mas não conseguirá formar amigos; por 
suas limitações cognitivas e, por não entender 
os sentimentos do outro (PIMENTA, 2019). 

De acordo com Orrú (2008), essa criança 
tem dificuldades em lidar com mudanças, pois, 
interiormente tem suas desorganizações. 
Precisa de rotinas e, a mudança de um trajeto 
na rua, no carro, por exemplo, vai ser expe-
rimentado como desagradável e ameaçador.

As crianças também podem reagir a sons, a 
estímulos visuais, sentindo-se como desagra-
dáveis e experienciando medo, dor, confusão. 
Apesar dessa sensibilidade visual ou auditiva, 
não quer dizer que haja problemas nessas áre-
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as e, avaliados, na maioria das vezes, nada é 
detectado. A questão pode ser entendida na 
constituição do seu cerebelo (SIEGEL, 2006).

Conforme os prejuízos, ou severidade do 
autismo, a criança pode encontrar dificul-
dade no controle dos esfíncteres, pois, po-
dem não estar conectadas consigo e, seus 
sentidos ocupados com outros sons; por 
exemplo. Há também a possibilidade de 
medo do banheiro e será necessário de-
monstrar para ela, o que é feito nesse local.

AS LIMITAÇÕES DO 
DESENVOLVIMENTO DO AUTISTA

Como já visto anteriormente, o Transtorno 
Invasivo do Desenvolvimento não têm um 
padrão particular de evolução, pois, vai de-
pender das áreas que estão mais prejudica-
das; sejam biológicas, neurológicas, ou psico-
lógicas. O ambiente em que ele está inserido, 
os recursos disponíveis e como a família o vê, 
também interferem no seu desenvolvimento.

Segundo Kupfer (2004), ele é considerado 
raro e, ocorreria entre 2 a 5 casos para cada 
10.000 crianças. Atualmente, esse número 
se elevou, porque houve avanços da ciência 
e critérios mais abrangentes, ficando em tor-
no de 5 a 15 casos, para o mesmo número 
de crianças. Prevalece maior número entre os 
meninos; sendo 3 a 4 vezes sobre as meninas.

Na etiologia também se levanta a pos-
sibilidade genética, pois, pode ocorrer na 
mesma família, o nascimento de irmãos 
ou de gêmeos univitelinos. Outra possi-
bilidade seria de haver na família, pessoa 
com traços ou características mais leves, 
mas com dificuldades de comunicação, in-
telecto ou linguagem (KUPFER, 2004).

No CID-10 (2006), o autismo infantil é 
uma das subcategorias dos transtornos glo-

bais do desenvolvimento e, outras nomen-
claturas são: autismo ou psicose infantil, 
síndrome de Kanner, e transtorno autístico.

Outras subcategorias são: o autismo atí-
pico; a síndrome de Rett; o transtorno com 
hipercinesia associada a retardo mental e a 
movimentos estereotipados; a síndrome de 
Asperger; outro transtorno desintegrativo da 
infância; outros transtornos globais do desen-
volvimento e, transtornos globais não especi-
ficados do desenvolvimento (CID-10, 2006).

O autismo atípico, como o próprio nome 
diz, foge um pouco às características do 
autismo infantil. Conforme Kupfer (2004), 
ele se manifesta depois que a criança fez 3 
anos, e está associado a um retardo mental 
profundo ou com grave problema no desen-
volvimento da linguagem. Outras nomen-
claturas são: psicose infantil atípica e retar-
do mental com características autísticas.

Na síndrome de Rett, acontece uma regres-
são do desenvolvimento na locomoção, fala, 
movimentos das mãos; acompanhado de dis-
túrbios neurológicos. Por volta de 4 anos, 
inicia-se a incapacidade de coordenação dos 
movimentos musculares voluntários do tron-
co e incapacidade de executar os movimentos 
apropriados a um determinado fim; embora 
não haja paralisia. Até o presente, é encontrado 
só em meninas, estando propensas a apresen-
tar um retardo mental grave (KUPFER, 2004).

No transtorno com hipercinesia associa-
da a retardo mental e a movimentos es-
tereotipados, há um excesso anormal de 
função ou atividade motora na infância e, 
na adolescência ocorre o inverso. Não se 
sabe se o retardo mental severo vem com 
esse transtorno, ou se de um dano cere-
bral no próprio organismo (KUPFER, 2004).

Consoante Pimenta (2019), na síndrome de 
Asperger, o comportamento é estereotipado, 
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mas não há problemas de comunicação e de 
cognição. Eles têm capacidade de aprender, 
mas têm dificuldade em colocar em prática. 
Podem ocorrer crises psicóticas após a adoles-
cência. Outras nomenclaturas são: psicopatia 
autística e transtorno esquizóide da infância.

Segundo o CID-10 (2006), na subcatego-
ria de outro transtorno desintegrativo da in-
fância, pode estar associado a encefalopatia, 
mas faz-se necessário verificar se há irregu-
laridades no comportamento. Nesse tipo de 
transtorno, a criança vai seguindo seu ciclo 
de desenvolvimento, até que cessam habili-
dades aprendidas anteriormente. Isso ocorre 
em poucos meses, seguido de distanciamen-
to de áreas de interesse, maneiras motoras 
estereotipadas, padrões restritos de compor-
tamento, prejuízo qualitativo na interação so-
cial e na comunicação. Outras nomenclaturas 
são: demência infantil, psicose desintegrati-
va, psicose simbiótica e síndrome de Heller.

Quanto às subcategorias, outros transtor-
nos globais do desenvolvimento e transtornos 
globais não especificados do desenvolvimen-
to do CID-10, ficou decidido pela Organização 
Mundial da Saúde, que algumas categorias fi-
cariam sem definição para revisões futuras.

De acordo com Orrú (2008), estima-se 
que de 10 a 15% dos autistas tenham inte-
ligência preservada; 25 a 35% já estão pró-
ximos de uma deficiência mental leve e; 
os demais, ficam entre a deficiência men-
tal moderada ou profunda. Então, é de ex-
trema importância as estimulações de uma 
equipe multiprofissional e educacional.

Para auxiliar no diagnóstico, existem algu-
mas escalas para avaliar funções da criança; 
como por exemplo, a motricidade e a coor-
denação sensorial e, assim, ter condições de 
fazer um prognóstico do caso. No Brasil, de-
senvolveu-se uma escala, na qual por meio 

de perguntas e respostas positivas aos itens, 
pode-se ter sinais de ser uma criança autista.

Amy (2001) chama a atenção para as pala-
vras que serão colocadas sobre essa criança, 
pois, ao se falar em déficits, pode-se limitar o 
tratamento. Pior ainda é o profissional que não 
vê possibilidades. Ao contrário, os educadores 
percebem progresso que mostra que se deve 
conhecer melhor cada criança e estimulá-la.

Maria Montessori (1988) criou um mé-
todo de educação e não aceitava a exclu-
são dos indivíduos com deficiências. Colo-
cou-se no lugar das crianças e adequou o 
material escolar ao tamanho delas. Acre-
ditava ser possível ensinar conceitos abs-
tratos, valendo-se de material concreto.

Os educadores tinham a função de conhe-
cer essa criança individualmente, para po-
der ver o que ela era capaz de executar e, 
ensiná-la a fazer por si só. Precisavam ter a 
sensibilidade necessária para ver o que lhes 
despertava o interesse, propunham tare-
fas; além de esperar o momento adequa-
do para novos estímulos (ORRÚ, 2008).

Montessori também acreditava que no 
contato com essas crianças, havia ou-
tro tipo de comunicação não verbal e, que 
eles podiam perceber como o outro esta-
va interagindo. Nesse encontro com o ou-
tro, poderiam encontrar o caminho nelas.

Eric Scheper desenvolveu um programa 
para crianças autistas conhecido como TE-
ACCH. O mesmo obteve sucesso e muito 
ajudou os pais, pois, eles também podiam 
aplicar o método com seus filhos em casa. 
Os exercícios partiam de uma progres-
são de capacidade, de acordo com a ida-
de mental de 0 a 6 anos (MELLO, 2005).

Segundo Mello (2005), no TEACCH tra-
balha-se sons por meio de bolhas de sabão, 
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fazendo exclamação e, progressivamente au-
mentando sons com gestos. A criança pode co-
meçar a se comunicar com seus pais por inter-
médio de códigos. Também trabalha-se com a 
percepção, a motricidade fina, com exercícios.

Todo avanço é bem vindo, mas Amy (2001) 
vê restrições para as crianças com mais de 7 
anos que não tenham sido estimuladas ante-
riormente e os pais em aplicar o programa.

Outra contribuição é o da comunicação fa-
cilitada, criado por Rosemary Crossley. Ela 
partiu da ideia de que, embora haja distúrbios 
ou falta de comunicação, isso não significa 
que a pessoa não tenha uma linguagem inte-
rior. Precisa-se assim, de uma pessoa treina-
da para o papel de facilitador (ORRÚ, 2008).

O facilitador vai permitir que a pessoa es-
creva com sua ajuda em uma máquina de 
escrever, acompanhando seus movimen-
tos. O profissional tem de perceber onde a 
mãe do autista quer lhe levar e, assim, es-
tabelece-se uma forma de comunicação. 
Esse facilitador tem que ter claro que está 
lá para ajudá-lo a interagir neste mundo e 
não opor com seus pensamentos a escrita.

A INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO 
AUTISTA NO ENSINO REGULAR

Como fazer a inclusão do aluno autista na 
escola regular? Qual metodologia seguir? 

Dentre todas as características do au-
tismo, deve-se destacar o distúrbio da 
linguagem, pois ele é o maior responsá-
vel pela inabilidade na interação social.

Leontiev (2004) debate sobre a educação 
das crianças consideradas com atrasos men-
tais. O autor, primeiro coloca que, essa dife-
renciação de crianças “normais” ou com atraso 
mental é justificada pelos testes psicológicos, 

o que consequentemente já garante uma edu-
cação total para as crianças “normais” e outra 
educação para as crianças com atraso mental. 

As crianças com autismo apresentam 
uma desordem na função social e cultural 
da comunicação. Mesmo naquelas crian-
ças em que se observa a fala estruturada, 
há uma inaptidão evidente em iniciar ou 
manter situações de diálogo. O campo limi-
tado de interesses e a obstrução da desen-
voltura da criança em considerar a influ-
ência do interlocutor reduzem, em muito, 
sua participação social (GOLDBERG, 2006).

Nesse sentido, é preciso compreender as 
diferenças de comportamento das crianças 
consideradas normais e das autistas, a fim de 
que os educadores possam intervir de modo 
adequado em seu processo de inclusão es-
colar; pois, Educação inclusiva é o esforço 
efetivo coletivo para adequação do proces-
so ensino-aprendizagem às diversidades dos 
educandos, fazendo uso de medidas demo-
cráticas de inclusão incondicional do indiví-
duo com deficiência nas escolas regulares, 
almejando o exercício pleno de sua cidada-
nia (TAVARES, FERREIRA & CESAR, 2014).

Educação inclusiva não é somente um 
fato; trata-se de um processo. E como 
todo o processo tem suas etapas e pre-
cisa ser avaliado em todas elas, com res-
ponsabilidade e com olhos críticos.

Para ser inclusiva, a educação precisa consi-
derar os desejos dos educandos autistas e não 
os rótulos sobre eles, suas potencialidades, ca-
pacidades e não apenas suas limitações. Não 
se trata de negar a diversidade, mas de saber 
que existe um ser humano para além das di-
ferenças. É saber ler nas entrelinhas, enxergar 
além das aparências, presumir que diferenças 
exigem diversas intervenções pedagógicas e 
múltiplos olhares, sem, porém, reduzir o que 
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se pode ensinar, subestimando o educan-
do e suas reais possibilidades (ORRÚ, 2008).

Conforme Nunes (2018), já faz mais de uma 
década no Brasil que vem se discutindo sobre 
a inclusão, contudo, ainda se encontra nos pri-
meiros passos para a efetivação da proposta. 
A primeira barreira está na mudança de pon-
to de vista que teria que acontecer na esco-
la, de modo que a mesma pudesse rever suas 
bases de entendimento e constituição de si 
mesma que a direcionam para um aluno ideal.

O Estado de Goiás foi o primeiro a im-
plantar o processo inclusivo, segundo as 
Diretrizes da Educação nacional e outros 
dispositivos. No ano de 1999, tomou a de-
cisão de oferecer uma educação de quali-
dade para qualquer aluno (NUNES, 2019).

Para isso, a Superintendência do Ensino 
Especial da Secretaria de Educação, inves-
tiu e continua investindo na sensibilização, 
na conscientização e na capacidade das co-
munidades escolares, adequando o ambien-
te físico as instalações de suas unidades e 
também na modernização no processo de 
ensino e aprendizagem (NUNES, 2019).

A Educação Inclusiva preconiza como forma 
o atendimento educacional para alunos que 
apresentam deficiências. É identificada, em 
nossos dias, como o caminho da cidadania e 
da participação social consoante a perspecti-
va da educação para todos sem exclusão. Se-
gundo Cabral e Marin (2019, p. 14), “temos o 
direito a ser iguais sempre que a diferença nos 
inferioriza: temos o direito de ser diferentes 
sempre que a igualdade nos descaracteriza”.

Sendo assim, a escola precisa trabalhar a 
diversidade de acordo com as características 
de cada um, pois cada aluno é um ser único.

Tavares, Ferreira e César (2014) consta-
taram que, embora muitos dos Transtornos 

Globais do Desenvolvimento (TGD) tenham 
sido descritos na literatura há muitas décadas 
atrás, o autismo ainda continua desconhecido 
por grande parte da população brasileira. Até 
mesmo os professores desconhecem a respei-
to da sua origem e principais características.

A manifestação dos comportamentos este-
reotipados dos indivíduos autistas é um dos fa-
tores mais relevantes na área social, represen-
tando uma barreira notável para a instituição 
de relações entre as mesmas e seu ambiente. 
As principais características dos autistas são 
relacionadas a aspectos que estão associa-
dos de forma direta às relações interpessoais 
como abstração, linguagem/comunicação e 
interação social, desenvolvendo assim, movi-
mentos estereotipados (GOLDBERG, 2006).

Para Orrú (2008), comportamentos este-
reotipados são comportamentos diferentes, 
como sons estranhos, gritos, maneirismos 
com as mãos, movimentos do corpo, entre ou-
tros. Na atualidade, existem crianças autistas 
frequentando classes comuns, que utilizam 
recursos especializados, entre outros, e com 
educadores capazes de uma prática pedagó-
gica criativa, enfrentando o desafio imposto 
por um educando que não fala de forma direta 
com as pessoas, como é o caso dos autistas.

A autora sugere metodologias que são 
usadas com crianças com Transtornos Glo-
bais do Desenvolvimento (TGD) na atuali-
dade. Uma delas é o Treatment and Educa-
tion of Autistic and related Communication 
handicapped Children (TEACCH), que tem 
como base uma teoria psicológica conhe-
cida como Behaviorismo, segundo a qual o 
processo de ensino-aprendizagem ocorre 
por intermédio da relação estímulo-resposta.

Esse método é baseado na organização do 
ambiente físico por meio de rotinas e siste-
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mas de atividades. Assim, o ambiente é adap-
tado para facilitar que o indivíduo com autis-
mo compreenda o que se espera dele, visto 
que, conforme Schwartzman (2004, p. 239):

Indivíduos com autismo apresentam sé-
rias dificuldades no estabelecimento das 
relações entre pessoa e objeto, momentos 
de trabalho e momentos livres, relacionar 
ideias a partir do contexto no qual estão 
inseridas e ter o comportamento espera-
do. Desse modo, é primordial a maneira em 
que dispomos os móveis na sala de aula e 
como organizamos as diferentes áreas de 
trabalho (SCHWARTZMAN, 2004, P. 239).

Segundo Orrú (2008), o método TEACCH 
tem como propósito desenvolver a inde-
pendência do autista. Dessa forma, o aluno 
pode passar uma boa parte de seu tempo 
se mantendo ocupado de modo indepen-
dente. Parte do pressuposto que indivíduos 
autistas, de uma maneira geral, aprendem 
melhor por visualização, gostam de rotinas 
e não gostam de surpresas. O ambiente de 
uma sala com o método TEACCH é total-
mente visual, sinalizado e o uso da comu-
nicação por figuras ocorre logo no início.

Ainda consoante a autora acima, a infor-
mação visual tem como finalidade diminuir 
as dificuldades de comunicação existentes. 
A programação das atividades do dia preci-
sa ser apresentada. Pode haver um quadro 
mostrando quais serão as atividades ou ta-
refas que o aluno irá realizar na sequência. 
É fundamental persistir persistência até que 
o aluno aprenda a usar a informação visual. 
Na maior parte das vezes, o uso desse mé-
todo traz tranquilidade à criança, pois per-
mite melhor compreensão e comunicação.

Orrú (2008) salienta que o uso dos qua-
dros exige um aprendizado. De início, al-

guém precisa fazer cada passo com a crian-
ça, colocando os cartões em sua mão e a 
ensinando a colocá-lo no lugar correto. 
Quando a atividade tiver acabado, a crian-
ça precisa voltar ao quadro para ver qual 
a próxima atividade e pegar seu respecti-
vo cartão. No decorrer do tempo ela deve-
rá ser capaz de realizar a atividade sozinha.

Na concepção da autora acima, a crian-
ça é avaliada de modo individual e integra-
da à sala na qual um docente trabalha com 
poucas crianças e o atendimento deve ser 
bem individualizado. Também são utiliza-
dos materiais montessorianos para o apren-
dizado da matemática e para o desenvol-
vimento da inteligência espacial. Apesar 
de parecer rotineiro e monótono, o méto-
do TEACCH tem tido muito êxito para a 
aprendizagem e desenvolvimento de crian-
ças autistas no mundo todo há vários anos. 

Com o intuito de que inclusão do edu-
cando com autismo seja feita de modo ade-
quado, existem três pontos a serem ob-
servados: a criança precisa ser inserida em 
uma sala na mesma faixa etária que a sua; 
o nível de desenvolvimento entre os edu-
candos precisa ser parecido; e, por último, 
evitar com que os problemas de comporta-
mento afetam a convivência dessa criança. 

Destaca Orrú (2008) que o docente pre-
cisa sempre verificar que o educando es-
teja realmente prestando atenção e fazer 
que ele sente na primeira fila. Também pre-
cisa verificar se ele está fazendo as tare-
fas no caderno e falar seu nome várias ve-
zes ao longo da aula, uma vez que o autista 
pode apresentar dificuldade de organização 
e de memorização, por isso, é recomendá-
vel um caderno com fotos de atividades. 

Dessa forma, a inclusão da criança com 
deficiência não irá afetar a rotina e o “currí-
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culo” da escola, no entanto, devem ser cria-
das atividades nas quais o educando possa 
ser incluído e interaja com os outros. Caso 
a criança apresente algum tipo de estereo-
tipia (movimentos repetidos) ou ecolalia (re-
petição de palavras ou frases), o educador 
precisa levar o educando a voltar sua aten-
ção novamente à atividade que estava sen-
do realizada. É de primordial importância a 
cooperação da família e o apoio do educa-
dor nas atividades ou eventuais problemas.

Orrú (2008) alerta enfaticamente que as 
atividades sociais precisam ser inseridas de 
forma lenta e gradual, mas com persistência. 
Tudo para esse educando precisa ser organi-
zado e claro. Se o programa educacional for 
devidamente preparado não haverá quase 
problemas de comportamento com o aluno. 
A figura do educador é primordial na relação 
do autista com os outros educandos e com 
o próprio ambiente. O educador precisa ten-
tar compreender esse educando ao máximo 
e procurar ajudá-lo em sua dificuldade, so-
bretudo na aprendizagem e na adaptação.

A sala de aula precisa ser organizada com 
espaços que promovam o aprendizado e o 
trabalho independente, com atividades que 
tenham esse propósito. Tais atividades deve-
rão ser incluídas na rotina de trabalho, porque 
se permitir que o aluno opine, provavelmente 
ele vai preferir ficar andando pela sala a rea-
lizar as atividades propostas, que devem ser 
curtas e simples no início (GOLDBERG, 2006).

O TRABALHO DOCENTE PARA O 
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 
COM AUTISMO

Na concepção de Leontiev (2004), quan-
do uma criança com uma condição dife-
renciada, como o autismo, encontra-se em 
condições adequadas, estimulantes e cria-
tivas, e quando os métodos de ensino apro-
priados são utilizados em seu processo de 
ensino, é possível que tal indivíduo supere 
sua condição e alcance o nível das demais.

“O deficiente pode não ver, mas não tem 
dificuldades em orientar-se ou em fazer mú-
sica. Não ouve, mas escreve poesia. Não 
aprende matérias escolares, mas pode ser 
excepcional numa atividade profissional ou 
num desporto” (FONSECA, 1995, p. 09).

A escola consiste num local específico para 
que as pessoas com qualquer deficiência pos-
sam equiparar-se aos demais, aprender, de-
senvolver-se, estabelecer suas preferências 
e as atividades que não gostam, enfim, a es-
cola é uma ferramenta de desenvolvimento.

Segundo Cabral e Marin (2019), o desen-
volvimento, ampliação e especialização das 
possibilidades psicomotoras da criança Au-
tista permitem que ela realize atividades di-
dáticas simples e assim se inicia o processo 
de alfabetização, no qual a criança não só 
está criando, como formando conceitos e 
categorias conceituais para perceber a re-
alidade e ordenar o mundo que a rodeia.

De acordo com Nunes (2019), as crianças 
autistas apresentam dificuldades para fixar a 
atenção, localizá-la e levá-la de um lugar a ou-
tro. Distraem-se facilmente e lhes custa trocar 
de atividade. Uma atenção escassa interfere, 
logicamente, nos processos de aprendiza-
gem, portanto, Nunes afirma que é preciso:
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Simplificar o ambiente de trabalho, assim 
como os materiais, evitando o maior nú-
mero possível de estímulos que distraem. 

Dar instruções claras e precisas, pou-
co numerosas, assim como fazê-
-las acompanhadas de um modelo. 

Começar com tarefas que requeiram pouco 
tempo de execução, com o fim de que o tem-
po de atenção necessário seja breve ao prin-
cípio para ir pouco a pouco aumentando-o. 

Trocar de atividade frequentemente, para que 
a atenção se mantenha ativada para a novidade. 

Felicitar cada sucesso, não só para motivar o 
aluno, mas também para que tome consciên-
cia do que conseguiu foi graças ao seu esforço. 

Com relação às dificuldades na memó-
ria, tanto a curto, como em longo pra-
zo, Nunes sugere que é necessário:

Trabalhar as estratégias de reconhecimento, 
antes mesmo que as específicas de lembrança. 

Fomentar a compreensão dos con-
teúdos mais que a memorização dos 
mesmos e organizar essa informa-
ção, relacionando-a com a que já tem. 

Conforme Mantoan (2006), o educador tem 
um papel primordial na relação do educan-
do autista com os demais educandos e deve 
propor atividades nas quais os outros alunos 
lhe ofereçam coisas interessantes. Mantoan 
sugere que o professor ofereça e lhe peça 
auxílio; que lhe faça algum elogio, que lhe 
dê sinais de afeto; que lhe faça perguntas e 
insista até conseguir a resposta, que ofereça 
jogos no qual o autista tenha alguma função.

Há três importantes condições: o perfil de 
desenvolvimento da criança autista é irregu-

lar e precisa ser respeitado; é necessário en-
sinar-lhe coisas consideradas básicas que não 
precisa ser ensinadas a uma criança sem defi-
ciência e, por fim, esse aluno pode apresentar 
problemas de comportamento graves e difíceis 
de compreender. Tais problemas podem estar 
associados a três fatores, mas que podem ser 
corrigidos: problema de comunicação, a ati-
vidade sugerida é extremamente fácil ou ex-
tremamente difícil e demorada (ORRÚ, 2008).

A experiência é primordial para o educan-
do com Autismo, porque ele não é capaz de 
aprender sozinho grande parte das atividades 
propostas. Assim, quando adequada ao mes-
mo, a capacidade de aprendizagem é muito 
alta. Um dos problemas das crianças autis-
tas é a comunicação verbal. Nesse sentido, o 
educador precisa fazer uso de uma linguagem 
bem “clara”, um sistema de comunicação que o 
educando seja capaz de compreender. Outro 
problema é fazer escolhas, o educador preci-
sa sempre se certificar que esse educando já 
aprendeu a fazê-las (BAPTISTA & BOSA, 2002).

Para que a inclusão na escola regular alcance 
bons resultados é imprescindível a existência 
de salas de apoio e professores especializados 
que saibam avaliar sua eficiência e problemas 
de comportamento, organizar sistemas de 
trabalho e definir estratégias, mas além de 
tudo isso o educador precisa levar a criança 
a ser capaz de transmitir tudo o que quer.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredita-se que o amor poderia abrir todas as portas da não comunicação. Nes-
ta visão romântica e ingênua, registrou-se o caso de uma criança com movimen-
tos estereotipados, fechada em seu mundo e, a luta da mãe, para sua integração.

Para o trabalho, foi preciso aprofundar leituras e, a crença anterior sobre o amor 
não se desfaz, mas influencia inúmeras pessoas pelo mundo; despertando aten-
ção e estudos. O conhecimento precisa evoluir e, assim, fazer luz à tanta ignorância.

Na sintonia de interesses e, na comunhão de ideais, cabeça e coração florescem; tanto dos pes-
quisadores profissionais de saúde e educação, como das famílias que têm uma criança autista.

Sobre as possibilidades de sua evolução, ele ocorre desde o progres-
so infinitamente centesimal às possibilidades da mente continuar trabalhan-
do, com prognóstico menos favorável, ou pelo seu intelecto mais preservado.

A ciência tem um papel ímpar para a compreensão do autismo infantil, mas seguido bem 
de perto, há de vir o amor em todas as pessoas que estejam envolvidas nessa questão.

Ainda hoje desconhece-se a origem exata do AUTISMO, mesmo diante de todo o es-
forço de pesquisadores, médicos, psicólogos... Esse transtorno ainda representará um de-
safio para a humanidade por muito tempo e fará sofrer aqueles que com ela convive.

De um modo geral, o autismo não é uma enfermidade, mas sim uma alteração do de-
senvolvimento das funções do cérebro. As pessoas com autismo clássico apresentam ba-
sicamente três tipos de sintoma: interação social limitada, problemas com a comunica-
ção verbal e não-verbal e com a imaginação, e atividades e interesses limitados, intensos, 
o pouco usuais. Mesmo que não exista uma “cura”, o cuidado apropriado pode promo-
ver um desenvolvimento relativamente normal e reduzir os comportamentos consi-
derados inapropriados. As pessoas com autismo têm uma esperança de vida normal.

Não importa o grau de deficiência do indivíduo, o mais importante é o diagnóstico exato, que 
deve ser realizado por um profissional qualificado, que procure saber da história do mesmo.

Além das necessidades de uma criança considerada normal, o autista necessita de um 
acompanhamento rigoroso para o desenvolvimento de aprendizados, como por exemplo, 
na utilização de vaso sanitário, na sociabilização, na comunicação, na coordenação mo-
tora, etc., e, com esse intuito, torna-se indispensável o acompanhamento de uma Equipe 
Multidisciplinar, isto é, de vários profissionais agindo em conjunto, como, Médico, Fisiote-
rapeuta, Fonoaudiólogo, Psicólogo, Neurologista, visto que o acompanhamento clínico em 
equipe possibilita resultados ainda mais positivos e, em parceria, escola especial com profis-
sionais capacitados faz com que essas crianças tenham oportunidades de desenvolvimento 
reais. A ausência deste trabalho conduz a criança a um quadro extremamente debilitante.
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O ser humano precisa ser compreendido em sua totalidade. Os traba-
lhos com essas crianças, que logo se tornará um adulto, precisa abranger to-
dos esses setores. Espero sinceramente que os progressos conquistados por ou-
tros povos, cheguem logo ao nosso país e ampliem as chances de sua evolução.

Assim, para que a Educação Inclusiva e aberta para todos saia da ponta do lá-
pis e vá para as salas de aula regulares é necessário que todos, família, professores 
e escola, tomem consciência do seu papel. É necessário que as políticas públicas se-
jam praticadas. Os seres humanos em geral devem ter o respeito às diferenças, para 
que a educação do futuro envolva todos, e não somente uma minoria privilegiada. 

Que cada um de nós possa fazer bom uso das possibilidades de crescimen-
to interior, da oportunidade dos estudos e, com isso, outros corações se-
jam despertados. É a nossa responsabilidade, não tenho a menor dúvida.
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RELAÇÃO PROFESSOR/  ALUNO  HIPERATIVO: COMO TRABALHAR COM 
CRIANÇAS HIPERATIVAS EM SALA DE AULA

RESUMO: O objetivo deste trabalho é descrever a relação entre o professor e o aluno 
hiperativo, bem como analisar a função da escola e diante os processos de intervenções 
coletados na pesquisa realizada. Como metodologia utilizou-se a pesquisa bibliográfica que 
enfocou as questões sobre deficiência, hiperatividade, aprendizagem e a relação do professor 
com o aluno hiperativo.  No entanto, mesmo quando se trabalha com alunos especiais com 
TDAH, pode-se dizer que na aprendizagem o aluno continuamente obtém avanços e que o 
professor (a) deve estar sempre prevenido quanto a isso, aumentando a visão do discente, 
modificando o seu espaço num recurso valioso, pois a aprendizagem é essencial e indispensável 
durante todo o procedimento educacional. Autores como Gonzáles (2007), Sassaki (2003), 
Fonseca (1995) trouxeram contribuições importantes para o estudo efetivado. 

Palavras-chave: Hiperatividade; Aluno; Professor; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A hiperatividade na escola não é 
um fato novo. Entretanto tem exten-
sões tais que a escola, por muitas vezes, 
não sabe como resolver essa questão. 

 A escolha do tema proposto neste trabalho 
se deve à preocupação, voltada ao trabalho do 
docente em sala de aula com alunos hiperativos 
que não são submetidos a tratamentos clíni-
cos, pois os mesmos, segundo o trabalho didá-
tico pedagógico do cotidiano teriam melhores 
condições de aprendizagem se o tivessem.

Parte-se do pressuposto de que é possível 
que o aluno com hiperatividade submetido a 
tratamento clínico, bem como psicológico ve-
nha a obter resultados positivos desencadean-
do uma melhor conduta para seu aprendizado.

Nesse sentido, parte-se seguinte pro-
blemática: porque os pais ou familiares da 
criança hiperativa não submetem as crian-
ças com hiperatividade a tratamentos clí-
nicos ou psicológicos, para que tenham 
melhor relacionamento com o professor, e 
consequentemente melhor aprendizagem?

Os objetivos específicos por essa pesquisa 
apontam-se na ação de analisar o aluno hi-
perativo em suas atividades; verificar o re-
lacionamento entre o aluno hiperativo e o 
professor; apresentar aos principais concei-
tos sobre deficiência, transtornos do déficit 
de atenção/hiperatividade e aprendizagem.

DEFICIÊNCIA
 
De acordo com a Organização Mundial de 

Saúde (OMS - 1980) deficiência é alguma per-
da ou anormalidade da natureza ou função 
psicológica e das várias funções mecânicas, 
físicas e bioquímicas do organismo. A defici-
ência mostra a parte externa de uma doen-

ça da pessoa e, inicialmente, provoca uma 
disfunção em determinado órgão da pessoa.

Segundo Gonzáles (2007) as deficiên-
cias mentais e comportamentais são ex-
plicadas como deficiência na caracte-
rística hereditária estabelecida de dons 
e capacidades nas pessoas afetadas.

As pessoas com necessidades educacio-
nais especiais, cujo diagnóstico apontam 
deficiências mentais ou comportamentais 
precisam ter oportunidade à escola regu-
lar, que necessitaria ampará-las por meio 
de um processo de ensino-aprendizagem 
adequado, tendo a criança como foco, ca-
paz de atender as suas necessidades. Essas 
crianças que frequentam as escolas regula-
res, incluindo os portadores de Transtorno 
de Déficit de Atenção (THDA) , terão maio-
res condições de aprendizagem, pois quan-
do envolvidas por um ambiente acolhedor.

O termo: transtorno de aprendiza-
gem e o conceito no âmbito educacional

De acordo com a Associação Brasileira 
do Déficit de Atenção (2007) o Transtorno 
do Déficit de Atenção com Hiperatividade 
(TDAH) é um perturbação que surge nas fa-
lhas do sistema nervoso, de causas de ori-
gem hereditárias, que surgem na infância e 
é constantemente segue com à pessoa por 
toda a sua existência. Ele se caracteriza por 
sintomas de desatenção, inquietude e impul-
sividade. O sintoma TDAH é denominado em 
algumas ocasiões de Distúrbio do Déficit de 
Atenção - DDA. Na língua inglesa, ainda é 
denominado de ADD, ADHD ou de AD/HD. 

Além disso, os autores Rohde e Ben-
nczek (1999, p.53) relata que tem sido re-
comendado que o TDAH precise ser acei-
to mais como um transtorno da adequação 
do que como uma enfermidade estática.
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Outro autor que apresenta uma análi-
se sobre TDAH é Cypel (2007), que diz que 
o conceito de TDAH é muito comum, iden-
tificado simplesmente por método clínico 
é caracterizado pela definição de um grupo 
de sinais e aparência. De modo geral, fun-
damenta-se na avaliação de aparecimentos 
de sinais referentes à distração, à hiperativi-
dade e ao comportamento temperamental.

No entanto, além desse conceito apre-
sentado por Cypel (2007), têm-se dife-
rentes julgamentos a respeito da hipe-
ratividade, contudo apesar de todas as 
pesquisas desenvolvidas para a busca das 
causas do TDAH, elas ainda permanecem 
incógnitas e, ainda suposições existam em 
quantidade, os pesquisadores não apresen-
tam resultados suficientes por todos os casos.

Para melhor entendimento do TDAH, ou-
tro conceito é apresentado pelos autores 
Mendes, Souza e Dama (2007) que anali-
sam o transtorno como sendo um distúrbio 
que faz o controle mútuo dos fatores so-
ciais, psicológicos e biológicos, isto é, pare-
cem existir intensos fatores hereditários e 
de vivências experimentadas que colaboram 
para a amplitude dos problemas conhecidos. 

O exame de saúde prematuro e terapia 
apropriada podem diminuir de maneira rá-
pida os tumultos familiares, convívio esco-
lar, comportamentos sociais e psicológicos 
experienciados por essas pessoas. Assim 
sendo, faz-se necessário mencionar que 
o Transtorno do Déficit de Atenção/Hi-
peratividade apresenta um amplo choque 
na vida da pessoa com as quais convive. 

De acordo com os autores Mendes, Souza e 
Dama (2007) a criança hiperativa sofre impli-
cações sociais, a iniciar pelos colegas de escola 
que a isolam por se sentirem amados por cau-
sa da sua conduta. Reclamam que o colega hi-

perativo dificulta as atividades de lazer, é mui-
to inquieto, pouco compreensivo, não acata 
as normas do grupo e, por várias vezes, quer 
estabelecer as regras que são de seu agrado.

O conceito apresentado por Mendes, 
Souza e Dama (2007) é mais comple-
to que o apresentado por Cypel (2007) 
pelo fato de Cypel fazer uma generaliza-
ção sobre os sintomas da hiperatividade.

O comportamento apresentado pela crian-
ça com TDAH acarreta o isolamento do mes-
mo em relação ao grupo do qual poderia fazer 
parte, e isto é uma causa que prejudica seu 
aspecto emocional. Portanto essas crianças 
são recusadas nos eventos sociais, tais como: 
excursões da escola, festas, entre outras.

Sintomas do TDAH- Transtorno do 
Déficit de Atenção e Hiperatividade

Alguns pesquisadores como Barkley (1995), 
Wender (1995), Rief (1997) e Quinn (1993) 
debateram extremamente sobre a causa do 
começo da hiperatividade em relação à ida-
de. Eles alegaram que para haver TDAH, é 
indispensável que certos sinais estivessem 
surgidos nas crianças antes que  completas-
se sete anos. Nesse sentido eles afirmavam 
que estariam prevenindo qualquer sequela 
que pudesse ficar causada pela hiperativi-
dade.   Alem disso Barkley (1995), Wender 
(1995), Rief (1997) e Quinn (1993) dizem 
que o TDAH é uma questão conectada ao 
processo do desenvolvimento, ininterrup-
tamente se raciocinou que os sintomas ne-
cessitam estarem recentes desde cedo na 
existência da criança e do adolescente.

O TDAH caracteriza-se por dois gru-
pos de sintomas: Desatenção e Hipe-
ratividade (agitação) e impulsividade.

De acordo com Rohde e Benczik 
(1999, p. 39-40) os que se segue são 
sintomas do grupo de desatenção:
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Não se interessar por pormenores ou fazer 
erros por desleixo; ter problemas para con-
centrar-se em afazeres; não prestar atenção 
nem se preocupar com o que lhe foi dito; 
ter problema em adotar normas e orienta-
ções e/ou não acabar o que inicia; ser ba-
gunceiro com os afazeres materiais; impedir 
atividades que estabeleçam um empenho 
intelectual contínuo; perder coisas de pró-
prio interesse; alheio naturalmente com coi-
sas que não têm nada a ver com o que está 
desenvolvendo; perder obrigações e afaze-
res (ROHDE E BENCZIK, 1999, P. 39-40).

Para os autores Rohde e Benczilk (1999, 
p. 40) em relação aos sintomas que estão 
incluídos no grupo de hiperatividade/impul-
sividade os autores destacam: permanecer 
agitando as mãos e/ou pés quando imóvel; 
não permanecer quieto por extenso período; 
pular, caminhar excessivamente em ocasi-
ões inadequadas, ou sentir sempre estar com 
ansiedade; ser muito barulhento; ser mui-
to comovido; falar em exagero; contestar às 
perguntas sem terem sido completadas; ter 
problema de confiar, intrometido em con-
versas ou jogos e brincadeiras dos outros.

O TDA é um transtorno que não apresenta ca-
racterísticas hiperativas, enquanto que o TDAH 
apresenta as características da hiperatividade.

É importante realçar que, para alguns dos 
sintomas estarem presentes é preciso que ele 
ocorra frequentemente, e não eventualmente.

No entanto para os autores Rohde e Benczilk 
(1999) não é necessário a pessoa apresentar 
todos os sintomas para ter TDAH, pois na 
maior parte das vezes, estão presentes diver-
sos, mas não todos. As análises mais atuais 
têm apontado que são necessários pelo me-
nos seis dos sintomas de distração e /ou seis 
dos de hiperatividade/impulsividade para 
que se possa verificar o diagnóstico de TDAH. 

Para reforçar essas características so-
bre os sintomas do TDAH apresenta-
do por Rohde e Benczik (1999), é pre-
ciso falar sobre o problema do TDAH 
quando se trata de meninos e meninas. 

Pesquisas demonstraram que as me-
ninas têm menos sintomas de hiperati-
vidade-impulsividade que os meninos, 
o que fez com que se acreditasse que o 
TDAH só ocorresse no sexo masculino. 

Ainda para os autores Rohde e Benczik 
(1999) afirmam que de modo geral as meninas 
não aborrecem tanto, elas são em quantidade 
menor do que os meninos, no que diz respeito 
ao encaminhamento médico para verificação 
de sintomas de hiperatividade, mas todos, 
tanto meninas como meninos são desatentos. 

Além dos problemas normais das pessoas 
com TDAH, tem-se que crianças e adoles-
centes com TDAH podem sofrer mais com 
problemas de conduta, como por exem-
plo, dificuldades com normas e limites.

Segundo o Instituto Paulista de Défi-
cit de Atenção (2009) em adultos, ocor-
rem problemas de desatenção para casos 
do dia-a-dia e das ocupações, bem como 
com a lembrança (são muito confusos).

 
Esses adultos são preocupados, vivem al-

terando as coisas que arranjam de uma 
coisa para outra e, além disso, são precipi-
tados. Eles apresentam problema em anali-
sar sua própria conduta e quanto isto com-
promete as pessoas com quem convive. 

Além disso, eles são repetidamente con-
siderados individualistas, eles demons-
tram ter qualquer grande aparência de 
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outros problemas associados, tais como cos-
tume de usar drogas e álcool, alem de gos-
tarem de mostrar ansiedade e desânimo. 

HIPERATIVIDADE E APRENDIZAGEM

As crianças com dificuldades de aprendiza-
gem dependem muito da aceitação dos adul-
tos, necessitam aprender a felicitar a si mesmas.

 
De acordo com Gonzáles (2007) a con-

duta distraída da criança hiperativa tem 
uma origem no conhecimento, hoje em 
dia, a maior parte dos autores tende a afir-
mar que mais do que uma deficiência de 
atenção em si mesma, a criança hiperativa 
se diferencia por uma função de atenção.

 
Nesse sentido os métodos de aprendizagem 

para crianças hiperativas se constituem ope-
rações sobre o conhecimento que as mesmas 
possuem e que  ela realiza para aprender melhor.

APRENDIZAGEM

É importante observar que no processo 
de aprendizagem, a mesma é gradual, isto é, 
aprende-se aos poucos, durante toda a vida. 
Portanto, ela é um processo constante, con-
tínuo. Cada indivíduo tem seu ritmo próprio 
de aprendizagem que, aliado a seu esquema 
próprio de ação, irá constituir sua individu-
alidade. Quando se trabalha com crianças é 
normal ignorar a relação existente entre os 
processos, afetivos, cognitivos e os motores. 

Segundo Almeida (2005, p.89), quando a 
afetividade influência no desenvolvimento da 
criança, tem-se que do mesmo modo, a inteli-
gência, que por sua vez, segue os seus passos. 

Sob esse ponto de vista, a criança se 
ajustará ao mundo em que ela vive quan-
do existir uma estabilidade entre o que ela 
absorve e a sua acomodação que aconte-
ce em relação à inteligência e a afetividade. 

De acordo com Antunes (2000) Howard 
Gardner comprova que o ser humano tem 
oito pontos desiguais em seu cérebro que 
satisfazem a oito tipos de inteligência, que 
ele denomina de inteligências múltiplas: 
inteligência lingüística ou verbal, a lógica-
-matemática, a espacial, a musical, o movi-
mento corporal, a naturalista e as inteligên-
cias pessoais, intrapessoal e a interpessoal.

Segundo Almeida (2005, p.49) no trans-
correr do desenvolvimento da aprendiza-
gem, a afetividade surge sob distintos pla-
nos de relações, seja em decorrência das 
condições naturais, seja em decorrência 
das características sociais de cada idade.

No entanto as relações que determi-
narão o desenvolvimento pessoal do 
sujeito serão mais complicadas, tan-
to quanto maior a idade da criança.

Com base no modelo da educação tradi-
cional, a criança, pode resolver suas con-
fusões, curar sua agonia, sua ansiedade, 
ou seja, ficar tranquila afetivamente para 
se relacionar com as pessoas que estão a 
sua volta, de modo a desenvolver-se em 
seus aspectos intelectuais. Tais conside-
rações fazem com que a conceito de que a 
criança não é ora causa, ora sentimento.

Berkson (apud FONSECA, 1995) diz que conhe-
cimento que se tem sobre a de aprendizagem, além 
de estar unido ao que se sabe sobre o conhecimen-
to de conduta, está de maneira implícita, incluída 
com outros conceitos psicológicos de grande valor, 
principalmente com os seguintes: estímulo, reflexo, 
condicionamento, discernimento e conhecimento. 
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O PROFESSOR NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM COM ALUNOS 
HIPERATIVOS

De acordo com Drouet (2006) o profes-
sor ao se relacionar com alunos hiperativos 
é necessário lembrar que os mesmos são 
diferentes, procurando conseguir o maior 
número de informações possíveis a sobre 
ele; colocar os motivos desse seu jeito dife-
rente de se comportar; realizar uma análise 
e uma previsão do desenvolvimento des-
sas condutas alteradas ou de sua incompe-
tência para estudar e procurar controlar sua 
conduta ou mesmo até alterá-la, e, além dis-
so, se possível, diminuir suas perturbações.

Os professores se sentem muito abor-
recidos com as crianças hiperativas, pois 
elas não dão oportunidade de oferecer 
educação, o que lhes é importante, além 
da confusão nas relações, no entendi-
mento com os colegas em sala de aula.

As crianças com TDAH em sua maioria apre-
sentam problemas para estudar, no entanto 
não apresentam problemas para aprender. 

Como ensinar determinado assun-
to à criança sem a preparar para ad-
quirir o ensinamento, e convertê-la em 
uma prática aliada à sua vida pessoal? 

Para esta questão recorre-se a Araújo et al 
(2013), o qual diz que as dificuldades seriam 
reduzidas ou até mesmo sumiram se instruís-
sem a criança a estudar desde cedo. Existem 
determinadas pré-condições, metodologias, 
procedimentos que oferecerá os instrumen-
tos indispensáveis e bons para tal indivíduo.

 
Fazer com que a motivação melhora e 

criar meios propícios à aceitação dos de-
safios a aprendizagens mais complicadas, 
sem qualquer erro pode-se obter um mé-

todo para a criança iniciar a percepção em 
relação com o estudo, com uma probabili-
dade, sem criar estruturas de oposição ou 
jogar suas motivações e interesses. Então 
ela percebe que aprende com rapidez e es-
tabelece sua forma adequada de aprender.

Conforme Araújo et al (2013) a hiperativi-
dade evita a idéia da atenção. Desse modo o 
hiperativo, que mostra conduta perturbada, 
sofre ainda de desordem de aprendizagem 
devido à falta de atenção. Logo por existir ne-
cessidade de mais calma para estudar, a atua-
ção diversificada de auxílio, é importante e a 
avaliação diagnóstica de cada fato é decisiva.

Para Silva (apud ARAUJO, 2013) a crian-
ça hiperativa apresenta uma relação ex-
tremamente forte com o meio no qual está 
inserida, assim sendo trabalhos estáticos 
ou afastados que não lhe interessam, ten-
dem aumentar a agitação. Se não perceber 
a hiperatividade como um distúrbio de in-
fluência recíproca, dificilmente encontra-
rá os elementos para impedir seus efeitos.

Essas crianças têm direito a serem tratadas 
com paciência, respeito com sua condição e 
capacidade criadora, necessitando de orien-
tação apropriada, especialmente em sala de 
aula, para que obtenham o proveito espera-
do e de acordo com sua aptidão de aprender. 

Se não obtiver os resultados espera-
dos, a criança com TDAH tenderá a fi-
car isolada por conta própria ou passa-
rá a ter dificuldade com a questão da 
atenção. Diferentes crianças poderão admi-
tir uma conduta em oposição de provoca-
ção e aproveitar do grupo do qual faz parte.

Para Silva (apud ARAUJO, 2013) para di-
ferenciar um quadro de hiperatividade é 
preciso fazer uma análise rigorosa, com 
condutas constantes de agitação e desa-
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tenção por causas diferenciadas, proble-
ma em se manter sentada por um longo 
período ou para esperar sua vez no grupo. 

Segundo Roda (apud ARAÚJO, 2013) 
o hiperativo aceita sistematicamente ta-
refas incompletas, fala sem parar e atra-
vessa conversas alheias e apresenta pro-
blema para ouvir o que lhe falam. Não se 
deve confundir com características nas 
crianças por volta dos seis anos, por exem-
plo, que atravessam um período de mudan-
ça normal do desenvolvimento emocional.  

Para Gonzáles (2007) os problemas de rela-
cionamento social são intensos e visíveis; são 
hostis, tem baixa simpatia, não alimenta afeto. 
Tem sido aconselhado que a criança hiperati-
va necessite desenvolver no mínimo três ha-
bilidades que mostre que ela está socialmente 
adaptada ao seu grupo: tomar parte de jogos 
com regras, fazer convites orais com boa con-
duta e a competência de falar bem de outros. 

Em termos de tratamentos de criança 
com TDAH ensinar um “método natural”, 
(Por exemplo, a arteterapia), de determinar 
e resolver problemas é fundamental para 
que a criança obtenha resultados positivos.

Segundo Gonzáles (2007) quando o pro-
fessor busca por novas atividades para as 
crianças hiperativas, ele se encontra com 
condutas do tipo: a criança hiperativa não 
completa as tarefas que iniciam; fazem mui-
tos erros; não se aplicam nos jogos; muitas 
vezes parecem evitam as tarefas que de-
terminam muito empenho entre outros.

Nesse sentido é complicado para o professor 
manter uma afinidade com a criança hiperati-
va, dificultando assim, que consiga algum re-
sultado no processo de ensino-aprendizagem.

Segundo Gonzáles (2007), o professor pode 
mudar as condições do ambiente da classe 
para beneficiar a concentração da criança 
hiperativa na aula, e, por consequência con-
seguir alguns efeitos para a aprendizagem 
dessa criança. As sugestões dadas por Gon-
záles (2007) são: a criança hiperativa deve ter 
oportunidade de trabalhar só em uma carteira 
independente; a carteira deve estar perto do 
quadro-negro, em um espaço onde não pos-
sa haver desatenção; usar uma pasta aberta e 
colocá-la em pé sobre a mesa como se fosse 
um painel enquanto trabalha; ter uma cesta 
na sala para depositar os brinquedos na pri-
meira hora da manhã até a hora do recreio; 
consentir que a criança ouça em pé, após ter 
caído da cadeira três vezes podendo oferecer 
uma folga para sua necessidade de se mover; 
deixá-la incumbida de fechar a sala na hora 
do recreio pode impedir que atropele a fila 
para ser a primeira; garantir de que adquira 
o costume de despejar sua bolsa na carteira 
quando chega; colocar cartaz na parede onde 
se possam pintar pontos ou estrelas toda vez 
que acabe uma tarefa; impedir estojos que 
chamem a sua atenção auxiliará a diminuir 
a desatenção e ter na sala jogos com letras, 
de pintar, de inteligência lógica, entre outros.

Nesse sentido pode-se dizer que o pro-
fessor domina a aplicação de técnicas de 
conduta em sala de aula com aluno hi-
perativo, tendo menos dificuldade na or-
dem dos materiais desses alunos e de do-
mínio nas condições de aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho buscou apresentar que a deficiência, os transtornos de aprendi-
zagem, bem como, isso interfere com a coletividade humana, que de uma ma-
neira comum tem sido precária, insensível aos seres que são socialmente fra-
cos, as crianças e que por vezes tomam a hiperatividade como meio de proteção.

As abordagens referentes aos aportes legais e históricos sobre a deficiência e os cui-
dados exigidos possibilitaram a compreensão de que os sujeitos portadores deficiên-
cia fora nomeado até o início do séc. XX como portadores de necessidades especiais.

Diante a políticas de Educação Inclusiva, Educação para Todos, optou-
-se por tratar os sujeitos com deficiência como alunos portadores de deficiência.

As deficiências mais comuns são no cotidiano escolar, e que está em pau-
ta tanto no curso de forma inicial, ato de formação continuada são:

É preciso diferenciar dentro do processo ensino e aprendizagem os alunos 
com deficiência, com necessidades especiais e com distúrbios de aprendizagem.

É importante observar que o IBGE apontou que desse total de 24,5 milhões, cerca 
de 48% tem algum tipo de deficiência visual 22%, motora 4%, física 9%; e auditiva 17%. 

Há de se considerar que as dificuldades de aprendizagem é um termo geral que se refere a um 
grupo heterogêneo da compreensão auditiva, da fala, da leitura, da escrita e do raciocínio ma-
temático, e nesse sentido, nota-se que se trata de um grupo composto de pessoas diferentes. 

Outro aspecto a considerar refere-se às dificuldades de aprendizagem cujo  termo ge-
ral que se refere a um grupo heterogêneo da compreensão auditiva, da fala, da leitura, da 
escrita e do raciocínio matemático. No entanto, em meio as dificuldades de aprendizagem 
se encontram: a dislexia que segundo Capovilla(2002) faz referência ao termo, como sen-
do distúrbio de leitura ou a distúrbio de linguagem. A dislalia, que segundo Zorzi (1998), 
é um distúrbio articulado funcional, corresponde à anomalia fonológica, rejeitando anor-
malidades corporais, entre outra. A disartria que de acordo com Silgail (2008) incide 
no problema de pronunciar as palavras. A discalculia que de acordo com Garcia (1998) é 
um dos transtornos de aprendizagem que origina a dificuldade na matemática e a dis-
grafia que de acordo com Araújo (2009) é uma insuficiência de lembrar a escrita da letra: 

Para Gonzáles (2007) o TDAH é um transtorno cuja base em sintomas relacionados ao 
déficit de atenção, a hiperatividade motora e a impulsividade. Já o TDA é um transtor-
no que não possui característica da hiperatividade. Para atentar-se a essa deficiência o 
professor parece que está mais apto, uma vez, o âmbito de a saúde oferecer suporte.
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Contudo, os estudos sobre transtorno de aprendizagem, com enfoque no 
TDHA demonstram que o professor está desnutrido de suporte para aten-
der esses alunos deficientes uma vez que falta diagnóstico e apoio da saúde.

O estudo apresentado neste trabalho aponta que a hiperatividade está presente em indi-
víduos de todas as idades. No entanto, existe um predomínio em crianças em idade escolar.

Em relação aos conteúdos apresentados nesta pesquisa questionou-se de qual modo 
deve-se trabalhar com as crianças hiperativas em sala de aula. Levantou-se a hipóte-
se de que é possível trabalhar com o aluno hiperativo em sala de aula, desde que o mes-
mo esteja sob tratamento especializado; desta forma se adequaria as regras sociais com 
mais facilmente, participaria adequadamente do desenvolvimento das aulas, se mante-
ria mais tranqüilo, evitando as inconveniências e permitindo sua inclusão com sucesso.

Nesse sentido, pode-se dizer que a pesquisa bibliográfica apontou que exis-
tem meios de se trabalhar com a criança portadora de TDAH, meios estes observa-
dos na pesquisa de campo, os quais não são diferentes dos apresentados na pes-
quisa bibliográfica. Isso mostra que existe uma consonância entre os resultados.

Como exemplo dos meios utilizados nas atividades aplicadas pelos professores em sala de 
aula tem-se: jogos computadorizados, atividades motoras do tipo dobradura, desenhos e pin-
tura; organização espacial do tipo quebra-cabeças, passagem entre cordões, entre outras.      

Esses meios mencionados são apropriados para que a criança possa desenvolver suas 
atividades em sala de aula sem interferir no aprendizado dos seus colegas de classe.
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 DESENVOLVIMENTO COGNITIVO E MOTOR EM BEBÊS DE ATÉ DOIS 
ANOS

RESUMO: Este artigo aborda sobre algumas etapas do desenvolvimento cognitivo e motor 
dos bebês até dois anos na visão de alguns teóricos. A compreensão sobre os estágios de 
desenvolvimento dos bebês se faz necessária para que haja estímulos que ajudem nas 
experiências iniciais de cada criança. Sabe-se que as mães são a fonte de estimulo inicial, 
mas hoje em dia, muitos bebês ficam em creches ou com outros cuidadores, assim sendo, 
precisa-se conhecer cada fase de desenvolvimento para que as trocas sociais e a construção 
de habilidades seja feita. Assim, aborda-se aqui as etapas do desenvolvimento cognitivo e 
motor, que se não forem desenvolvidas, podem trazer problemas de aprendizado no futuro.

Palavras-chave: Bebês; Desenvolvimento Cognitivo-Motor; Aprendizagem.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

547

INTRODUÇÃO

 

Muitos estudiosos divergem entre si sobre o desenvolvimento motor e cog-
nitivo dos bebês. Jean Piaget, Sigmund Freud, John Dewey, Lev Vygotsky e o 
brasileiro Paulo Freire estão entre os que mais contribuíram para a compreen-
são destas etapas no último século. Contudo, a aprendizagem e as faixas etárias 
que as acompanham não são rígidas e imutáveis. Há um padrão, mas o contexto 
em que a criança cresce influencia o desenvolvimento emocional e intelectual. 

 

Antigamente acreditava-se que os bebês não guardavam memórias e nem ad-
quiriram competências motoras e cognitivas já nas primeiras semanas de vida. 
Após estudos das últimas décadas, percebe-se que eles tem sim a capacidade 
de memória, linguagem e que avaliam o que os sentidos lhes informam. Per-
cebem sons e vozes, são capazes de seguir movimentos, entender que o choro 
está ligado ao ato de mamar ou de trocar as fraldas. A inteligência dos bebês 
é herdada e adquirida por meio de experiências proporcionadas à eles. Estas 
experiências, passam então a ser estímulos para que as crianças desenvolvam 
o potencial motor e cognitivo. A afetividade também está intrinsecamente li-
gada ao aprendizado. Quanto mais fortes forem os laços afetivos, mais rápi-
das algumas habilidades se desenvolvem, tais como a memória e a linguagem.

 

Segundo Maluf (2003, p. 21), A criança é curiosa e imaginativa, está sem-
pre experimentando o mundo e precisa explorar todas as possibilidades. Ela 
adquire experiência brincando. Participar de brincadeiras é uma excelen-
te oportunidade para que a criança viva experiências queiram ajudá-la a ama-
durecer emocionalmente e aprender uma forma de convivência mais rica.
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O DESENVOLVIMENTO EM BEBÊS

 
A maioria dos pesquisadores do de-

senvolvimento cognitivo usa uma 
de quatro abordagens para o estudo 
sobre o desenvolvimento. São elas:

Abordagem Comportamentalista ou 
behaviorista: Estuda a mecânica bá-
sica da aprendizagem. Ela preocupa-
-se em como o comportamento muda 
em resposta à experiência. Desde que 
tenha um reforço positivo. No iní-
cio deve ser primário (comidas, bebi-
das), gradualmente poderá ser subs-
tituído pelo social, como elogios. 
Assim, o comportamento se mantém.

Abordagem Piagetiana: Observa as 
mudanças na qualidade do funcio-
namento cognitivo, ou o que a pes-
soa é capaz de fazer. Ela se relacio-
na com a evolução das estruturas 
mentais e como as crianças se adap-
tam ao ambiente, sustentando que a 
cognição se desenvolve em etapas.

Abordagem Psicométrica: Tenta me-
dir as diferenças individuais em ter-
mos de quantidade de inteligência, 
quanta inteligência uma pessoa tem. 
Quanto mais alto o escore de uma 
pessoa num teste de inteligência, 
mais inteligente presume-se que ela é.

Abordagem do processo de informa-
ções: Concentra-se nas diferenças in-
dividuais quanto ao modo no qual as 
pessoas usam a inteligência. Ela procu-
ra descobrir os processos envolvidos na 
percepção e no manuseio da informação.

Abordagem Behaviorista: Mamar é 
um reflexo com o qual os bebês nas-
cem. Mas, mamar logo se torna um 
comportamento aprendido quando leva 
à satisfação de ter enchido o estômago.
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ABORDAGENS DE APRENDIZAGEM 
MAIS DETALHADAS

 Os bebês aprendem por meio 
de experiências. A maturação é ne-
cessária para a aprendizagem. Muitos 
teóricos acham que a maturação é li-
mitadora, mas acredita-se que seja a 
base para novos conhecimentos. Se-
gundo o dicionário maturação é pro-
cesso de passagem (de uma estru-
tura, forma, função ou organismo) à 
maturidade. Processo de crescimen-
to; evolução (PICCININ, 2012, p. 38).

 Na abordagem behavioristas há 
dois processos de aprendizagem: con-
dicionamento clássico e operante. Uma 
bebê aprende a responder automatica-
mente a um estímulo que originalmen-
te não provocava a resposta. Ou seja, 
ele aprende a antecipar acontecimen-
tos no condicionamento clássico. Já 
no condicionamento operante, o bebê 
aprende a dar uma determinada respos-
ta para produzir um efeito particular. 

 

Para comportamentos cada vez mais 
complexos, o condicionamento clás-
sico e operante se juntam. A aborda-
gem cognitiva de Jean Piaget adotou 
um método clínico por meio do qual 
procura acompanhar o processo do 
pensamento da criança para daí che-
gar ao conceito de inteligência como 
capacidade geral de adaptação do or-
ganismo (PAPALIA & OLDS, 2006).

 

Os conceitos fundamentais da abor-
dagem de Piaget são: esquema, ou es-
trutura, que é a unidade estrutural do 
desenvolvimento cognitivo; assimila-
ção, processo pelo qual, novos obje-
tos são incorporados aos esquemas; 
acomodação, que ocorre quando no-
vas experiências modificam esquemas; 
equilibração, resolução de tensão en-
tre assimilação e acomodação; opera-
ção, rotina mental caracterizada por 
sua reversibilidade e que representa o 
elemento principal do processo do de-
senvolvimento cognitivo. O desenvol-
vimento cognitivo se dá em quatro pe-
ríodos (PAPALIA & OLDS, 2006, p.50):
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O período sensório-motor (zero a dois 
anos), caracterizado pelas atividades 
reflexas; 

O período pré-operacional (dois a sete 
anos), em que a criança pode lidar sim-
bolicamente com certos aspectos da re-
alidade, mas seu pensamento ainda se 
caracteriza pela responsabilidade; Di-
vidido em: Pensamento simbólico pré-
-conceitual: dois a quatro anos e Pen-
samento intuitivo: quatro a sete anos.  

O período das operações intelectu-
ais concretas (7 a 12 anos), em que a 
criança adquire o esquema de con-
servação; Período das operações in-
telectuais abstratas (dos 12 anos em 
diante), caracterizado pelo pensamen-
to proposicional e que representa o 
ideal da evolução cognitiva do ser hu-
mano (PAPALIA & OLDS, 2006, p.50):

 
 

ETAPA DE DESENVOLVIMENTO 
DOS BEBÊS ATÉ DOIS ANOS: Período 
sensório-motor
 
 
 Esse período vai até os dois anos 

de idade. É a etapa em que o bebê 
descobre os estímulos sensoriais e 
os movimentos, e começa a desen-
volver a coordenação motora grossa.

 

O engatinhar e os primeiros pas-
sos acontecem nessa etapa, assim 
como o beliscar, o derrubar, puxar, 
morder, abrir e fechar. O ser huma-
no, nesse momento, depende com-
pletamente do cuidado daqueles que 
o cercam (PICCININ, 2012, p. 38).

 

Ainda não há domínio da lingua-
gem, e, portanto, a comunicação 
não é verbal, dando-se por meio de 
choro, gritos, balbucios e risadas. 
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Muitos chamam essa fase de fase oral, 
uma vez que o prazer vem pela via oral, 
seja comendo, mamando, colocando os 
dedos do pé na boca. Essas ações se-
rão mais tarde substituídas pelo ímpe-
to de roer as unhas, cantar, recitar etc.

 

Atividades educativas nessa fase in-
cluem toda a sorte de estímulo aos 
sentidos, como visão, tato, paladar. 
O período sensório-motor é essen-
cialmente prático, e a realidade para 
a criança é concreta e imediata. A no-
ção de espaço é construída nessa fase, 
antecedendo a percepção do tempo.

 

 
                                   [...] a base 

para as aprendizagens humanas está 
na primeira infância. Entre o primei-
ro e o terceiro ano de idade a qualida-
de de vida de uma criança tem muita 
influência em seu desenvolvimento 
futuro e ainda pode ser determinan-
te em relação às contribuições que, 
quando adulta, oferecerá à sociedade. 

Caso esta fase ainda inclui supor-
te para os demais desenvolvimentos, 
como habilidades motoras, adaptativas, 
crescimento cognitivo, aspectos só-
cio emocionais e desenvolvimento da 
linguagem, as relações sociais e a vida 
escolar da criança serão bem sucedidas 
e fortalecidas. (PICCININ, 2012, p. 38)

 

O QUE É COGNIÇÃO

 
Cognição é a capacidade de pro-

cessar informações e transformá-
-las em conhecimento, com base em 
um conjunto de habilidades mentais 
e/ou cerebrais como a percepção, 
a atenção, a associação, a imagina-
ção, o juízo, o raciocínio e a memória.

 

Essas informações a serem processa-
das estão disponíveis no meio em que 
se vive. De modo geral, pode-se di-
zer que a cognição humana é a inter-
pretação que o cérebro faz de todas 
as informações captadas pelos cinco 
sentidos, e a conversão dessa interpre-
tação para a nossa forma interna de ser.
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O processo cognitivo consiste em 
uma sequência de eventos neces-
sários para a formação de qualquer 
conteúdo do conhecimento atra-
vés de atividade da mente. Ele é de-
senvolvido desde a primeira infân-
cia até a fase de envelhecimento.

 

As funções cognitivas têm um pa-
pel fundamental no processo cogni-
tivo e trabalham em conjunto para 
que possamos adquirir novos co-
nhecimentos e criar interpretações. 

Algumas das principais funções cog-
nitivas são: percepção, atenção, memó-
ria, pensamento, linguagem e aprendi-
zagem. Segundo Nuessen (1978, apud 
BARROS, 1997) entende-se por matura-
ção: (...) o desenvolvimento do organis-
mo como função do tempo ou da idade; 
refere-se a transformações neurofisio-
lógicas e bioquímicas que tem lugar 
desde a concepção até à morte (p.27). 

 

De acordo com Piaget (1975), a ma-
turação do SNC é  “[...] a expansão do 
esquema reflexo pela incorporação 
de um novo elemento que determi-
na a formação de um esquema de or-
dem superior, o hábito, no qual se in-
tegra o esquema inferior, o reflexo. 

A assimilação de um novo elemento a um 
esquema anterior implica consequente-
mente na integração deste último ao es-
quema superior” (PIAGET, 1975, p. 87).

DESENVOLVIMENTO MOTOR

 O desenvolvimento motor é o 
processo de mudança no comporta-
mento, relacionado com a idade, tan-
to na postura quanto no movimento 
da criança. É um processo de altera-
ções complexas e interligadas das quais 
participam todos os aspectos de cres-
cimento e maturação dos aparelhos e 
sistemas do organismo. O desenvolvi-
mento motor não depende apenas da 
maturação do sistema nervoso, mas 
também da biologia, do comportamen-
to e do ambiente (PIAGET, 1975, p. 87).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento cognitivo depende do envolvimento de várias outras fun-
ções e a boa desenvoltura de outras funções que o alicerçam como a lingua-
gem, a coordenação motora e suporte afetivo-emocional. Viver em um ambiente 
saudável tanto do ponto de vista biológico quanto afetivo é muito importan-
te. Disponibilizar materiais e espaços para fazer com que a criança se apro-
prie de estímulos que proporcionem avanços cognitivos, é primordial.  Obser-
var como a criança reage e como ela vem adquirindo ou não habilidades ao 
ser estimulada, permite avaliar as competências e, ao mesmo tempo, se pode 
ter ou não algum transtorno que vem impedindo o pleno desenvolvimento.

 

Estudos relatados apontam para a influência de práticas maternas nas aqui-
sições e no desenvolvimento do bebê, o que confirma a necessidade dos pais 
e cuidadores obterem informações básicas sobre como identificar qualquer 
desvio no período de desenvolvimento, podendo agir de forma interventi-
va, minimizando assim, possível atraso por meio da estimulação adequada. 

Conforme Lopes et al. (2010),  “estimulação é fundamental no desenvolvimen-
to de um bebê, pois, ele nasce com muitas habilidades motoras, mas para essas 
se aprimorarem, se desenvolverem é preciso que ele vivencie coisas novas, que 
ele seja estimulado a conhecer o mundo novo. Uma criança vai se descobrin-
do muito mais rápido e eficazmente se estimuladas” (LOPES et al. 2010, p.13).

       

Assim sendo, é fundamental pais e professores conhecerem algumas te-
orias do desenvolvimento cognitivo e motor e por meio de interações e la-
ços afetivos desenvolverem os bebês para que tornem-se crianças ap-
tas à aprendizagem tanto da fala quanto de conhecimentos na idade escolar.
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A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO CONTINUADA

RESUMO: Desde o início da civilização, o homem demonstrou capacidades de comunicar-se 
por imagens e aqui estamos falando da pintura rupestre que os homens das cavernas legaram 
à modernidade. No contexto da Educação a Distância que se utilizar de todo o arsenal das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TIC) para estimular esse aspecto de criar um 
ambiente de aprendizagem contínua com o auxílio das novas tecnologias. O objetivo deste 
artigo é investigar a importância da formação continuada no Ensino Superior. Os objetivos 
específicos são: apresentar um breve histórico do Ensino Superior no Brasil; investigar sobre 
as vantagens e as desvantagens do Ensino a Distância; expor sobre o software específico para 
implementar o treinamento nas IES (SERVQUAL). As TICs na educação são uma realidade que 
as Instituições de Ensino Superior (IES) aproveitam em grande escala ou em pequena ou não 
aproveitam por encontrarem-se desconectadas dos novos tempos. Tais tecnologias podem 
facilitar e motivar o aprendizado em Direito na modalidade de EAD.

Palavras-chave: EaD;  Formação Continuada;  TIC;  Vantagens.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

557

INTRODUÇÃO

Este artigo trata-se de uma reflexão sobre 
A Importância da formação continuada, no 
sentido de tentar perceber como a forma-
ção superior dos futuros professores pode 
proporcionar a reflexão sobre uma socieda-
de que deve propiciar a prática da cidada-
nia e do desenvolvimento de sujeitos críti-
cos conscientes do seu lugar na sociedade.

O profissional docente trabalha diretamen-
te com a formação de pessoas que buscam 
preparar-se para uma vida dedicada ao com-
partilhamento de conhecimentos e experi-
ências. Portanto, trataremos do profissio-
nal que atuará na docência superior como 
formador de opiniões, de profissionais que 
nunca deixarão de ser aprendizes motiva-
dos em buscar o conhecimento e manter-
-se motivados para dedicar-se ao seu ofício.

Portanto, é grande a responsabilidade des-
se profissional no contexto da sociedade 
contemporânea e, por isso, o interesse em 
desenvolver essa pesquisa para refletir so-
bre a formação didático-pedagógica do futu-
ro docente, mas que é aprendiz em contexto 
universitário, quando são lançados os princí-
pios e os conteúdos para uma formação con-
sistente àqueles que se dedicarão à educa-
ção de cidadãos para torná-los grandes seres 
humanos envolvidos no processo de cons-
trução do conhecimento em uma sociedade 
que prima pelos direitos e deveres em con-
texto profissional ou social de maneira geral.

No Ensino a Distância (EAD), é o profes-
sor quem elabora os materiais, dá assistência 
ao aluno, tirando suas dúvidas e orientando 
para realizar as atividades. Infere-se daí que 
o professor também é autor. Teixeira (2008) 
realizou um estudo com o intuito de mostrar 
a educação a distância e o papel do profes-
sor, com relação aos direitos autorais sobre 
os conteúdos elaborados pelo professor. 

O Ensino a Distância surgiu no século XIX 
tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, 
distinguindo-se no setor a Open University 
da Inglaterra. O ensino a distância no Bra-
sil iniciou-se nos primórdios do século XX 
por meio do ensino por correspondência. 

Diante deste contexto tem-se como proble-
ma de pesquisa quais são as vantagens e as 
desvantagens da formação continuada no En-
sino Superior? A docência é um exercício que 
exige do profissional uma constante atualiza-
ção de conhecimentos e uma constante refle-
xão sobre sua atividade pedagógica e forma-
tiva, na qual ele estará aberto ao aprendizado 
e à reciclagem de seus conhecimentos e pos-
turas como professor. Pode-se dizer que nin-
guém é mestre (magister ou professor), mas o 
profissional da docência é um “vir-a-ser” mes-
tre, porque é, por outro lado, um aprendiz.

A justificativa para desenvolver tal tema é 
devido à consciência de a formação do profis-
sional docente compreende o período de rea-
lização dos estudos acadêmicos, mas também 
o período de atuação profissional que deve 
ser realizada por meio de uma práxis, onde a 
teoria e a prática estejam constantemente em 
um processo dialético que permita a formação 
continuada do docente. Este trabalho ganha 
relevância no âmbito da academia, das institui-
ções de ensino superior e população em geral.

A hipótese formulada para este trabalho é: 
o uso das novas tecnologias proporciona me-
lhor qualidade nas aulas contribuindo para 
uma melhor aprendizagem, mas para que isso 
aconteça, além da escola possuir tecnologias, 
ela deve possibilitar o desenvolvimento de co-
nhecimento entre os docentes para que a utili-
zação desses equipamentos se dê de forma fa-
cilitada, tornando as aulas mais interessantes. 
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Já o século XXI é fortemente marcado pela 
banalização das tecnologias digitais nos mais 
diferentes domínios da intervenção humana, 
mas por outro lado, há incerteza e comple-
xidade do mundo em que vivemos e tam-
bém a caducidade dos próprios saberes, que 
constituíam o principal esteio da escola. Isto 
provoca uma preparação diferente para os 
indivíduos adquirirem competências indis-
pensáveis para serem bem-sucedidos em 
contextos profissionais cada vez mais exi-
gentes, competitivos e altamente seletivos.

É preciso apresentar como dá-se a aprendi-
zagem, que é um processo construtivo, onde 
os alunos constroem novos conhecimentos 
sobre fundações basilares bem confeccio-
nadas como um chão fertilizado, pois, se as 
sementes dos novos conhecimentos encon-
trarem um solo incapaz de germiná-las, não 
encontram ambiente propício para crescerem 
e se multiplicarem num longo processo de 
apreensão e transmissão do conhecimento.

Com o propósito de responder à ques-
tão de pesquisa tem-se como objeti-
vo geral investigar a importância da for-
mação continuada no Ensino Superior.

Os objetivos específicos são: apresen-
tar um breve histórico do Ensino Superior 
no Brasil; investigar sobre as vantagens e 
as desvantagens do Ensino a Distância; ex-
por sobre o software específico para imple-
mentar o treinamento nas IES (SERVQUAL).

 
FORMAÇÃO DOCENTE

No Ensino Fundamental, o Ensino Superior 
visa não só dotar o estudante de informações, 
mas sim propiciar-lhe uma formação integral, 
com capacidade de desenvolver senso críti-
co e olhar arguto sobre todas as situações. 

Em tempos de globalização, a ciência e a 
técnica caminham em paralelo; assim, o en-

sino superior anda de braços dados com as 
novas tecnologias no sentido de inseri-las no 
ensino e no sentido de dominá-las cada vez 
mais para o desenvolvimento da sociedade.

O Ensino formal está concebido so-
bre determinadas normas e leis que de-
vem ser observadas, respeitantes à sua 
regulamentação, visando sua qualidade 
e à manutenção dos critérios sociais aci-
ma dos interesses meramente econômicos. 

Toda instituição social tem por objeti-
vo gerar bem-estar para os indivíduos que 
a ela pertencem, sendo a educação supe-
rior uma instituição deve também estar in-
serida em uma comunidade à qual deve 
prestar serviços de qualidade embasa-
dos na ética e na qualificação profissional.

A educação superior é uma instituição social, 
cujo papel fundamental é formar a elite inte-
lectual e científica da sociedade a que serve. 
Uma instituição social caracteriza-se pela es-
tabilidade e durabilidade de sua missão. Além 
disso, é estruturalmente assentada em nor-
mas e valores emanados do grupo ou socie-
dade em que se insere. Uma instituição social 
é, fundamentalmente, um ideal, uma doutrina. 
Assim, a educação superior é uma instituição 
social, estável e duradoura, concebida a partir 
de normas e valores da sociedade. É, acima 
de tudo, um ideal que se destina, enquanto 
integrador de um sistema, à qualificação pro-
fissional e promoção do desenvolvimento po-
lítico, econômico, social e cultural (COLOS-
SI; CONSENTINO; QUEIROZ, 2001, p. 50)

Informação e Direitos de Autor em Tempos 
de Internet

Aos finais do século XX era grande a pre-
ocupação com relação à proteção da auto-
ria devido à escalada encetada pela Internet, 
que gerava uma expectativa de como seria 
possível e até que ponto os direitos de au-
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tor seriam respeitados em um ambiente es-
sencialmente digital, onde a reprodução é 
facilitada e as informações correm com mui-
to mais velocidade. (MICHEL, 1997, p. 4) 

Michel (1997) esclarece que comumente 
os direitos de autor diziam respeito, princi-
palmente, à relação entre o autor (criador) 
e os editores (investidores), sendo que es-
tes detinham o direito de reprodução da 
obra conforme o contrato estabelecido en-
tre as partes. A internet faz surgir uma pre-
ocupação relevante com relação aos direi-
tos de informação. (MICHEL, 1997, p. 4) 

Neste contexto, surge a necessidade de 
distinguir, no âmbito jurídico, “entre obra de 
autor e obra de informação”, sendo que esta 
continuaria com livre circulação, “nos limites 
de uma justa retribuição do custo de produ-
ção desta informação”, mas deveria ser esta-
belecido “um novo direito sui generis para os 
produtos e serviços de informação, tais como 
as bases de dados, acompanha esse raciocí-
nio, buscando construir um direito, protegen-
do o investimento econômico, sem se apoiar 
no direito de autor”. (MICHEL, 1997, p. 4)  

A aprendizagem é encarada como o es-
tabelecimento de associações simples 
ou respostas condicionadas, sendo os 
atos humanos mais complexos conside-
rados cadeias de resposta condicionadas. 

O professor deve ser um dos maiores co-
nhecedores do processo de aprendizagem e 
na escola irá pesquisar e conhecer os princí-
pios empregados pela instituição, interagindo 
com diretores, coordenadores pedagógicos, 
outros professores e outros profissionais que 
ali atuam para a construção do saber do aluno. 
Mas, não menos importante, deverá conhecer 
os anseios e desejos do aluno e sua família.

O senso crítico é algo que vai se formando 
desde o período escolar do futuro professor 
que durante a graduação deve ampliar sua 
visão de mundo para enxergar as necessi-
dades dos alunos e do seu papel no seio da 
comunidade escolar para possibilitar boas 
perspectivas de vida aos seus formandos.

Segundo Castelli (2010), a ação reflexiva 
transforma o docente em um agente de trans-
formação social, porque faz de sua vivência 
pedagógica uma ferramenta que põe em prá-
tica o conhecimento e repensa constante-
mente a própria prática de modo a repensar 
os saberes existentes e realizar uma avaliação 
das condições de sua atuação docente fren-
te aos desafios que tal profissão oferece, “a 
prática pedagógica reflexiva tem sido eviden-
ciada como sendo de extrema importância na 
constituição do ser professor advindo de todo 
o processo formativo onde o saber é vital, ne-
cessário e indispensável, frente aos novos de-
safios socioeducativos” (CASTELLI, 2010, p. 2).

A importância do papel do professor para 
o processo de ensino/aprendizagem faz com 
que ele necessite de uma formação continu-
ada que o capacite, qualifique, aperfeiçoe e, 
principalmente, imprima uma práxis pedagó-
gica no sentido que Karl Marx atribui ao termo: 
a teoria e a prática participam de um processo 
dialético por meio do qual, o professor reela-
bora continuamente suas práticas docentes.

 As dificuldades cotidianas impõem obs-
táculos à práxis docente, requerendo do 
docente um contínuo desafio de supera-
ção dos obstáculos e muita perseveran-
ça em seus princípios, pois a base de sua 
prática é a sala de aula. (CASTELLI, 2010).

Vantagens e desvanta-
gens do ensino a distância

Maia (2009), em seu artigo denominado 
Estudos sobre educação a distância procura 
investigar quais os fatores que contribuíram 
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para a evasão de 1.113 alunos de dois cursos 
EAD da UaB (Universidade de Brasília). Mas 
acreditamos que é uma falha do artigo, ter 
colhido as razões da desistência em apenas 
170 alunos, porque, apesar de representar 
15,27% do total de alunos, as razões desses 
alunos podem não espelhar o total dos alunos. 

Os motivos foram classificados em quatro 
grupos pela pesquisadora: fatores situacio-
nais; falta de apoio acadêmico; problemas com 
a tecnologia; e falta de apoio administrativo. 

Esses motivos, além de reforçarem os pou-
cos resultados encontrados na literatura sobre 
evasão em educação a distância, apontam para 
importantes aspectos a serem aprimorados 
em cursos nos quais a responsabilidade sobre 
o aproveitamento do processo educacional é 
transferida dos professores para os alunos.

As causas para o abandono do curso são 
bastante diversificadas, mas podemos elen-
car algumas: a formação anterior do aluno – 
insuficiente para que ele se organize para os 
novos estudos; no âmbito profissional, pode-
-se realçar a sobrecarga de trabalho; ausên-
cia de equipamento adequado; problemas 
na qualidade da internet; outras prioridades.

A educação e a comunicação foram totalmen-
te afetadas pela modalidade EAD on-line que 
se desenvolveu a partir do advento da internet 
e crescimento da informática que se deu mais 
fortemente no Brasil a partir de 1999, um pou-
co mais tardiamente do que em outros países.

Para esse desenvolvimento vertiginoso con-
tribuíram as autoridades públicas do Brasil 
que acolheram a EAD on-line como potenciais 
atuações educativas em larga escala. A EAD 
vem sendo mais disseminada no ensino supe-
rior. Há uma tendência mundial de abertura 
de cursos EAD para o nível superior e o Brasil 
aderiu a esse movimento nos finais da década 

de 1990. (BOHADANA; VALLE, 2009, p. 552)
Os defensores da adoção de EAD on-li-

ne em larga escala argumentam que há uma 
necessidade de mercado para a conversão 
de determinadas disciplinas e de cursos in-
teiros que visa atender à demanda de mui-
tos jovens e adultos imersos em dificuldades 
quanto ao tempo e às distâncias para fre-
quentarem cursos presenciais. Nesse uni-
verso, estão também muitos profissionais 
com necessidades de formação continuada. 

Ao passo que os críticos, utilizando as mes-
mas razões, argumentam que há grandes 
riscos em aumentar o abismo das desigual-
dades educacionais já existentes que surgi-
ram exatamente quando houve iniciativas 
de ampliar rapidamente as oportunidades 
a grande parcela da população, nos quais a 
qualidade perde campo para a quantidade.

O autor mais citado no âmbito da cibercul-
tura é Pierre Lévy (2010) que é referência no 
âmbito da ampliação da Internet, da Educa-
ção a Distância. Argumenta que vivemos em 
ciberespaço onde os ambientes são virtuais 
e nos tornamos cibercidadãos ao dominar e 
pertencer a essa sociedade informatizada. O 
cibercidadão deve estar alfabetizado, dominar 
minimamente a linguagem informática para 
viajar por todo esse universo on-line, onde o 
domínio de outros idiomas auxilia bastante. 

Para Lévy (2010), as TICs (Tecnologias 
da Informação e da Comunicação) aboli-
ram as concepções de espaço e de tempo 
que temos e alicerçaram “novos modos de 
subjetivação e de socialização e mesmo de 
um novo tipo de sociedade e de democra-
cia”. (BOHADANA; VALLE, 2009, p. 554)

Outros pensadores são citados, mas não 
diretamente ao desenvolvimento de EAD, 
mas de uma comparação entre as consequ-
ências da Revolução Francesa e a revolução 
tecnológica. A Revolução Francesa esteve 
apoiada no tripé “Igualdade”, “Fraternida-
de” e “Liberdade”. Questiona-se se a revo-
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lução tecnológica poderia também propiciar 
mais igualdade, fraternidade e liberdade.

É necessário ter tempo disponível e, de 
preferência, conhecer a língua inglesa. Nes-
te sentido, grande parte da população adul-
ta brasileira se encontraria excluída desse 
universo, porque não estão alfabetizadas, 
não possuem equipamentos nem internet 
disponível para adentrar esse universo vir-
tual onde o inglês ainda é a língua padrão.

Bohadana e Valle (2009) apontam de um lado 
o crescimento da EAD no ensino superior que 
encontra defensores e críticos com relação 
às necessidades de propiciar ensino a gran-
des parcelas de jovens e adultos brasileiros.

As autoras questionam se o movimento à dis-
seminação da EAD não provocaria um “efeito 
colateral” de um indivíduo radicalmente isola-
do; o sujeito on-line se encontraria totalmente 
isolado em seu pequeno universo doméstico.

Bohadana e Valle (2009) entendem que 
a EAD pode ao mesmo tempo propiciar um 
desenvolvimento muito grande às pesso-
as que possuem os requisitos mínimos para 
adentrar o universo on-line, ou seja, seja al-
fabetizado; tenha domínio das tecnologias 
e condições para possuir um computador 
e acesso à Internet; domínio mínimo da lín-
gua inglesa. Dessa forma, ao mesmo tem-
po que a EAD possibilita um grande desen-
volvimento às pessoas que possuem esses 
requisitos, a EAD favorece o aumento do 
grande abismo de conhecimentos e, conse-
quentemente, a desigualdade socioeconômica.

Software específico para im-
plementar o treinamento nas IES 

Von Wangenheim; Hauck; Von Wangenheim 
(2009), partindo da postura de que a Norma 
ISO 10015 apresenta apenas uma “aborda-
gem genérica e define uma estrutura mínima 
de fases e atividades para que possa ser esta-
belecido um programa de treinamentos para a 
melhoria”, propõem um “modelo treinamento 
no contexto de programas de melhoria de pro-
cesso de software” aplicado às IES (Instituição 

de Ensino Superior) denominado ASPEI/MSC 
pertencente a um grupo de pesquisa de de-
senvolvimento de softwares da UFSC – Uni-
versidade Federal de Santa Catarina/Brasil. 

O modelo proposto foi concebido com o 
objetivo de atender às necessidades típi-
cas de programas de melhoria de processo 
de software, considerando as características 
específicas deste tipo de iniciativa de forma 
integrada à abordagem ASPEI/MSC. Esten-
dendo o trabalho apresentado em [Wange-
nheim et al 08], o modelo de treinamento foi 
alinhado à norma ISO 10015, atendendo às 
principais recomendações, artefatos e ativi-
dades descritas nesta norma além de deta-
lhar as definições de cada uma das sessões 
de treinamento. O resultado é um modelo 
de programas de treinamento constituído 
de um conjunto de sessões de treinamento 
com diferentes objetivos de aprendizagem, 
audiência e metodologias de ensino, sendo 
distribuídas durante todo o programa de me-
lhoria de processo (VON WANGENHEIM; 
HAUCK; VON WANGENHEIM, 2009, p. 5) 

Os autores desenvolveram um software para 
estruturar e facilitar todo o processo de implan-
tação do processo de treinamento com todas 
as etapas estipuladas pela Norma ISO 10015.

Algumas sessões de treinamento do mo-
delo são pré-definidas a partir das necessi-
dades de treinamento típicas de programas 
de melhoria realizadas em alinhamento às 
ASPEI/MSC. Outras sessões de treinamen-
to são definidas de acordo com as necessi-
dades específicas detectadas pela fase de 
diagnóstico do processo de software da 
ASPEI/MSC (VON WANGENHEIM; HAU-
CK; VON WANGENHEIM, 2009, p. 5)

Para cada ciclo de melhoria da quali-
dade, há treinamentos específicos, que 
o software detecta. Todo o processo é 
monitorado pelo software que fornece 
os dados necessários para o bom anda-
mento do processo e da obtenção dos resul-
tados desejados, conforme indica a Figura 1. 
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O ASPEI/MSC tem demonstrado bons re-
sultados na Universidade Federal de Santa 
Catarina onde foi implementado.

Servqual

O serviço educacional classifica-se como 
uma ação intangível pelo seu caráter não cor-
póreo e material. Assim, ele é dirigido direta-
mente à mente dos alunos por meio de uma 
parceria, com prazo determinado, estabeleci-
da entre a Instituição e sua clientela, e, “ape-
sar de proporcionar um alto contato pessoal, é 
de baixa customização”. (MELLO et al., 2002)

Mello et al. (2002) entendem que os dois 
modelos de avaliação interna e externa pro-
porciona uma modificação na estrutura ins-
titucional, pois “o modelo externo de ava-
liação, existente através dos instrumentos 
formais estabelecidos pelo MEC aponta pro-
blemas que a avaliação interna nem sempre 
é isenta o suficiente para reconhecer, limi-
tando sua capacidade em promover alte-
rações profundas na situação constatada”. 
Portanto, as avaliações em conjunto pode-
rão forçar mudanças que contribuirão para 
reestruturação as instituições de ensino.

Segundo Henning et al. (2007), devido à 
grande concorrência existente entre as insti-

tuições de ensino superior, faz-se necessário, 
além do atendimento à legislação, conciliar os 
critérios legais ao contínuo aperfeiçoamento 
do processo ensino/aprendizagem para aten-
der satisfatoriamente o mercado, ouvindo, in-
clusive o corpo discente com relação ao que 
ele entende como critérios de qualidade. ´

Existem inúmeras variáveis, segundo Ci-
madon (1998, p.85) que interferem na qua-
lidade do ensino superior: formação social 
e cultural do docente e do estudante; os 
vínculos políticos e valorativos; a noção de 
competência; o espaço oferecido pela uni-
versidade, a situação econômica do profes-
sor; diferenças substantivas entre conceções 
do ensino e da aprendizagem entre as diver-
sas áreas; as relações de competição entre 
docentes e funcionários; condições mate-
riais e outras. (HENNING et al., 2007, p. 2)

Um estudo realizado por Tureta; Rosa; Olivei-
ra (2007) avaliou uma Instituição de Ensino Su-
perior paranaense por meio do modelo SERV-
QUAL e detetou aspetos relevantes para propor 
reformulações administrativas e pedagógicas.

A Tabela 1 traz os atributos a serem men-
surados e os componentes da expectati-
va da qualidade composta por 22 variáveis.

Figura 1: Visão geral do modelo de treinamento na ASPEI/MSC
Fonte: Von Wangenheim; Hauck; Von Wangenheim, 2009
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Segundo Tureta; Rosa; Oliveira (2007), a avaliação dos serviços educacionais é comple-
xa devido à subjetividade e à intangibilidade de uma atividade que processa informações 
e conhecimento, onde os componentes intangíveis superam os tangíveis. Sendo assim, 
o modelo SERVQUAL é adequado a essa utilização por colher as impressões, opiniões da 
clientela da instituição – os estudantes – que são o público-alvo dos serviços educacionais.

A Tabela 2 abaixo mostra o grau de satisfação do cliente para com os serviços educacionais 
prestados pela Instituição.
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Outra pesquisa realizada por Alves & Azevedo (2010), utilizando o mode-
lo SERVQUAL, verificou que o sistema de Ensino a Distância da Faculdade Módu-
lo de São Paulo requer melhorias com relação à preparação dos docentes na ma-
nipulação do ambiente de EAD e também quanto à avaliação do desempenho dos 
estudantes no aproveitamento das disciplinas. Os autores concluíram que “a escala SERV-
QUAL adaptada tem condições de fornecer os subsídios necessários para avaliar a percep-
ção de aprendizado nas disciplinas oferecidas sob a forma de EAD na Faculdade Módulo”.
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Os países em desenvolvimento apresentam 
graves deficiências de qualidade no ensino 
superior e que a escala SERVQUAL é uma al-
ternativa para detectar os problemas e junto 
com outros sistemas e ferramentas contribui 
para a melhoria da qualidade. Com relação à 
escala SERVQUAL, reconhece que “é utiliza-
da para medir o gap entre as expectativas e a 
percepção da qualidade de serviços, possibi-
litando o estabelecimento de planos de ação. 

 PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

De acordo com a metodologia, este estu-
do se classifica como descritivo devido pelos 
seus objetivos, porque descreve característi-
cas de um objeto de estudo específico. Pela 
natureza dos dados, é classificado como qua-
litativa por buscar a compreensão e a inter-
pretação de fenômenos. (GONSALVES, 2012)

Köche (2011) concebe várias formas de 
conhecer, no entanto, a ciência moderna 
trouxe um método prático e eficaz na bus-
ca da verdade, compreendido pelo experi-
mento, em formular hipóteses, repetir a ex-
perimentação para averiguar as hipóteses e 
formular generalizações ou leis ou teorias.

Para a produção deste trabalho foi reali-
zado um estudo qualitativo, por meio de re-
visão bibliográfica sistematizada, utilizando 
artigos publicados nacional e internaciona-
cionalmente, no período compreendido en-
tre 2007 a 2019, abordando o tema impor-
tância da formação continuada. A pesquisa 
foi realizada em plataformas digitais, tais 
como: Scielo, sendo utilizados os seguintes 
termos para a pesquisa: “EAD (Ensino a Dis-
tância)”; “Formação Continuada”; “TIC”; “Van-
tagens”; o levantamento foi realizado nos 
meses de abril a outubro de 2019; os crité-
rios de inclusão foram coerência com o tema, 
desta forma, foram utilizados 16 artigos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em tempos remotos, na Grécia Antiga, os libertos iam para a praça pública discu-
tirem questões relativas à Pólis e aos destinos da sociedade. Atualmente, o univer-
so virtual pode possibilitar o conhecimento amplo de questões políticas, sociais e, por 
outro lado, pode propiciar o isolamento do cidadão imerso no mundo virtual, distan-
ciando-se do mundo real onde é importante sua ativa participação na discussão de me-
tas políticas e melhorias públicas para a qualidade de vida de todos. Para elas, o ciberes-
paço poderia ser o “amálgama” esperado há tanto tempo para fundir esses dois ideais.

Esse assunto está diretamente relacionado à sua formação continuada. Traba-
lhar com aprendizagem nos dias de hoje envolve um contínuo movimento de re-
flexão, um reajuste cotidiano dos processos vivenciados no ambiente escolar. 

Vários autores apontam a necessidade do desenvolvimento de práticas re-
flexivas por parte do professor a fim de que este possa propiciar aos seus alu-
nos o desenvolvimento de competências e progressão na sua aprendizagem. 

Para os professores, a formação profissional é uma construção pessoal que se apoia em 
ações práticas e experiências cotidianas em sala de aula. A prática reflexiva vai, além dis-
so, ela é ativa, autônoma e crítica. Define-se através de um conjunto de questionamentos, 
da capacidade de observação e análise sobre a realidade, da investigação e pesquisa. Ela 
pode ser uma atividade individual, realizada em pequenos grupos ou efetuada coletivamente. 

O ser humano é um conjunto de emoções e dotado de mecanismos que o aproxima das pessoas 
ou que o distancia delas de acordo com a forma que é tratado pelo outro. A sociabilidade da crian-
ça é motivada pelo afeto que ela sente ou dá. O relacionamento entre professor e alunos deve ser 
de tal modo conduzido a ponto da afetividade tornar-se um elemento positivo de equilíbrio das 
emoções que tornam a pessoa mais segura e mais motivada para o aprendizado e autovalorização.

A escola é um espaço privilegiado para o cultivo das emoções e do crescimento da crian-
ça como pessoa autônoma e conhecedora de seus sentimentos e de seu lugar no mundo.

A escola é, sabidamente, um espaço social instituído nas diferenças. Em seu in-
terior, os conteúdos ensinados deveriam viabilizar respostas às necessidades práti-
cas da vida dos estudantes visando a formação humana plena. A formação educacio-
nal deve propor situações variadas abrangentes para formar o cidadão para a vida, 
contemplando variadas dimensões que incluem a ética e aspectos político-sociais 
que possibilitem o desenvolvimento material e psíquico dos indivíduos em sociedade. 

As NTICs vêm surgindo como ferramentas capazes de suportarem es-
tratégias de formação de modo a instrumentalizar os conteúdos e contex-
tualizá-los de modo a desenvolver colaborativamente as aprendizagens.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

Resumo: Este projeto visa apresentar a Educação Inclusiva no Brasil, para tanto, terá como 
principal objetivo analisar a Educação Inclusiva e seu histórico no país até a contemporaneidade. 
Para desenvolvê-lo foi utilizado como método a pesquisa bibliográfica que busca em publicações 
situações que explanam o objeto do presente estudo. A partir deste estudo observou-se que 
é fundamental que a escola tenha condição de atender a demanda de inclusões, no entanto, 
concluiu-se o país está aquém do esperado, pois não há preparo ou estrutura para atender a 
demanda.

Palavras-chave: Educação; Inclusão;  Brasil.
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INTRODUÇÃO

É preciso mudar este caráter elitista e ex-
cludente da escola brasileira. A escola é 
para     todos e não apenas para alguns! 

(Dulce Barros de Almeida)

A Educação Inclusiva é sob muitos aspec-
tos um tema polêmico, enquanto alguns te-
óricos defendem a importância do convívio 
entre crianças com necessidades especiais 
com crianças que não apresentam nenhuma 
dificuldade, outros pontuam que cada qual 
deve conviver em sua zona de conforto evo-
luindo a seu tempo, no entanto, esta não é 
uma opção desde a Declaração de Salamanca 
de 1994 e a LDB de 1996, pois a Lei deter-
mina que os alunos com necessidades espe-
ciais devem frequentar escolas regulares e 
interagir social e livremente com seus pares.

Não obstante, tecnicamente resolvido este 
impasse surge outro aspecto passível de dis-
cussão que é se de fato as escolas têm condição 
de receber ou não alunos de inclusão e de fato 
realizar o que se propões, que é justamente o 
de incluir socialmente e fazer com que a crian-
ça evolua de acordo com suas capacidades.

Posto isto, é fato que o Brasil não é um país re-
conhecido por sua capacidade de educar seus 
filhos, logo, surge a velha questão de como 
uma escola que mal tem capacidade para fazer 
o básico terá condição de arcar com a respon-
sabilidade de incluir crianças que têm necessi-
dades diferenciadas. Uma vez que as exigên-
cias e necessidades serão muito maiores do 
que as que atualmente a escola tem que lidar.

A inclusão representa a capacidade de inte-
grar pessoas diferentes sob vários aspectos, 
no entanto, não está exclusivamente relacio-
nada a recepção social e afetiva, é necessário 
que a escola tenha estrutura nas mais variadas 
formas (física, profissional, estrutural, admi-
nistrativa, multidisciplinar, etc.). Atualmente 
poucas escolas do país têm a estrutura ade-
quada para atender a esta demanda, assim é 
necessário adaptá-las em todos os aspectos.

Com base neste cenário, este projeto ob-
jetiva analisar a Educação Inclusiva e seu 
histórico no país até a contemporaneidade.

Justifica-se, portanto, no fato, de que uma 
sociedade só se desenvolve plenamente se 
for capaz de desenvolver todos os indivídu-
os que participam dela, logo, a evolução his-
tórica conta que a inclusão de pessoas com 
necessidades especiais não é uma questão 
de inclusão unicamente, mas de desenvol-
vimento global. Desta forma é factível ava-
liar se o assunto tem sido tratado a partir 
de premissas válidas, e uma avaliação sobre 
a conceituação do tema inclusão e o histó-
rico do assunto no país é uma forma de ob-
ter as respostas propostas. Portanto, foi 
efetuada uma breve abordagem conceitu-
al e posteriormente uma análise da educa-
ção inclusiva no país desde os primórdios.

Para desenvolver este projeto foi utilizado 
como método a pesquisa bibliográfica, que 
de acordo com Lakatos e Marconi (2003) é 
a forma de se obter os resultados de uma 
pesquisa através de consulta a publicações e 
referências já publicados por autores que tes-
taram as possibilidades. Assim foram utiliza-
dos como referência autores como Mantoan, 
Aranha e Ferreira, além de consultas a docu-
mentos que nortearam as diretrizes atuais.
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UMA ABORDAGEM CONCEITUAL 
SOBRE A EDUCAÇÃO INCLUSIVA

A inclusão não é em sua essência um pro-
cesso de cunho meramente social, mas 
é a forma como a sociedade lida e de-
senvolve as suas diferenças e está di-
retamente relacionado ao desenvolvi-
mento global deste grupo de indivíduos.

Aranha (2004) afirma que para garantir que 
a sociedade evolua de forma plena é funda-
mental garantir que todos os cidadãos tenham 
seus direitos assegurados, bem como qualida-
de de vida e potencial real de evolução. A edu-
cação, neste cenário, é vital para que se possa 
fomentar o respeito pelas diferenças e a aqui-
sição e manutenção de conhecimento real.

                                
Nenhum país alcança pleno desenvolvimen-

to, se não garantir, a todos os cidadãos, em 
todas as etapas de sua existência, as condi-
ções para uma vida digna, de qualidade física, 
psicológica social e econômica. A educação 
tem, nesse cenário, papel fundamental, sendo 
a escola o espaço no qual se deve favorecer, a 
todos os cidadãos, o acesso ao conhecimen-
to e o desenvolvimento de competências, 
ou seja, a possibilidade de apreensão do co-
nhecimento historicamente produzido pela 
humanidade e de sua utilização no exercício 
efetivo da cidadania (ARANHA, 2004, p. 07).

Em entrevista em 2005 à Revista Nova Es-
cola da Editora Abril, a Educadora Maria Te-
resa Égler Mantoan complemente ao pontu-
ar que a educação inclusiva é fundamental 
não só para a criança que passa pelo pro-
cesso de inclusão, mas para todos que es-
tão vivenciando o momento, pois é o privi-
légio de se conviver e respeitar as diferenças 
e limitações existentes em cada indivíduo.

É de suma importância que as crianças 
aprendam a conviver e respeitar as diferen-
ças desde muito cedo, para que posterior-
mente tenham condição de evoluir com ba-
ses sólidas de cidadania, respeito e ética. 
Para as crianças com necessidades especiais, 
a oportunidade de convívio social, que mui-
tas vezes lhe é negada, favorece o seu desen-
volvimento individual global, tornando-o um 
indivíduo mais apto ao convívio cotidiano.

Ainda segundo Mantoan (2005) o concei-
to de inclusão não admite qualquer tipo de 
discriminação, independente da dificulda-
de que o indivíduo apresenta é fundamen-
tal que possa conviver com outras crianças 
para que tenha condição de desenvolver-se 
integralmente, bem como para que as ou-
tras crianças tenham condição de compre-
ender e respeitar as diferenças existentes.

Carvalho (2000) corrobora ao afirmar que 
a inclusão pode ser concebida como um pro-
cesso filosófico que objetiva a eliminação de 
barreiras intrínsecas ou extrínsecas dos alu-
nos, permitindo-lhes conviver harmoniosa-
mente em sociedade e com possibilidades 
de igualdade em sua educação e formação.
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A Educação Inclusiva possibilita uma evolu-
ção real no conceito de integração, onde ex-
periências diferentes podem convergir para 
a construção de uma realidade social, onde 
as diferenças são valorizadas e compreendi-
das para que posteriormente possam ser uti-
lizadas em favor do desenvolvimento global.

Ferreira (2005) concorda com este con-
ceito ao afirmar que a educação inclusi-
va é uma filosofia que faz com que a so-
ciedade evolua de maneira geral a partir 
da compreensão e aceitação natural das 
diferenças e necessidades individuais.

Para compreender melhor a educação inclu-
siva é necessário avaliar como se desenvolveu 
no Brasil ao longo dos anos, assim torna-se pos-
sível observar a abordagem passada, o presen-
te atual e a evolução para a qual se encaminha.

Breve Histórico da Educação Inclusiva no 
Brasil

De acordo com Vieira (2012) a questão da in-
clusão no Brasil passou por diversos períodos, 
dentre eles alguns bem obscuros. Entre os sé-
culos XVII e XVIII as principais características 
eram a de exclusão total, qualquer indivíduo 
que representasse alguma situação de dife-
rença era segregado, portanto foi um período 
marcado pela ignorância e intolerância. A so-
ciedade evoluiu e a forma de lidar com indiví-
duos com alguma deficiência também mudou. 

Em meados do século XIX inicia-se a edu-
cação de pessoas com necessidades es-
peciais em casa, de forma individualizada, 
porém ainda segregada. Somente a partir 
do século XX é que a situação mudou e co-
meçaram lutas pelos direitos das pessoas 
com necessidades especiais evoluindo para 
a escola inclusiva existente atualmente.

Neste primeiro período impera a segre-
gação, onde todos os portadores de ne-
cessidades especiais são tratados de for-
ma exclusivamente excludente, pois não se 
percebia ainda a importância da convivên-
cia social para a sociedade como um todos.

Teixeira (1968) afirma que nenhum ato foi 
mais significativo para o país, no que diz res-
peito a Educação Inclusiva no Brasil, quan-
to a criação do colégio Pedro II e o Instituto 
de Meninos Cegos, ambos no final do sécu-
lo XIX. Foram os primeiros sinais de que o 
país sairia da omissão a que se acomodaram 
para definitivamente propor algo diferencia-
do a indivíduos com necessidades especiais.

Ferreira (1992) complementa ao afirmar 
que a educação inclusiva em nosso país, 
não é, sob nenhum aspecto, responsabili-
dade de iniciativas políticas, mas de cunho 
exclusivamente social, onde o povo mo-
bilizou-se contra a segregação e agiu no 
sentido de pressionar o Estado a agir em 
favor dos indivíduos portadores de necessi-
dades especiais para que estes tivessem os 
mesmos direitos que os demais cidadãos.
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Apesar de toda a evolução e proposta de 
melhorias, foi somente em 1994, na Confe-
rência Mundial sobre Necessidades Educa-
cionais Especiais, que surge a Declaração 
de Salamanca, que regrava os princípios, 
práticas e políticas relativas à educação 
de indivíduos com necessidade especiais.

Conforme UNESCO (1994) a Declaração de 
Salamanca define diretrizes para a educação 
especial abordada de forma global, envolvendo 
toda a sociedade, escolar, corpo político e de-
mais participantes na realidade do indivíduo. 

Com base nesta Declaração, a LDB nº 
9394/96 (BRASIL, 1996) passou a vigorar e 
observa que a educação escolar regular deve 
ser um direito de todos, inclusive de crian-
ças com necessidades especiais. A LDB pre-
vê a capacitação de professores para que 
possam atender adequadamente estes in-
divíduos possibilitando-lhes crescimento.

Muitos profissionais alertam que a inclu-
são só é possível quando se tem uma equi-
pe preparada para realizá-la dentro da esco-
la, portanto, é fundamental que professores, 
coordenadores, direção e suporte recebam 
treinamento adequado, bem como as univer-
sidades devem ter como obrigação preparar 
os futuros profissionais para que tenham 
condição de lidar com a diversidade de for-
ma construtiva, fazendo com que a expe-
riência seja benéfica a todos os envolvidos.

Características de uma Escola Inclusiva de 
Qualidade

De acordo com Aranha (2004) a esco-
la inclusiva deve ter condição de favore-
cer todos os alunos de maneira igualitá-
ria, independente de qual seja a diferença.

                                

Escola inclusiva é, aquela que garante a 
qualidade de ensino educacional a cada um 
de seus alunos, reconhecendo e respeitan-
do a diversidade e respondendo a cada um 
de acordo com suas potencialidades e neces-
sidades. Assim, uma escola somente poderá 
ser considerada inclusiva quando estiver or-
ganizada para favorecer a cada aluno, inde-
pendentemente de etnia, sexo, idade, defi-
ciência, condição social ou qualquer outra 
situação. Um ensino significativo, é aquele 
que garante o acesso ao conjunto sistema-
tizado de conhecimentos como recursos a 
serem mobilizados (ARANHA, 2004, p. 07).

A escola deve, portanto, ter condição de 
auxiliar a criança tanto em seu desenvol-
vimento individual quanto no desenvolvi-
mento coletivo, promovendo a integração 
desprovida de qualquer tipo de segregação.

 
Figueira (2004) é fácil analisar a inclusão 

do ponto de vista teórico, no entanto, a in-
clusão não é apenas colocar crianças com 
necessidades especiais em uma sala de aula 
com outras crianças que não têm nenhuma 
dificuldade e um professor comum e esperar 
que todos evoluam e prosperem igualmente. 
Na prática, a inclusão requer planejamento, 
adequação, apoio, preparo e outros tantos 
requisitos que devem estar muito bem estru-
turados para que uma escola seja capaz de 
atender a demanda de um público de inclusão. 

É fundamental que a escola esteja com-
pletamente preparada para receber as crian-
ças com necessidades especiais, pois caso 
não tenha condição, de inclusão passará 
brevemente a exclusão. A estrutura é fun-
damental para não expor as crianças que 
necessitam de apoio a situações constran-
gedoras ou que possam ser traumatizantes.
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Com base nesta premissa Figueira (2004) 
propõe as características que uma escola de 
inclusão deve ter para que obtenha sucesso:

Foco na comunidade: a escola deve se 
preocupar em atender as demandas exis-
tentes na comunidade, de forma que pos-
sibilitem a facilidade de acesso e a mi-
nimização do tempo de deslocamento.

Vanguarda: a escola deve ser pioneira em 
suas ações, mostrando-se a frente de seu 
tempo em relação a integração e inclusão.

Altos Padrões: a escola deve focar em fazer 
com que a criança atinja seu potencial máximo.

Colaboração e Cooperação: a escola deve 
fomentar as relações sociais onde todos os en-
volvidos, desde a comunidade escolar, quan-
to a sociedade e os pais sejam colaboradores 
ativos no processo de formação e educação.

Mudança de papéis e responsabilidades: 
na escola de inclusão os professores são 
mais próximos dos alunos bem como há 
maior suporte à esses professores que as-
sumem classes com crianças de inclusão.

Ambientes educacionais flexíveis: o am-
biente deve adaptar-se a necessidade do alu-
no para que este aprenda da melhor forma, 
não se atendo a padrões rígidos de educação.

Estabelecimento de novas formas 
de avaliação: tanto quanto o ambien-
te deve ser flexível assim serão as for-
mas de avaliação que deverão ser adequa-
das às necessidades específicas do grupo.

Acesso: o acesso físico a todas as crian-
ças de inclusão deve ser facilitado.

Desenvolvimento da equipe profissio-
nal: a equipe de profissionais deve estar 
em constante desenvolvimento e apri-

moramento, para que tenham condição 
de atender as demandas deste público.

A inclusão não é possível se não houver 
suporte, portanto, uma escola inclusiva deve 
ter condições físicas, emocionais e cognitivas 
para receber alunos com necessidades es-
peciais. Quando uma escola não tem prepa-
ro pode ocorrer  o inverso do proposto e ao 
invés de desenvolver a todos, pode incorrer 
em prejuízo sem precedentes aos envolvidos.

A REALIDADE DA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA NO BRASIL 
ATUALMENTE

De acordo com Machado (2012) relata que 
conforme dados de 2010 do Instituto Nacio-
nal de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (INEP) há cerca de 54 milhões de 
indivíduos matriculados na escola, ao passo 
que o IBGE divulga cerca de 2 milhões e 500 
mil indivíduos em idade escolar que apresen-
tam algum tipo de deficiência, seja física ou 
mental. Sendo que mais de 60% (equivalente 
a 1 milhão 570 mil) destas crianças não fre-
qüentam uma escola regular. Há um esforço 
considerável para aumentar a parcela da popu-
lação com necessidades especiais em ambien-
te escolar, aumenta-se cerca de 10% ao ano 
em média a freqüência deste perfil de aluno. 

Ainda de acordo com Machado (2012) o 
cuidado de uma criança com necessidade 
especial representa, seja para o Estado, ou 
para instituições particulares, um custo re-
almente alto, uma vez que requer adapta-
ções e suportes até então desconsiderados, 
como: adaptações físicas, preparação de 
equipe multidisciplinar, contratação de au-
xiliares, entre outros. Atualmente das 197 
mil escolas existentes no país apenas 85 mil 
atendem a alunos com deficiência, no en-
tanto, as demais não tem condição, no en-
tanto, recebem a matriculo e devem lidar 
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com as crianças da forma como for possível.
Vieira (2012) corrobora ao afirmar que no 

Brasil existem diretrizes claras para a Edu-
cação Inclusiva, no entanto, a oneração que 
acarretaria a prática não torna o projeto tão 
viável quanto quer fazer parecer, pois o Es-
tado não está disposto a investir o que é 
necessário para que a inclusão ocorra, ao 
passo que os profissionais muitas vezes 
têm pouco preparo e não recebem o auxí-
lio necessário para que tenham condição 
de corresponder a necessidade do aluno.

Ainda de acordo com Vieira (2012) mui-
tas vezes a criança não tem o básico, que é 
uma auxiliar de sala para dar o suporte ne-
cessário ao professor, bem como a maioria 
das escolas não tem equipe multidiscipli-
nar para acompanhar o desenvolvimento da 
criança. Em casos mais específicos há esco-
lar sem acessibilidade, onde a criança porta-
dora de deficiência física tem dificuldade de 
se locomover pelas dependências da escola.

Para Ferreira (2005) há muita falta de par-
ticipação dos pais e da sociedade também 
no que diz respeito a inclusão da criança. 
Muitas vezes os pais são omissos e prefe-
rem não compreender de maneira racional as 
dificuldades do Estado e da criança, em ou-
tros casos são superprotetores, o que pode 
acarretar maiores dificuldades para que a 
criança evolua. Enquanto sociedade, não há 
pressão para que o Estado assuma uma pos-
tura mais séria quanto ao tema, deixando-os 
livres para decidirem como e quando agir.

A educação e a formação não são de res-
ponsabilidade exclusiva da escola, ao con-
trário é um conjunto de ações que se leva 
ao sucesso da formação de crianças, por-
tanto, é fundamental que os pais e a socie-
dade sejam participantes ativos na fomen-
tação da educação inclusiva de qualidade.

Mantoan (2005) afirma que a inclusão 
em vias de fato é uma utopia no país, pois 
além do fato de que a grande maioria ain-
da está fora das escolas têm-se o fato de 
que a escola regular em si, para alunos que 
não apresentam nenhum tipo de dificul-
dade já é uma escola pautada no fracasso.

                      
A escola brasileira é marcada pelo fracas-

so e pela evasão de uma parte significativa 
de seus alunos, que são marginalizados pelo 
insucesso, por privações constantes e pela 
baixa autoestima resultante da exclusão es-
colar e social – alunos que são vítima de seus 
pais, de seus professores e, sobretudo, das 
condições de pobreza em que vivem, em to-
dos seus sentidos (MANTOAN, 2005, p. 27).

Há uma crise escolar e educacional, apesar 
de se ter o conceito de inclusão pouco real-
mente se tem feito neste sentido, não há su-
porte aos profissionais que atuam em sala de 
aula ao mesmo tempo em que poucos recursos 
são empregados para que se tenha fácil aces-
so ou equipe multidisciplinar capaz de auxiliar 
e acompanhar o desenvolvimento da criança.

Machado (2012) afirma ainda que falta, 
em muitas ocasiões, um acompanhante que 
auxilie a criança em sala, ficando somente o 
professor para ministrar a aula e atender as 
demandas básicas destes indivíduos, o que 
prejudica todos os alunos em sala de aula, des-
de a criança de inclusão até os demais alunos.

Ainda de acordo com Mantoan (2005) ainda 
mais grave é a questão do professor, a maioria 
começou a ouvir falar de inclusão recentemen-
te, não tem preparo para lidar com situações 
oriundas deste perfil de aluno. Poucos tem se 
atualizado ou se especializado para atender a 
demandas específicas e não tem condição de 
lidar com a realidade vivenciada nestas escolas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação no país de uma forma geral é deficitária, no entanto, quando o tema é inclusão 
há uma grande divergência entre o que é preconizado e o que de fato ocorre nas escolas. 
Com mais de 60% da população com necessidades especiais em idade escolar fora da escola 
regular, escolas sem preparação para atender a estas demandas e equipes profissionais sem 
atualizações regulares é praticamente impossível fazer com que o tema seja uma realidade.

Falta estrutura física, equipe preparada e pessoas para que os professores tenham su-
porte real em sala de aula. A maioria das escolas não conta com equipe multidisciplinar 
para atender as demandas diárias, nem mesmo com auxiliares de sala de aula que pode-
riam dar suporte direto ao professor na realização de atividades e necessidades básicas.

A realidade da inclusão hoje no Brasil é realmente utópica. Apesar de que melhorias es-
tão sendo feitas e que o número de crianças com necessidades especiais esteja crescen-
do nas escolas ainda assim é muito complexo considerar que há unanimidade no sucesso. 
Menos da metade das escolas do país estão preparadas para receber estas crianças, no en-
tanto, todas têm obrigação de matriculá-las, acarretando mais exclusão do que inclusão.
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MATURAÇÃO DOS ESTÍMULOS ASSERTIVOS DA PSICOPEDAGOGIA: ARTE 
COMO AGENTE CONDICIONANTE

RESUMO: Entendemos que a psicopedagogia representa um ramo dos estudos do cérebro e 
como tal, do comportamento humano, que tem como fulcro desenvolver as potencialidades 
dos sujeitos. Para alcançarmos êxito em nosso trabalho fizemos uma pesquisa em diversas 
áreas para que com uma visão multifacetada pudéssemos refletir em diversos ângulos 
afinando a percepção e ampliando o lócus investigativo. Definimos como meta analisar a 
neurociência como base de apoio à psicopedagogia e o desenvolvimento do aprendizado 
por meio de estudos da arte, entretanto não nos limitamos em fechar o campo em torno de 
análises de obras, mas da representação que as manifestações artísticas podem trazer para 
o desenvolvimento do cérebro e consequentemente ao aprendizado de maneira holística. 
Esperamos que que nosso modesto trabalho possa contribuir para o estudo científico do 
tema e que possamos dentro em breve ampliá-lo em outras direções das diversas matrizes 
epistemológicas.

 
Palavras chave: Psicopedagogia; Desenvolvimento;  Criança.
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INTRODUÇÃO

Podemos por meio da arte identificar di-
ferenças cerebrais estruturais de comporta-
mento entre vários indivíduos. A partir daí, 
podemos postular hipóteses sobre a estrutu-
ra e como essa estrutura se relaciona com os 
estímulos. Contudo, muitas vezes achamos 
difícil atribuir causalidade as descobertas 
científicas quando as vinculamos ao mun-
do da arte. No entanto, podemos dizer com 
confiança que a estrutura do cérebro muda 
como consequência das sinapses provenien-
tes de expressões artísticas. Acreditamos – 
por meio do embasamento teórico calcado 
nas pesquisas efetuadas – que haja ligações 
desse processo com o que se entende por 
“plasticidade cerebral”. Vários campos usam 
o conceito de plasticidade cerebral. Um cam-
po emergente muito interessante envolve o 
estudo da arte e do cérebro, ou arteterapia. 
Originalmente, a arteterapia usava conceitos 
puros de arte, sem a investigação científica. 
Agora, lentamente, está adotando o pen-
samento científico usando abundantes da-
dos e ferramentas objetivas da investigação 
científica. Durante anos, reconhecemos que 
a criação de arte permitia reformular experi-
ências, reorganizar pensamentos e obter insi-
ghts pessoais que muitas vezes aumentavam 
a qualidade de vida de uma pessoa. A arte-
terapia ganhou popularidade porque combi-
na a expressão artística livre com o poten-
cial de intervenção terapêutica significativa. 

No imaginário infantil e infanto-juvenil a arte 
demonstra certa padronização estética, acre-
ditamos ela que leva as gerações a se iden-
tificarem comportamental e socialmente de 
acordo com as expressões artísticas de uma 
Indústria Cultural que usa a fotografia como 
dispositivo artístico para justificar as esco-
lhas por formas corporais, cheiros e sabores. 

Isso alimenta um mercado cada vez 
mais pulsante que encontra nesses ni-
chos de fetiches o cenário ideal para sa-
nar as vontades que estimulam a libera-
ção de endorfina por meio das compras. O 
desenvolvimento está atrelado também a 
expressões de cunho artístico e estético.

A alimentação também é nosso foco nes-
te trabalho uma vez que para se viabilizar 
uma boa saúde e motricidade a alimenta-
ção faz-se mister, os movimentos corporais 
são expressões que só fazem sentido aos 
estímulos recebidos do cérebro se estive-
rem atrelados a ideia de corpo saudável.

Assim também nos relacionamos ao dese-
nho infantil, parte fundamental do desenvol-
vimento humano, as primeiras expressões 
que levam em consideração a coordenação 
motora e capacidade cerebral põem o de-
senvolvimento cognitivo em outro patamar, 
pois acelera por meio da autonomia as pos-
sibilidades de significação na aprendizagem. 
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A arte se torna, portanto, a via de acesso 
para as manifestações do cérebro, as sinap-
ses que ocorrem por meio das sensações que 
ela representa dão contornos significativos 
aos estudos comportamentais explicando 
– ou buscando explicar – os avanços no de-
senvolvimento educacional. Como por meio 
da arte, os comportamentos são induzidos a 
mudança por exemplo o neuromarketing que 
se baseia nos resultados obtidos em ques-
tões neurológicas – gostos, aptidões, estéti-
ca, moda, etc. – para vender produtos ou se 
comunicar com base nos dados psicológicos 
já utilizados criando formas de comunicação 
e mensagens subliminares. O funcionamen-
to do sistema nervoso não pode ser con-
cebido independentemente do corpo (am-
biente interno) e do mundo ao nosso redor 
(ambiente externo), assim acreditamos que 
os impulsos dados pelo meio são também 
fundamentais ao desenvolvimento. O siste-
ma nervoso cérebro-espinhal ajuda a geren-
ciar as relações de nossos organismos com o 
mundo exterior. É também chamado de sis-
tema nervoso sensorial somático, permitindo 
experimentar sensações nas partes distintas 
do seu corpo. Assim, esperamos que nosso 
trabalho tenha boa aceitação por essa dis-
tinta academia, nossos sinceros préstimos.

A INFÂNCIA E AS FASES DE 
DESENVOLVIMENTO NAS ARTES

A fusão do conhecimento acerca do de-
senvolvimento em prol do entendimento 
pormenorizado, e por assim dizer, os pri-
meiros anos de vida na determinação o fu-
turo da criança, percebemos as ligações 
entre o modo como o cérebro se desenvol-
ve e os mecanismos neurológicos e bio-
lógicos que influenciam a aprendizagem, 
comportamento e saúde ao longo da vida.

                                

A aprendizagem inicia-se desde o começo 
da vida. Muito antes de a criança entrar na 
escola, enquanto cresce e se desenvolve em 
todos os domínios (físico, cognitivo e socioe-
mocional), ela aprende nos contextos de seus 
relacionamentos afetivos. Especialmente na 
primeira infância, a aprendizagem é forte-
mente influenciada por todo o meio onde a 
criança se encontra e com o qual interage. A 
criança aprende no ambiente de seus relacio-
namentos, que por sua vez afetam todos os 
aspectos de seu desenvolvimento. A promo-
ção do desenvolvimento integral saudável, 
com nutrição e cuidados de saúde adequa-
dos, ambiente familiar afetivo, seguro e esti-
mulante, relações estáveis e incentivadoras, 
além da oferta de educação de qualidade, 
fornecem o alicerce para que cada criança 
viva bem no presente e alcance seu poten-
cial pleno no futuro (COMITÊ CIENTÍFICO 
NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, P, 4).

Estes dados confirmam os preceitos da 
boa maternidade que os pais aplicam por sé-
culos. Mães e pais sempre souberam que o 
bebê e os jovens criança precisam de amor 
e carinho. Mas o que esse novo conheci-
mento sobre o desenvolvimento do cérebro 
tem de profundamente fascinante, é que 
ele nos faz entender como uma boa edu-
cação, bons cuidados, boa nutrição e boa 
saúde durante a primeira infância estabe-
lecem as bases para o desenvolvimento do 
cérebro, e como representam alicerces im-
portantes para fases posteriores da vida. 
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Psicólogos do desenvolvimento têm estu-
dado como as crianças se desenvolvem por 
um longo tempo e como aprendem, obser-
vando e avaliando o comportamento e as ha-
bilidades em várias idades. No entanto, sobre 
suas descobertas a respeito à importância 
do desenvolvimento na primeira infância e 
seus desdobramentos, o potencial em lon-
go prazo não atraiu a atenção do público até 
pouco tempo. Nas últimas décadas, a psico-
pedagogia em conjunto à neurociência per-
mitiu a explosão do conhecimento sobre o 
cérebro e as ligações entre o desenvolvimen-
to escolar de crianças e as dificuldades que 
ele pode apresentar mais tarde com relação 
à aprendizagem, comportamento e saúde. 

Antes dessas fascinantes descobertas so-
bre o desenvolvimento cerebral de crianças, 
pensamos geralmente que a arquitetura do 
cérebro foi largamente determinada desde 
o nascimento por características genéticas 
que o indivíduo herdou dos pais. Os cien-
tistas agora estabeleceram que uma grande 
parte do desenvolvimento do cérebro ocor-
re entre a concepção e a idade de um ano.

Uma criança é dotada de bilhões de neurô-
nios que devem formar bilhões e bilhões de 
ligações para funcionar corretamente. Em 
resposta aos estímulos do meio recebido pe-
los órgãos dos sentidos (olhos, ouvidos, nariz, 
língua, pele, articulações etc.), os neurônios 
na parte correspondente do cérebro formam 
conexões, chamadas sinapses, que permitem 
ao cérebro reconhecer os sinais dos órgãos 
dos sentidos (VYGOTSKY, 1998 p.117-118). 

Durante os três primeiros anos de vida, há 
grande intensidade na produção de sinapses 
e neuronal, especialmente durante a gravi-
dez e no primeiro ano; a produção continua, 
mas a uma taxa decrescente, até a idade de 
10 anos, e para algumas funções, continua 
tudo ao longo da vida. Esse processo é fre-
quentemente chamado de fiação cerebral.

Enquanto esta relação é feita no início do 
desenvolvimento, um processo também 
ocorre. Bloqueio importante dos neurônios, 
sinapses e até mesmo vias neuronais que não 
estão em estímulos. Aqueles que não são usa-
dos   ou que não são eficazes são eliminados. 
Esse processo crucial é uma forma de padrão 
que faz aparecer formando os diagramas em-
butidos da massa de células que durará toda 
a vida, enquanto o excedente é eliminado.

DESENVOLVIMENTO E DESENHO 
INFANTIL

Os ajustes progressivos nos movimentos 
das crianças para caminhadas, velocidade e 
ritmo podem então preencher uma função 
de realização gestos utilitários, mas também 
especializados como escrita ou o desenho. 
A arte nas suas mais diversas expressões 
destaca como esses movimentos por mais 
imperceptíveis que sejam leva em conside-
ração as sonoridades, as cores ou os gestos. 

A criança rechaça a imobilidade impos-
ta, tais como: sentado à mesa (na casa, na 
escola). Ela precisa de movimento, ela gos-
ta de se divertir fisicamente, para agir e vi-
ver. No entanto, ela se torna cada vez mais 
perseverante na medida em que começa a 
experimentar as situações em que ela possa 
protestar – por exemplo – caso um adulto 
interrompe-a em sua atividade sob o pre-
texto de ir à mesa ou tomar banho. Os mo-
vimentos tornam-se cada vez mais coorde-
nados (imitação, manipulação, agarrar, etc). 
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Muitas crianças de quatro anos (bem antes 
da idade da leitura) são capazes de reconhe-
cer livros que eles gostam, até mesmo as pági-
nas onde seus livros são histórias favoritos. À 
primeira vista compreensão parece geral, mas 
infelizmente obscura e incorreta, onde tudo 
representa um amontoado indiscriminado de 
ações. A criança é apresentada com desenhos 
compostos por dois ou mais objetos cujas li-
nhas estão emaranhadas e trabalha em torno 
deles usando cores diferentes nos diferentes 
objetos que eles veem. Histórias de sucesso 
variam com a idade. Podemos também apre-
sentá-los com desenhos de animais compos-
tos (compostos de partes animais diferentes) 
e peça-lhes para nomear um esboço. A crian-
ça está atenta às partes, não as desenham 
detalhes, mas simplesmente justapõe sem 
necessariamente fazer as ligações artísticas 
ou estéticas necessárias. Ex: uma casa (a casa 
não fica de pé, mas a criança tem represen-
tado todas as telhas, persianas, cortinas).

Com o desenvolvimento da psicopeda-
gogia, de fato, surgiu uma nova abordagem 
para a psicologia da criança (ANTUNHA, 
2006). Nesta perspectiva, a criança é con-
siderada sujeita a várias necessidades de 
acordo com o seu desenvolvimento cerebral. 

O APRENDIZADO E OS ESTÍMULOS 
CEREBRAIS

Desde as primeiras manifestações humanas, 
entre os seres vivos elementares, a evolução 
se beneficia das vantagens decorrentes das 
competições em busca de alimentos, parcei-
ros sexuais, geografia local, busca por abrigo, 
etc., a responsabilidade pela viabilização des-
sas características diz respeito às possibilida-
des de se realizar projeções antecipadamente 
(BERTHOZ, 2009). Ao aprender o cérebro ar-
mazena e multiplica as possibilidades adapta-
tivas daquele que o possui, motivo pelo qual 

existe entre os seres humanos a tendência a 
se agrupar e buscar alternativas para a me-
lhor vida em conjunto (BERTHOZ, 2009). 

Esse emaranhado de ações e sensações tem 
sua explicação na educação, ela quem vem 
desvendar o desconhecido relacionado ao 
momento em que ocorre a aprendizagem. O 
órgão fantástico nesse processo do aprender 
é o cérebro. Os lobos, os sulcos, as reentrân-
cias carregam suas funções de importância e 
magnitude, atuando num trabalho conjunto, 
cada uma interação com o outro por meio 
da necessidade de desenvolvimento - assim 
como fazemos agora redigindo esse texto, 
com a finalidade de produzir uma resposta 
positiva com relação a interação professor e 
aluno, aluno e instituição, instituição e socie-
dade e por esse caminho segue. Tanto a con-
solidação da capacidade memorativa, quanto 
dos campos responsáveis pelo comportamen-
to emocional, são mecanismos que merecem 
extrema atenção, cada órgão que se conecta 
e se interliga atuando nesse trabalho onde a 
função é se desenvolver em cada estrutura em 
conjunto com os próprios neurônios que de-
sempenham um papel fundamental nessa im-
portantíssima seleção cognitiva, o aprender. 

As funções da memória que ocorrem den-
tro do cérebro dos estudantes são intrínse-
cas a capacidade de aprender. Entretanto, 
conhecer o funcionamento do cérebro não 
quer dizer exatamente conhecer a forma 
mais adequada com que as pessoas apren-
dem, nem a melhor maneira de condicionar 
o aprendizado. Educação e aprendizagem 
constituem um elo sólido e próximo ao de-
senvolvimento cognitivo, pois o cérebro está 
propenso aos estímulos que o meio forne-
ce. As novas sinapses são formadas a par-
tir dos estímulos do ambiente, desse modo 
podemos entender que a aprendizagem re-
presenta o processo de reação do cérebro 
aos estímulos advindos do meio ambiente.
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O desenvolvimento do indivíduo é um pro-
cesso dinâmico e maleável que ocorre por 
fatores genéticos, condições do meio no 
qual está inserida e em função de seu pró-
prio comportamento e ao modo como inte-
rage com aqueles fatores. Cada criança tem 
uma bagagem genética, uma espécie de “có-
digo” biológico, que não é determinante para 
a maioria das funções, mas que influencia 
os modos como ela irá responder às mudan-
ças que acontecem no ambiente em que se 
encontra. No repertório das interações in-
cluem-se aquelas que são desencadeadas por 
iniciativa da própria criança ao agir sobre as 
coisas (meio ambiente físico) e pessoas (meio 
ambiente social), assim como suas respos-
tas às mesmas. A criança tem um papel ati-
vo nesse processo, adquirindo gradualmen-
te habilidades para se tornar independente 
e autônoma (COMITÊ CIENTÍFICO NÚ-
CLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2014. p. 6).

A alimentação é fator que explica o desen-
volvimento do cérebro da criança em idade 
escolar. Uma dieta com baixa qualidade faz 
com que o aluno não responda adequada-
mente à excelência do esperado com rela-
ção ao ensino fornecido. Se a emoção repre-
senta um impulso motor ao funcionamento 
neural e orgânico para a ação. Uma experi-
ência emocional não é em suma um fenô-
meno isolado ela varia de pessoa para pes-
soa e é resultante de uma série de eventos. 

Nela podem conjuntamente ser incluídos 
uma gama de ações, planos e pensamentos 
sobre como ocorrem os fenômenos ou como 
algo ocorre, está ocorrendo ou como irá acon-
tecer. A alimentação enquanto qualidade fi-
siológica sempre precisou estar cada vez mais 
sob os olhares dos pesquisadores e portanto 
de mais atenção por ser fruto da cultura, dos 
hábitos regionalizados herdados e adquiridos, 
é fundamental As novas sinapses são forma-
das de acordo com os estímulos do ambiente 
por meio dos neurônios. Desse modo a apren-
dizagem é o resultado de um processo onde 
os estímulos do meio agem de modo a fomen-
tar as reações cerebrais tornando as sinapses 
cada vez mais frequentes e intensas. A res-
posta é a construção de circuitos de processa-
mento de informações cada vez maiores, com 
capacidades de armazenamento agigantadas, 
com a finalidade de investigar o modo como o 
cérebro aprende e lembrar do que aprendeu, 
partindo do nível molecular e celular até áre-
as dos córtices (COMITÊ CIENTÍFICO NÚ-
CLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, 2014. p. 6).
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O ensino bem-sucedido que consegue 
provocar a alteração no percentual de co-
nexão das sinapses, assim pode afetar a 
função cerebral. Positivamente, isto depen-
de também do fator natureza do currículo, 
de como o professor desenvolve métodos 
de ensino, das vivências e estímulos da sala 
de aula, da sociedade, da família e comuni-
dade. A somatória desses fatores compõe 
as características cerebrais dos indivíduos.

As ciências utilizam vários métodos de in-
vestigação dentre os quais podemos desta-
car eletroencefalograma, tempo de reação, 
neuroimageamento – onde os cientistas 
puderam observar as diferenças volumosas 
na área central do cérebro –, lesões em es-
truturas neurais em animais de laboratório, 
a fim de estabelecer relações entre cére-
bro e cognição nas áreas de relevância para 
a educação. Esse método de abordagem há 
de permitir o diagnóstico precoce de alguns 
transtornos de aprendizagem. Isso exigirá 
dispositivos metodológicos de educação es-
pecial, concomitantemente a identificação 
de estilos individualizados de aprendizagem 
e a busca por uma forma mais dinâmica de 
descobrir a melhor maneira introdutória da 
nova informação no contexto educativo.

Pesquisas com foco nas atividades do cére-
bro vem averiguando aspectos relacionados 
a atenção, linguagem, leitura, memória, cál-
culo, sono e emoções, paulatinamente estão 
contribuindo de maneira magistral para o de-
senvolvimento da educação. Estudiosos em 
educação possuem a postura otimista com 
relação as descobertas que puderam con-
tribuir para as teorias e práticas educativas. 
Nesse sentido uma quantidade muito grande 
de matérias jornalísticas e midiáticas de modo 
geral passou a ser produzida sem o devido 
caráter científico em torno dos benefícios da 
contribuição da psicopedagogia, compondo 
instâncias totalmente especulativas, ou in-

compreensíveis e por de caráter esotérico.

Como exemplos se incluem os empreen-
dimentos em prol do desenvolvimento do 
currículo de maneira a atender os pontos 
fortes e fracos no processo de aprendizagem 
dos alunos que fazem uso preferencialmen-
te – se pudessem ter uma preferência dessa 
natureza – de um dos hemisférios. Especu-
lações desse tipo são frutos de informações 
infundadas a respeito das contribuições e o 
quanto sua oferta pode somar positivamen-
te à educação, trata-se das difusões do senso 
comum. Propostas que assevera a psicope-
dagogia enquanto estudo que possivelmen-
te não contribuirá para a construção de uma 
educação significativa em virtude da desarti-
culação dos conhecimentos, tratam da ques-
tão como se ela fosse se separando – psico-
logia e educação – tornando-se duas áreas, 
campos distantes antagonizados entre si. 

A psicopedagogia elimina fronteiras delimi-
tadas, específicas. Desse modo, ela em con-
junto com outras áreas do desenvolvimento 
cerebral em conjunto com a educação dá no-
vas configurações quanto as possibilidades de 
integração, formando uma relação que pode 
ser de extrema importância ao conhecimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A psicopedagogia demonstra claramente que o cérebro tem uma grande capacida-
de adaptação às demandas de seu meio ambiente, plasticidade e conexões neurais são 
criadas ou outros são enfraquecidos ou eliminados conforme necessário. A extensão 
da modificação depende de tipo de aprendizado: Aprendizado de longo prazo leva a mu-
danças mais profundas. Ela também depende de quando a aprendizagem acontece.

 
Podemos associar cultura a arte como instrumento de auxílio imaginativo, subjetivo, narra-

tivo e frequentemente controverso, mas muito raramente científica. Em contraste a isso, nós 
tratamos ciência como lógica, objetiva, factual, e integral ao nosso entendimento da natureza, 
tanto de nós mesmos quanto o mundo ao nosso redor. Mas o crescente insight que alguns 
cientistas tiveram veio a reconhecer o trabalho de artistas como co-investigadores da realida-
de, assim levaram suas abordagens a diferem, artistas e os cientistas, se esforçando para um 
objetivo comum em busca pelo reconhecimento das partes constituintes do conhecimento.

Portanto acreditamos ao associarmos psicopedagogia à arte encontramos os elementos que 
além de sustentar nossas aspirações, contribuímos para enriquecer os estudos sobre essa ciência 
que cada dia mais ganha proporções importantes. Lacunas existem e sempre hão de existir pois 
o conhecimento não é algo que se esgota, sempre há de surgir uma nova possibilidade, temos a 
crença de que a continuidade da pesquisa em questão possa caminhar em torno da questão ali-
mentar que abordamos aqui, mas para o momento estamos satisfeitos com os resultados obtidos.
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DESENVOLVIMENTO DE INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS E TREINO DE 
HABILIDADES

RESUMO: Esse artigo tem como foco as atividades pedagógicas com o objetivo de refletir 
sobre as inteligências múltiplas e como os projetos educacionais podem ser a diferença através 
dos estímulos que levem ao desenvolvimento de várias habilidades e ou formas de inteligência. 
Tem como base uma proposta educacional, na qual a inteligência, não seja algo único; e possível 
de ser somente mensurada através de testes. O texto discute que ao considerar a existências 
de inteligências múltiplas devem-se abrirem questionamentos também, sobre a forma de 
aprender e ensinar. Ressalta que as pessoas têm funcionalidades diferentes cerebrais que levam 
a dominância de uma inteligência, porém coloca em discussão que várias habilidades podem 
e devem ser estimuladas e treinadas apesar de certas dominâncias cognitivas. A discussão 
temática não tem a finalidade de confirmar as teorias sobre as inteligências múltiplas e sim 
discutir sobre o a capacidade de aprender como não sendo algo estático e sim algo que pode 
ser treinado e cada pessoa tem uma forma única e pessoal de aprender. O estudo baseia-se 
na pesquisa bibliográfica como orientação à discussão temática, para tal foram pesquisados 
estudos referente às inteligências múltiplas e sua relação com a aprendizagem.

Palavras-chave: Inteligências; Múltiplas; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO 

Ao falar ou discutir sobre inteligência, muitas são as questões possíveis de serem abordadas. 
O termo inteligência pode ter várias conotações desde a definição de capacidade de desempe-
nho, de habilidades naturais, adquiridas, capacidade de adaptativa, lógica, emocional e ou so-
cial. A inteligência sempre foi objeto de várias áreas do conhecimento e quanto mais o Homem 
se desenvolve, mais tende a querer saber sobre “Si” e sua forma de ser, agir, pensar e sentir.

Conforme os conhecimentos avançam sobre os processos biopsíquicos do desenvol-
vimento Humano, também aumenta-se a procura por métodos capazes de medir, quan-
tificar a inteligência. O que naturalmente levou à discussão sobre as formas de inteligên-
cia. Desse modo as ciências procuram responder a questionamentos, que colocam em 
cheque, se há somente uma forma de inteligência, uma formula de aprender e ou ensinar.

 
Este estudo tem por objetivo dentro dessa temática discutir sobre a capacidade do ser 

humano em apresentar e desenvolver várias habilidades. Objetivando discutir que exis-
tem várias formas de aprender; Relacionando a aprendizagem ao treino de habilida-
des. Refletindo como que certas habilidades não são inerentes de modo igual a todas as 
pessoas. O estudo tem por finalidade que aprender pode ser estimulado e as habilida-
des devem também serem estimuladas, pois não existe somente um tipo de inteligência.

 
A escolha desse tema se justifica por ser um tema atual, no qual os educado-

res têm se aplicado em conhecer e oferecer atividades que estimulem ou façam 
com que as crianças explorem várias formas de conhecimento para que sejam capa-
zes de desenvolver uma inteligência múltipla de habilidades, saberes e sentimentos.
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DESENVOLVIMENTO E 
APRENDIZAGEM

Para Costa (2004) desenvolvemos, cresce-
mos e mudamos nossas capacidades fisio-
lógicas e aprimoramos nossas capacidades 
e interações neurológicas, sendo que essas 
passam por diversas fases comuns a todos 
os seres humanos. No entanto a diferença 
como esse processo se dá é definida por par-
ticularidades genéticas e influencia do meio.

 
Nesse sentido muitos estudos colocam 

que ambos, fatores genéticos e do meio so-
cial, tem peso igual no desenvolvimento. O 
que vai dar maiores habilidades há uma pes-
soa, do que a outra é a formação; e o dese-
quilíbrio entre um desses fatores. Essa visão 
poderia ser uma sentença negativa e um 
pré- determinismos; é como, por exemplo, 
afirmar que uma determinada raça poderia 
ter características a desenvolver, mais a in-
teligência lógica que outras. No entanto, de-
pendendo do meio, das possibilidades, das 
estimulações isso pode não ser verdade, pois 
em qualquer grupo racial teremos indivíduos, 
com habilidades lógicas matemáticas, outros 
com habilidades comunicativas, outros com 
habilidades e ou dons artísticos. Em termos 
científicos cada vez mais considera-se que é 
a diversidade de características que garan-
tem a sobrevivência humana (COSTA, 2004).

Ainda de acordo com Costa (2004) du-
rante nosso desenvolvimento preci-
samos desenvolver habilidades para 
aprendizagens complexas que requerem ha-
bilidades múltiplas. Desse modo, aprender 
a ler, a escrever são aprendizagens comple-
xas e requerem uma gama de habilidades 
funcionais intercaladas e correlacionadas.

Para aprender a ler, por exemplo, precisamos 
ter nossas funções visuais, auditivas, memória, 
inteligência e habilidades motoras, integras e 
de acordo com a fase do desenvolvimento da 
faixa etária em questão. Além disso, até mes-
mo questões, que parece tão natural, como 
aquisição postural para Ser bípede levou mi-
lênios para ser aprimorada e exigiu várias co-
nexões cerebrais aliados ao desenvolvimento 
físico. “Não nascemos e saímos correndo ou 
ficamos em pé, deve haver uma maturação fi-
siológica e neurológica para que isso aconte-
ça e uma relatividade também com a matura-
ção das atividades cerebrais”. (COSTA, 2004)

De acordo com Costa (2004) o cérebro 
rege todas as nossas funções, nossos com-
portamentos devem funcionar como uma 
orquestra afinada, precisa estabelecer cada 
funcionalidade dos seus integrantes para que 
haja um conserto. Portanto é de suma impor-
tância conhecer como é um funcionamento 
dentro dos parâmetros de normalidade do 
funcionamento cerebral, para depois fazer 
o inverso conhecer as alterações cerebrais 
como no caso das disfunções cognitivas e 
comportamentais resultantes de lesões, do-
enças e possibilidades de anormalidades no 
desenvolvimento cerebral. Aprender é um 
processo contínuo do ser humano que co-
meça no nascimento e prevalece por toda 
vida. Compreender como se processo se re-
aliza possibilita traçar estratégias de habili-
tação e reabilitação dos processos mentais. 
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APRENDIZAGEM E PROCESSOS 
NEUROFISIOLÓGICOS

De acordo com Silva (2006) aprender requer 
a utilização de processos multi- funcionais, 
sensoriais que são dependentes principal-
mente de dois pilares dos processos cogniti-
vos da aprendizagem: a memória e a atenção, 
pois para aprender necessitamos memorizar 
e para memorizar necessitamos de atenção. 

 
Isso significa desenvolver habilidades de de-

codificação, codificação e de armazenação de 
dados (engramas). Para tal necessitamos divi-
dir esses dados de acordo com nossas neces-
sidades e especificações desenvolvendo des-
se modo vários tipos de memória como, por 
exemplo, a memória sensorial, de curto prazo, 
de trabalho, longo prazo e afetiva (SILVA, 2006).

 
Podem trabalhar sequencialmente, em pa-

ralelo para tal depende da plasticidade sináp-
tica. A atenção é a ferramenta que permite 
acessar e focalizar as atividades conscientes 
em ativação dependentes de sistemas e sub-
sistemas anátomo-funcionais, possibilitando 
o trabalhar à memória de várias formas inte-
rativas e ao mesmo tempo. (COSTA, 2004)

 
Segundo Tabaquim (2003) outra parte im-

portante da aprendizagem são as áreas de 
projeção relacionadas com a sensibilidade, 
sobreposição de idéias, a motricidade e fun-
ções psíquicas complexas como: gnose as, 
linguagem, esquema corporal, memória, emo-
ções etc. São caracterizadas em três níveis:

 
• Funções psicodinâmicas: internalização, 

observação e experienciação. Assimilação 
Hierárquica dos processos psíquicos com 
necessidade de controle emocional para 
haver aprendizagem e desenvolvimento;

• Funções do sistema nervoso peri-
férico: receptores sensoriais, canais 
principais para a aprendizagem sim-
bólica. Necessita de estimulação bá-
sica para o crescimento e amadureci-
mento das habilidades psicológicas;

• Funções do sistema nervoso central: ar-
mazenamento e processamento de in-
formações e resposta organizacionais.

 
Desse modo pode-se relacionar que a apren-

dizagem humana, seja ela, nos aspectos educa-
cionais, profissionais e por fim nas capacidades 
de habilitação e reabilitação estão interliga-
das a esse sistema neurológico. E estruturada 
de forma vertical e dependem de característi-
cas genéticas e depois se estruturam a partir 
de unidades como reflexo, intenções e depois 
experiências multissensoriais (COSTA, 2004).

Silva (2006) coloca que se as experiências 
multissensoriais são capazes de estruturar 
a aprendizagem então a criança só desen-
volve suas formas de inteligências e suas 
habilidades inatas ou não se forem estimu-
ladas. Então não se pode limitar ou quan-
tificar a inteligência sua forma e ou mani-
festação somente na questão cognitiva.

Costa (2004) coloca que as funções cere-
brais conduzem as funções comportamen-
tais, modo de aprendizagem, os tipos de 
inteligência predominante e até mesmo o 
padrão de desenvolvimento de uma pes-
soa, no entanto a grande questão atual é 
como os aspectos Neuropsicossociais po-
dem interferir na aprendizagem e no desen-
volvimento de habilidades de uma pessoa.

Para Winograd (2003) há uma necessidade 
crescente em compatibilizar as relações fisio-
lógicas com o psiquismo. As funções cerebrais 
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estão relacionadas e interferem nos processos 
de informação, recepção, integração, expres-
são e todas podem interferir no processo de 
aprendizagem e ocasionar problemas de con-
duta, aprendizagem e de interações sociais.

 
EDUCAÇÃO E INTELIGÊNCIAS 
MÚLTIPLAS

De acordo com Souza (2007) a questão re-
lacionada a inteligência múltipla vem a cada 
dia adquirindo uma importância nas ques-
tões relativas à aprendizagem. As questões 
relativas aos problemas de aprendizagem 
são largamente discutidas pelos profissio-
nais de educação entre eles os pedagogos, 
psicopedagogos e os educadores em geral, 
dentro dessa discussão, um novo olhar vem 
se destacando em relação à aprendizagem 
que é o conceito sobre os tipos de inteligên-
cia e ou ao conceito de inteligência múltipla.

 
Lipp (2010) afirma que a inteligência foi 

determinada como sendo “uma capacidade 
inata do indivíduo, um atributo do qual o ser 
humano dispõe para responder a testes de 
inteligência, como o Q.I. (Quociente Intelec-
tual)”, definido por Alfred Binet (p/v. 1900).

O teste de Q.I surgiu com a finalidade de 
através da capacidade de resposta do indi-
víduo, conseguir uma medida do seu limite 
de aprendizagem, o que por sua vez, deli-
mitar o sucesso ou fracasso escolar. Dentro 
dessa concepção treinamentos de habilida-
des, experiências e ou estímulos de forma 
geral pouco devem interferir na capacida-
de de aprender do indivíduo, pois nessa vi-
são a estrutura responsável pela aprendiza-
gem já está determinar desde o nascimento.

 

Já em contrapartida Flavell (1975, p. 78) co-
loca em discussão que:

         
(...) na visão de Piaget, não herdamos a in-

teligência propriamente dita, isto é, em sua 
concepção, não é inata ao ser humano e seu 
desenvolvimento está atrelado ao proces-
so de funcionamento da herança biológica, 
onde o indivíduo herda as estruturas biológi-
cas podendo ser sensoriais ou neurológicas, 
as quais pré determinam a origem de estru-
turas mentais, ou seja, nós herdamos um or-
ganismo que irá amadurecer de acordo com 
a interação ao ambiente em que vivemos e 
essa interação trará como resultado estrutu-
ras cognitivas que ao longo da vida funciona-
rão de forma parecida (FLAVELL 1975, P. 78).

 
 
Já Mello (2005) cita que Vygotsky afirma que 

“um indivíduo nasce, apresentando um único 
potencial cognitivo, o potencial que serviria 
para aquisição de potencialidades, de forma re-
sumida, a habilidade de aprender a aprender”.

Para Numes (2009) a inteligência pode ser 
vista de um modo alternativo no qual os co-
nhecimentos das ciências neuropsicológicas 
contribuem em muito para suas definições e 
reformulações de conceitos sobre inteligên-
cia e aprendizagem. De acordo com o autor 
todos temos um grupo funções mentais su-
periores que são desenvolvidos com o tem-
po, não nascem prontas, entre elas estão: os 
pensamentos, a memória e a aprendizado. No 
entanto o que vai definir os aspectos dessa 
aprendizagem serão as experiências, as vivên-
cias e os estímulos vividos por cada pessoa.

 
Moraes (2003) acrescenta a discussão 

quando coloca que entende por inteligên-
cia a capacidade de se adequar ao ambiente 
e as experiências que este lhe proporciona.

Já para Gardner (1995, p.21) a inteligência: 
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(...) implica na capacidade de resolver pro-
blemas ou elaborar produtos que são im-
portantes num determinado ambiente ou 
comunidade cultural. A capacidade de re-
solver problemas permite à pessoa abor-
dar uma situação em que um objetivo deve 
ser atingido e localizar a solução adequa-
da para esse objetivo (Gardner, 1995, p.21).

 
 Winograd (2012) cita que “Gardner” em 

seus estudos considerava a inteligência como 
sendo algo mais complexo, que nem sempre, 
testes padronizados, são realmente capazes 
de mensurar. Procurou defender e ampliar um 
conceito de inteligência ampla que se observa 
e se constrói de forma prática. Alguns autores 
denominam esse conceito como sendo um 
potencial de inteligência a capacidade de pro-
cessar e armazenar informações que tem sua 
ativação atrelada ou não a aspectos culturais, 
econômicos, emocionais e por fim sociais.

 De acordo com Gardner (1998) “a inte-
ligência processa-se a partir do meio em que 
se vive”, ou seja, toda habilidade ou conjunto 
de habilidades (capacidade) das quais dispõe 
um indivíduo, que pode ser desenvolvida, per-
mitindo-lhe a resolução de problemas e a ela-
boração de produtos valiosos numa cultura se 
esse for estimulado a treinar suas habilidades.

NOVE TIPOS DE INTELIGÊNCIA

Segundo Winograd (2012) é as teorias do 
desenvolvimento de “Gardner” são quem 
melhor definem o conceito de inteligência 
múltiplas. Pois considera que não há somen-
te um tipo de inteligência, pois a capacida-
de, os interesses das pessoas são diferentes. 
Para ele as habilidades em determinadas áre-
as e ou atividades determinam também um 
tipo de inteligência, uma capacidade cog-
nitiva e ou contrário as pessoas também 
podem apresentar um déficit em relação a 
uma área ou outra. O que vai determinar o 
nível de inteligência é a capacidade indivi-

dual de produzir respostas adequadas em 
determinado tempo a várias questões que 
a vida lhe propõe. Pode-se classificar em:

1. Lógica-matemática: capacidade de re-
solver problemas através de processos 
mentais tão interligados que as res-
posta apresentam-se na mente antes 
de verbalizar. Não necessita de obje-
tos concretos para realizar correlações. 
Capacidade compreender e formular 
esquemas sobre os modelos que lhe 
proporcionam socialmente, e após vi-
venciar esses modelos impostos, será 
capaz de mantê-los ou modificá-los.

2.  Linguística: interação com o am-
biente desenvolvendo e expressan-
do uma linguagem própria. A capa-
cidade de transformar vivências em 
palavras e assim comunicar algo.

3. Naturalista: capacidade de in-
teragir e modificar a natureza.

4. Interpessoal: capacidade de interagir, ob-
servar, colocar-se no lugar do outro. Rela-
cionada aos sentimentos e as expressões.

5. Intrapessoal: relacionar a si em relação ao 
mundo. Capacidade de formular projetos 
futuros, de analisar seu comportamento 
e como modifica as relações ou não de 
acordo com sua conduta no cotidiano

6. Espacial: inteligência abstrata de um 
espaço e tempo que permite a men-
te, projetar modificações em um es-
paço concreto e também permi-
te situarmos no espaço presente.

7. Corporal-sinestésico: É a inteligên-
cia que permite a realização de diver-
sos movimentos corporais, como por 
exemplo, quando um indivíduo nada, 
movimenta seus braços e pernas alter-
nadamente, ou quando toca bateria, 
designa funções aos seus membros e 
estes por sua vez realizam os movimen-
tos correspondentes ao comando. Liga-
do a processo de coordenação motora.
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8.  Musical: capacidade que o per-
mite sentir, expressar, comunicar-
-se, através dos sons. Relacioná-los 
com sentimentos, elementos visu-
ais e sensações. Corresponde a fun-
ções do hemisfério direito do cérebro.

9. Existencialista: inteligência reflexi-
va de sobre a existência humana.

 
A Teoria das Múltiplas Inteligências (M. I.) 

de Howard Gardner (1995) foi quem melhor 
definiu o conceito de várias inteligências que 
discute a formulações de teste baseados em 
respostas escritas ou desenhadas em papéis. 

 
As questões sobre as formas de inteligên-

cia repercutem de forma direta nos concei-
tos sobre aprendizagem, ou melhor, sobre 
a capacidade de aprender e também sobre 
como se ensina. Através dos estudos do fun-
cionamento cerebral e sua relação com a 
capacidade de aprender vem sendo melhor 
estudadas.  Gardner (1995) coloca que não 
existe somente uma forma de inteligência, 
de aprender e de ensinar. Cada indivíduo terá 
uma facilidade maior de desenvolver uma 
inteligência ou outra, não por mágica, mas 
sim pela forma que seu cérebro trabalha e 
estabelece conexões, pela oportunidade de 
ser expostos a várias experiências de vidas.

 
TREINO DE HABILIDADES

De acordo com Takatori (2010) no mo-
delo atual de ensino a qualidade de ensino 
significa alunos com cabeças cheias de da-
tas, fórmulas, conceitos, todos justapostos, 
lineares, fragmentados, enfim, o reinado 
das disciplinas estáticas e com muito, con-
teúdo.  Ainda hoje as escolas consideradas 
como padrão são as que têm como objetivos 
a aprendizagem em conteúdos pré- estabe-
lecidos e avaliações quantitativas com res-
postas decoradas ou padrão. Visão comum 
de preparar o aluno por séries com conteú-

dos divididos, preparando para serem capa-
zes a responder as perguntas do vestibular.

Em um novo modelo educativo de-
vemos pensar em educar pessoas, for-
mar cidadãos pensantes, capazes de 
conviver com pessoas diferentes com di-
ferentes dificuldades e capacidades.

 
Uma escola que envolva em seus traba-

lhos todos, alunos com trocas entre classes 
e outras escolas e por fim que seja aberta 
às famílias e a comunidade.Em poucas pala-
vras, uma escola de qualidade é um espaço 
educativo de construção de personalidades 
humanas, autônomas, críticas, uma institui-
ção em que todas as crianças aprendem a 
serem pessoas capazes de pensar e intera-
gir. Um modelo educacional inclusivo deve:

• Superar o sistema tradicional de ensinar 
e de aprender é um novo modo de fazer.

• Recriar o modelo educativo refere-
-se primeiramente ao que ensinamos 
aos alunos e a como os ensinamos. 

• Recriar esse modelo tem a ver com o que 
entendemos como qualidade de ensino. 

Entende-se que ensinar a todos de for-
ma igual, não é tarefa fácil, num modelo de 
educação na qual se pretende a inclusão 
de pessoas com dificuldades de aprendiza-
gem e ou necessidades especiais e de ca-
pacidades distintas. Cabendo ao professor 
uma tarefa gigantesca (TAKATORI, 2010).

Para ensinar deve-se partir da idéia de 
que as crianças sempre sabem alguma coi-
sa, de que todo educando pode aprender, 
mas a seu modo e a seu ritmo. O professor 
não deve desistir, mas nutrir uma eleva-
da expectativa em relação à capacidade de 
seus alunos conseguirem vencer os obstá-
culos escolares, apoiando-os na remoção 
das barreiras que os impedem de aprender.
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O sucesso da aprendizagem tem muito a ver 
com a exploração dos talentos de cada um. A 
aprendizagem deve ser centrada nas possibi-
lidades e não nas dificuldades dos alunos é 
uma abordagem efetiva. Essa deve ser a maior 
arma do professor e a maior diferença na me-
todologia de ensino atual (TAKATORI, 2010).

Em outras palavras, a proposta de se ensi-
nar à turma, toda, independentemente das 
diferenças de cada um dos alunos, impli-
ca a passagem de um ensino transmissivo 
para uma pedagogia ativa, dialógica, inte-
rativa, que se contrapõe a toda e qualquer 
visão individualizada, hierárquica do saber.

Ensinar uma proposta de pedagogia diferen-
ciada é não algo fácil, muitas são as propostas 
e todas têm seu valor. No entanto dentro de 
um currículo que vise não priorizar as difi-
culdades e sim as habilidades demos propor:

• Atividades abertas, diversificadas.
• Atividades que possam ser aborda-

das por diferentes níveis de compre-
ensão e de desempenho dos alunos e 
em que não se destaquem os que sa-
bem mais ou os que sabem menos.

•  Atividades propõem conteúdos pos-
sam ser disposto, segundo as pos-
sibilidades e interesses dos alunos 
que optaram por desenvolvê-las.

• Debates, pesquisas, registros escritos, 
falados, observação; vivências são pro-
cessos pedagógicos indicados para reali-
zar essas atividades, além, evidentemen-
te, dos conteúdos das disciplinas, que 
vão sendo chamados espontaneamen-
te a esclarecer os assuntos em estudo.

 
Nessa visão a avaliação do desenvolvimen-

to e da aprendizagem dos alunos também 
deve ser diferenciada. Trata-se de uma aná-
lise, observação do desempenho de cada 
estudante, do ponto de vista da capacidade 
de suas competências ao resolver proble-

mas de toda ordem e de seus progressos 
na organização do trabalho escolar; no tra-
tamento das informações e na participação 
na vida social da escola (TAKATORI, 2010).

Para Guimarães (2007) é necessário criar 
contextos educacionais capazes de ensi-
nar a todos os alunos demanda uma reor-
ganização do trabalho escolar. Tais con-
textos diferem radicalmente do que é 
proposto pedagogicamente para atender 
às especificidades dos educandos que não 
conseguem acompanhar seus colegas de 
turma, por problemas de toda ordem como: 

• Deficiência mental;
• Dificuldades de ordem relacional, 

motivacional, cultural entre outras.
• Para isso é necessário:
• Acompanhar cada caso fa-

zer adaptações de currículos;
• Facilitar as atividades esco-

lares, além dos programas;
• Reforçar as aprendizagens ou mes-

mo acelerá-las, em casos de maior 
defasagem idade/séries escolares.

• Essa nova forma de ensinar requer uma 
reestruturação do projeto – pedagógi-
co escolar como um todo, exigindo re-
avaliações durante a prática de ensino 
para que haja ajustes a novos méto-
dos de ação. Na prática atual de ensino 
o que vemos, são trabalhos coletivos 
que são atividades individuais feitas 
ao mesmo tempo pela turma. Con-
teúdos programáticos das séries que 
são trabalhados das seguintes formas:

• Livro didático, como ferramenta exclusiva 
de orientação dos programas de ensino;

•  Folhas mimeografadas ou xerocadas 
para que todos os alunos a preencham ao 
mesmo tempo respondendo às mesmas 
perguntas, com as mesmas respostas; 

• Projetos de trabalho totalmen-
te desvinculados das experiên-
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cias e do interesse dos alunos;
• Organização de modo fragmentado o 

emprego do tempo do dia letivo para 
apresentar o conteúdo estanque des-
ta ou daquela disciplina e outros ex-
pedientes de rotina das salas de aula.

  
Considera-se a prova final, como decisiva 

na avaliação do rendimento escolar do aluno.
Tanto na educação infantil e no ensino 

fundamental, dentro de um programa de 
treino de habilidades os educandos devem 
ser estimulados a executarem as atividades 
de vida diária (AVD), que permitam a inde-
pendência pessoal, através de atividades, 
métodos e metodologias que possibilitem 
a superação das dificuldades. Para que as 
crianças possam desenvolver as habilidades 
de A.V.D. é preciso que esse treino faça parte 
de um contexto de um planejamento peda-
gógico amplo que tem por objetivo a forma-
ção global desse aluno. (TAKATORI, 2010).

Atividades diferenciadas e descentralizadas 
das atividades de alfabetização possibilitam ao 
educador conhecer e descobrir não as dificul-
dades, mas sim as possibilidades de trabalho. 
Na procura de novas metodologias, uma das 
que oferecem melhores resultados é a Ludici-
dade, pois segundo Takatori et al. (2010): “o 
Lúdico deve ser utilizado como forma de pos-
sibilitar o autoconhecimento”. O lúdico den-
tro de um programa de treinos de habilidades 
permite trabalhar o pensar, o fazer, o realizar 
atividades cotidianas e vale ressaltar que até 
mesmo o lazer pode ser treinado e estimulado. 

 Segundo Takatori (2010), a terapia 
de integração sensorial é outro método que 
pode ser utilizada no treino de habilidades 
das crianças e no desenvolvimento da inteli-
gência múltipla, com o foco direcionado para 
que o indivíduo desenvolva a capacidade de 
perceber, aprender e organizar sensações re-
cebidas do seu corpo e do meio para executar 
atividades voluntárias e significativas. No en-
tanto, vale ressaltar que são muitas as possibi-

lidades do fazer pedagógico e ou terapêutico.
Para Takatori (2010) uma escola que visa à 

educação como formadora de indivíduos par-
ticipativos tem que ter um planejamento fun-
cional que dêem ênfase as intervenções e o 
trabalho interativo escolar, através de condu-
tas adaptativas que possibilitam o desenvol-
vimento de várias habilidades, além das ne-
cessárias a alfabetização. É preciso enquanto 
educadores ter em mente que habilidades so-
ciais, interpessoal e autogestão são uma clas-
se, um conjunto de comportamentos, exigido 
no convívio social que cada pessoa precisa ter 
e adquirir durante o seu desenvolvimento, que 
possibilitem a esse ser capaz de agir e reagir 
às várias situações do seu dia a dia e de vida.

A educação tem uma finalidade, que na 
realidade é a principal agente responsá-
vel por preparar o indivíduo para ser capaz 
de garantir a sua independência, econô-
mica, afetiva e social, ou seja, sua autono-
mia, pois os pais falecem e a independên-
cia torna-se um fator de sobrevivência:

                              [...] Na dinâmica das inte-
rações, as habilidades sociais fazem parte dos 
componentes de um desempenho social com-
petente. A competência social qualifica, por-
tanto, a proficiência de um desempenho e se 
refere à capacidade do indivíduo de organizar 
pensamentos, sentimentos e ações em função 
de seus objetivos e valores articulando-os às 
demandas imediatas e mediatas do ambien-
te (DEL PRETTE; DEL PRETTE, 2001, p. 31).

De acordo Del Prette e Del Prette (2001), 
muitas vezes, uma pessoa tem essas habilida-
des, mas não as usa por diversas razões di-
versas, como: ansiedade, crenças errôneas ou 
dificuldade de leitura dos sinais do ambiente.

No entanto é preciso lembrar que as falhas 
de competência social às vezes indicam dé-
ficits nas habilidades de um desempenho in-
telectual e outras apenas falta de estímulo e 
ou treino. Os problemas de aprendizagem e 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

598

ou fracasso acadêmico é potencializado pelas 
diferenças socioeconômicas, pois quando as 
crianças de classe baixa não podem ter con-
dições, exemplos de comportamentos sociais 
não tendo as habilidades necessárias, ficando 
em “atraso se comparado a outras crianças” 
essas dificuldades podem até levar a diag-
nósticos errôneos de deficiência intelectual.

De acordo com Dal Pogetto (1987) como 
educadores devemos ter em mente que um 
planejamento que vise o treino de habilidades 
tem um resultado excelente na escolarização 
das crianças. Que podem ser facilmente apli-
cáveis em sala de aula, com ótimos resulta-
dos. Deve-se ter como condições educativas 
importantes na análise da prática pedagógica: 

a) os objetivos do professor; 
b) as expectativas e conhecimentos teóri-

cos pessoais do professor;
 c) os procedimentos, planejamentos e pro-

jetos adotados; 
d) os materiais utilizados em correlação aos 

conteúdos acadêmicos abordados; 
e) o contexto físico da sala de aula, da esco-

la e da comunidade do aluno.

Ostetto (2011) as propostas educacionais 
cada vez mais estão tentando achar uma nova, 
ou novas maneiras de ensinar, que tenha por 
finalidade proporcionar aos educandos o 
aprender fazendo estimulando a aquisição de 
novas competências que vão além da alfabe-
tização. Essas novas propostas visam o conte-
údo diversificado para todos os alunos, priori-
zando em muito as atividades práticas aliadas 
às teóricas e a união de vários conteúdos for-
mais em uma só atividade, sendo uma apren-
dizagem que vai do concreto para o abstrato.

Por exemplo, o currículo funcional é uma 
proposta pedagógica baseada na aquisição e 
treinos das habilidades necessárias ao pleno 
desenvolvimento psiconeuromotor e o de-
senvolvimento cognitivo. As atividades de-
verão ser ensinadas, vivenciadas e exigidas 
promovendo uma independência de acordo 

com a esperada para sua faixa etária. Nesse 
tipo de planejamento não se deve levar em 
conta as dificuldades de cada aluno, mas o 
que deveriam conseguir fazer, realizar na fai-
xa de desenvolvimento (OSTETTO, 2011)

Desse modo o educador deve planejar ati-
vidades que proporcione isso utilizando-se 
de recursos diversos. As diferenças não são 
ignoradas, pelo contrário, são compartilha-
das, respeitadas e essa diferenças devem 
servir de estímulo para toda classe achar 
em conjunto a superação das dificuldades. 
Essa proposta de ensino procura o inte-
resse dos alunos para que esses possam se 
sentir útil e participativo da construção de 
eu próprio conhecimento (FALVEY, 2000).

Partindo da ideia que a Educação não é só 
escolaridade no sentido de conteúdos aca-
dêmicos formais, e que todos com ou sem 
deficiência intelectual devem participar da 
Educação sistemática e assistemática, o pla-
nejamento escolar incluem atividades em que 
os educandos devem utilizar de habilidades 
que usariam no seu dia e essas atividades se-
rão relacionadas com os conteúdos formais. 
No entanto, deve-se evitar situações artifi-
ciais e mecânicas incentivando-se, incluindo 
os objetivos a serem alcançados através de 
situações contextualizadas, ou seja, aprovei-
tando as situações reais. (TAKATORI, 2010)

O educador deve mostrar em sala de aula o 
que é cada diversidade para que os educan-
dos compreendam e comecem a perceber que 
a diversidade deve ser incluída sem aversão, 
pois diversidade vai muito além de raça e de 
etnia, é vista de forma individualizada na qual 
cada um necessita de um atendimento espe-
cífico para a aprendizagem. O educador que 
visa o treino das habilidades e o desenvolvi-
mento da inteligência múltipla deve planejar 
aulas dinâmicas, criativas, podendo explorar 
todo o ambiente escolar, cativando a aten-
ção dos alunos em um diálogo aberto e am-
pliando a aprendizagem. (TAKATORI, 2010)



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

599

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Após a reflexão da biografia e a analisa-se da mesma que dá suporte à discussão, considera-

-se que não basta à escola ter projetos que incluam a inclusão, a alfabetização e o letramento 
é preciso desenvolver várias habilidades que serão necessárias na vida adulta. Portanto cada 
profissional de educação deve ser conscientizado e se tornar um pesquisador da temática de 
como trabalhar, as habilidades necessárias à superação das dificuldades de aprendizagem.

Essa questão envolve muitos fatores psicológicos, sociais e culturais. Não basta o dis-
curso diferenciado, tem que se achar meios, para a efetivação desse processo. O papel 
da escola e do educador tornou-se muito mais amplo, seu dever passou da sala de aula 
para o ambiente familiar e social. Os educadores têm hoje um grande desafio que pode-
-se colocar como sendo, não só lidar com as diferenças e as dificuldades, dentro da sala 
de aula, mas também desenvolver uma pedagogia de formação geral dos Educandos. 

 
A escola seja ela tradicional ou não, ainda valoriza a alfabetização, o letramento e os conheci-

mentos lógicos matemáticos, como sendo os principais pontos a serem atingidos. O estudo, en-
tretanto procurou salientar que educar é formar cidadãos pensantes e produtivos, seres transfor-
madores de conhecimentos, com relação direta e imprescindível com a aplicação das habilidades 
emocionais e sociais, pois essas permitem o desenvolvimento de atitudes como: senso crítico e a 
criatividade, o que desenvolve as capacidades de expressão, de leitura de mundo e de si mesmo. 

 
Aos professores cabe a responsabilidade de serem os agentes desse processo de transforma-

ção. Considera também que sim; é função primordial da escola é alfabetizar, mas cada vez mais 
as propostas pedagógicas estão procurando por projetos, programas e propostas educacionais, 
que priorizem uma nova forma de ensinar e aprender, que atenda e priorize o desenvolvimento 
de várias formas de inteligência. Portanto é preciso e urgente que a prática educativa estimulem 
várias práticas de ensino e que priorizem o desenvolvimento de várias formas de inteligências.
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CONVERSANDO SOBRE QUÍMICA EM CASA
DIAGNÓSTICO DO NÍVEL DE CONHECIMENTO E AÇÃO PARA 

APRENDIZAGEM DE QUÍMICA NA CIDADE TIRADENTES

RESUMO: Este estudo visa descobrir o nível de conhecimento e realizar ações para 
aprendizagem da química em situações do contexto de famílias que moram na Cidade 
Tiradentes, um bairro afastado do centro econômico da cidade de São Paulo, com baixos 
índices de acesso à educação. Dentre as áreas de conhecimento de que as pessoas necessitam, 
a química se destaca por estar distante do imaginário popular como forma de obtenção 
de renda e como carreira profissional. Sendo assim, estudar como as pessoas adquirem o 
conhecimento químico e como elas podem avançar nessa área do conhecimento pode contribuir 
para seu progresso em diversas áreas. Foi desenvolvida uma palestra direcionada a alunos e 
familiares da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Meire de Jesus Ribeiro com 
o objetivo de analisar o conhecimento prévio sobre química em contexto e contribuir para 
aprendizagem dos participantes. A palestra constituiu em conteúdo teórico e práticas como 
forma de intervenção. Os resultados da palestra demonstraram em geral um conhecimento 
prévio variável em relação a conceitos sobre química, mas que a experimentação contribui 
expressivamente para aquisição desse conhecimento, principalmente devido ao desejo que 
as pessoas têm em ver reações químicas. Concluímos que, havendo os estímulos adequados e 
utilizando experimentos em conjunto com a teoria, é possível construir conhecimentos sobre 
química no contexto de pessoas que vivem em regiões periféricas.

Palavras-chave:  Química em Contexto; Nível de Conhecimento; Cidade Tiradentes;  Ensino; 
Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO 

Descobrir a realidade das pessoas em rela-
ção ao nível de conhecimento sobre a quími-
ca faz-se importante, visto que a educação 
pode ser uma ferramenta extremamente útil 
no desenvolvimento de uma população, po-
dendo ser um meio de auxiliá-las a descobrir 
seu real potencial e avançar na vida profissio-
nal e econômica, contribuindo para o desen-
volvimento da própria região em que vivem. 

Sabemos que a diferença entre os indiví-
duos numa sociedade é algo observável e 
conforme afirma Alves e Soares (2009), es-
sas diferenças estão relacionadas a diversos 
fatores, tais como, oportunidades educacio-
nais, trajetórias ocupacionais, prestígio social, 
acesso aos bens e serviços, comportamento 
político e social etc. Barros, Franco e Men-
donça (2007), citando Langoni (2005), afir-
mam que desde a década de 70, verifica-se 
um aumento da desigualdade no Brasil como 
consequência da baixa expansão do sistema 
educacional. Relatam que uma solução para 
enfrentar essa desigualdade seria uma ex-
pansão do sistema educacional e que a ex-
pansão do capital humano pode influenciar 
“a desigualdade de renda por vários canais, 
dos quais a fecundidade, a taxa de participa-
ção feminina no mercado de trabalho e a re-
muneração do trabalho talvez sejam os mais 
importantes.” Contudo, esse contexto é ain-
da mais relevante quando consideramos que 
o acesso à educação básica é extremamente 
precário nas regiões mais carentes em nos-
sas metrópoles no Brasil, sobretudo consi-
derando que o incremento de qualidade da 
educação básica em nossa população acarre-
taria em um aumento significativo na renda 
e na força produtiva, conforme alude Barros, 
Henriques e Mendonça (2002) ao citar Bar-
ros e Mendonça (1998), os quais mostram 
que “para a região metropolitana de São Pau-
lo a cada ano adicional de educação superior 
aumentaria os salários, em média, em 16%.”

O baixo nível de instrução na periferia das 
metrópoles e a falta de condições de acesso e 
permanência na educação básica, levam a um 
desgosto pelo aprendizado, o que tem como 
consequência recorrentes reprovações e eva-
são escolar, ocasionando um grande abismo 
em relação ao capital cultural das classes 
abastadas à juventude pobre e excluída (CAS-
SIOLATO, CODES E CHAVES, 2009; BOUR-
DIEU, 1998 apud SANTOS, NASCIMENTO 
E MENEZES, 2012). Essas características da 
escolarização das classes populares, atrela-
das ao que é aceito como conhecimento pelo 
senso comum, consequentemente descarac-
terizam o que é química como ciência, vemos 
como efeito desses fenômenos conjuntos que 
não está na perspectiva de muitos jovens bra-
sileiros se tornarem cientistas, ainda que gos-
tem das aulas de ciências, conforme afirma o 
professor Dr. Nelio Bizzo (PORCIUNCULA, 
2016) e de acordo com a tese de doutorado 
de Jaqueline Pinafo (2016). Por outro lado, 
outros estudos afirmam que os alunos veem 
as disciplinas relacionadas a ciências como 
chatas e tem dificuldades de acompanhar o 
conteúdo (VIANNA, 2014), o que poderia 
justificar o decréscimo no interesse em car-
reiras científicas, as quais estão relacionadas 
normalmente a um saber de difícil aquisição 
e não são almejadas no imaginário popular.

Por outro lado, analisando o que afirma Ma-
chado (1999), a linguagem científica e, em 
especial, a química, possibilitam ao aprendiz 
uma nova forma de pensar e falar perante o 
mundo e que, embora possa parecer ao lei-
go de difícil apreensão por ter caracterís-
ticas próprias, diferentes da linguagem co-
mum, é necessário se apropriar dessa nova 
forma de falar e pensar sobre química para 
que o indivíduo compreenda e aja neste 
mundo (de constantes transformações so-
ciais, econômicas, ambientais, entre outras) 
com um novo olhar e novas perspectivas.

De forma que verificar-se-á qual o nível de 
conhecimento sobre química de alunos e seus 
familiares da Escola Municipal de Ensino Fun-
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damental Professora Meire de Jesus Ribeiro, 
localizada na Cidade Tiradentes, em situações 
rotineiras de casa, desenvolvendo estratégias 
de aquisição de compreensão básica da quí-
mica na população estudada de forma práti-
ca e por fim a sugestão de um plano de ação 
que possa colaborar em estudos futuros.

Vemos uma grande carência no bairro de 
meios que possam facilitar a compreensão de 
que a educação seria o meio para mitigar to-
dos os impasses da região, isso ocorre devido 
à distância do centro da cidade, à falta de re-
cursos financeiros e os ciclos geracionais per-
petuar uma realidade deficitária quanto ao ní-
vel de educação da população, a qual se volta 
frequentemente suprimento das necessidades 
básicas pelo aparato estatal, como, por exem-
plo, o atendimento da oferta de leite em asso-
ciações e a merenda nas escolas, não sobran-
do tempo para preocupar-se com os estudos.

Todas essas questões podem ser problemas 
graves no sentido de permitir a população 
local adquirir renda e melhores condições de 
trabalho, visto que sendo uma região carente, 
dificilmente será atingida uma melhor quali-
dade de vida sem maior acesso à educação, 
especialmente em áreas do conhecimen-
to mais marginalizadas pelo senso comum, 
como a química. Consideramos que, ainda 
que sozinha, a educação não resolverá todos 
os nossos problemas, mas ela pode redefinir o 
nosso horizonte de desenvolvimento. (BAR-
ROS, HENRIQUES, MENDONÇA, 2002).

Sendo assim, ao verificar esses desafios 
de um estrato da população local, ver-se-
-á que serão necessárias estratégias multi-
disciplinares e intensivas para vencer uma 
deficiência frequente no bairro, e que estu-
dar o nível de conhecimento sobre a quími-
ca evidenciar-se-á como somente mais uma 
prova de que essas estratégias são neces-
sárias. Acredita-se, por fim, que os dados 
apresentados certamente não serão conclu-
sivos em si, mas servirão de subsídio para 
outros estudos relativos ao tema para aju-
dar nas políticas públicas e na conscienti-
zação das populações periféricas da cidade.

A CIDADE TIRADENTES E O ACESSO 
À EDUCAÇÃO

A Cidade Tiradentes é um bairro de 15 
km2, com aproximadamente 211 mil habitan-
tes (INFOCIDADE, 2017), uma das maiores 
taxas de crescimento demográfico, 7,89%, 
(SEADE/DIEESE, 2008 apud OLIVEIRA, 
2008), abriga o maior complexo de conjun-
tos habitacionais da América Latina, funcio-
na como um bairro dormitório (PREFEITU-
RA DE SÃO PAULO, 2017), visto que muitos 
dos seus moradores trabalham ou estudam 
em outras regiões da cidade, sendo que sua 
distância média até o centro da cidade é de 
35 km, fazendo divisa com vários municípios 
no entorno de São Paulo. Essa distância traz 
uma série de desafios para o bairro, sendo 
caracterizado no site da Prefeitura Regional 
como um bairro de altas taxas de crescimento 
populacional e de graves problemas sociais, 
sendo que “8064 famílias encontram-se em 
situação de alta ou muito alta vulnerabilida-
de” (PREFEITURA DE SÃO PAULO, 2017).

Os jornais relatam constan-
temente as carências do bairro:

“Em Cidade Tiradentes, no extremo leste, 
só 17 moradores vivem com mais de 20 sa-
lários mínimos por mês.” (ESTADÃO, 2011). 

“Os 269 mil habitantes dos 51 bair-
ros do distrito na zona Leste ainda se 
sentem isolados da vida social e cul-
tural da capital paulista.” (CBN, 2016)

“Basta ver a renda no Morumbi, bairro 
da zona sul de São Paulo. A média é de R$ 
13,8 mil. Em Cidade Tiradentes, zona leste, 
por sua vez, é de R$ 373.” (ESTADÃO, 2017)

Uma reportagem mais extensa de Ga-
briela Fujita (UOL, 2017) revela um per-
fil do bairro mostrando dados do Mapa 
da Desigualdade 2016 da ONG Rede 
Nossa São Paulo demonstrando que:

A idade média ao morrer no bairro é de 
53,85 anos, a mais baixa analisada, en-
quanto no Alto de Pinheiros é de 79,67 
anos – índices comparáveis com Ser-
ra Leoa e Noruega respectivamente;
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O índice de “mortalidade por causas mal de-
finidas”, que avalia a causa da morte e o grau 
da qualidade da informação sobre a causa é de 
5,88%, um dos quatro piores da cidade e bem 
acima dos 2% que é a média da cidade – ou seja 
em quase 6% dos óbitos não se sabe, ou não é 
declarado fidedignamente a causa da morte.

O índice de desemprego também é um 
dos maiores da cidade, o segundo maior, 
são 316,6 empregos para cada 10 mil pesso-
as. Comparando com a Barra Funda, com o 
melhor índice (mais de 60 mil vagas a cada 
10 mil pessoas) o índice do bairro fica extre-
mamente abaixo obrigando a população a 
viajar pela cidade para conseguir emprego.

15% das famílias residentes de Ci-
dade Tiradentes vivem em alta 
ou muito alta vulnerabilidade.

Sabendo da realidade do bairro há de 
questionar-se como uma população ca-
rente e tão distante do centro econômico 
e físico da cidade tem acesso à educação 
e trabalho que garantam e ampliem a ren-
da necessária para a sua autossuficiência.

A rede pública de ensino do bairro oferta 
muitas vagas nas escolas de Educação Bá-
sica, mais de 40 estabelecimentos de ensi-
no nessa etapa de ensino (BAIRROS, 2017), 
mas sabemos que muitas pessoas não con-
cluíram o Ensino Fundamental e Ensino Mé-
dio na região (18,10% da população adulta 
possui somente até 4 anos de estudo) e há 
uma porcentagem razoável de analfabetos 
(4,5% da população), dentro outros dados 
socioeconômicos, principalmente os relati-
vos aos níveis de ensino, que indicam uma 
carência em relação a garantia dos direitos 
humanos (SIM DIREITOS HUMANOS, 2017).

Também podemos verificar tais de-
ficiências a nível nacional. Segundo o 
site do Todos pela Educação (2014):

No Brasil, pouco mais da metade dos jo-
vens terminam o Ensino Médio aos 19 anos 
de idade: 54,3%. No Ensino Fundamental, a 
situação é um pouco melhor: 71,7% dos alu-

nos com até 16 anos concluem a etapa. O 
indicador foi calculado com base na Pesqui-
sa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) 
de 2013, realizada pelo Instituto Brasilei-
ro de Geografia e Estatística (IBGE - 2014).

Sendo assim sabemos que não é uma re-
alidade do bairro a carência de conclusão 
da Educação Básica, mas percebemos que 
isso influencia localmente no acesso ao 
Ensino Superior, visto que, diante de tan-
tos desafios internos, sair dessa situação 
por meio da educação se torna algo im-
pensável para muitos moradores do bairro.

Oliveira (2008) em seus estudos sobre a 
segregação urbana e racial na cidade relata 
uma conexão entre o perfil racial do bairro, 
sua estrutura planejada pelo poder público, 
a distribuição em massa de escolas públi-
cas pelo bairro e as questões demográficas 
e econômicas com os resultados visualiza-
dos no bairro destacando a necessidade da 
melhoria das políticas de ação afirmativa 
racial, de melhoria da qualidade do ensi-
no público, universalização de assistência 
médica e odontológica, políticas sanitárias 
e habitacionais e uma rede de instrumen-
tos para a promoção da população pobre.

A QUÍMICA EM CONTEXTO – 
ENSINO, APRENDIZAGEM E 
PRÁTICA

Estamos cercados pela química, ela faz par-
te do nosso dia a dia. As transformações quí-
micas nos rodeiam desde tempos imemoriais, 
entre esses fenômenos tão comuns estão a 
transformação da água e do dióxido de carbo-
no presentes na atmosfera em folhas, galhos, 
frutos, ou seja, no corpo dos vegetais. Outros 
fenômenos comuns são a corrosão e a com-
bustão que vemos desde a queima de lenha ao 
uso de combustível. (ROQUE & SILVA, 2008). 
Sendo assim, conviver num mundo rodeado 
pela química deveria trazer um senso de co-
nhecimento químico na sociedade e a efeti-
va utilização desta ciência no nosso dia a dia.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

607

Contudo, como todo conhecimento, a quí-
mica não é absorvida automaticamente pela 
convivência com ela, sua sistematização vem 
por meio da observação, experimentação e 
estudo. Este possibilita ao homem o desen-
volvimento de uma visão crítica do mundo 
que o cerca, permitindo a análise, compreen-
são e uso deste conhecimento em suas ações 
diárias, inclusive em questões que se ligam à 
qualidade de vida do homem, a preservação 
do meio ambiente, ao consumo e sobrevi-
vência. À luz dos conhecimentos trazidos por 
Piaget e Ausubel, podemos verificar que o co-
nhecimento prévio dos indivíduos e a cons-
trução desse conhecimento por eles estão in-
terconectados, seja por meio dos fenômenos 
de assimilação e acomodação, ou por meio de 
subsunçores, vemos que essa vivência com 
situações reais de conhecimento possibilita a 
construção de novos conhecimentos. Nesse 
sentido, podemos verificar dois domínios de 
conhecimento, um oriundo das relações sociais 
e outro relacionado aos conhecimentos esco-
lares (CARDOSO & CONLINVAUX, 2009). É 
neste contexto que buscamos compreender 
melhor as conexões entre a vivência social e 
o aprendizado escolar em relação à química.

O ensino escolar de química busca preparar 
o indivíduo para que ele compreenda os usos 
da química em sua participação na socieda-
de e na tecnologia. Essa conexão entre esses 
elementos deve ser o ponto central do en-
sino de química. (SANTOS E SCHNETZLER, 
2003, p. 93 apud BUDEL E GUIMARÃES, 
2008). A respeito desses fatores, Rosa e Tosta 
(2005) se questionam sobre qual seria o lu-
gar da química na escola e como isso se re-
laciona ao lugar que a química ocupa na vida 
das pessoas em sociedade, visto que dizer 
que a química está em todo lugar se tornou 
lugar comum e leva-nos a pensar se a quími-
ca é coisa ou conhecimento. Afirmam ainda 
que há um antagonismo entre o científico 
e o utilitário quando se fala em química em 
sua constituição sócio-histórica. Entremen-
tes, podemos verificar que de alguma forma 
esse antagonismo está presente entre nós, na 
medida em que o contexto científico da quí-

mica não tem sido transportado dos bancos 
escolares para a vivência em sociedade. Al-
gumas estratégias utilizando tecnologia tem 
sido uma abordagem muito útil atualmente, 
dentre elas destacamos o aplicativo “Quími-
ca em casa” desenvolvido pela Universidade 
Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro 
(UENF, 2018) para o ensino de termos e con-
ceitos básicos em química para o cotidiano.

Dadas essas condições, é necessário deli-
near algumas nuances dos termos cotidiano 
e contextualização, os quais o senso comum 
identifica como semelhantes e aplicáveis ao 
exposto, mas que contudo expressam formas 
diferentes de visualizar o tema. Wartha, Silva 
e Bejarano (2013) afirmam que o termo coti-
diano tem se caracterizado como uma forma 
de ligar situações corriqueiras com conheci-
mentos científicos, inclusive ressaltando que 
o termo tem se tornado um modismo para 
somente ensinar conceitos científicos, dei-
xando a aplicação prática desses conceitos 
como algo secundário, para exemplificar o 
que foi exposto ou atrair a atenção do alu-
no como início de uma nova aula, mas não 
como o centro da própria aula. Assim, com 
o surgimento dos PCNEM em 1999 e ou-
tros eventos, o termo cotidiano aos poucos 
foi sendo substituído pelo termo contextua-
lização, que sugere a construção dos signifi-
cados por meio de relações vividas pelo su-
jeito, ou seja, a contextualização valoriza a 
problematização e uma análise do mundo real 
para aquisição do conhecimento científico. 

Inserida em todo esse contexto está a so-
ciedade e suas necessidades de um conheci-
mento químico para uso prático, para ser crí-
tica e pensante, de forma que não se prenda 
às amarras do senso comum. Como muitos 
desses tópicos são assuntos recentes e esta-
mos em constante adaptação, faz-se neces-
sário compreendermos melhor como as pes-
soas tem adquirido o conhecimento químico 
e como podem ser aprofundar nessa área 
de conhecimento de forma contextualizada.
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PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

A metodologia seguiu as seguintes etapas:
Levantamento bibliográfico do tema es-

tudado em reportagens, sites acadêmicos, 
no serviço de busca do Google Acadêmico 
procurando artigos e livros correlatos às pa-
lavras-chave: química em contexto, Cida-
de Tiradentes, ensino, aprendizagem. Como 
principais autores utilizados como funda-
mentação para a pesquisa estão Pinafo 
(2016), Oliveira (2008) e Machado (1999);

- Realização de uma palestra intitulada 
“Conversando sobre Química em Casa” com 
alunos e seus familiares na Escola Municipal 
de Ensino Fundamental Professora Meire de 
Jesus Ribeiro, localizada no bairro de Cidade 
Tiradentes, utilizando experimentos e recur-
sos visuais para verificação do nível de conhe-
cimento e ensino de termos e conceitos bási-
cos em química no contexto dos participantes;

- Análise dos dados, verificação de qual 
efeito foi obtido com a estratégia imple-
mentada e indicação de ações eficazes 
para o desenvolvimento da aprendizagem 
em química em regiões periféricas utili-
zando situações rotineiras da população.

 
RESULTADOS E DISCUSSÕES

A palestra “Conversando sobre Química 
em Casa” foi apresentada no dia 10 de no-
vembro de 2018 durante o evento “Dia da 
Família na Escola”, no laboratório de ciên-
cias da Escola Municipal de Ensino Funda-
mental Professora Meire de Jesus Ribeiro. 

Devido a existência de várias outras ofici-
nas e eventos concomitantes, verificou-se 
uma resistência dos alunos e familiares em 
participar de uma palestra a respeito de quí-
mica. Sabendo de antemão que haveria essa 
dificuldade, foi utilizado como instrumento 
de abordagem e atração dos pretendidos par-
ticipantes o argumento de que seria produzi-
da e doada ao final da palestra uma amostra 
de sabonete líquido e que durante a palestra 
as respostas dadas valeriam balas e pirulitos. 

À medida que essa estratégia foi imple-
mentada, o número de participantes aumen-
tou consideravelmente até que os espaços 
reservados na sala foram preenchidos. Inte-
ressante notar esse desafio logo no começo 
da aplicação da metodologia desenvolvida, 
pois, conforme ressaltado na introdução do 
presente trabalho, temas relacionados à ci-
ência e química normalmente não possuem 
apelo perante a população, especialmente 
por não participarem do imaginário popular 
como forma de enriquecimento, reconheci-
mento na sociedade ou carreira profissional, 
justamente pelo mero desconhecimento do 
que significam os conhecimentos científicos 
e quais são suas aplicações na vida diária.

Iniciando a palestra, seguiu-se com o rotei-
ro pretendido e a análise a seguir foi dividida 
de acordo com os temas e conceitos aborda-
dos durante a palestra: o que é ciência e sen-
so comum; quais são as áreas da ciência; o 
que é química e onde tem mais química; do 
que é constituída a matéria; o que são liga-
ções e reações químicas; o que são funções 
químicas; a escala de pH; química na prática.

O que é ciência e o que é senso comum?
Percebeu-se durante as discussões iniciais 

sobre o que seria senso comum e o que seria 
ciência (figura 1) que os participantes afirma-
ram em geral que ciência é aquilo que é com-
provado. Ao serem perguntados sobre o que 
seria ciência, alguns responderam que ciência 
“tem a ver com experimento”, “ciência fala so-
bre o corpo humano”, “os fenômenos da natu-
reza fazem parte de ciências”. Por outro lado, 
o senso comum está relacionado ao conheci-
mento popular, que não tem evidências, “são 
coisas faladas pelas pessoas”, “o que cada um 
acha”, “o modo de pensar de cada pessoa”.
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Os resultados da prática 1 (figura 2) 
confirmaram que os participantes con-
seguiam diferenciar o que se relacio-
nava com conhecimento científico e o 
que se relacionava com senso comum. 

Embora durante a separação das figuras te-
nha havido dúvidas dentro de alguns grupos, 
especialmente se as duas gravuras relaciona-
das a temas biológicos (a ecolocalização dos 
golfinhos e a fosseta loreal das cobras) seriam 
objeto de senso comum, provavelmente por 
este ramo da ciência estar em contato mais 
próximo com temas que se inserem no ima-
ginário popular do que o prisma e a refra-
ção da luz, que são temas voltados à física 

e normalmente relacionados a um conteú-
do de difícil aquisição pela população. Ainda 
assim, foi possível observar que, ao final, os 
grupos conseguiram diferenciar claramen-
te quais gravuras estavam relacionadas a 
cada tema, principalmente sobre o que seria 
senso comum, tal como os mitos de comer 
manga com leite, ver um gato preto, a sex-
ta-feira 13, entre outros, os quais as pesso-
as percebem não ter fundamento científico.
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conhecimentos do mundo natural a partir da 
experimentação e do método. Desta forma, os 
exemplos sobre a Abiogênese e Biogênese, da 
Terra Plana e da Terra Esférica e do Geocen-
trismo e do Heliocentrismo surpreenderam 
alguns dos participantes ao perceberem que 
a ciência não é completa em si mesma, mas 
que está em constante mudança e evolução.

Figura 3 – Discussões sobre o método cien-
tífico e evolução do conhecimento científico

Fonte: Do autor, 2018.
Quais são as áreas da ciência?
Iniciaram-se então discussões a respeito 

de quais são as áreas das ciências naturais e 
como os participantes veem essas áreas. So-
bre a Matemática, os participantes disseram 
que ela “estuda os números”, “formas geomé-
tricas”, “calcular”, “ângulos”, a respeito da Física 
foi dito que ela estuda “a natureza”, “o movi-
mento dos corpos”, “esportes”, “o coeficiente 
de atrito”, “precisa de matemática”, “a gravida-
de”, sobre a biologia foi dito que ela estuda “os 
animais”, “os seres vivos”, “a natureza”, “a vida” 
e por fim da química foi dito que estuda “as 
moléculas, os átomos”, “fenômenos químicos”.

Pôde-se observar que as respostas às per-
guntas sobre o que são cada uma das áreas das 
ciências naturais foram as mais diversas e ain-

da assim muitas foram corretamente concei-
tuadas, o que nos leva a crer que há na popu-
lação uma noção básica do que significam os 
ramos do conhecimento. É interessante notar 
a confusão presente no conceito do que seria 
física ao se responder que está relacionada a 
esportes, certamente devido ao fato de existir 
a área de conhecimento de Educação Física. 
Outro ponto interessante é perceber que foi 
respondido que tanto a Física como a Biolo-
gia estudam a natureza, sendo que sabemos 
que o objeto geral de estudo de todas as áre-
as das ciências naturais são certamente a na-
tureza, mas que normalmente o termo natu-
reza está relacionado à conservação do meio 
ambiente e à ecologia, o que normalmente o 
imaginário popular relaciona com a Biologia.

Onde tem mais química?
Para iniciar essa parte, foi questionado aos 

participantes onde haveria mais química por 
meio de uma prática em que os participantes 
deveriam agrupar imagens de acordo com os 
critérios “tem mais química” ou “tem menos 
química” (figura 4). O objetivo era verificar a 
hipótese, já aventada anteriormente, de que 
a população em geral acredita que produ-
tos industrializados possuem mais química 
do que recursos naturais seria verdadeira.
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Conforme esperado, ao final da prática 
eles relacionaram “produtos de beleza”, “ma-
quiagem”, “salsicha”, “refrigerante”, “remé-
dio” como tendo mais química do que o ar, 
frutas e ambientes em casa. Iniciamos então 
um debate em que afirmaram que “tem coi-
sas que tem mais química”, porque “química 
estuda experimentos”, “substâncias quími-
cas são misturas” e “tudo que é forte é que 
tem química”, mas ao serem questionados 
se haveria química no ar responderam que 
sim “porque tem poluição no ar” e por outro 
lado quando perguntados se haveria quími-
ca no ar limpo, afirmaram, após uma pau-
sa para pensar, que também tinha química, 
sendo assim com o uso de outros exemplos 
chegamos à conclusão de que tudo que tem 

substâncias químicas tem química, ou seja, 
tudo tem química, nem mais, nem menos quí-
mica, não importa se industrializado ou não.

Do que é constituída a matéria?
Transitamos para a parte seguinte buscan-

do saber o que são as substâncias químicas 
que formam as coisas que existem. As prá-
ticas realizadas buscaram demonstrar vi-
sualmente do que a matéria é formada, já 
que tínhamos chegado a conclusão de que 
tudo é formado por átomos e moléculas.

Perguntou-se o que eles imaginavam que 
estavam fazendo e algumas crianças res-
ponderam “ciência”, outros responderam 
“moléculas”, “ligações químicas”, as boli-
nhas representando “átomos” ou “células”.
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Foi evidente durante o debate que eles per-
ceberam que estavam representando estru-
turas não visíveis, mas que estão presentes 
em tudo ao nosso redor. Ainda assim, per-
cebeu-se que nem todos conseguiram rela-
cionar esse conhecimento ao nome do que 
eles estavam representando, principalmen-
te ao responder que as estruturas produzi-
das eram células e as crianças ao possuírem 
o conhecimento mais abstrato de perceber 
que aquilo tudo tinha relação com ciência, 
mas não havia em seu vocabulário um termo 
para delimitar em qual parte da ciência eles 

estavam trabalhando e qual o termo adequa-
do para o que eles estavam demonstrando.

O que são ligações e reações químicas?
As experimentações continuaram com os 

participantes representando as ligações quí-
micas presentes em seu dia-a-dia. A percepção 
de que os átomos podem se ligar formando 
moléculas foi sendo aprofundada no momen-
to em que eles representaram as ligações que 
formam a molécula mais conhecida na popu-
lação, a molécula de água (figura 6). Eles logo 
perceberam que formariam moléculas de 
água com os símbolos que foram distribuídos.

A seguir, houve uma preparação para ex-
perimentos com substâncias, com a orien-
tação quanto ao uso de EPIs e o cuidado 
em lidar com reações químicas (figura 7). 
Somente a menção de que seriam usadas 
substâncias químicas e seriam realizados 

experimentos no laboratório com os parti-
cipantes gerou uma comoção nas crianças 
presentes e em menor grau nos adultos. Ve-
rifica-se que a percepção de ciência como 
experimentação é algo latente nas pessoas.
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As práticas seguintes com reações envolvendo o bicarbonato de sódio e vinagre e, fermen-
to biológico, água morna e açúcar (figura 8) demonstraram que a união de substâncias dife-
rentes pode formar novas substâncias, e de que essas reações químicas podem ser visíveis, 
como na formação de bolhas ou o inchaço da bexiga devido à formação de gás carbônico.

Antes das reações ocorrerem, buscou-se 
saber quais as hipóteses sobre o que acon-
teceria e responderam que “espumaria”, mas 
que somente haveria reação no vinagre com 
bicarbonato, no fermento não aconteceria 
nada. Ao serem questionados porque esta-
va espumando as respostas foram que era “o 
contato com o oxigênio”, “eles tem mais subs-
tâncias”. Vê-se portanto que a ocorrência de 
reações é de conhecimento comum, mas as 
causas e quais substâncias geram reações vi-
síveis não é de conhecimento evidente. Tam-
bém percebeu-se a ansiedade e surpresa após 
a ocorrência de reações químicas visíveis.

O que são funções químicas?
A prática sobre funções químicas (figura 9) 

demonstrou que havia um conhecimento bá-
sico sobre o que eram ácidos, óxidos e sais, 
inclusive sobre algumas de suas característi-

cas, contudo, sobre as bases, houve certa difi-
culdade em lembrar substâncias dessa função 
e características dela. Ficou claro que à medi-
da em que a complexidade dos temas avança-
va, o nível de conhecimento prévio diminuía 
e a importância de práticas para demonstra-
ção dos exemplos e conceitos aumentava.
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A escala de pH
A experimentação sobre a escala de pH (figura 10) demonstrou novamente a surpresa dos 

participantes em verificar as mudanças de cor e reações que ocorreram diante das misturas e a 
compreensão de que essas reações acontecem diariamente ao realizarmos nossas atividades. 
Alguns demonstraram desejo de realizar esse experimento em casa e as crianças ficaram em-
polgadas para participar e escolher substâncias para observar qual cor surgiria como resultado.

Química na prática
No último momento da palestra, foi produzido sabonete líquido (figura 11), o objeti-

vo foi demonstrar que os conhecimentos sobre química tem aplicação prática em casa 
e em diversas atividades das pessoas. Os participantes ficaram bastante animados em 
perceber que poderiam produzir com facilidade uma série de produtos úteis no dia-a-
-dia, como sabão em barra, sabão líquido, amaciante, sabonete líquido, entre outros.
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Os participantes demonstraram ter gostado de participar das atividades, mesmo tendo uma 
duração aproximada de 1 hora, foram poucos que saíram da palestra antes da finalização e muitos 
quiseram levar o sabonete líquido para casa e compartilhar com outras pessoas o que aprenderam.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao final desse trabalho, somente pode-se concluir que levar conhecimento so-
bre química a uma população periférica como as pessoas de Cidade Tiradentes é algo 
que traz imensa alegria àqueles que compartilham o que aprenderam, contribui mui-
to para o desejo desta população em querer aprender mais e motiva a querer que ou-
tras ações para aprendizagem possam ser significativas para as pessoas em geral.

Percebe-se também que embora, a princípio, as pessoas não demonstrem de-
sejo em aprender sobre ciência, com o estímulo adequado, é possível encontrar 
meios de ajudá-las a iniciar a descoberta sobre a ciência em suas vidas. No caso des-
sa palestra, a motivação inicial foi a recompensa com balas e pirulitos para as res-
postas dos participantes e a promessa de levar para casa sabonete líquido ao final.

É também possível verificar que atividades práticas são muito mais estimulantes para 
a aprendizagem de química do que qualquer exortação teórica dos conceitos, embo-
ra ambos devam andar lado a lado na aprendizagem dos alunos. Conclui-se afinal que 
são necessárias medidas amplificadoras do potencial das pessoas que vivem em regi-
ões afastadas dos centros econômicos e educacionais desta metrópole, pois elas tam-
bém são seres humanos tão capazes de aplicar a química em seu contexto quan-
to qualquer outra pessoa viva. A diferença é o tipo de olhar que temos em relação a 
essas pessoas e se acreditamos que junto com elas podemos construir o conhecimento.
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ESTRUTURA FAMILIAR E SUAS IMPLICAÇÕES NO DESENVOLVIMENTO 
ESCOLAR

RESUMO: Pensando sobre a realidade multifatorial do processo ensino-aprendizagem, o 
presente artigo visa mostrar de que maneira a estrutura familiar influencia no sucesso escolar 
do educando. Para tanto, realizamos uma pesquisa de base bibliográfica, analisando autores 
que abordam a família e a escola e suas relações como Dessen e Polonia (2007) e Marturano 
(1998, 2006), entre outros. Acreditamos que há uma grande influência da estrutura familiar 
sobre o desenvolvimento escolar, principalmente no que diz respeito a valorização deste, 
suporte material e emocional e monitoramento do percurso do aluno. Sabendo-se da 
importância do acompanhamento familiar, há de se estimular uma proximidade maior entre 
escola e família, de modo que uma pode auxiliar no crescimento e desenvolvimento da outra. 

Palavras-chave: Família; Escola; Desenvolvimento Escolar.
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INTRODUÇÃO 
 
O presente artigo tem como objetivo fazer alguns apontamentos que possam mostrar a influên-

cia da estrutura familiar no desenvolvimento escolar das crianças. Tendo em vista que a família e 
a escola são dois importantes contextos educacionais na vida de um indivíduo, precisamos com-
preender de que maneira a estrutura de um ambiente interfere no outro e como podemos trans-
formar essa convivência ambiental num caminho harmonioso e que leva ao sucesso educacional.

 
Na realidade atual, podemos observar muitos fatores apontados pelos personagens da nos-

sa educação escolar que tentam explicar o porquê de os alunos não conseguirem acompanhar 
os estudos ou terminarem o processo de ensino com uma aprendizagem aquém do que seria 
satisfatório. De um lado, vemos crianças que não se interessam pela escola; de outro lado, 
professores acusam os alunos de serem indiferentes e às suas respectivas famílias por não 
acompanharem o processo ensino-aprendizagem de seus filhos; a família por sua vez, culpa-
biliza a escola e os professores por não fazer o que devem para incentivar a aprendizagem. 

 
Neste contexto, tem-se tentado a efetivação de uma parceria entre a famí-

lia e a escola, sendo esta apontada pelos teóricos como uma solução para os pro-
blemas vivenciados por estas duas instituições na educação de suas crianças. O 
que na prática percebemos ser permeada por muitos conflitos e disputas de poder.

 
A partir de uma pesquisa bibliográfica de artigos sobre esses dois ambientes educa-

cionais e suas relações, buscamos entender se a estrutura familiar pode ser uma condi-
ção importante para o sucesso escolar de uma criança e de que forma pode ser sanada a 
ausência desta.Os principais autores pesquisados foram: Dessen e Polonia (2007) que 
mostram como escola e família são ambientes educacionais; Marturano (1998, 2006), 
que realizou diversas pesquisas sobre os ambientes escolar e familiar e suas relações.

 
Percebemos que apesar de parecer simples, essa é uma questão multifatorial, que deve ser 

analisada com bastante cuidado, pois não somente ela pode influenciar o processo educa-
cional, mas muitos são os fatores que combinados podem dar ou não o resultado esperado. 

 
Cabe também nos questionarmos sobre qual seria uma estrutura familiar ide-

al para favorecer um bom aprendizado e que pode contribuir de forma posi-
tiva no processo de educação e formação de um ser humano saudável e feliz.
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FAMÍLIA E ESCOLA COMO 
AMBIENTES EDUCACIONAIS
 
Com relação ao desenvolvimento infan-

til, não podemos apenas considerar a escola 
como um ambiente de aprendizado, já que o 
processo de ensino-aprendizagem se realiza 
em vários contextos e envolve multifatores. 

 
Segundo Dessen e Polônia (2007), são 

as experiências familiares que constituem 
a formação inicial de comportamentos e 
ações, transmitindo valores, crenças, ideias 
e significados. Isto quer dizer que a famí-
lia é o primeiro ambiente de socialização 
do indivíduo, e uma das principais insti-
tuições mediadoras dos padrões e mode-
los culturais que mantém nossa sociedade.

 
Assim, podemos afirmar que a família é o 

berço da cultura e a base da sociedade futura. 
A educação bem-sucedida da criança na fa-
mília servirá de apoio à sua vida produtiva e 
ao seu comportamento quando for adulto.  

 

Atualmente, quando nos dirigimos as famí-
lias, percebemos que o conceito de família e 
a sua configuração tem evoluído para retratar 
as relações da nossa sociedade. Portanto, não 
podemos dizer que existe uma configuração fa-
miliar ideal, pois existem muitas combinações 
e formas de interação entre os componentes 
dela como: nuclear tradicional, recasadas, 
monoparentais, homossexuais, entre outras. 

 

Conforme Osório (1996),

[…] a família não é uma expressão passível 
de conceituação, mas tão somente de descri-
ções; ou seja: é possível descrever as várias 
estruturas ou modalidades assumidas pela 
família através dos tempos, mas não defini-
-la ou encontrar algum elemento comum a 
todas as formas com que se apresenta este 
agrupamento humano (OSÓRIO, 1996, p.14)

  
Dessen e Polonia (2007) afirmam que os 

arranjos familiares distintos que vão surgin-
do, por sua vez, provocam transformações 
nas relações familiares, nos papéis desempe-
nhados pelos seus membros, nos valores, nas 
funções intergeracionais, nas expectativas 
e nos processos de desenvolvimento do in-
divíduo, modificando por sua vez a socieda-
de, provocando sua evolução e atualização.

Ao desempenhar suas funções, dentre as 
quais a socialização da criança, a família es-
tabelece uma estrutura mínima de ativida-
des e relações. Ou seja, há uma estrutura-
ção quanto aos papéis que cada membro 
desempenha, incluindo a obrigação de zelar 
pela sobrevivência e educação das crianças.
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A escola, por sua vez, é um ambiente mul-
ticultural com objetivo de desenvolvimento 
e aprendizagem, onde pessoas das mais va-
riadas origens e características estabelecem 
interações, construindo laços afetivos e se 
preparando para se inserir na vida em socie-
dade, buscando sua evolução intelectual, so-
cial e cultural (DESSEN e POLÔNIA, 2007). 

 
Pensando nesses dois ambientes, família e 

escola, sabemos que um bom diálogo entre 
elas contribui para que se estabeleçam me-
lhores relações, promovendo maior interes-
se, valorização e significação na vida escolar 
das crianças. Tanto os pais quanto os pro-
fessores devem estar conscientes da impor-
tância de se relacionar tais ambientes e se 
esforçar para conseguir essa convergência. 

 
No ambiente familiar se formam e se de-

senvolvem as pessoas, a fim de que possam 
exercer suas funções, mas a escola deve 
ser a aliada mais próxima da família con-
tribuindo assim para a formação do aluno. 

  
Na escola se priorizam as atividades edu-

cativas formais, com um currículo que 
deve envolver todas as experiências rea-
lizadas nesse contexto. Isto significa con-
siderar os padrões relacionais, aspectos 
culturais, cognitivos, afetivos, sociais e his-
tóricos que estão presentes nas interações 
e relações entre os diferentes segmentos. 

 

Dessa forma, conforme Dessen e Polonia 
(2007), os conhecimentos advindos da vi-
vência familiar podem ser utilizados como 
mediadores para a construção dos conhe-
cimentos científicos trabalhados na escola. 

 
Necessário esclarecer que também é fun-

ção da escola propor à família maneiras de 
aproximar-se, através das reuniões de pais 
e eventos como rodas de conversas, pa-
lestras, oficinas, etc., de forma que possam 
mostrar a importância desta enquanto base 
do acompanhamento da aprendizagem do 
aluno no espaço escolar e formadora pri-
mária dos indivíduos de uma sociedade. 

Marques afirma que
O desenvolvimento e a educação da criança 

dependem sobretudo do esforço comum das 
esferas sobrepostas que constituem o mundo 
da criança. Quando estas esferas comunicam 
e se relacionam de forma positiva, cria-se um 
ambiente ecológico favorável ao desenvolvi-
mento. Quando estas esferas estão de costas 
voltadas, perseguem objetivos opostos ou 
comungam valores conflitantes, estamos pe-
rante um ambiente que dificulta o desenvol-
vimento da criança (MARQUES, 2002, p.3).
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Segundo Parolin (2008), o papel da família 
na formação e nas aprendizagens das crian-
ças é essencial. Nenhuma escola, por me-
lhor que seja, consegue substituir a família. 
Por outro lado, a função da escola na vida 
da criança é igualmente importante por-
que por mais que as famílias se esforcem, 
o aspecto socializador do conhecimento e 
das relações sociais estabelecidas dentro 
da instituição escolar não é adequadamen-
te contemplado em ambientes domésticos.

 A FAMÍLIA E O DESEMPENHO 
ESCOLAR
 
De acordo com Marturano (2006), várias 

pesquisas têm indicado que a família pode 
influenciar o aprendizado escolar, incentivan-
do a motivação para os estudos e proporcio-
nando à criança competências para um bom 
relacionamento com professores e colegas. 

 
Essas pesquisas tentam abarcar vários as-

pectos da vida familiar para compreender de 
que maneira essa influência atua no desen-
volvimento escolar das crianças. São analisa-
dos desde a atmosfera e organização do lar 
até a participação dos pais na vida escolar do 
aluno, incluindo diferentes níveis de ensino, 
da educação infantil ao ensino universitário. 

 

Os resultados gerais das pesquisas anali-
sadas pela autora, indicaram que o ambiente 
familiar das crianças de baixo rendimento es-
colar tende a apresentar um número maior de 
adversidades, sendo que as famílias apresen-
tam também níveis socioeconômicos e de es-
colaridade mais baixos. As famílias das crian-
ças com alto rendimento escolar, por sua vez, 
dispõem de um ambiente mais rico em termos 
de materiais e estímulos para o desenvolvi-
mento, sendo que as mães participam mais 
das reuniões escolares (MARTURANO, 2006).

 
Em outra pesquisa realizada por Ferreira e 

Marturano (2002), a relação entre ambien-
te familiar e problemas de comportamento 
apresentados por crianças com baixo de-
sempenho escolar, revelou que comporta-
mentos com  desvios e manifestações an-
tissociais, tendem a ocorrer em contextos 
de adversidade ambiental, incluindo pro-
blemas nas relações familiares, falhas quan-
to a supervisão, monitoramento e supor-
te por parte dos pais, menor investimento 
destes no desenvolvimento infantil, práti-
cas punitivas e modelos adultos agressivos. 

 
No grupo de crianças que não apresenta-

vam problemas de comportamento, ao con-
trário, observou-se um ambiente familiar 
mais apoiador. As interações familiares envol-
viam mais oportunidades de convivência en-
tre a criança e os pais, além de suporte para 
enfrentamento de dificuldades cotidianas. 
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Lahire (2004) também apresenta uma pes-
quisa sobre os fatores familiares relacionados 
ao sucesso e ao fracasso escolar em alunos 
de meios populares. De acordo com este au-
tor, há uma interdependência de uma com-
plexa rede de fatores familiares relacionados 
ao desempenho escolar, entre os quais se 
destacam: a existência de um capital cultural 
por parte da família, relacionado ao grau de 
instrução dos adultos mas também à presen-
ça de objetos culturais utilizados por eles no 
ambiente familiar, favorecendo assim a sua 
apropriação pelas crianças; o grau de valori-
zação da experiência escolar pelos familiares; 
a experiência escolar dos pais com as ativida-
des de leitura e escrita; a estabilidade e con-
vergência entre os princípios de socialização 
familiares; a influência dos modelos na cons-
tituição das identidades e perfis escolares. 

 
Lahire (2004) percebeu em sua pesquisa 

que os professores tendem a deduzir que se 
um aluno tem problemas de comportamento 
ou de desempenho escolar, provavelmente 
se relaciona com uma omissão ou negligência 
parental, onde os pais não se importam com 
a educação dos filhos. Ele se contrapõe a ao 
ponto de vista dos professores, afirmando que:

                                    

[...] quase todos os [pais] que investigamos, 
qualquer que seja a situação escolar da crian-
ça, têm o sentimento de que a escola é algo im-
portante, e manifestam a esperança de ver os 
filhos sair-se melhor do que eles. [...] Almejam 
para sua progênie um trabalho menos cansati-
vo, menos sujo, menos mal remunerado, mais 
valorizado que o deles (LAHIRE, 2004, P. 334).

 
Necessário compreender até que ponto a 

preocupação e o desejo de que as crianças 
possam, através da escolarização, alcançar 
um nível superior de desenvolvimento inte-
lectual, social e econômico, reflete nas ações 
parentais de monitoramento, suporte e par-
ticipação efetiva na vida escolar dos alunos.

Também Zago (2000), em seu estudo sobre 
trajetórias de escolarização nos meios popula-
res, afirma que a família tem um papel impor-
tante na vida escolar das crianças, pois através 
de suas ações materiais e simbólicas, constrói 
o conceito e importância da educação na vida 
dos seus membros. Essa influência nem sempre 
é realizada de forma consciente e intencional.
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A estrutura familiar considerada nas pes-
quisas citadas indica recursos e materiais 
físicos, mas também emocionais. De ma-
neira que não adianta existir recursos fi-
nanceiros suficientes, se não houver adul-
tos (pais ou responsáveis) que possam 
servir de mediadores para orientar e incen-
tivar as crianças a usufruir desse ambiente.

Outro fator importante é o investimento 
de tempo para estar com as crianças, garan-
tindo recursos emocionais essenciais para 
garantir um senso de competência, monito-
rar as atividades e aprendizado, e promover 
um clima positivo no desempenho escolar.

A questão da crença que a família tem 
também deve ser considerada no desen-
volvimento escolar pois “as crenças e ex-
pectativas dos pais sobre as capacidades 
da criança podem, quando desfavoráveis, 
diminuir a motivação para aprender, o que 
terá um efeito negativo sobre o desempe-
nho escolar” (MARTURANO, 1998, P. 80).

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS
 
Para o presente artigo, realizamos uma 

pesquisa qualitativa descritiva, com análise 
de conceitos e ideias de alguns autores es-
tudados. Houve um levantamento bibliográ-
fico, em que alguns textos científicos foram 
analisados para podermos entender melhor 
o problema da influência da estrutura fami-
liar no desempenho escolar de uma criança.

 
Para tanto, utilizamos como aportes os tra-

balhos de Dessen e Polonia (2007) e Martu-
rano (1998, 2006), que abordam os ambien-
tes escolar e familiar e suas relações, para 
delinear essa questão de maneira a consi-
derar as possibilidades de entendimento e 
a visão dos indivíduos que compõem esses 
contextos particulares. Buscamos a partir dos 
autores analisados apresentar reflexões que 
podem contribuir para uma maior compre-
ensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como vimos, tanto a família como a es-
cola são ambientes educacionais de extre-
ma importância para a vida dos indivíduos. 
A relação que esses ambientes estabelecem 
entre si fazem diferença no desenvolvi-
mento escolar dos alunos, muitas vezes le-
vando-os ao sucesso ou fracasso escolar.

Percebemos através das pesquisas es-
tudadas que a estrutura familiar vai além 
da sua formação e dos papéis que seus 
membros desempenham, podendo se mo-
dificar de acordo com as relações que es-
tabelecem. Ela está em constante trans-
formação, como o resto da sociedade.

Observamos a estrutura familiar, de acordo 
com os principais autores analisados, como o 
suporte que a família consegue dar para suas 
crianças, com acompanhamento, monitora-
mento, incentivo, valorização e participação 
em sua vida escolar. Não podemos esquecer 
que o processo ensino-aprendizagem é per-
meado por muitos fatores que não se encer-
ram apenas nos ambientes escolar e familiar, 
mas passam por características dos alunos 
(físicas e psicológicas), pela rede de apoio 
em volta da família, pela cultura e disposi-
ção de aparelhos educativos do local onde 
vive, por outras relações sociais, entre outros.

Há ainda muitos conflitos existentes na 
relação entre família e escola, onde preva-
lecem acusações e culpabilização de uma 
em relação a outra, o que acaba por dis-
tanciar o trabalho de suporte que os con-
textos precisam e devem promover para 
o bom desenvolvimento das crianças.

A partir de todos os estudos apontados nes-
se artigo, podemos dizer que se a escola en-
tender que a família contribui para o desenvol-
vimento escolar das crianças nesse sentido, 
como uma preciosa influência, e encarar as 
diferentes configurações familiares de forma 
mais colaborativa, poderá conseguir melhores 
resultados, auxiliando-as, além de  propiciar 
um ambiente rico em recursos culturais e ativi-
dades de ensino-aprendizagem significativas.

Não podemos simplificar o papel da fa-
mília, apenas exigindo o apoio familiar, 
pois muitas vezes percebemos que os pais 
ou responsáveis estão tentando cumprir 
seu papel de apoiar a criança no seu de-
senvolvimento, de acordo com suas pos-
sibilidades, mas não conseguem, pois não 
sabem como fazê-lo de forma adequada.

  
Nesse momento, a escola pode e deve 

buscar uma aproximação, acolhendo e 
orientando a família de modo a buscar so-
luções práticas e possíveis para uma con-
tribuição efetiva dos adultos e para que 
as crianças possam desfrutar de uma base 
positiva nos dois contextos educacionais. 

Além disso, é importante que a escola es-
teja disponível como um espaço de escuta 
aos questionamentos que a família tem so-
bre como realizar o suporte as crianças, po-
dendo estabelecer um contato direto com 
os professores, gestores e funcionários, vi-
sando uma relação de troca de informações 
e conhecimentos entre elas, comunicando-se 
de forma eficiente, buscando sempre o me-
lhor desenvolvimento para seus educandos.
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PANORAMA DO EAD NOS CURSOS DE MATEMÁTICA

RESUMO: Uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é propiciar as 
condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos com o professor 
ou a professora ensaiam a experiência profunda de assumir-se. Assumir-se como ser social 
e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, 
capaz de ter raiva porque capaz de amar (FREIRE,2000, P.46) 

Levando em consideração a demanda crescente e não atendida de profissionais do ensino de 
Matemática a EAD pode ser vista como forma que preparar esses profissionais para o exercício 
num mercado com cada vez menos profissionais especializados. Entretanto há uma idéia equi-
vocada de que a EAD é uma modalidade educacional que não oferece a qualidade necessária 
para a formação de profissionais docentes de Matemática. Que desde os primórdios de seu 
uso pela humanidade tem a fama de ser uma das áreas de maior dificuldade de aprendizagem.

A EAD no ensino da Matemática permite o acesso de indivíduos à graduação em diferentes 
lugares, a distância afigura-se meramente como distância geográfica, o processo de apren-
dizagem, no entanto, é construído de maneira clara e facilitado pelos Ambientes Virtuais de 
Aprendizagem. Para Queiroz (2012) a educação a distância torna flexível o horário de estudo 
sem deslocamentos, mas para tanto o aluno deve exercer disciplina, organização e respon-
sabilidade, que também pode ser adquiridas e exercitadas no decorrer do processo da EAD.

Palavras-chave: Matemática; Ensino EAD; Ambientes Virtuais; Aprendizagem.
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A MATEMÁTICA E O ENSINO A 
DISTÂNCIA
 
Há uma barreira no ensino EAD de Matemá-

tica que demanda atenção e um trabalho de 
quebra de paradigma e preconceito. Formou-
-se a errônea idéia de que não é possível uma 
formação de qualidade de Matemática na mo-
dalidade EAD. Queiroz (2012, p.121) afirma:

O ensino de Matemática através da EAD 
é uma tabu maior ainda, considerado mui-
tas vezes impraticável. A EAD constitui um 
meio poderoso para a conquista de grandes 
melhorias neste cenário, por obter maior al-
cance que o ensino presencial, e possuir fer-
ramentas das mais variadas, que podem con-
tribuir para a especialização e formação de 
novos professores (QUEIROZ, 2012, P.121).

Os recursos tecnológicos devem ser usa-
dos como facilitadores da aprendizagem da 
Matemática, como ferramentas de acesso ao 
conhecimento oferecidos na aquisição des-
te As TICs, softwares, plataformas digitais, 
aplicativos para celulares podem ser usados 
de infinitas formas para produzir situações 
de aprendizagem matemática, na constru-
ção de significados e finalmente na apreen-
são dos conteúdos matemáticos. D’Ambro-
sio (1996) associa Matemática e tecnologia:

Ao longo da evolução da humanidade, Ma-
temática e tecnologia se desenvolveram em 
íntima associação, numa relação que poderí-
amos dizer simbiótica. A tecnologia entendi-
da como convergência do saber (ciência) e do 
fazer (técnica), e a matemática são intrínsecas 
à busca solidária do sobreviver e de trans-
cender. A geração do conhecimento mate-
mático não pode, portanto ser dissociada da 
tecnologia disponível (D’AMBROSIO 1996). 

 
O ensino online de Matemática deve estar 

intimamente ligado aos recursos tecnológicos 
como facilitadores do processo. Para Gravi-
na (1998) neste contexto, a aprendizagem 
depende de ações que caracterizam o “fazer 
matemática”: experimentar, interpretar, visu-
alizar, induzir, conjeturar, abstrair, generalizar 
e enfim demonstrar. Sendo assim o professor/
tutor deve estar preparado e munido de co-
nhecimento tecnológico suficiente, sabendo 
operar as plataformas digitais, aplicativos e 
outros recursos disponíveis para este tipo de 
modalidade de aprendizagem e para aplicar es-
sas tecnologias como aliadas neste processo.
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Kenski (2007) observa que as ferramentas 
tecnológicas devem ser adaptadas às deman-
das pedagógicas para que cumpram os objeti-
vos educacionais.“[...] compreendidas e incor-
poradas pedagogicamente [o que] significa [...] 
respeitar especificidades do ensino e da própria 
tecnologia para poder garantir que o uso, real-
mente, faça diferença”( KENSKI, 2007, p. 46).

 

É um grande desafio para os docentes for-
mados e habituados ao sistema regular de 
educação a adaptação de suas práticas, abor-
dagens e métodos a um sistema tão diferen-
te de aprendizagem como a EAD, isso causa 
uma certa resistência, um pouco de dificul-
dade o que gera muita insegurança, tornan-
do essa migração para a EAD um desafio.

Queiroz (2012, p.121) afirma: 
O ensino de Matemática através da EAD 

é uma tabu maior ainda, considerado mui-
tas vezes impraticável. A EAD constitui um 
meio poderoso para a conquista de grandes 
melhorias neste cenário, por obter maior al-
cance que o ensino presencial, e possuir fer-
ramentas das mais variadas, que podem con-
tribuir para a especialização e formação de 
novos professores (QUEIROZ, 2012, P.121). 

 

As dificuldades existem, mas não tem impe-
dido o crescimento do ensino de Matemática 
EAD, ainda que a transição tenha seus desa-
fios, uma vez adaptados aos novos recursos 
os professores/tutores reconhecem que os 
processos envolvidos são menos complexos e 
muito mais rápidos do que na educação tradi-
cional. Zorzan (2007) nos apresenta a impor-
tância da tecnologia na Educação Matemática: 

A informática na Educação Matemática é 
tão importante quanto o lápis, o papel e o 
giz. O pensar matemático deve acontecer 
também a partir dos mais variados recursos 
tecnológicos (computador, calculadora, inter-
net,...) para que, das investigações e dúvidas, 
possam constituir-se novas formas de estudar 
e aplicar esse saber (ZORZAN, p. 87, 2007).

 
O ensino EAD, de forma geral, proporciona 

a dedicação aos estudos flexível geográfica e 
cronologicamente possibilitando o acesso em 
qualquer hora e lugar e alcançando indivídu-
os de localidade que não teriam outra opor-
tunidade de ingressar num curso superior.
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Enfrenta-se atualmente um déficit de pro-
fissionais do ensino de Matemática em todo o 
país. Nos grandes centros não há interesse su-
ficiente nos cursos de graduação em Matemá-
tica e em localidades mais afastadas, ainda que 
haja interesse, não há acesso dos interessados 
às universidades que ofertam o curso. A mo-
dalidade EAD de graduação em Matemática é 
uma solução muito oportuna para o problema. 

 

A formação de novos profissionais do ensino 
de Matemática é de importância fundamen-
tal, uma vez que a Matemática é base para 
um leque incontável de outras atividades pro-
fissionais. Criar novas abordagens, métodos, 
técnicas de ensino e incorporar novos recur-
sos tecnológicos é fundamental para angariar 
novos profissionais do ensino da Matemática.

 

Além dos pontos já abordados é interes-
sante notar que o EAD lança por terra um 
fator limitante da educação regular que é a 
dependência que o aluno tem do professor, 
que limita autonomia, Na EAD a deman-
da é exatamente o contrário, o aluno ne-
cessita de um nível de autonomia que pos-
sibilite o processo de auto aprendizado.

 

Como nota Borba (2007):
 “Quando o foco é aprendizagem matemá-

tica, a interação é uma condição necessária 
no seu processo. Trocar ideias, compartilhar 
as soluções encontradas para um problema 
proposto, expor o raciocínio, são as ações 
que constituem o ‘fazer’ Matemática. E, para 
desenvolver esse processo a distância, os 
modelos que possibilitam o envolvimento de 
várias pessoas têm ganhado espaço, em de-
trimento daqueles que focalizam a individu-
alidade”. Nesse contexto, fica evidente que o 
ambiente virtual está impregnado de relações 
sociais, como afirma (BORBA ET AL, 2007). 

A proposta de ensino do EAD difere mui-
to da proposta do ensino regular presencial, 
demandando, portanto, práticas pedagógi-
cas diferentes das utilizadas no ensino re-
gular. As aulas tradicionais não se encai-
xam no EAD. “É necessária a renovação 
dos paradigmas do professor que traba-
lha com EaD com o objetivo de melhorar e 
inovar as aulas.” (FLEMMING et al, 2008) 

Borba et al (2007, p. 26) aponta que facil-
mente se constata que o conceito de inte-
ratividade não se refere à proximidade física 
dos sujeitos, mas à capacidade de o “recep-
tor interagir ativamente com o emissor”. 
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Lévy (2000), “uma Comunidade Virtu-
al é construída sobre as afinidades de inte-
resses, de conhecimentos, sobre projetos 
mútuos, em um processo de cooperação 
ou de troca, tudo isso independentemen-
te das proximidades geográficas e das fi-
liações institucionais (LÉVY, 2000, p.127).

O modelo de EAD deve exercitar e promover a 
autonomia do educando, uma vez que, para lo-
grar êxito neste modelo educacional, ele deverá 
saber organizar horários e espaços de estudo. 

[...] a flexibilidade da navegação e as formas 
síncronas e assíncronas de comunicação, ofe-
recem aos estudantes a oportunidade de de-
finirem seus próprios caminhos de acesso às 
informações desejadas, afastando-se de mo-
delos massivos de ensino e garantindo apren-
dizagens personalizadas (KENSKI, 2005, p. 76).

Os Ambientes Virtuais de Aprendiza-
gem(AVA) desempenham papel fundamen-
tal no exercício de autonomia do aluno EAD.

Pina (2007), define os AVAs da seguinte forma: 
Os AVAs se baseiam nas tecnologias em re-

des e, devem ser desenvolvidos com a clara 
intenção do aprendizado. Todos apresentam 
como elemento essencial, a interacção e a co-
laboração entre os actores dos AVAs, dando 
assim ao aluno um papel activo na construção 
da sua aprendizagem. Assim, podemos inferir 
que um repertório de páginas web que promo-
vem o aprendizado por meio de transmissão e 
reprodução de informação não pode ser con-
siderado como AVA. Para ser considerado com 
tal, deverá oferecer mecanismos que propor-
cionam a interacção e a colaboração entre to-
dos os actores do processo (PINA, 2007, p.41).

Ao participarem de um AVA, Quei-
roz (2012, p.121)  afirma que  apren-
dizes, professores e tutores se: 

[...] responsabilizam pelas suas ações e pelas 
dos parceiros, buscando o entendimento mú-
tuo, a ação comunicativa, o questionamento 
reconstrutivo; o habitante está sempre sendo 
parte (sentido dinâmico) do ambiente. Por-
tanto, o encontramos sempre no ambiente, 
pois ele também vive lá, observando, falan-
do, silenciando, postando mensagens, refle-
tindo, questionando, produzindo, sugerindo, 
contribuindo com a história do ambiente, 
do grupo e dele (QUEIROZ, 2012, P.121). 
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Para Valente (2003, p. 30), as dinâmica em 
EAD podem pertencer a três grandes abor-
dagens: broadcast (transmissão), virtuali-
zação da aula tradicional ou o “estar junto 
virtual”. Na abordagem do “estar junto vir-
tual”, as propostas são mais abertas, “enfa-
tizam a interação entre os participantes e o 
desenvolvimento do trabalho colaborativo” 
(PRADO, 2006, p. 101). A internet e o AVA 
são uma forma para “desenvolver um traba-
lho educacional baseado numa rede humana 
de aprendizagem” (p. 102). São exploradas 
“múltiplas interações entre os participantes 
e o desenvolvimento de ações que favore-
çam a reflexão, a depuração e a reconstrução 
do conhecimento” (PRADO, 2006, p. 102). 

A implementação de um ambiente vir-
tual, quando é guiada por uma concepção 
educacional que privilegia a autoria do alu-
no, a reflexão, a re-elaboração e a (re)cons-
trução do conhecimento, apresenta uma 
configuração suficientemente aberta e fle-
xível, permitindo o re-planejamento e a re-
-estruturação do curso durante a sua rea-
lização. Neste sentido, a sua configuração 
favorece a interação, o compartilhamento 
de produções, experiências e reflexões en-
tre os participantes (PRADO, 2006, p. 102)

Os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 
(AVAs), de acordo com Schlemmer (2005), 
são softwares projetados para o contro-
le da aprendizagem via Web, são ferra-
mentas de montagem e criação de cursos 
ou de disciplinas acessadas via internet. 

Como características destes ambientes 
pode-se citar a integração de múltiplas mí-
dias, diferentes linguagens e recursos, via-
bilização de alternativas tecnológicas, bem 
como apresentar informações de modo or-
ganizado, tendo como finalidade a constru-
ção da aprendizagem através da interação 
(MATUCHESKI E LUPION, 2010, p. 156).

Belloni (2001) diz que para atuar na EAD 
o docente deve receber uma capacitação 
que se sustente em três dimensões funda-
mentais: pedagógica, tecnológica e didá-
tica. Dimensões estas que embasam seu 
trabalho, estratégias e metodologias e até 
mesmo sua comunicação com o aluno EAD.
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Para fazer frente a esta nova situação, o pro-
fessor terá necessidade muito acentuada de 
atualização constante, tanto em sua disciplina 
específica, quanto em relação às metodologias 
de ensino e novas tecnologias. A redefinição 
do papel do professor é crucial para o suces-
so dos processos educacionais ou a distância. 
Sua atuação tenderá a passar do monólogo 
sábio da sala de aula para o diálogo dinâmi-
co dos laboratórios, salas de meios, e-mail, 
telefone e outros meios de interação media-
tizada; do monopólio do saber à construção 
coletiva do conhecimento, através da pesqui-
sa; do isolamento individual aos trabalhos em 
equipes interdisciplinares e complexas; da au-
toridade à parceria no processo de educação 
para a cidadania (BELLONI, 2001, p.82-83).

Além da formação do docente é importan-
te salientar a necessidade de um trabalho de 
grupos de profissionais que estejam envolvi-
dos no processo de ensino aprendizagem na 
EAD, Mill, Oliveira e Ribeiro (2010) dizem que: 

Na EaD, muito da base de conhecimento 
para a docência presencial é partilhada com 
um conjunto de outros educadores e técni-
cos, levando à constituição de outra confi-
guração de docência. Ademais, na EaD essa 
base é necessariamente acrescida de conhe-
cimentos peculiares a esta modalidade edu-
cacional. Nasce aí a polidocência, constituída 
por uma equipe de educadores e assessores 
que – juntos, porém não na mesma propor-
ção – mobilizam os saberes de um profes-
sor: os conhecimentos específicos da disci-
plina; os saberes didático-pedagógicos do 
exercício docente, tanto para organizar os 
conhecimentos da disciplina nos materiais 
didáticos quanto para acompanhar os estu-
dantes; e os saberes técnicos, para manuseio 
dos artefatos e tecnologias processuais, para 

promover a aprendizagem de conhecimen-
tos dos estudantes (RIBEIRO, 2010, p. 16)

É de fundamental importância que a edu-
cação acompanhe os constantes avanços 
tecnológicos que a sociedade atual recebe 
com facilidade de acesso. Permanecer com 
o modelo tradicional presencial de educação 
sem alterações ou relegar o EAD a um sub-
modelo de aprendizagem é o mesmo que 
desistir do avanço em qualidade da educa-
ção como um todo. Essas mudanças e no-
vas demandas do modelo educativo devem 
ser vistas por professores/tutores como es-
tímulo para a formação contínua e abertura 
de novos campos de atuação profissional.

[...] parte de um processo de inovação edu-
cacional mais amplo que é a integração das 
novas tecnologias de informação e comuni-
cação nos processos educacionais. Essa inte-
gração como eixo pedagógico central, pode 
ser uma estratégia de grande valia, desde que 
se considerem estas técnicas como meios 
e não como finalidades educacionais, e que 
elas sejam utilizadas em suas duas dimensões 
indissociáveis: ao mesmo tempo como ferra-
mentas pedagógicas extremamente ricas e 
proveitosas para a melhoria e a expansão do 
ensino e como objeto de estudo complexo e 
multifacetado, exigindo abordagens criativas, 
críticas e interdisciplinares, e podendo ser um 
“tema transversal” de grande potencial aglu-
tinador e mobilizador (BELLONI, 2001, p.9).

Almeida (2002), diz que a EAD é uma ferra-
menta, com potencial e capacidade de levar 
educação de qualidade a indivíduos que não te-
riam acesso ao meio convencional porque de-
mandam uma flexibilização espaço-temporais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Embora haja uma série de barreiras e preconceitos estabelecidos sobre o EAD, especial-

mente no que se refere à formação de docente de Matemática, há, em contrapartida, um 
déficit crescente de profissionais dessa área. Posto que a EAD, se bem estruturada, orga-
nizada e embasada poderá trazer a qualidade de ensino que os cursos presenciais trazem. 

 
O comprometimento e engajamento por parte de todos os envolvi-

dos no processo de aprendizagem deste modelo educacional garantirá o êxi-
to do processo e um crescente aumento na qualidade desta modalidade educacional.

 
Os AVA podem trazer uma gama quase que infinita de possibilidades de aprendizagem, que não 

são possíveis no ensino regular presencial. A abundância de conteúdos, informações, recursos tec-
nológicos encontrados para a execução de atividades, pesquisas e aulas pode agregar, aos cursos 
da EAD, qualidade que excede o patamar em que estão os cursos da educação regular presencial.
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OS GÊNEROS TEXTUAIS DIGITAIS: A ERA DIGITAL E A PRODUÇÃO 
TEXTUAL

RESUMO: Este artigo tem por objetivo mostrar como os gêneros textuais digitais, quando 
abordados de forma sistemática, auxiliam na produção textual dos alunos, na melhoria de suas 
produções, na interpretação textual, bem como na sua visão de mundo. Os gêneros textuais 
são de suma importância para que os discentes possam desenvolver melhor suas habilidades 
leitora, escritora e discursiva no que tange também ao discurso oral. Os diferentes suportes e 
possibilidades de utilização dos gêneros discursivos, atualmente, sobretudo no que concerne à 
internet, tem impactado as práticas de leitura e de produção textual no processo de formação 
do alunado.

Palavras-chave: Gênero Textual; Produção Textual; Gêneros do Discurso; Gêneros Digitais
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INTRODUÇÃO

A linguagem está interligada a todos os dis-
tintos campos da atividade humana. Como 
bem salienta BAKHTIN (1997, p. 262-263), 
o caráter e as formas desse uso são mul-
tiformes tanto quanto os campos da ativi-
dade humana, o que não implica na contra-
dição da unidade nacional de uma língua. 
Esta se dá em forma de enunciados con-
cretos e únicos, sejam eles orais ou escri-
tos, que são proferidos pelos que compõem 
diversos campos da atividade humana.  

No que tange aos enunciados, o autor res-
salta que estes refletem as condições espe-
cíficas, bem como as finalidades de cada re-
ferido campo não apenas por seu conteúdo 
temático e, também, pelo estilo da lingua-
gem, ou seja, através da seleção dos recur-
sos dos léxicos que compõem as frases e a 
gramática da língua e, sobretudo, por sua 
construção composicional é que os enuncia-
dos refletem a finalidade do gênero textual. 

Assim, o conteúdo temático, o estilo e a 
construção composicional encontram-se li-
gados no todo do enunciado e são, de for-
ma igual, determinados pela especificidade 
de um campo da comunicação determinado. 
Cada enunciado particular tem caráter indi-
vidual, embora cada campo de uso da língua 
elabora seus tipos estáveis de enunciados, 
que são denominados gêneros do discurso. 

Estes, por sua vez, constituem uma riqueza 
infinita, pois são inesgotáveis as possibilidades 
da atividade humana, além de que em cada 
campo dessa atividade é integral o rol de gêne-
ros do discurso, os quais crescem e se diferen-
ciam na proporção em que se desenvolvem e 
se tornam complexo um determinado campo. 

Os gêneros do discurso, tanto orais quanto 
escritos, são heterogêneos por natureza. Acer-
ca dessa heterogeneidade, BAKHTIN (1997, p. 
262-263) adverte que não se pode minimizá-
-la e, muito menos, a dificuldade que dela ad-
vém ao definir a natureza geral do enunciado. 

É de suma importância atentar para a dis-
tinção essencial entre os gêneros discursivos 
primários e secundário (simples e complexos, 
respectivamente), pois não se trata de uma 
diferença funcional, uma vez que os gêneros 
discursivos secundários (dramas, romances, 
gêneros publicitários, pesquisas científicas, 
dentre outros) nascem de um convívio cultural 
mais complexo e mais desenvolvido e organi-
zado. Ademais, no processo de sua formação, 
eles incorporam e reelaboram diversos gêne-
ros primários, os quais foram geridos nas con-
dições da comunicação discursiva imediata. 
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Cabe ressaltar que a concepção de gênero 
estava mais ligada à literatura do que a outros 
meios discursivos antigamente, como desta-
ca MACHADO (2007, p. 155). Bakhtin trou-
xe, com seus estudos, uma mudança no que 
diz respeito aos estudos sobre os gêneros. O 
autor afirmou que, além das formações po-
éticas aristotélicas, há “a necessidade de um 
exame circunstanciado não apenas da retó-
rica, mas sobretudo, das práticas prosaicas 
que diferentes usos da linguagem fazem do 
discurso, oferecendo-o como manifestação 
de pluralidade” (BAKHTIN, 1997, p. 152). 
Dessa forma, em cada âmbito de uso da lín-
gua são elaborados tipos estáveis de enun-
ciados e são tais tipos que Bakhtin denomina 
gêneros do discurso, visto que se constituem 
na esfera prosaica da linguagem, ou melhor, 
na interação discursiva. MACHADO (2007, 
p. 155) também ressalta que esses gêneros 
“incluem toda sorte de diálogos cotidianos 
bem como enunciações da vida pública, ins-
titucional, artística, científica e filosófica”.

Bakhtin, ao considerar a enorme variedade 
dos gêneros discursivos, sugere uma diferen-
ciação entre o gênero de natureza primária 
e o de natureza secundária. Para ele, os gê-
neros secundários são os mais complexos, 
já que são gêneros “da comunicação produ-
zida a partir de códigos culturais elaborados, 
como a escrita” (MACHADO 2007, p. 155), 
ao passo que os primários constituem gêne-
ros da comunicação cotidiana. Estes são ab-
sorvidos pelos secundários e, ao se transfor-
marem, adquirem características particulares. 

Para BAKHTIN (1997, p. 282-283), “a dis-
tinção entre gêneros primários e gêneros se-
cundários tem grande importância teórica, 
sendo esta a razão pela qual a natureza do 
enunciado deve ser elucidada é definida por 
uma análise de ambos os gêneros”. O autor 
ressalta que “só com esta condição a análise 
se adequaria à natureza complexa e sutil do 
enunciado e abrangeria seus aspectos essen-
ciais”. Dessa maneira, os gêneros secundários 
constituem unidades de comunicação verbal 
que, ademais de manterem sua nitidez exter-
na, adquirem certa individualidade interna 
correspondente à visão de mundo do falante. 
Tal individualidade “que cria as fronteiras in-
ternas específicas que, no processo da comu-
nicação verbal, a distinguem das outras obras 
com as quais se relaciona dentro de uma dada 
esfera cultural” (BAKHTIN, 1997, p. 298).

GÊNEROS DIGITAIS

Com o advento e a popularização do com-
putador e, principalmente, da internet, desde 
os anos 90, a humanidade tem vivenciado 
uma revolução dos meios de comunicação. 
Essa transformação afeta a todos em todas 
as partes, seja em maior ou menor grau. A 
linguagem, por sua vez, não ficou incólume a 
todo esse processo, o que gerou novos pa-
râmetros no âmbito textual. Acerca de tais 
parâmetros, vale destacar que eles dialogam 
com formas textuais pré-existentes: o e-mail, 
por exemplo, é uma adaptação da carta. 
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O mesmo ocorre com as mensagens de co-
munidades de relacionamentos: estas consti-
tuem adaptações, em diversos tipos de for-
malidade, que passaram do papel para um 
novo suporte – o eletrônico. Dessa forma, 
o mundo digital vem recriando (ou até mes-
mo criando) um variado acervo de gêneros 
textuais que ainda não permite definições 
completas. Entretanto, alguns princípios uni-
versais inerentes ao texto podem ser elen-
cados: os gêneros textuais, mesmo no âm-
bito digital, continuam a ser definidos tendo 
como base elementos fixos. Em decorrência 
disso, o formato, ou seja, a silhueta do tex-
to, é a marca distintiva: o e-mail, por exem-
plo, mantém o formato da carta tradicional 
desde o início até a forma de se despedir e 
a identificação do remetente. Contudo, não 
se pode conceber o espaço virtual como in-
formal, visto que, como em qualquer âmbito, 
existem níveis distintos de formalidade e de 
informalidade. Dessa forma, muitos gêneros 
textuais virtuais têm, em sua essência, um 
certo hibridismo entre traços característi-
cos oriundos tanto da fala quanto da escrita. 

NASCIMENTO (2015) ao citar o professor 
Luiz Antônio Marcuschi (um dos maiores estu-
diosos dos temas sobre texto e textualidade) 
destaca que o hibridismo não é uma caracte-
rística privada do mundo virtual, pois a escrita 
e a fala não são dois planos opostos, mas sim 
complementares, que formam entre si um con-
tínuo que vai desde o polo da oralidade até o 
mais grafado. Esse contínuo passa por vários 
pontos intermediários que estão presentes 
em nosso dia a dia. Portanto, o que se pas-
sa no meio virtual é uma continuidade disso. 

Embora alguns gêneros textuais digitais 
ainda estejam em processo de conforma-
ção, outros já estão caracterizados, tais como 
o e-mail, salas de bate-papo, fóruns, blo-
gs, chats, textos acadêmicos, dentre outros. 
Existe uma diversidade de gêneros no interior 
das comunidades de relacionamento – inde-
pendentemente de seu formato – destacan-
do-se o chamado post, cuja extensão e nível 
de formalidade são variadas e são marcadas 
por símbolos visuais: os emoticons, que são 
uma espécie de compensadores da ausência 
de entonação. Há, neste caso, um hibridis-
mo entre fala e escrita: lida-se com a pers-
pectiva de uma prontidão no que concerne 
à resposta quase tão instantânea quanto a 
da fala, mas num meio escrito. Acerca dos 
emoticons, ao contrário do que se pode pres-
supor, seu uso não é aleatório e nem anár-
quico, uma vez que existe uma espécie de 
sintaxe para tais símbolos: eles não podem 
ser usados de qualquer forma numa frase. 

                    

 Esse mesmo espaço das comunidades de 
relacionamento abriga amplamente textos 
verbo-visuais. Muitas vezes, dá-se também a 
transposição a esse espaço de textos escri-
tos, visuais ou verbo-visuais, quadrinhos, pin-
turas, propagandas, em sua versão original ou 
adaptada por meio de montagens várias, mui-
tas vezes com fins críticos ou humorísticos. 
Esse mesmo recurso tão rico e vasto abre, 
tantas vezes, brechas à desinformação, ocor-
rendo comumente atribuição de falsos crédi-
tos a muitas citações. (NASCIMENTO, 2015).
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NASCIMENTO (2015) também destaca que:
É bastante comum, ainda nesses espaço 

de comunidades de relacionamento, em mi-
croblogs, como twitter, em torpedos, uma 
escrita abreviada, tal qual nos antigos tele-
gramas: vc, tb, kz, vlw, abç, bj, etc. Aí tam-
bém não há suposta anarquia. Preservam-
-se as consoantes distintivas. O conjunto 
das potencialidades do mundo virtual e de 
sua comunicação, com certeza, ainda estão 
por ser descobertas em plenitude. Aguar-
demo-las enquanto navegamos e desco-
brimos esse mundo NASCIMENTO (2015).

Como bem destaca BAKHTIN (1997, p. 279), 
a grande variedade dos gêneros do discurso 
acontece através da variedade virtual inerente 
à atividade humana. Esta é inesgotável e “cada 
esfera dessa atividade comporta um repertó-
rio de gêneros do discurso que vai diferencian-
do-se e ampliando-se à medida que a própria 
esfera se desenvolve e fica mais complexa”. 

De acordo com MACHADO (2007, p. 158), 
“antes mesmo de se configurar como terreno 
de produção de mensagens, os gêneros são 
elos de uma cadeia que não apenas une como 
também dinamiza as relações entre pessoas 
ou sistemas de linguagem”, não se restrin-
gindo apenas entre interlocutor e receptor. 

O mundo virtual muda constantemente 
e tais mudanças necessitam ser adaptadas 
e assimiladas para que possam atender às 
pessoas informatizadas. Nasce, assim, a ne-
cessidade de criação de novos gêneros tex-
tuais digitais a cada dia e é em tal cenário 
virtual que, embora surjam muitas novida-
des, não se pode esquecer que as unidades 
menores que constituem um determinado 
gênero não perdem as suas características 
principais, mesmo que percam sua relação 
direta com a realidade na integração com 
a realidade do gênero ao qual se inserem. 

NEVES (2010, p. 90), salienta que “falar 
de gêneros, hoje, na era da Linguística, é ter 
como foco a interação pela linguagem, en-
quanto falar de gênero, em Aristóteles, era 
falar do objeto ‘poética’ ou do objeto ‘retó-
rica’, tendo como foco o ‘dizer bem’ com a 
linguagem”, porque, como bem destaca a au-
tora, o autor nunca deixou de lado a lingua-
gem como instrumento para dizer a verdade. 

De acordo com SILVA (1995, p. 37), no pro-
cesso comunicativo existe um dinamismo 
que se verifica na interação entre o falante 
e o ouvinte, em que os dois são ativos, uma 
vez que, majoritariamente, trocam informa-
ções durante a interação verbal. O autor ain-
da ressalta que a relação existente entre tipo 
de texto e tipo de discurso se dá “na medida 
em que o discurso se materializa linguistica-
mente por meio do texto” (SILVA, 1997, p. 37)

No que tange aos gêneros do mundo digi-
tal, SILVA (1997, p. 37) assevera que muitos 
deles ainda serão atualizados no decorrer do 
processo de evolução no qual o mundo digital 
está inserido, cabendo à sociedade assimilar, 
bem como se apropriar de forma adequada 
de cada um deles no intuito de concretizar 
a esfera interacional de maneira produtiva. 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

643

COMO ABORDAR OS GÊNEROS 
TEXTUAIS DIGITAIS NA SALA DE 
AULA

A BNCC (Base nacional Comum Curricu-
lar) aborda a tecnologia como uma compe-
tência que tem como objetivo perpassar 
todo o currículo de maneira a privilegiar as 
interações multimidiáticas e multimodais 
para proporcionar uma intervenção social, 
de forma significativa, crítica, ética e refle-
xiva nas distintas práticas do cotidiano, in-
clusive as escolares, ao acessar, comunicar 
e disseminar informações, produzir conheci-
mento e ajudar na resolução de problemas. 

Dessa forma, em cada etapa de ensi-
no, o docente deve contemplar gêneros 
cujo foco seja a informação, a opinião e a 
apreciação, ou seja, gêneros multissemi-
óticos e hipermidiáticos, típicos da cultu-
ra digital, bem como das culturas juvenis. 

No que concerne às formas desses gê-
neros, cabe ressaltar que estas são diver-
sas, como ações e funções que podem in-
tegrar atividades de uso e de reflexão, tais 
como: seguir, ser seguido, curtir, comen-
tar, remixar, compartilhar, dentre outros. 

Para se conhecer os gêneros digitais é ne-
cessário que se leve em consideração que se 
tratam de gêneros que podem ser significati-
vas ferramentas educacionais para o processo 
de ensino e aprendizagem, uma vez que possi-
bilitam a interação por meio do estudo desses 
enunciados e contato com finalidades e condi-
ções específicas que não são apenas do currí-
culo, mas também o são do estilo da linguagem. 

Não é apenas a disciplina de Língua Portugue-
sa que deve abordar os gêneros textuais virtu-
ais, mas sim todas as áreas do conhecimento.

E como reconhecer esses gêneros? 
Segundo GAROFALO (2018), eles possuem 

um conjunto de aspectos inerentes e existen-
tes a sua função. Ademais, existe a hipertex-
tualidade que fornece diversas possibilida-
des de integração de textos através de suas 
formas semióticas: textos, imagens e sons. 

Existe, também, a diferenciação e a defini-
ção dos gêneros que são decididas não so-
mente pelas características dos aspectos so-
ciocomunicativos, mas também pelas formas 
e pelos ambientes em que estão situados. 

GAROFALO (2018) também assevera que 
“a comunicação, o diálogo em si passam por 
uma mudança. As redes sociais estão reple-
tas de gêneros, sendo que o mais comum 
é o post”, que pode ser marcado, depen-
dendo de seu objetivo, tanto pela lingua-
gem informal quanto pela formal, “tendo, 
inclusive, alguns emoticons que compen-
sam a ausência da entonação e facilitam 
a comunicação verbal e nossa interação”. 
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No que diz respeito à sala de aula, os gêne-
ros digitais diminuem a distância entre o pro-
fessor e os discentes, já que permite que no-
vas práticas e atividades sejam desenvolvidas 
com o intuito de aguçar a leitura, a escrita e 
a interpretação. Consequentemente, há uma 
ampliação de formas comunicativas que, por 
causa de sua estrutura, podem mudar de acor-
do com o histórico social e campo tecnológico. 

Conclui-se, como bem salienta GAROFALO 
(2018), que os gêneros digitais podem ser ver-
sáteis, variáveis e transmutáveis, evoluindo 
constantemente. Essa evolução acontece da 
seguinte forma: os aspectos da fala auxiliam 
na produção de enunciados relativamente 
curtos gerando menores nominalizações por 
enunciados que, juntamente aos cumprimen-
tos informais, geram uma linguagem híbrida. 

E qual seria a função dos gêneros digitais?
A função desses gêneros consiste em mobili-

zar diferentes linguagens, expandir sentidos e 
processos de compreensão e produção para que 
se aprenda a refletir e a criar projetos autorais. 

GAROFALO (2018) assevera que “com a 
nova configuração dos gêneros, teremos 
muitas mudanças, principalmente nos livros 
didáticos, que estão sofrendo alterações, 
para atender e mesclar a cultura juvenil e in-
corporar os gêneros digitais, sem perder sua 
importância e essência na aprendizagem”. 

Para trabalhar os gêneros digitais em 
sala de aula, o docente precisa estar atu-
alizado. A seguir, segue uma lista de gê-
neros digitais que podem ser abordados 
e produzidos nas aulas, seja com o uso 
de computadores, tablets ou celulares.

Vlogs

Consiste em um blog no qual os conteúdos 
que predominam são os vídeos. Um blog difere 
de um vlog no formato de publicação: no vlog 
são publicados vídeos sobre o assunto do qual 
o vlogger ou vlogueiro quer tratar, ao passo 
que no blog, o blogueiro publica textos e ima-
gens. O suporte mais utilizado para o vlog é o 
Youtube, embora existam outras plataformas 
destinadas a este conceito de página pessoal. 

Podcasts

É muito parecido com um programa de rádio, 
diferenciando-se pelo conteúdo direcionado: 
o ouvinte escolhe o que quer ouvir e quando o 
quer, bastando clicar no play ou baixar o con-
teúdo. Esse gênero pode ser explorado em di-
versas áreas do conhecimento, pois coloca o 
discente no centro do processo de aprendiza-
gem à medida em que o podcast permite pro-
duzir um conteúdo e, também, agrupar os alu-
nos para a criação de podcasts conjuntamente. 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

645

Meme 

Refere-se ao humor e está relacionado ao 
fenômeno da viralização de uma determinada 
informação (uma imagem, frase, vídeo, ideia, 
música que seja espalhada entre muitos usu-
ários de forma rápida, alcançando popularida-
de enquadra-se na definição de viralização). 
O professor pode utilizar o meme em sala 
de aula para tratar de assuntos em voga, po-
dendo, também, ser elaborado pelos discen-
tes para abordar um determinado assunto. 

Chats

Trata-se de um bate-papo em tempo real 
nas redes sociais. Para trabalhar este gê-
nero em sala de aula, há o TweetChat, 
em que é possível que os alunos produ-
zam minicontos, bem como emitir opi-
niões com um limite de 280 caracteres. 

Gifs

Trata-se de um formato de imagem de 
mapa de bits muito utilizado na world wide 
web tanto para imagens fixas quanto para 
criar animações. O professor pode pro-
duzir gifs com os alunos usando o Scra-
tch (software livre de linguagem de pro-
gramação por blocos, de fácil utilização 
e que permite uma interação animada).

  

      

CONSIDERAÇÕES FINAIS

TRAVAGLIA (2010, p. 148) afirma que 
“o gênero é identificado e se caracteriza 
por exercer uma função social específica 
de natureza interativa e comunicacional”, 
e, por isso, eles são “entidades empíricas 
que se expressam em designações diver-
sas, constituindo em princípio listagens 
abertas” (MARCUSCHI, 2008, p. 155). 

Diante dessa gama de gêneros, das inúme-
ras modalidades da linguagem e das infinitas 
possibilidades de mesclá-las para desenvolver 
textos inteligentes e criativos, o docente tem 
um material disponível para criar tarefas signi-
ficativas e consistentes em sala de aula, seja no 
âmbito da leitura ou no da produção textual.
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AUTISTAS E O DIREITO À EDUCAÇÃO

RESUMO: O presente artigo faz uma abordagem sobre como se dá a discriminação de 
crianças com transtornos do aspecto autista e a persistente negação de seus direitos que 
aprofunda ainda mais os processos de exclusão desses sujeitos, da mesma forma o artigo 
deseja apresentar a necessidade de políticas públicas que garantam os direitos fundamentais 
dessas pessoas, sobretudo no campo educacional. Para tal, fundamentalmente, apresentamos 
a legislação em que está amparado o direito constitucional de todos e todas ao acesso, 
permanência e qualidade nos espaços escolares.A fim de realizar um percurso histórico da 
inclusão escolar, o presente trabalho apresenta uma breve linha do tempo, desde as classes 
especiais até os dias de hoje, isto é da segregação até os processos de integração e inclusão 
escolar.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Autismo; Educação Especial.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

649

INTRODUÇÃO

A pesquisa aborda um panorama geral 
de discriminação de crianças e a persis-
tente negação de seus direitos em conse-
quência o aprofundamento da exclusão 
social, que precisam ser combatidos com 
políticas que promovam a inclusão; com-
batam a miséria e coloquem a educação de 
todos no campo dos direitos fundamentais. 

A Declaração dos Direitos da Criança, das 
Nações Unidas, afirma que a humanidade deve 
às crianças o melhor dos seus esforços. A Cons-
tituição Federal, em seu art. 227, determina:

É dever da família, da sociedade e do Estado 
assegurar à criança e ao adolescente, com ab-
soluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao lazer, à profissio-
nalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, 
à liberdade e à convivência familiar e comuni-
tária, além de colocá-los a salvo de toda for-
ma de negligência, discriminação, exploração, 
violência, crueldade e opressão (Art. 227).

Ao Estado, portanto, compete formular po-
líticas, implementar  programas e viabilizar 
recursos que garantam à criança desenvol-
vimento integral e vida plena, de forma que 
complemente a ação da família. Em sua bre-
ve existência, a educação das crianças como 
um direito, vem conquistando cada vez mais 
afirmação social, prestígio político e presença 
permanente no quadro educacional brasileiro.

É necessário atentar para o fato de que o 
mero acesso à escola não é       suficiente. 
É preciso garantir meios eficazes de per-
manência e obtenção de resultados, de 
modo a atender a todos os fins pretendi-
dos pelo legislador constitucional e esta-
belecidos na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional e na Convenção sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência. 

Nesse diapasão, o presente trabalho tem o 
objetivo de, a partir da pesquisa e da análise 
legislativa, doutrinária e jurisprudencial sobre 
o tema, conhecer e discorrer sobre a importân-
cia e a necessidade de inserir as pessoas por-
tadoras de autismo em um contexto educacio-
nal de ensino regular garantindo o tratamento 
adequado que possibilite a inclusão social.  

Em razão da existência de vários instru-
mentos jurídicos disciplinando o tema e as-
segurando a prestação educacional pelo 
Estado em sistema de ensino regular, é 
de observar a importância de ser discuti-
da a questão, tendo em vista a constante 
inobservância dos mandamentos legais, o 
que gera um estado de alarmante desres-
peito ao direito fundamental à educação.    

A metodologia aplicada para a elaboração 
da pesquisa e a análise bibliográfica, jurispru-
dencial e legal sobre o assunto, utilizando-se 
do meio dedutivo para compreender as razões 
que tornam o acesso à educação básica regular, 
adequada e gratuita um direito subjetivo indis-
ponível também para pessoas com autismo. 

O autismo, ou transtorno autista é o trans-
torno invasivo do desenvolvimento mais 
conhecido. Caracteriza-se por um prejuízo 
marcado e sustentado pela interação social, 
por distúrbios de comunicação e por pa-
drões restritos e estereotipados de compor-
tamentos e interesses. Para que se conclua 
esse diagnóstico, anormalidades no funcio-
namento em cada uma dessas áreas (intera-
ção social, comunicação e comportamentos) 
devem estar presentes aos três anos (MAR-
TINS, PREUSSLER E ZAVASCHI, 2012, P. 41).

Visto desta forma parece ser fácil defi-
nir e tratar sobre o autismo, mas este tema 
além de complexo suscita diferentes de-
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finições, interpretações, debates e ain-
da é cercado por desconhecimento, pre-
conceitos e dúvidas. A definição citada 
acima, por exemplo, não é a única utilizada.

 Atualmente, o autismo é considerado 
uma síndrome com etiologias múltiplas (AS-
SUMPÇÃO JUNIOR, 2005), figurando entre 
os dois sistemas de classificação de trans-
tornos mentais e do comportamento, a 
saber: o CID 10 e o Diagnostic  and  Esta-
tistical Manual of Mental Disorders (DSM–
IV) com as diferenças e semelhanças nas 
definições, que serão relatadas a seguir.

O DSM–IV classifica o transtorno autista 
como um Transtorno Invasivo do Desenvolvi-
mento. E, de acordo com este sistema, as ca-
racterísticas essenciais do Transtorno Autista 
são a presença de um desenvolvimento acen-
tuadamente anormal ou prejudicado na in-
teração social, comunicação e um repertório 
marcantemente restrito de atividades e inte-
resses. As manifestações do transtorno variam 
imensamente, dependendo do nível de desen-
volvimento e idade cronológica do indivíduo. 

Já a Classificação Internacional de Doenças 
(CID 10) utiliza o termo autismo infantil e o 
considera como sendo um Transtorno Global 
do Desenvolvimento caracterizado por um 
desenvolvimento anormal ou alterado, mani-
festado antes da idade de três anos, e apre-
sentando uma perturbação característica do 
funcionamento em cada um dos três domí-
nios seguintes: interações sociais, comunica-
ção, comportamento focalizado e repetitivo. 

Assim, observa-se que até os sistemas de 
classificação dos transtornos mentais e do 
comportamento apresentam certas divergên-
cias em relação às categorias em que o autis-
mo deve ser incluído. No entanto, observa-se 
também que há certo consenso em relação aos 
sintomas que caracterizam o autismo, pois:[...] 

tanto o CID 10 quanto o DSM-IV estabele-
cem como critério para o transtorno  autista 
o comprometimento em três áreas principais: 
alterações qualitativas das  i n t e r a ç õ e s 
sociais recíprocas; modalidades de comunica-
ção; interesses e atividades restritos, estere-
otipados e repetitivos (Bosa, 2012, p. 28-29).

Sintomas já descritos por Kanner desde 
1943 e compartilhados por outros estudiosos 
sobre o tema. De acordo com autores como 
Bosa (2012) e Leboyer (2005), as taxas de pre-
valência do autismo apresentam uma variação 
que vai de 4 a 5 em cada 10 mil crianças da 
população em geral. No Brasil de acordo com 
dados da Associação Brasileira de Autismo 
(BOSA, 2012, p. 31) “[...] calcula-se que exis-
tam aproximadamente, 600 mil pessoas afe-
tadas pela síndrome do autismo, se for con-
siderado apenas a forma típica da síndrome”. 

No entanto, o número pode ser maior, pois 
há uma dificuldade de diagnóstico por par-
te das famílias mais pobres. Vasques (2007) 
aponta que nos Estados Unidos estima-
-se que a incidência do autismo seja de 10 
a 15 crianças para cada 10.000 mil e que 
no Brasil a incidência pode ser semelhante.

Diante destas colocações é possível cons-
tatar a necessidade de discutir a temática da 
inclusão educacional de alunos com autismo, 
visto que as características apresentadas pe-
las pessoas com autismo diferem das apresen-
tadas pela maioria da população e que mui-
tas vezes se tornam em empecilho para que 
esse público seja incluído na escola regular. 

Nesse sentido, o objetivo do presente traba-
lho é refletir sobre o atendimento educacional 
destinado as pessoas com autismo, bem como 
discutir sobre os desafios e as possibilida-
des de inclusão educacional dessas pessoas.
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A INCLUSÃO ESCOLAR 

Historicamente no Brasil, os portadores de 
necessidades especiais frequentavam nas 
escolas as denominadas “classes especiais” 
visando um atendimento mais específico e 
direcionado, porém esta forma de divisão con-
tribuiu para a segregação e discriminação des-
sas crianças dentro do contexto sócio educa-
cional. Na década de 1970 iniciaram rumores 
sobre a mudança no conceito da estrutura só-
cio pedagógica em todo o mundo com o prin-
cípio de que todos os indivíduos portadores 
de deficiências têm o direito de participar e 
usufruir da sociedade e dos recursos que dela 
dispõe, tendo suas necessidades reconheci-
das e atendidas, respeitando sua individua-
lidade e diferenças. Este princípio considera 
que os portadores de necessidades especiais 
devem estar integrados e inseridos na esco-
la regular independente de suas deficiências.

Esses movimentos foram fortalecidos 
na Conferência Mundial de Educação Es-
pecial ocorrida em Salamanca, na Espa-
nha em junho de 1994, resultando na “De-
claração de Salamanca” que preconiza o 
direito a todos os alunos, com qualquer 
grau de deficiência ou distúrbio de apren-
dizagem à denominada Educação Comum.

No Brasil, foi então estabelecida em 1996 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional – Lei 9394 de 20 de dezembro de 
1996 a qual diz que a educação dos porta-
dores de necessidades especiais deve ocor-
rer de preferência na rede regular de ensino. 
Esta lei acarreta a necessidade de uma nova 
concepção, reestruturação e adequação 
de todo o sistema educacional, inclusive de 
educadores e auxiliares, que são os promo-
tores diretos no processo da aprendizagem.

Toda esta mudança conceitual implicou vá-
rias resoluções ao longo do tempo assegu-

rando os direitos à inclusão do portador de 
necessidades especiais no ensino regular. 
Atualmente as escolas e departamentos edu-
cacionais têm buscado apoio e respaldo para 
readequação do universo escolar (incluindo 
capacitação de educadores, administradores 
escolares e infraestrutura física), e embora a 
Lei seja de 1996, este processo está ainda no 
início, havendo necessidade de promoção do 
conhecimento sobre temas relacionados à área 
para todos os envolvidos no ambiente escolar, 
e o melhor caminho para se alcançar esse ob-
jetivo é a orientação e acompanhamento de 
uma equipe multidisciplinar na escola, como 
Psicopedagogos, Psicólogos, Fonoaudiólogos, 
Terapeutas-Ocupacionais e Fisioterapeutas. 

 
Fragmentos do texto da Lei 9394/96 

- Capítulo V da Educação Especial: 
Art. 58. Entende-se por educação espe-

cial, para efeitos desta Lei, a Modalidade de 
educação escolar, oferecida preferencialmen-
te na rede regular de ensino para educan-
dos portadores de necessidades especiais.

 § 1º Haverá, quando necessário, ser-
viços de apoio, especializado, na esco-
la regular, para atender às peculiarida-
des da clientela da educação especial.

 § 2º O atendimento educacional será feito 
em classes, escolas ou serviços especializados, 
sempre que, em função das condições espe-
cíficas dos alunos, não for possível a sua inte-
gração nas classes comuns de ensino regular.

 § 3º A oferta de educação especial, dever cons-
titucional do Estado, tem início na faixa etária 
de zero a seis anos, durante a educação infantil.

Art. 59. Os sistemas de ensino assegurarão 
aos educandos com necessidades especiais:

I – currículos, métodos, técnicas, recur-
sos educativos e organização  específi-
cas para atender as suas necessidades;

II – terminalidade específica para aque-
les que não puderem atingir o nível exigi-
do para conclusão do ensino fundamental, 
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em virtude de suas deficiências, e acele-
ração para concluir em menor tempo o 
programa escolar para os superdotados;

III – professores com especialização adequa-
da em nível médio ou superior, para atendimen-
to especializado, bem como os professores 
do ensino regular capacitados para a integra-
ção desses educandos nas classes comuns;

IV – educação especial para o trabalho, 
visando sua efetiva integração na vida em 
sociedade, inclusive condições adequadas 
para os que não revelarem capacidade de 
inserção no mercado de trabalho compe-
titivo, mediante articulação com os órgãos 
oficiais afins, bem como para aqueles que 
apresentam uma habilidade superior nas 
áreas artística, intelectual ou psicomotora;

V – acesso igualitário aos benefícios dos 
programas sociais suplementares disponí-
veis para o respectivo nível do ensino regular.

Art. 60. Os órgãos normativos dos sistemas 
de ensino estabelecerão critérios de caracte-
rização das instituições privadas sem fins lu-
crativos, especializados e com atuação exclu-
siva em educação especial, para fins de apoio 
técnico e financeiro para o Poder Público.

Parágrafo único. O Poder Público adotará, 
como alternativa preferencial, a ampliação 
do atendimento aos educandos com neces-
sidades especiais na própria rede pública 
regular de ensino, independentemente do 
apoio às instituições previstas neste artigo.

O Decreto Nº 6.571, de 
17 de setembro de 2008.

Dispõe sobre o atendimento educacional 
especializado, regulamenta o parágrafo único 
do art. 60 da Lei no 9.394, de 20 de dezem-
bro de 1996, e acrescenta dispositivo ao De-
creto no 6.253, de 13 de novembro de 2007.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, no uso 
da atribuição que lhe confere o art. 84, inciso 

IV, e tendo em vista o disposto no art. 208, 
inciso III, ambos da Constituição, no art. 60, 
parágrafo único, da Lei no 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996, e no art. 9o, § 2o, da Lei 
no 11.494, de 20 de junho de 2007 Decreta:

Art. 1o A União prestará apoio técnico e fi-
nanceiro aos sistemas públicos de ensino dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
na forma deste Decreto, com a finalidade de 
ampliar a oferta do atendimento educacio-
nal especializado aos alunos com deficiên-
cia, transtornos globais do desenvolvimento 
e altas habilidades ou superdotação, matri-
culados na rede pública de ensino regular.

§ 1º Considera-se atendimento educa-
cional especializado o conjunto de ativi-
dades, recursos de acessibilidade e peda-
gógicos organizados institucionalmente, 
prestado de forma complementar ou suple-
mentar à formação dos alunos no ensino regular.

§ 2o O atendimento educacional es-
pecializado deve integrar a proposta pe-
dagógica da escola, envolver a parti-
cipação da família e ser realizado em 
articulação com as demais políticas públicas.

Art. 2o São objetivos do atendi-
mento educacional especializado:

I – prover condições de acesso, parti-
cipação e aprendizagem no ensino re-
gular aos alunos referidos no art. 1º;

II – garantir a transversalidade das ações 
da educação especial no ensino regular;

III – fomentar o desenvolvimento de recursos 
didáticos e pedagógicos que eliminem as bar-
reiras no processo de ensino e aprendizagem; e

IV – assegurar condições para a continuida-
de de estudos nos demais níveis de ensino.

Art. 3o O Ministério da Educação prestará 
apoio técnico e financeiro às seguintes ações 
voltadas à oferta do atendimento educa-
cional especializado, entre outras que aten-
dam aos objetivos previstos neste Decreto:
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I – implantação de salas de recursos multi-
funcionais;

II – formação continuada de professores 
para o atendimento educacional especializa-
do;

III – formação de gestores, educadores e 
demais profissionais da escola para a educa-
ção inclusiva;

IV – adequação arquitetônica de prédios 
escolares para acessibilidade;

V – elaboração, produção e distribuição de 
recursos educacionais para a acessibilidade; e

VI – estruturação de núcleos de acessibi-
lidade nas instituições federais de educação 
superior.

§ 1o As salas de recursos multifun-
cionais são ambientes dotados de equi-
pamentos, mobiliários e materiais di-
dáticos e pedagógicos para a oferta do 
atendimento educacional especializado.

§ 2o A produção e distribuição de recursos 
educacionais para a acessibilidade incluem li-
vros didáticos e paradidáticos em braile, áu-
dio e Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS, lap-
tops com sintetizador de voz, softwares para 
comunicação alternativa e outras ajudas téc-
nicas que possibilitam o acesso ao currículo.

§ 3o Os núcleos de acessibilidade nas ins-
tituições federais de educação superior 
visam eliminar barreiras físicas, de comu-
nicação e de informação que restringem 
a participação e o desenvolvimento aca-
dêmico e social de alunos com deficiência.

Art. 4o O Ministério da Educação disciplinará 
os requisitos, as condições de participação e os 
procedimentos para apresentação de deman-
das para apoio técnico e financeiro direciona-
do ao atendimento educacional especializado.

Art. 5o Sem prejuízo do disposto no art. 
3o, o Ministério da Educação realizará o 
acompanhamento e o monitoramento do 
acesso à escola por parte dos beneficiários 
do benefício de prestação continuada, em 
colaboração com os Ministérios da Saúde 

e do Desenvolvimento Social e Combate à 
Fome e com a Secretaria Especial dos Direi-
tos Humanos da Presidência da República.

Art. 6o O Decreto no 6.253, de 13 
de novembro de 2007, passa a vi-
gorar acrescido do seguinte artigo:

Art. 9º Admitir-se-á, a partir de 1o de janei-
ro de 2010, para efeito da distribuição dos 
recursos do FUNDEB, o cômputo das matrí-
culas dos alunos da educação regular da rede 
pública que recebem atendimento educacio-
nal especializado, sem prejuízo do cômputo 
dessas matrículas na educação básica regular.

Parágrafo único. O atendimento educa-
cional especializado pode ser oferecido pe-
los sistemas públicos de ensino ou pelas 
instituições mencionadas no art. 14. (NR)

Art. 7o As despesas decorrentes da exe-
cução das disposições constantes deste De-
creto correrão por conta das dotações pró-
prias consignadas ao Ministério da Educação.

NOÇÕES GERAIS SOBRE O 
AUTISMO 

O autismo, também chamado de Trans-
torno do Espectro Autista, conforme defi-
nição apresentada na Cartilha de Direitos 
das Pessoas com Autismo, elaborada pela 
Defensoria Pública do Estado de São Paulo 
em conjunto com o Movimento Pró Autista 
e a Escola da Defensoria Pública do Estado 
(2015), é considerado um transtorno glo-
bal de desenvolvimento, caracterizado pelo 
comprometimento na comunicação, na inte-
ração social, na capacidade de envolvimen-
to emocional e afetivo e no comportamen-
to das pessoas que sofrem dessa síndrome. 
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A Cartilha de Direitos das Pessoas com Au-
tismo (2015) esclarece que os primeiros sin-
tomas de alteração comportamental surgem 
antes dos 03 anos de idade, podendo ser per-
cebidas, até mesmo, em poucos meses de vida.

Não se sabe, ao certo, as causas do surgimen-
to dos Transtornos do Espectro Autista e, tam-
pouco, tem-se um conhecimento amplo acerca 
das formas de manifestação da síndrome, em 
razão da diversidade de sintomas que podem 
ser apresentados a depender de cada pacien-
te, levando-se em consideração as diferenças 
ambientais, familiares e pessoais do indivíduo, 
dificultando, assim, o diagnóstico prévio do 
autismo.  Conforme explicação de Gadia et al.:

Autismo não é uma doença única, mas sim 
um distúrbio de desenvolvimento complexo, 
definido de um ponto de vista comportamen-
tal, com etiologias múltiplas e graus variados 
de severidade. A apresentação fenotípica do 
autismo pode ser influenciada por fatores as-
sociados que não necessariamente sejam par-
te das características principais que definem 
esse distúrbio. Um fator muito importante é a 
habilidade cognitiva. As manifestações com-
portamentais que definem o autismo incluem 
déficits qualitativos na interação social e na 
comunicação, padrões de comportamento 
repetitivos e estereotipados e um repertório 
restrito de interesses e atividades. A grande 
variabilidade no grau de habilidades sociais e 
de comunicação e nos padrões de comporta-
mento que ocorrem em autistas tornou apro-
priado o uso do termo transtornos invasivos 
do desenvolvimento (GADIA et al., 2011)

Além da larga variedade de sinais, a Car-
tilha de Direitos das Pessoas com Autismo 
(2015) explicita que outra dificuldade apre-
sentada para o diagnóstico dessa síndrome é 
a inexistência de um exame específico para 
a sua constatação, o que torna necessária a 
realização de vários exames para a elimina-

ção da possibilidade de outras patologias, 
como exames oftalmológicos e auditivos. 
É importante perceber que, apesar das di-
ferenças de sinais demonstrados por cada 
indivíduo, existem características comuns 
apresentadas por pessoas autistas que po-
dem surgir em maior ou menor intensidade. 

   
 A Cartilha de Direitos das Pessoas com Au-

tismo, lista como alguns sinais importantes 
para a indicação de traços autistas ou de ou-
tros problemas, e que podem ser percebidos 
no ambiente familiar, social e escolar (2011): a 
aparente falta de interesse para se relacionar 
com outras pessoas; agir como se não escutas-
se; procurar evitar o contato visual; demons-
trar dificuldade na fala ou em compreender o 
que é dito e se fazer compreender; apresentar 
resistência às mudanças em sua rotina; e evitar 
colo, afagos ou outros tipos de contato físico.

Gadia et al. (2011) lecionam que, em con-
sequência da dificuldade de interação social, 
uma pessoa com autismo tende a manifestar 
comportamentos de isolamento ou de desinte-
resse pela realidade que a cerca, dificultando, 
assim, qualquer forma de atividade em grupo. 

Nada obstante, os mesmos autores expli-
cam que, conforme o indivíduo se aproxima 
da idade adulta, o isolamento social tende a 
ser minimizado, apesar de, em geral, persisti-
rem as dificuldades de comunicação - mesmo 
para aqueles que possuem habilidades verbais 
adequadas - e de construção de laços afetivos, 
como amizade, acarretando, muitas vezes, em 
dificuldade de compreender a realidade, desde 
sutilizas de linguagem, como sarcasmos, iro-
nias ou piadas, até a interpretação da imagem 
que as outras pessoas têm em relação a ele. 

Não raras vezes, os sinais do autismo são con-
fundidos com os sintomas de outros transtor-
nos, tais como a esquizofrenia, a qual, segundo 
Bosa (2012), durante décadas, foi considerada 
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como algo similar ao autismo. No entanto, a 
partir da década de 70, passou-se a reconhe-
cer a necessidade de distinguir os transtornos 
de desenvolvimento surgidos desde a infân-
cia das psicoses características da esquizofre-
nia, surgidas ao longo da vida do indivíduo. 

Conforme informação apresentada na Car-
tilha de Direitos das Pessoas com Autismo 
(2011) é importante que haja a compreensão 
de que pessoas autistas possuem níveis dife-
rentes dos déficits de desenvolvimento, de 
modo que não se pode delimitar, por exem-
plo, um padrão cognitivo, tendo em vista que, 
em razão das dificuldades de interação social, 
constatam-se quadros de déficit intelectual, 
podendo variar de leve a profundo, mas tam-
bém há relatos de pessoas com autismo que 
não apresentam qualquer comprometimento 
cognitivo, algumas demonstrando, inclusive, 
inteligência considerada acima do normal. 

No entanto, independentemente do nível 
de comprometimento cognitivo, todos os in-
divíduos diagnosticados como autistas são 
considerados pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) como pessoas portadoras de 
deficiência, tendo em vista que se enqua-
dram na definição expressa no art. 1º da Con-
venção das Nações Unidas sobre os Direitos 
das Pessoas com Deficiência de 30 de março 
de 2007, ratificada pelo Brasil, que dispõe:

Art. 1º: Pessoas com deficiência são aque-
las que têm impedimentos de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sen-
sorial, os quais, em interação com diversas 
barreiras, podem obstruir sua participação 
plena e efetiva na sociedade em igualda-
des de condições com as demais pessoas. 

Dessa forma, as pessoas com autismo go-
zam de todas as proteções inerentes às pes-
soas com deficiência, devendo ser destina-
das a elas todas as medidas necessárias para 

a fruição de uma convivência social sadia, 
na forma como será apresentado adiante.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda hoje, a Inclusão Escolar configu-
ra um desafio para o Sistema Educacional 
Brasileiro, não obstante quando tratamos 
de educandos com Transtorno do Espec-
tro Autista parece que o desafio é maior.

A legislação atual apresenta uma série de 
direitos que tem como prerrogativa garan-
tir o desenvolvimento integral das crian-
ças com TEA, no entanto, poucas políticas 
públicas, de fato, são implementadas para 
a efetivação desses direitos na sociedade.

Para além dos entraves legais e de políticas 
públicas, o próprio diagnóstico de Transtorno 
do Espectro Autista é difícil e se depende de 
um rol de características personalizadas, que 
vai desde situações inerentes ao comporta-
mento individual da pessoa até o descarte 
final de outras síndromes ou transtornos.
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DIDÁTICA EM GEOGRAFIA E A TRANSIÇÃO DE CICLOS

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo realizar um panorama geral acerca dos 
novos padrões de Didática em Geografia. Os pais acreditam que devem oferecer confiança e 
autonomia no momento de transição, porém, muitas vezes realizando este processo de maneira 
brusca, deixando de acompanhar seus filhos em suas tarefas de uma hora para outra. O aluno 
por sua vez, ainda que permanecendo, na mesma escola, passa a desfrutar de ambientes 
diversos e com mais liberdade, precisando ter domínio de seu tempo para se locomover nas 
trocas de aulas, sem que haja necessidade de supervisão de um adulto. A Geografia é uma das 
disciplinas inseridas na transição de ciclos e por isso é importante que o professor tenha uma 
Didática diversificada para que seus alunos aprendam de forma significativa.

Palavras-chave: Didática; Geografia; Transição de Ciclos.
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INTRODUÇÃO

O professor que em grande parte não opta 
pelo 6° ano como primeira escolha e sim para 
o preenchimento de carga horária, não possui 
traquejos para compreender as necessidades 
do grupo recém-chegado e sequer dispõe de 
tempo para abordar questões tão relevan-
tes para eles, mas pouco ligadas ao conteú-
do, como saber o nível da sua alfabetização.

Durante a transição de ciclos devem ser 
melhor observadas e acompanhadas, ten-
do mais precisão no que diz respeito a par-
te psicológica que influencia direto na 
pedagógica, cabendo ao professor auxi-
liar estes alunos, meio a tantas incertezas.

A profissão de professor traz em seu bojo 
uma característica singular de nos colocar 
em contato, em tenra idade, com o futuro 
ambiente de trabalho. Desde então, somos 
iniciados em rituais que poderão ser eterni-
zados em nosso consciente coletivo, do que 
é ser um professor. O fato de frequentar a 
escola durante a infância e adolescência não 
vem a ser um ponto determinante na esco-
lha da profissão, mas essas vivências influen-
ciam muitas escolhas na rotina da escola, 
enquanto professores. A busca de compre-
ensão do presente, exige um olhar atencioso 
para fatos do passado, como salienta Freinet:

Em vez de procurar esquecer a infância, 
acostume-se a revivê-la, reviva-a com os 
alunos, procurando compreender as possí-
veis diferenças originadas pela diversidade 
de meios e pelo trágico dos acontecimen-
tos que influenciam tão cruelmente a infân-
cia contemporânea. Compreenda que essas 
crianças são mais ou menos o que você era 
há uma geração. Você não era melhor do que 
elas e elas não são piores do que você, por-
tanto, se o meio escolar e social lhes fosse 
mais favorável poderiam fazer melhor do que 

você, o que seria um êxito pedagógico e uma 
garantia de progresso (FREINET, p. 28, 29).

Segundo Morin (2001, p. 19);

Nosso atual modelo de educação, funda-
do sobre a lógica da disjunção, é incapaz de 
perceber as relações existentes entre os co-
nhecimentos, é incapaz de conceber e con-
templar, em seu currículo e sua didática, o 
ser humano como um todo indiviso. Des-
ta maneira, contribui para o distanciamen-
to cada vez mais crescente do ser humano 
para com os outros e para com a natureza. 
Sem falar no desconhecimento do ser hu-
mano em relação a si próprio, a seus desejos 
internos, suas necessidades, seus sentimen-
tos, medos e anseios (MORIN,2001, p. 19).

Para Morin (2001, p. 31), todo conheci-
mento é uma tradução e uma reconstrução. 
Não existe um conhecimento absoluto, ao 
contrário, o conhecimento é sempre passí-
vel de erros e ilusões. A ideia de que todos 
percebemos a mesma realidade é uma ilu-
são. A partir da nossa percepção individual, 
traduzimos os estímulos que recebemos do 
exterior e reconstruímos a realidade confor-
me nossos próprios processos internos. Ou 
seja, o que achamos que é a realidade, na 
verdade é uma interpretação particular, indi-
vidual e só partilhada através da linguagem.

De acordo com Silva (1997) “Conviver com 
uma classe de 5ª série é uma experiência 
bastante peculiar [...]”, o professor entra con-
victo que irá cumprir com seus conteúdos, 
mas passa grande parte da aula mediando 
conflitos que vão além das questões cogni-
tivas planejadas previamente. São eventos 
que emergem, transformando a aula em um 
verdadeiro campo de disputa, de um lado o 
professor que precisa cumprir o cronograma 
(objetivo) e do outro o aluno que traz ou-
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tras necessidades e questionamentos carac-
terísticos de seu tempo de vida (subjetivos). 

Não é o caso de desconsiderar os saberes 
pedagógicos para o ensino de um determi-
nado conteúdo, mas reconhecer que ou-
tras coisas estão em jogo, no momento da 
aula, como nos lembra Teixeira (1957, p.22):

É importante conhecer todos os métodos 
e recursos já experimentados e provados 
de ensinar a ler, mas, a sua aplicação envol-
ve tanta coisa a mais, que o mestre, nas si-
tuações concretas, é que irá saber até que 
ponto poderá aplicar o que a ciência lhe re-
comenda, não no sentido de negá-lo, mas, 
no sentido de coordená-lo e articulá-lo com 
o outro mundo de fatores que entram na si-
tuação educativa (TEIXEIRA, 1957, P.22).

Percebe-se então que a alfabetização 
sempre está presente e que para se tornar 
significativa os métodos e recursos utiliza-
dos pelos professores devem ser os mais 
próximos da sua realidade, dando sen-
tido ao processo ensino aprendizagem.

A escola, no cumprimento de sua função 
social, deverá desenvolver nas crianças que 
nela confiam a sua formação, competências 
e habilidades para prepará-las para agir con-
forme as exigências da contemporaneidade. 

Não havendo possibilidade de se distanciar 
dessa realidade, todos os profissionais da edu-
cação sentem a necessidade de refletir sobre 
suas ações pedagógicas no que se diz respei-
to a conhecer e reconhecer a importância do 
sujeito da aprendizagem, a aprender o que 
pode facilitar ou dificultar o que ele aprenda. 

A aprendizagem é vista como apreen-
são ou assimilação de normas linguísticas 
impostas pelo sistema social é uma tare-
fa de conceitualização, caracterizando-se 
como a compreensão dos princípios orga-
nizada da língua, por parte dos aprendizes.

Aprendemos por nós mesmos, não pode-
mos aprender pelos outros. As novas apren-
dizagens do indivíduo dependem de suas 
experiências anteriores. Assim, as primei-
ras aprendizagens servem de pré-requisitos 
para as subsequentes. Por esse motivo, di-
zemos que a aprendizagem é um processo 
cumulativo, ou seja, cada nova aprendiza-
gem vai se juntar ao repertório de conheci-
mentos e de experiências que o indivíduo já 
possui, indo constituir sua bagagem cultural.

Esse processo de acumulação de conheci-
mentos não é estático. A cada nova aprendiza-
gem o indivíduo reorganiza suas ideias, estabe-
lece relações entre as aprendizagens anteriores 
e as novas, faz juízos de valor, colocando seus 
sentimentos nesse julgamento. Trata-se, por-
tanto, de um processo integrativo, dinâmico.

O professor de Geografia, bem como 
de outras disciplinas, deve na medi-
da do possível realizar um trabalho que 
leve o aluno a interagir sobre os conhe-
cimentos e assim conseguir a aprender.

O trabalho educativo realizado pelo pro-
fessor de Geografia consiste na media-
ção do conhecimento científico, visando 
à sua apropriação pelos estudantes, o que 
implica conhecer como ocorre o proces-
so de ensino-aprendizagem para plane-
jar estratégias didáticas e pedagógicas.

ESCOLA PARA VIDA

O Parecer do CNE/CEB nº. 04/1998 nor-
matiza as Diretrizes Curriculares para o En-
sino Fundamental e a resolução CNE/CEB 
nº. 02/1998 institui as Diretrizes e Bases do 
Ensino Fundamental para todo o território 
nacional. É de fundamental importância des-
tacar que o Ensino Fundamental embora se 
apresente com características próprias e dis-
tintas nas suas etapas iniciais e finais se cons-
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titui numa única etapa de ensino que deve 
dar ao cidadão o “pleno domínio da leitura, 
da escrita, do cálculo, da compreensão do 
ambiente natural, sistema político, da tecno-
logia, das artes.” (LDB Art.32). Ainda no mes-
mo artigo, nos Incisos I, II, III, e IV, diz que “o 
seu objetivo é a formação básica do cidadão”.

Percebe-se que são elaboradas Leis em be-
nefício da Educação, mas nem sempre são 
cumpridas. O grande número de pessoas que 
tem pensamentos retirados aos quais acre-
ditam que a educação é apenas para meros 
conhecimentos científicos muitas vezes fica 
acima daqueles que acreditam que pode-
mos ter uma educação de qualidade na qual 
se prioriza o ser humano com sua essência, 
dessa forma a cada troca de ciclo deveria se 
ter um olhar mais delimitado, pois toda tro-
ca pode servir positivamente como negativa-
mente, dependendo de como foi trabalhada.

Por meio de diversos meios de informação 
e conhecimento, adquirimos saberes neces-
sários para podermos além de pertencer, 
participar de uma sociedade e assim, contri-
buir para o seu desenvolvimento e avanço.

Para Freire (1982, p.23)

A compreensão crítica do ato de ler não se 
esgota na decodificação pura da palavra es-
crita ou da linguagem escrita, mas se antecipa 
e se alonga na inteligência do mundo. […] Lin-
guagem e realidade se aprende dinamicamen-
te. […] A leitura do mundo precede sempre a 
leitura da palavra e a leitura desta implica a 
continuidade da leitura  (FREIRE, 1982, p. 23).

Dessa forma, a leitura e a escrita não 
são apenas decodificação de códigos, mas 
acrescentam um meio de maior conheci-
mento e compreensão do mundo, fazen-
do parte de nossas vidas antes mesmo de 
nos apropriarmos dela, e com elas convive-
mos e nos relacionamos com a sociedade.

A escola influencia em nosso meio so-
cial, pois ao convivermos com pesso-
as diversas, podemos enxergar o mun-
do de uma outra forma, ampliando 
nossos olhares e desenvolvendo a criticidade.

A escolarização e a alfabetização são pro-
cessos necessários para que haja o desenvol-
vimento de capacidades no indivíduo para 
que ele possa participar da sociedade e com 
isso contribuir para o seu desenvolvimento.

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM

A escola, no cumprimento de sua função 
social, deverá desenvolver nas crianças que 
nela confiam a sua formação, competências 
e habilidades para prepará-las para agir con-
forme as exigências da contemporaneidade. 

Não havendo possibilidade de se distanciar 
dessa realidade, todos os profissionais da edu-
cação sentem a necessidade de refletir sobre 
suas ações pedagógicas no que se diz respei-
to a conhecer e reconhecer a importância do 
sujeito da aprendizagem, a aprender o que 
pode facilitar ou dificultar o que ele aprenda.

A aprendizagem é vista como apreen-
são e assimilação de normas linguísticas 
impostas pelo sistema social é uma tare-
fa de conceitualização, caracterizando-se 
como a compreensão dos princípios orga-
nizada da língua, por parte dos aprendizes.

Aprendemos por nós mesmos, não pode-
mos aprender pelos outros. As novas apren-
dizagens do indivíduo dependem de suas 
experiências anteriores. Assim, as primei-
ras aprendizagens servem de pré-requisitos 
para as subsequentes. Por esse motivo, di-
zemos que a aprendizagem é um processo 
cumulativo, ou seja, cada nova aprendiza-
gem vai se juntar ao repertório de conheci-
mentos e de experiências que o indivíduo já 
possui, indo constituir sua bagagem cultural.
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Esse processo de acumulação de conheci-
mentos não é estático. A cada nova aprendiza-
gem o indivíduo reorganiza suas ideias, estabe-
lece relações entre as aprendizagens anteriores 
e as novas, faz juízos de valor, colocando seus 
sentimentos nesse julgamento. Trata-se por-
tanto, de um processo integrativo, dinâmico.

O professor deve na medida do pos-
sível realizar um trabalho que leve o 
aluno a interagir sobre os conheci-
mentos e assim conseguir a aprender.

O trabalho educativo realizado pelo profes-
sor consiste na mediação do conhecimento 
científico, visando à sua apropriação pelos es-
tudantes, o que implica conhecer como ocor-
re o processo de ensino-aprendizagem para 
planejar estratégias didáticas e pedagógicas.

Para Vygotsky (1998), o processo de forma-
ção humana acontece a partir das relações 
sociais, por meio da educação. Nesse senti-
do, entendendo a escola como espaço pri-
vilegiado na apropriação do conhecimento 
historicamente acumulado, ressalta-se a im-
portância do ensino ser um processo sistema-
tizado, planejado e com uma intencionalidade.

No entanto, nos perguntamos qual o co-
nhecimento que será trabalhado pela esco-
la? O conhecimento a ser trabalhado pela 
escola não é qualquer conhecimento, é o 
conhecimento elaborado, produto da cons-
trução dos homens no processo histórico.

O conhecimento não deve ser fragmenta-
do, pois uma disciplina complementa a outra, 
portanto, o aprendizado integrado sobre um 
determinado tema favorece o desenvolvi-
mento do conhecimento holístico maior do 
que o proporcionado pelas experiências de 
um currículo sem um objetivo integrador.

Nesse sentido, ao adentrar para o sexto 
ano, a criança passa por desafios que a es-
cola nem sempre considera, este período de 
adaptação se caracteriza por uma diversida-
de de conhecimentos, os quais deveriam ser 
contemplados com o objetivo de promover o 
avanço com qualidade dessa aprendizagem.

De acordo com Fazenda, (2012, p.59):
A atualização da interdisciplinaridade no 

plano pedagógico requer, portanto, que se 
leve em conta um conjunto de dimensões 
próprias à dinâmica real da sala de aula, não 
somente uma teorização da prática interdis-
ciplinar sobre o plano pedagógico no seio 
de modelos ricos e coerentes, ela também 
necessita esclarecer que pode proporcio-
nar uma análise curricular das possibilida-
des interdisciplinares oferecidas pelos pro-
gramas em vigor (FAZENDA, 2012, P.59).

Neste contexto, acentua-se o papel do 
professor como mediador do conhecimen-
to, ou auxiliando o educando na compre-
ensão tanto dos conteúdos mais comple-
xos quanto na sua integração social dentro 
desse contexto. Nesta perspectiva encon-
tramos nas Diretrizes Curriculares da Edu-
cação Básica (2008) a seguinte abordagem:

O fato de se identificarem condiciona-
mentos históricos e culturais, presentes no 
formato disciplinar de nosso sistema edu-
cativo, não impede a perspectiva interdis-
ciplinar. Tal perspectiva se constitui, tam-
bém, como concepção crítica de educação 
e, portanto, está necessariamente condicio-
nada ao formato disciplinar, ou seja, à for-
ma como o conhecimento é produzido, se-
lecionado, difundido e apropriado em áreas 
que dialogam, mas que constituem-se em 
suas especificidades (BRASIL, 2008, p.22).
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Diante disso, o trabalho interdisciplinar 
se faz necessário para mostrar ao aluno a 
relação que as disciplinas têm uma com a 
outra, mesmo diante de suas especificida-
des. Portanto, pode-se traduzir ou trans-
por tal concepção numa abordagem inter-
disciplinar, de maneira que cada disciplina 
possa ser fortalecida pela outra, entenden-
do o conhecimento em sua totalidade.

Nesse sentido, a aprendizagem impul-
siona o desenvolvimento da criança. Para 
Vygotsky (2010, p. 482), “[...] só é boa a 
aprendizagem que supera o desenvolvimen-
to”, além do que “[...] a educação e o ensino 
não esperam pela maturação das funções 
psíquicas, mas estimulam e condicionam 
o seu desenvolvimento” (2010, p. 478). 

Ainda para Vygotsky, não é o desenvolvimen-
to que determina a aprendizagem, mas a apren-
dizagem é que impulsiona o desenvolvimento.

A TRANSIÇÃO DO CICLO I PARA O 
CICLO II

A transição escolar pode ser entendida 
como uma passagem ou mudança de um ciclo 
para o outro, que muitas vezes pode implicar 
uma alteração de estabelecimento de ensi-
no. Durante anos de permanência na escola, 
os alunos deparam-se com uma variedade 
de transições que lhes providencia um leque 
amplo e variado de desafios, aprendizagens e 
de desenvolvimento a vários níveis. Assim, a 
forma como os alunos lidam com essas tran-
sições pode ter um impacto significativo.

A alteração do contexto social quando da 
transição, origina nos alunos um sentimento 
de “começar novamente”, que implica, mui-
tas vezes, uma ruptura com uma ordem já 
alcançada, podendo influenciar a identidade 
pessoal e social dos sujeitos, apresentando-
-se, assim, como um campo privilegiado ao 

surgimento de “hiatos sociais”, impulsiona-
dores de conflitos, de exclusões e de crises.

Em pré-adolescentes com dificul-
dades na transição e adaptação veri-
fica-se uma diminuição no rendimen-
to escolar, baixo estima, decréscimo da 
motivação e desinteresse em aprender.

Essa transição também pode tornar-se, 
ainda, num fator gerador daquilo que va-
riados autores designam por stress escolar. 
O estresse é gerado por um acontecimen-
to percebido pelas crianças como a amea-
ça acompanhada por sentimentos de inca-
pacidade em responder-lhe com eficácia.

De acordo com a Organização Mundial de 
Saúde, a adolescência compreende um perí-
odo de 11 a 19 anos de idade, desencade-
ado por mudanças corporais e fisiológicas. 
Destaca-se neste processo o fato dos alunos 
estarem vivendo uma fase muito importante 
em suas vidas: a passagem da infância para 
a adolescência que não deixa de ser proble-
mática e emblemática. O período de desen-
volvimento entre a infância e a fase adulta é 
caracterizado pelo intenso desenvolvimento 
no campo biológico, psíquico e social. Ini-
cia-se um drama profundo: a ruptura com o 
universo infantil e o surgimento de um indi-
víduo desorientado de quem se requer uma 
série de novas adaptações. Segundo a Teoria 
Psicossocial de Erikson (1971, p.238-240) 
esta fase é marcada pelo início do contato 
com o trabalho e com as exigências produ-
tivas do mundo adulto, nota-se a preocu-
pação dos estudantes com a execução dos 
trabalhos propostos pelos professores. É um 
período marcante na vida do jovem, neste 
momento passa a ter uma vida escolar mais 
complexa, encontrar novas referências e no-
vas estruturações e, nessa transição entre 
infância e a idade adulta, pode resultar, ou 
não, em problemas futuros para o desen-
volvimento de um determinado indivíduo.
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A escola apresenta o 6° ano como uma 
continuidade do processo educativo, en-
tretanto, na prática pedagógica ela se cons-
titui como o começo de uma nova fase.

A educação escolar tem a tarefa de promo-
ver a apropriação de saberes, procedimen-
tos, atitudes e valores por parte dos alunos, 
pela ação mediadora dos professores e pela 
organização e gestão da escola. A princi-
pal função social e pedagógica da escola é 
a de assegurar o desenvolvimento das ca-
pacidades cognitivas, operativas, sociais e 
morais pelo seu empenho na dinamização 
do currículo, no desenvolvimento dos pro-
cessos do pensar, na formação da cidadania 
participativa e na formação ética. Para isso, 
faz-se necessário superar as formas conser-
vadoras de organização e gestão, adotando 
formas alternativas, criativas, de modo que 
aos objetivos sociais e políticos correspon-
dam estratégias adequadas e eficazes de or-
ganização e gestão. (LIB NEO, 2004, p.137).

A instituição de ensino terá que ter um pro-
jeto de escola definido por toda a comunida-
de escolar com a finalidade de desenvolver 
nos alunos competências básicas e trans-
mitir conhecimentos relevantes para a sua 
formação social e cultural. De acordo com a 
Lei de Diretrizes e Bases 9394/96 (LDB). O 
art. 12, inciso I, dispõe que “cabe ao estabe-
lecimento de ensino elaborar e executar sua 
proposta pedagógica”, bem como no Art.13, 
inciso I que, “os docentes incumbir-se-ão 
de participar na elaboração da proposta pe-
dagógica do estabelecimento de ensino”.

Quando se fala de educação não se pode 
deixar de incluir o professor que será o desen-
cadeador de toda a ação pedagógica na sala 
de aula. Na LDB /9394/96, TÍTULO VI, DOS 
PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, do Art.61 
ao Art.67, a Lei normatiza sobre a formação dos 
docentes para atuarem na Educação Básica de 
qualidade, atendendo aos objetivos dos dife-
rentes níveis e modalidades de ensino e as ca-
racterísticas de cada fase do desenvolvimen-
to do educando, tendo como fundamentos a 

associação entre teorias e práticas, inclusive 
mediante capacitação em serviço e aprovei-
tamento da formação e experiências anterio-
res para o melhor desempenho profissional.

Acreditamos que a escola é lugar de compar-
tilhamento de valores e de aprendizagens, de 
desenvolver capacidades intelectuais, sociais, 
afetivas, éticas, estéticas, dentre outras, mas 
principalmente, lugar em que se desenvolve 
atitudes e valores para uma atuação/partici-
pação mais consciente, ética e ativa na socie-
dade a qual pertence. Para VEIGA (2004, p.13):

O projeto busca um rumo, uma direção. É 
uma ação intencional, com um sentido explí-
cito, com um compromisso definido coleti-
vamente. Por isso, todo projeto pedagógico 
da escola é também um projeto político por 
estar intimamente articulado ao compromis-
so sociopolítico. Com interesses reais e co-
letivos da população majoritária. É político 
no sentido de compromisso com a formação 
do cidadão para um tipo de sociedade. Na 
dimensão pedagógica reside a possibilidade 
da efetivação da intencionalidade da escola, 
que é a formação do cidadão participativo, 
responsável, compromissado, crítico e criati-
vo. Pedagógico no sentido de definir as ações 
educativas e as características necessárias 
às escolas de cumprirem seus propósitos e 
sua intencionalidade (VEIGA, 2004, p.13).

Conforme a mencionada Lei, no art.13, in-
ciso II, considera que o planejamento das 
atividades escolares é essencial e de com-
petência do professor e que deve estar de 
acordo com o Projeto Político Pedagógico do 
estabelecimento de ensino; realizado para 
equilibrar os meios e fins e melhorar o fun-
cionamento da escola. O planejamento não 
ocorre em um só momento do ano, mas de-
verá ser avaliado e implementado sempre que 
houver necessidade, com base nas dificulda-
des apresentadas pelos alunos em suas ati-
vidades diárias, como consta na LDB no Art. 
24, inciso 24, “a avaliação contínua e cumu-
lativa do desempenho do aluno, com pre-
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valência dos aspectos qualitativos sobre os 
quantitativos e dos resultados ao longo do 
período sobre os de eventuais provas finais”.

Contudo, o planejamento não se reduz a 
um mero facilitador do trabalho em sala de 
aula, ou somente uma atividade burocrática 
que se limite ao preenchimento de formulá-
rios para serem entregues na secretaria como 
cumprimento a uma exigência. Necessita ser 
planejado e vivenciado no cotidiano escolar 
como processo de reflexão buscando sem-
pre o melhoramento das práticas escolares 
em favor do aluno que apresenta dificulda-
des de aprendizagem e do combate à eva-
são e reprovação que é uma constante no 
6° ano das escolas de Ensino Fundamental.

DIDÁTICA EM GEOGRAFIA

A geografia passou a ser importante em 
meados do século XIX, após o surgimen-
to da Revolução Industrial. Segundo Oli-
veira (1998). Desde então o ensino vem 
sendo questionado para saber qual a me-
lhor forma de como será enfrentar o mun-
do através dos seus conteúdos e objetivos. 

A disciplina geografia tem como objetivo 
formar cidadãos críticos e conscientes, ca-
pazes de compreender a realidade que os 
cerca, sendo que esta se encontra cada vez 
mais complexa devido as constantes trans-
formações na sociedade. Diante dessa com-
plexidade o grande desafio que se coloca 
para o educador é encontrar recurso que 
o auxiliam no processo de aprendizagem.

Portanto os professores podem e devem, 
sobretudo, promover experiências pelas 
quais os alunos possam agir criativamente e 
exercitar o pensamento com rigor. Os pro-
fessores devem atuar e participar das de-
cisões no âmbito da sociedade. Para tanto 
é necessário quebrar com a concepção de 
um ensino de nomenclatura e memoriza-
ção, novas técnicas de ensino devem ser in-
corporadas, esse é o grande desafio que os 
professores de geografia devem enfrentar. 

O ensino de geografia vem passando por di-
versas dificuldades, que levam aos alunos não 
gostarem da disciplina. Pois muitos alunos tem 
um conhecimento que geografia só é para de-
corar e é vista como uma disciplina fácil, que 
qualquer pessoa pode dar aula de geografia, 
bem como diz Sousa (2001) é preciso lutar 
contra uma ideia que se tem tornado lugar co-
mum: a de que só aqueles que nada sabem vão 
para a sala de aula, tornando – se professores. 
A geografia em pleno século XXI traz consigo 
uma grande importância para o ensino, mas 
a mesma não pode ser vista como uma dis-
ciplina decorativa, enfadonha e chata. É pre-
ciso que a reconheçam como uma disciplina 
decisiva que integra outros campos do saber.

A geografia trabalha com conceitos liga-
dos ao meio social, cultural, político e eco-
nômico que são de fundamental importância 
para a vida dos alunos, conceitos estes que 
trabalhados adequadamente, proporcionara 
uma maior interação entre o cotidiano deles 
com o assunto abordado em sala de aula. No 
entanto é importante buscar trabalhar com 
o conhecimento dos alunos, pois são sujei-
tos ativos, e construtores de conhecimento. 

Cavalcanti (2005, p.68) afirma que: 
Neste sentido, é relevante, ainda que não 

suficiente, para os professores de geografia 
enfrentar o desafio de se considerar, entre 
outras, a cultura geográfica, dos alunos. Na 
prática cotidiana, os alunos constroem conhe-
cimentos geográficos. É preciso considerar es-
ses conhecimentos e a experiência cotidiana 
dos alunos, suas representações, para serem 
confrontados, discutidos e ampliados com o 
saber geográfico mais sistematizado (que é a 
cultura escolar) - (CAVALCANTI, 2005, P.68).

No tocante a essas discussões. Para Oliveira 
(2005). Como todos sabemos o ensino de ge-
ografia passa por profunda crise. O saber ensi-
nado está longe de permitir aos jovens sequer 
entender o mundo, quanto mais transformá-lo.
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AS PRÁTICAS DOS PROFESSORES PARA A FORMAÇÃO DA IDENTIDADE 
NEGRA NA ESCOLA MUNICIPAL DE SÃO PAULO

RESUMO: A instituição escolar tem um papel inquestionável para a desconstrução do mito 
da democracia racial no Brasil. Neste artigo é estudado a prática do corpo docente da cidade 
de São Paulo, por meio dos seus projetos disciplinares, para a construção da identidade dos 
estudantes negros através do debate da questão étnico-racial. Desse modo, procuramos 
diagnosticar se a prática dos professores da rede municipal entende a escola como aparelho 
ideológico de reprodução ou superação do racismo na sociedade paulistana. Partimos da 
constatação de que as condições de vida da população negra é inferior à da população branca 
e, tal situação, agrava o racismo de grande parte da sociedade de nossa cidade.

Palavras-chave: Práticas Docentes; Identidade Negra; Escola.
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INTRODUÇÃO

A escola pública brasileira em geral, especi-
ficamente, a rede municipal de São Paulo, é 
reduto de inúmeras críticas do ponto de vista 
da qualidade do ensino e da aprendizagem do 
seu corpo discente em relação ao debate da 
questão étnico-racial. A dificuldade generali-
zada, com poucas exceções, de introduzir no 
projeto político pedagógico e nas práticas es-
colares de seus agentes, sobretudo, dos pro-
fessores, a discussão étnico-racial tem como 
resultado a reprodução por meio da institui-
ção escolar do mito da democracia racial. 

Assim, o objetivo deste artigo é verificar a 
prática do corpo docente do município de São 
Paulo que atua por meio de projetos escola-
res na introdução do debate sobre a questão 
étnico-racial e a construção da identidade do 
estudante negro nas escolas da cidade paulis-
tana. Portanto, é indagado se os professores 
envolvidos em tais projetos conseguem atin-
gir os seus objetivos propostos e desconstruir 
o mito da democracia racial. Com isso, preten-
demos verificar se tais projetos conseguem 
contribuir positivamente para a formação da 
identidade negra na escola e tornar o ambien-
te educativo como instrumento da superação 
do racismo e não apenas da sua reprodução.

METODOLOGIA, DEBATE E 
RESULTADO
 
A metodologia adotada nessa emprei-

tada foi a da revisão bibliográfica. Para 
tanto, iniciamos a pesquisa com o levan-
tamento do estado da arte sobre as cate-
gorias envolvidas da temática, tais como 
a identidade, a socialização, a qualida-
de de vida, o racismo e a função da escola. 

Podemos constatar que o debate sobre a 
identidade negra na escola situa-se em dois 
prismas de entendimentos: a instituição es-
colar como instrumento de reprodução do ra-
cismo e, de outro lado, a instituição escolar 
como instrumento de superação do racismo. 

O resultado esperado deste artigo é diagnos-
ticar em que patamar metodológico, de enfoque 
e de produto final situam-se os projetos esco-
lares desenvolvidos pelos professores na rede 
municipal de ensino da cidade de São Paulo.

Na parte um discorremos sobre o debate 
em relação a identidade nas ciências huma-
nas, dando destaque para a sociologia e a 
psicologia. Deste modo, constatamos que na 
sociologia e na psicologia a categoria da iden-
tidade pessoal é tratada enquanto processo 
e produto das relações objetivas e subjeti-
vas dados pelo contexto e vivência pessoal.

Na segunda parte procuramos diagnos-
ticar as condições de vida da população 
negra em relação à renda, habitação e es-
colaridade e compará-la com as condições 
de vida da população branca. Sendo assim, 
ficou constatado a inferioridade da popu-
lação negra, no tocante à situação mate-
rial, em comparação à população branca.

Na terceira parte procuramos evidenciar o 
entendimento dos conceitos de etnia, raça e 
racismo, basilares para alcançar os objetivos 
desse empreendimento, sobretudo para de-
bater o mito da democracia racial no Brasil.  
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Na quarta e última parte verificamos as 
práticas escolares em relação ao debate 
da questão étnico-racial, particularmen-
te foi estudado os projetos disciplinares do 
corpo docente para a temática e sua con-
tribuição para a construção da identida-
de negra na instituição escolar no contex-
to da discussão sobre a função da escola.

O PROCESSO IDENTITÁRIO NAS 
CIÊNCIAS HUMANAS
 
A identidade é uma categoria intensamente 

estudada durante a história das ciências huma-
nas, particularmente, na sociologia, psicologia, 
filosofia e antropologia e seu florescimento 
acontece a partir dos movimentos na década 
de 60 e da globalização iniciada na década de 
50. No primeiro momento temos diversos mo-
vimentos sociais que implicam na construção 
da identidade e de acordo com Cardoso p.93 : 

                        
[...] os escritos sobre a geração de jovens 

dos anos de 1960 têm se caracterizado, des-
de então, por apontar a profunda mutação 
cultural produzida pelos diversos movimen-
tos daquele momento, ao mesmo tempo 
em que acentuam os efeitos dessas mudan-
ças sobre as gerações seguintes. Essas ge-
rações seriam herdeiras das mudanças ad-
vindas com os movimentos sociais daqueles 
anos, que prosseguem, em parte, nos anos 
de 1970: as transformações da imagem da 
mulher, com o feminismo; a liberação sexu-
al; as modificações na estrutura da família; 
a entronização do modo jovem de ser como 
estilo de vida; a flexibilização das hierarquias 
e da autoridade; a construção de novas re-
lações entre o adulto e o jovem e o adulto 
e a criança; a criação de um novo imaginá-
rio da fraternidade; a introdução do “novo” 
na política; a emergência das questões eco-
lógicas como se fossem também políticas, 
para ficar com algumas das referências mais 
destacadas (CARDOSO,1958/ 2010, p.93).

Nesse artigo adotaremos os viés da psico-
logia social e da sociologia e a primeira apro-
ximação que devemos fazer sobre o tema da 
identidade pessoal é buscar o seu conceito em 
um dicionário para termos uma referência ini-
cial. Nesse sentido, temos os seguintes defini-
ções: visão de si mesmo, imagem de si mesmo, 
a ideia que um indivíduo faz de si mesmo, es-
sência do sujeito, o self, enfim, quem sou eu? 

Na psicologia e na sociologia, o significado 
de identidade pessoal, alçam voos rasantes, 
indo além da visão inicial do dicionário. Po-
rém, cabe registrar, que tudo começou com o 
grande embate nas ciências sociais em torno 
da proposição da filosofia ao fazer a clássica 
indagação: se a pessoa poderia permanecer a 
mesma durante toda a sua vida apesar de to-
das as variáveis a que está sujeita. O resulta-
do a este postulado foi a elaboração de duas 
concepções que marcam as ciências sociais 
até hoje: a substancialista ou essencialista, li-
gada à psicologia, e a não substancialista ou 
sociológica. A primeira, afirma o caráter fixo, 
imutável, duradouro da identidade e segun-
do Rodrigues e Reino (2010), pp. 161 afirma:

                                  
Teorias dualistas sustentam que há algo em 

nós que é imutável e imaterial, que se con-
serva em face às transformações, o que fa-
ria de nós os mesmos ao longo do tempo. 
Tais teorias constituem a concepção clássica 
substancialista. De acordo com estas teorias, 
o indivíduo é concebido isoladamente, como 
possuidor de uma mente imaterial (res cogi-
ta), reconhecida como um centro organiza-
dor fixo. Nessa perspectiva, o indivíduo tem 
acesso privilegiado aos seus estados internos 
por meio de processos introspectivos solip-
sistas. Tais processos têm como base o dua-
lismo de substância que rompe a unidade do 
indivíduo promovendo uma cisão entre corpo 
e mente, ao considerá-los como substâncias 
de naturezas diferentes; uma material, outra 
imaterial. De acordo com essas teorias subs-
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tancialistas, algo imutável e imaterial consti-
tui um estado de identidade pessoal, que o 
indivíduo expressa como seu “eu” ou “ego”. 
Esse estado é um tipo de potência do indi-
víduo, que não precisa acessar diretamente 
para se constituir enquanto pessoa. Ele nas-
ce com esta substância, sendo assim algo 
inato (RODRIGUES e REINO, 2010,p. 161).

Identidade pessoal na psicologia social

A identidade é produto do cruzamento da 
história pessoal com a história social, a sua 
construção é um processo dinâmico e é de-
terminado pela vivência pessoal que implica 
o peso do contexto histórico e cultural. Nesse 
sentido, a construção da identidade desem-
boca em um eu provisório que é constante-
mente reformulado pelos processos sociais 
e determina aquilo que o autor chama de 
identidade metamorfose. Ciampa afirma que:

                             
Entende identidade como metamorfose, 

ou seja, em constante transformação, sendo 
o resultado provisório da intersecção entre a 
história da pessoa, seu contexto histórico e 
social e seus projetos. A identidade tem ca-
ráter dinâmico e seu movimento pressupõe 
uma personagem. A personagem, que, para o 
autor, é a vivência pessoal de um papel pre-
viamente padronizado pela cultura, é funda-
mental na construção identitária. As diferen-
tes maneiras de se estruturar as personagens 
resultam diferentes modos de produção 
identitária. Portanto, identidade é a articula-
ção entre igualdade e diferença. Identidade é 
movimento, porém, uma vez que a identidade 
pressuposta é reposta pelos ritos sociais, pas-
sa a ser vista como algo dado e não como se 
dando (RODRIGUES e REINO, 2010,p. 161).

A IDENTIDADE PESSOAL NA 
SOCIOLOGIA
 
Comecemos o entendimento do concei-

to e o processo de identidade na socio-
logia por meio do trabalho de Stuart Hall. 
Segundo ele há três concepções de iden-
tidade: a) sujeito do iluminismo; b) sujei-
to sociológico; c) sujeito pós-moderno.

 
De acordo com Hall, o sujeito do iluminis-

mo apresenta um centro único, imutável, fixo, 
com mesmidade e racional, portanto, diferen-
te do sujeito do feudalismo na idade média. 
Hall busca em pensadores como Descartes, 
Locke as bases dessas características e apon-
ta a reforma protestante, o renascimento e as 
revoluções científicas como elementos fun-
dantes desse sujeito. Hall p. 10-11 entende:

 
[...] o sujeito do Iluminismo estava baseado 

numa concepção da pessoa humana como 
um indivíduo totalmente centrado, unificado, 
dotado das capacidades de razão, de consci-
ência e de ação, cujo “centro” consistia num 
núcleo interior, que emergia pela primeira 
vez quando o sujeito nascia e com ele se de-
senvolvia, ainda que permanecendo essen-
cialmente o mesmo - contínuo ou “idêntico” 
a ele - ao longo da existência do indivíduo. 
O centro essencial do eu era a identidade de 
uma pessoa. Direi mais sobre isto em seguida, 
mas pode-se ver que essa era uma concepção 
muito “individualista” do sujeito e de sua iden-
tidade (na verdade, a identidade dele: já que o 
sujeito do Iluminismo era usualmente descri-
to como masculino) - (HALL, 2006, p. 10-11)
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O conceito de identidade ou sujeito so-
ciológico é marcado pela introdução das 
relações sociais e a cultura como elemen-
tos determinantes do processo identitá-
rio, porém, permanecendo centrado, uni-
ficado e único. Desse modo, entra em cena 
a teoria sociológica dos interacionistas 
simbólicos como Mead e Cooley que pos-
tularam a construção do eu por meio da in-
terconexão do mundos subjetivo e objetivo. 

  
Para finalizar essa seção vamos tomar os con-

ceitos de identidade individual em Giddens e 
Bauman, ambos reconhecidos no campo da 
sociologia e com pertinentes obras no tema no 
contexto da modernidade. O primeiro analisa 
a alta modernidade ou modernidade tardia e 
o segundo analisa a modernidade líquida para 
construírem os seus conceitos de identidade. 

  
É importante que se diga, inicialmente, 

que Guiddens trata a modernidade tardia 
como a radicalização ou consequências das 
características fundantes da modernidade: 
o capitalismo, o industrialismo, a vigilân-
cia e o poder militar. A radicalização dessas 
dimensões da modernidade trazem à tona 
uma nova configuração da auto identidade, 
distanciando–se da identidade das socieda-
des pré-tradicionais. Para cunhar o entendi-
mento de identidade, o autor, produz vários 
conceitos referentes a alta modernidade, tais 
como, desencaixe, reencaixe, sistemas peri-
tos, reflexibilidade e outros. Desse modo, se 
faz necessário entendê-los para apontarmos 
o que o sociólogo concebe por identidade. 

 
O conceito de desencaixe refere-se à des-

conexo no tempo-espaço na alta moder-
nidade. Exatamente, quer dizer que que a 
dimensão local não é o único fator de de-
terminação de significação das ações hu-
manas; o reencaixe é a dimensão global da 
determinação de significação das relações 
sociais. Portanto, a globalização e suas tec-

nologias está determinando a intercone-
xão espacial dos países e contribuindo para 
o surgimento de novas representações dos 
indivíduos sobre si (GIDDENS, 1991 p. 35). 

A maneira de pensar, de viver e de construir 
as suas identidades é posto pelos diversos 
discursos disponíveis pelos sistemas peritos 
da era da globalização. Guiddens aponta as 
narrativas dos livros de autoajuda, os estilos 
de vida para a composição do eu na moderni-
dade tardia. O que fazer? Como agir? E Quem 
ser? São questões cada vez mais importantes e 
presentes no nosso cotidiano Giddens (2002).

  
A partir dos conceitos supra descritos, é 

possível delinear o entendimento de iden-
tidade individual composto por Giddens. A 
identidade é uma construção individual in-
cessantemente formulada de acordo com 
a radicalização da reflexividade e por meio 
dos sistemas peritos. Sendo assim, o encai-
xe e o desencaixe permitem, por meio da 
globalização e seus meios de comunicação e 
transportes, a disposição ao indivíduo diver-
sos discursos que determinam a construção 
de diferentes narrativas da autobiografia.  

  
A identidade nas sociedades pré-modernas 

pressupunha a atribuição dada pelos papéis 
sociais que cada classe social desempenha-
va, portanto, era algo rígido (sólido) e imutá-
vel. Na primeira modernidade, a identidade é 
construída pelo esforço individual, é uma re-
alização e continua sólida, fixa e desvencilha-
dos; era um projeto de vida (BAUMAN, 1999).

 
O que está em jogo na modernidade líquida 

não é mais este contexto acima demonstra-
do. A solidez se desfez, a “ambivalência tor-
nou-se uma valor”, o consumo e a sedução 
ocupam o lugar da produção como elemen-
to organizador da sociedade. Desse modo, a 
construção da identidade tornou-se constan-
te, mutável, fluida, aberta, frágil, incompleta, 
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sem tédio e deve ser formada a partir do con-
sumo de bens descartáveis (BAUMAN, 1999). 

 
Estão reunidas, até aqui, considerações sufi-

cientes para considerar o conceito de identida-
de pessoal em Bauman. Para ele, o conceito é 
uma construção individual que está vinculado 
aos acontecimentos da modernidade líquida, 
em particular da globalização e suas tecnolo-
gias. Portanto, a identidade atual é construí-
da constantemente e a partir do consumo e 
das comunidades estéticas e não vindouras.

 
 As condições sociais do negro no Brasil e a 

identidade pessoal
 
 De acordo com Minayo, Hartz e Buss, o 

conceito de qualidade de vida é uma cons-
trução social e polissêmico nas ciências hu-
manas e biológicas, portanto, eminentemen-
te humana e de grande relatividade. “Quanto 
mais aprimorada a democracia, mais ampla é 
a noção de qualidade de vida, o grau de bem-
-estar da sociedade e de igual acesso a bens 
materiais e culturais” (Olga Matos, 1999). 

A relatividade do conceito de qualidade 
de vida envolve três aspectos: o histórico, 
o cultural e o de classes sociais. O primeiro 
aspecto refere-se aos diferentes critérios de 
qualidade de vida no tempo de uma mesma 
sociedade conforme os seus níveis díspares 
de desenvolvimento econômico e social. O 
segundo aspecto do conceito está relaciona-
do aos valores e necessidades hierarquizados 
e construídos pelos povos a partir de suas 
tradições. Por fim, o terceiro aspecto envol-
ve os padrões e as concepções das diferentes 
estratificações sobre o bem estar individual 
e toma o padrão de vida da classe superior 
como referência (Minayo, Hartz e Buss, 2000). 

Pereira, Teixeira e Santos, 2012 utilizam 
citam as quatro abordagens utilizadas para 
conceituar o termo qualidade de vida: econô-
mica, psicológica, biomédica e geral ou holís-
tica. A primeira abordagem adota indicadores 
socioeconômicos para construir o conceito 
de qualidade de vida; a segunda abordagem 
utiliza critérios subjetivos do indivíduo em re-
lação às suas vivências para definir o concei-
to; na terceira abordagem o conceito de qua-
lidade de vida está associado à saúde, ou seja, 
a capacidade de viver; a última abordagem, a 
holística, é multidimensional e deve utilizar 
diversos componentes para a sua construção.

Nessa seção, adotaremos a abordagem 
socioeconômica para a definição do con-
ceito de qualidade de vida. Para tanto, uti-
lizaremos os indicadores da renda, da esco-
laridade e da habitação como referenciais 
para medir o bem estar da população negra.

 RENDA
 
É esclarecedor a apresentação de indica-

dores sociodemográficos brasileiros para evi-
denciar as diferenças nas condições de vida 
entre a população negra e branca. Como 
também, para entender as condições mate-
riais enquanto elemento base a construção 
do preconceito racial no nosso país. Nesse 
sentido, a renda, os arranjos familiar, a qua-
lidade da moradia e a escolaridade são pres-
supostos fundamentais para analisar a quali-
dade de vida de segmentos marginalizados da 
sociedade. Arranjos familiares estabilizados, 
com rendimentos apropriados, associados a 
moradias com boas condições de espaço e 
de boa situação sanitária e boa escolaridade 
representam dados importantes para acabar 
com a pobreza e garantir a ascensão social.
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Podemos concluir da análise da tabela supra citada que população economicamen-
te ativa negra tem uma renda per capita menor do que a população economicamen-
te ativa branca em todas as faixas salariais apresentadas na tabela seja para os dados de 
2001 como para 2012, apesar do quadro apresentar alguma evolução. Desse modo, 
também podemos afirmar que tal configuração compromete o poder aquisitivo des-
sa população, consequentemente, a sua qualidade de vida e tornando-os vulneráveis.

ESCOLARIDADE
No contexto da busca pela situação social dos negros no Brasil, va-

mos observar e analisar a tabela de escolaridade dos segmentos populacio-
nais brancos e negros, apresentados nos períodos de 2001/2011 2 2009.
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A análise da primeira tabela permite afirmar que a assiduidade dos negros nas mo-
dalidades de ensino apresentadas é bastante inferior da escolaridade dos bran-
cos, tanto para 2001 quanto para 2011. No quesito escolaridade a média de anos es-
tudados da população fica aquém do nível de escolaridade da população branca.

 
 HABITAÇÃO

O IBGE considera que as boas condições de moradia dependem de um conjun-
to de fatores combinados, a saber: construção de alvenaria ou madeira tratada, com te-
lhas ou lajes; acesso a água potável com canalização, coleta de esgoto e lixo; máxi-
mo de duas pessoas por dormitório com banheiro no domicílio; e acesso à telefonia e 
eletricidade. Uma moradia com boas condições tem que atender a todos estes crité-
rios, o que torna o indicador bem rigoroso, especialmente em relação às áreas rurais.

Observemos o quadro, leiamos o fragmento e a reportagem que seguem. Quadro 1.

FRAGMENTO

 “.. a tabela do IBGE apresenta a evolução dos registros de subnormalidade nos cen-
sos demográficos brasileiros. Nos últimos trinta anos houve uma evolução conside-
rável do fenômeno no país, com um incremento de aproximadamente 9,2 milhões de 
habitantes em situação de precariedade urbana e habitacional característico desta ti-
pologia de acordo com os dados do censo. Em 1980, por exemplo, a população em aglo-
merados subnormais consistia em 3,56% da população total, enquanto em 2010 cor-
responde a 6,01%, ou seja, 11,4 milhões de pessoas” ( Mation, Nadalin, Krause de 2009).
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REPORTAGEM

Negros são maioria nas favelas, segundo es-
tudo do Ipea

                                  
Apesar de reconhecer que nos últimos 15 

anos houve uma melhoria nas condições de 
habitação no Brasil, a pesquisa Retrato das 
Desigualdades de Gênero e Raça, divulgada 
hoje (16) pelo Instituto de Pesquisa Econô-
mica Aplicada (Ipea), aponta que ainda é per-
ceptível a diferença entre negros e brancos, 
especialmente no que diz respeito aos domi-
cílios localizados em assentamentos subnor-
mais, ou seja, favelas e assemelhados. Entre 
1993 e 2007, o percentual de residências que 
se encontravam em favelas ou semelhantes 
passou de 3,2% para 3,6%. É um percentual 
considerado baixo, mas que representa um 
universo de 2 milhões de domicílios, ou pelo 
menos 8 milhões de pessoas. Consideran-
do a distribuição de acordo com o chefe da 
família, tem-se que 40,1% dessas casas são 
chefiadas por homens negros, 26% por mu-
lheres negras, 21,3% por homens brancos e 
11,7% por mulheres brancas. De acordo com 
o estudo, essa distribuição mostra a predomi-
nância da população negra em favelas, o que 
reforça a sua maior vulnerabilidade social. 
Outro ponto analisado, referente à condição 
de habitabilidade da população, é o adensa-
mento excessivo, ou seja, o número muito 
grande de pessoas na residência. Os valores 
são considerados baixos (5% em 2007) e vêm 
se reduzindo (eram 10% em 1993). No entan-
to, também nesse aspecto é marcante a de-
sigualdade de raça e gênero. Se apenas 3% 
dos domicílios chefiados por brancos se en-
contram nessa situação, entre as famílias com 
chefes negros o percentual mais que dobra, 
chegando a 7%. Também são mais comuns os 
domicílios excessivamente habitados quando 
é o homem quem chefia: 5,1% contra 4,5% 
nas famílias chefiadas por mulheres. No que 
diz respeito a acesso de serviços básicos, os 

dados da pesquisa mostram que 98% dos do-
micílios urbanos já contam com coleta de lixo, 
um crescimento da cobertura que já era con-
siderada alta em 1993, com 85%. Não chega 
a ser observada uma diferença significativa 
entre as residências chefiadas por homens ou 
mulheres. Já entre as famílias chefiadas por 
negros e brancos, a diferença é de três pon-
tos percentuais (96,7% e 99%, respectiva-
mente). No entanto, o aumento da cobertura 
do serviço de coleta foi mais intenso entre 
as famílias negras (21 pontos percentuais) e 
também as que estão em situação de pobreza 
(25 pontos). O serviço que oferece a menor 
cobertura populacional é o de esgoto sanitá-
rio, apesar de ter crescido quase 13 pontos 
no período analisado pelo estudo, chegan-
do a um percentual de 82,3% dos domicí-
lios. Ao contrário do que ocorre com a coleta 
de lixo, as diferenças entre famílias negras 
e brancas são mais visíveis. Se entre as pri-
meiras a cobertura era de 76% em 2007, nas 
outras era de 88% ( ZENKER 16/12/2008).

As três fontes de informações, supraci-
tadas, permitem afirmar que a situação da 
população negra em relação à moradia é 
bastante preocupante e revoltante. A ren-
da insuficiente não permite a melhoria das 
condições de vida. A baixa escolaridade não 
permite melhor inserção no mercado de 
trabalho. A moradia “subnormal” não per-
mite o cumprimentos das funções do IBGE. 
A conclusão final é que a população negra 
carrega o estigma da pobreza e que incre-
menta o preconceito racial no nosso país.

 
Raça, racismo e etnia
O conceito de raça do ponto de vista bio-

lógico está definitivamente descartado, 
desconsiderado pelo conhecimento da me-
dicina. Há um amplo consenso entre antro-
pólogos e geneticistas humanos de que, do 
ponto de vista biológico, raças humanas não 
existem. Em outras palavras, as categorias 
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‘raciais’ humanas não são entidades biológi-
cas, mas construções sociais (Pena, 2005). 
Corroborando, (Munanga 2003) afirma: 

                               
[...] um aspecto importante a ser destaca-

do é o resultado da combinação dos progres-
sos científicos da genética humana, biologia 
molecular, bioquímica, que chegaram à con-
clusão de que a raça não é uma realidade 
biológica, mas sim apenas um conceito aliás 
cientificamente inoperante para explicar a di-
versidade humana e para dividi-la em raças 
estanques. Ou seja, biológica e cientificamen-
te, as raças não existem  (MUNANGA 2003).

A diversidade morfológica ou física é um 
dado que contém uma explicação científi-
ca, porém, todos os seres humanos têm uma 
mesma origem, a africana. A variedade física 
humana é o resultado das adaptações do seu 
organismo às diferentes condições naturais 
da Terra durante o processo de emigração 
da África para os diversos recantos do nos-
so planeta. A construção social da inferiori-
dade entre os seres de fenótipos diversos é 
uma questão ideológica e com fins de domi-
nação, iniciadas predominantemente pelos 
pensadores dos séculos XVIII e XIX.  Por-
tanto, apesar do fim científico do conceito 
de raça, ainda persiste na representação e 
imaginário popular a classificação de me-
lhor e pior ser humano no tocante a morfo-
logia física. Munanga (2003), declara que:

                            
[...] se os estudiosos dos séculos XVIII-XIX 

e a radiologia do século XX tivessem finca-
dos seus trabalhos apenas à classificação dos 
grupos humanos em razão das características 
físicas, eles não teriam certamente causado 
nenhum danos à humanidade. Infelizmente, 
desde o início, eles se deram o direito de es-
tabelecer uma escala de valores entre as cha-
madas raças, ou seja, ergueram uma relação 
íntima entre os traços físicos e as qualidades 

psicológicas, morais, intelectuais e culturais. 
Assim, os indivíduos da raça “branca”, foram 
sancionados coletivamente superiores aos 
da raça “negra” e “amarela”, em função de 
suas características físicas hereditárias e mais 
aptos para dirigir e dominar as outras raças, 
portanto, principalmente a negra mais es-
cura a mais sujeita à escravidão e a todas as 
formas de dominação (MUNANGA,  2003).

 
O conceito de racismo adotado nessa seção 

advém dos estudos seminais de Munanga. 
Trata-se de uma construção social iniciada 
nas academias universitárias, com fins ideoló-
gicos e consequentemente, visando a domi-
nação socioeconômica e cultural dos brancos 
sobre os negros. A sua principal característica 
é a suposição de superioridade de um raça 
sobre a outra. Munanga (2003), declara que:

                                    
[...] o racismo seria teoricamente uma ide-

ologia essencialista que postula a divisão da 
humanidade em grandes grupos chamados 
raças contrastadas que têm características 
físicas hereditárias comuns, sendo estas úl-
timas suportes das características psicoló-
gicas, morais, intelectuais e estéticas e se 
situam numa escala de valores desiguais. O 
racismo é essa tendência que consiste em 
considerar que as características intelec-
tuais e morais de um dado grupo são supe-
riores e originárias de suas características 
físicas ou biológicas (MUNANGA, 2003)

Ainda, de acordo, com Munanga  (2003) a ori-
gem do racismo remete a um segundo momento:

                               
 A Segunda origem do racismo tem uma his-

tória conhecida e inventariada, ligada ao mo-
dernismo ocidental. Ela se origina na classifi-
cação dita científica derivada da observação 
dos caracteres físicos (cor da pele, traços mor-
fológicos). Os caracteres físicos foram consi-
derados irreversíveis na sua influência sobre 
os comportamentos dos povos. Essa mudan-
ça de perspectiva foi considerada como um 
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salto ideológico importante na construção 
da ideologia racista, pois passou-se de um 
tipo de explicação na qual o Deus e o livre 
arbítrio constitui o eixo central da divisão da 
história humana, para um novo tipo, no qual 
a Biologia (sob sua forma simbólica) se eri-
ge em determinismo racial e se torna a cha-
ve da história humana (MUNANGA  (2003)

Por fim, em um terceira etapa do processo 
de construção do racismo, a sua solidificação 
acontece no fim do século passado e início 
deste século. “O racismo não precisa mais do 
conceito de raça no sentido biológico para 
decretar a existência das diferenças insuperá-
veis entre grupos estereótipos, o estudo sobre 
o racismo hoje deve integrar outros tipos de 
essencialização, em especial a essencialização 
histórico-cultural. Estamos também entrando 
no novo milênio com a nova forma de racismo: 
o racismo construído com base nas diferen-
ças culturais e identitária” Munanga (2003). 

A CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE 
NEGRA NA ESCOLA: Conceitos de 
socialização e função da escola

 A sociologia da educação tratou o tema da 
socialização com bastante intensidade duran-
te a sua história. O produto de tal debate foi 
a elaboração de teorias que podemos resumir 
em duas correntes: a reprodutivista e a inte-
racionista. A primeira refere-se ao trabalho de 
Durkheim que a educação do indivíduo tinha 
como objetivo à integração social por meio de 
uma formação normativa e moral, ou seja, em-
butir no indivíduo os valores morais da socie-
dade sem que este tivesse margem para a dis-
cordância. Desse modo indivíduo e sociedade 
comungavam e se identificavam dos mesmos 
princípios e valores, isto é, a educação escolar 
exerce uma forte e decisiva coerção social. A 
corrente interacionista foi construída a partir 
dos trabalhos de Peter Berger e Thomas Lu-
ckmann e, principalmente, de François Dubet 

e Bernard Lahire. Essa concepção, principal-
mente dos dois autores citados, entende que 
na atual modernidade, estudada por Giddens, 
a presença da cultura de massas e da globa-
lização e suas novas tecnologias apresentam 
novas instâncias de socialização, tal como a 
mídia. Sendo assim, a experiência do sujei-
to a partir da heterogeneidade de modos de 
orientação social determinam várias lógicas 
de ação e o distanciamento/inadequação do 
sujeito às determinações sociais. Portanto, a 
socialização é constante e um processo de in-
teração entre os mundos objetivo e subjetivo.

Concluímos que o processo de socialização 
é o espaço privilegiado da transmissão social 
dos sistemas de valores, dos modos de vida, 
das crenças e das representações, dos pa-
péis sociais e dos modelos de comportamen-
to. Este processo de aprendizagem varia de 
acordo com o universo de socialização, for-
çosamente diferente segundo a origem so-
cial da criança, definida pela sociedade onde 
ela vive, pela classe social a que pertence e 
pelo grupo familiar. A escola funciona como 
fator de unificação, ou seja, o objetivo é 
o consenso ou a coesão social por meio da 
difusão de valores e de normas que se pre-
tende sejam comuns a todos os membros 
de uma sociedade. As instituições de socia-
lização, especialmente a escola, desempenha 
o papel de guardiãs e de difusoras de uma 
espécie de síntese dos valores hegemôni-
cos que formam o consenso indispensável à 
vida social. No entanto, devemos apontar o 
caráter dialético vivido na escola onde há a 
resistência ao papel reprodutivista da insti-
tuição, ou seja, mediante às novas instâncias 
de socialização dadas pela globalização e suas 
tecnologias, os estudantes resistem às impo-
sições sociais por meio de suas experiências 
constroem uma socialização de mão dupla.

A função social da instituição escolar foi e 
é bastante discutida nas ciências sociais. Al-



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

679

thusser, Hannah Arendt, Mészáros e Bourdieu 
são tomados neste artigo como pensadores 
sociais que entendem a instituição escolar a 
partir da teoria social da reprodução. O pri-
meiro pensador, francês, cunha a expressão o 
aparelho ideológico de estado escolar e afir-
ma que esse lexical deve ser entendido como 
um sistema, dentre os vários que compõem 
o Estado, que tem como objetivo reprodu-
zir as relações de produção de exploração. A 
segunda pensadora, a alemã Hannah Arendt, 
analisou a função social da escola por meio 
do seu conceito de responsabilidade coleti-
va, construído a partir do conceito de homem 
como sujeito de sua própria história formu-
lado por Karl Marx. Hannah Arendt (1999; 
2004; 2009), preocupada com o fenômeno 
do totalitarismo que mata a política como 
ação humana capaz de se opor à tirania e de 
vencê-la, formula a ideia de que todos somos 
responsáveis pelo sentido coletivo das insti-
tuições públicas necessárias ao bom funcio-
namento do Estado democrático de direito. O 
terceiro pensador, o húngaro Mészáros (2008, 
p. 15), conclui que a educação tornou-se mais 
uma peça do processo de acumulação de ca-
pital e de estabelecimento de um consenso 
que torna possível a reprodução do injusto 
sistema de classes e não de ser a alavanca 
essencial para a mudança social.  Bourdieu 
assinala que a escola continua sendo elitista 
e autoritária, não levando em conta a origem 
social do estudante em relação a classe so-
cial, etnia, sexo e condições de vida; conse-
quentemente operando como reprodutivista. 

A escola como reprodutora: os livros 
O estado da arte sobre a reprodução do ra-

cismo na escola por meio dos livros escolares 
é bastante rica, esclarecedora e pertinente. 
Já na década de 1950 surgiram os seminais 
trabalhos de Florestan Fernandes, Fernando 
Henrique Cardoso e Otávio Ianni sobre os 
preconceitos e estereótipos raciais em livros 
didáticos; o livro sobre patriotismo e precon-

ceito racial em livros didáticos de Dante Mo-
reira Leite; Valores e estereótipos em livros 
de leitura” de Bazzanella (1957) e a pesqui-
sa Estereótipos e valores nos compêndios de 
História destinados ao curso secundário bra-
sileiro  de Hollanda, 1957).  Tais trabalhos che-
garam em comum a seguinte conclusão sobre 
as formas assumidas de preconceito:  “carac-
terização de personagens negros em situação 
social inferior; superioridade da raça bran-
ca em beleza e inteligência; postura de des-
prezo e/ou piedade em relação aos negros”.

A escola como reprodutora: a prá-
tica do professor e outros agentes

Trindade (1994) em sua dissertação de mes-
trado realiza uma pertinente pesquisa sobre o 
racismo no cotidiano da escola, apesar do fada-
do mito da democracia racial no Brasil. Estuda 
os pormenores, as delicadezas e as cruelda-
des do cotidiano escolar em relação a mate-
rialização do racismo nas práticas dos agen-
tes escolares, sobretudo, do corpo docente.

A autora descobre que a concessão da vaga 
para a matrícula procedia a uma indagação so-
bre a cor da pele, a religião, se tem pai, onde 
mora. Como também, reflete sobre o uso do 
uniforme para esconder as diferenças de ren-
da e estilos de se vestir. Além disso, a autora 
destaca ao modo militar como acontece a loco-
moção do corpo discente pela escola. Portan-
to, fica explícito o controle, a hierarquização 
e a classificação conforme aponta Foucault. 

Trindade estuda que a escolha da clas-
se é realizada a partir de uma idealização 
preconceituosa, por exemplo, as turmas 
“branquinhas, limpinhas, dóceis, interessa-
das”. No tocante ao planejamento, o racis-
mo explicita-se na medida em que há uma 
idolatria pelo conhecimento sistematizado 
em detrimento ao conhecimento popular.

       



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

680

A ESCOLA COMO LIBERTADORA: AS 
PRÁTICAS DO PROFESSOR
Gomes e Jesus (2013) em artigo pertinen-

te de trabalho de pesquisa sobre as práticas 
escolares em relação ao cumprimento da Lei 
10.639/2003 que define as Diretrizes Curricu-
lares Nacionais para a Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana revelou que:

A LEGISLAÇÃO DEU A GARANTIA 
DE QUE O TRABALHO REALIZADO 
ATÉ ENTÃO ESTAVA JUSTIFICADO E 
REFERENDADO;

As unidades escolares com práticas de gestão 
democrática tiveram maior envolvimento dos 
professores em trabalhos sobre a questão racial.

Há simultaneamente na mesma uni-
dade escolar trabalhos sobre a temáti-
ca racial significativos e professores que 
não dominam a temática e até mesmo 
desconhecem a legislação pertinente.

Em unidades escolares em que o mito da 
democracia está impregnado no corpo docen-
te, as práticas sobre a temática se tornaram 
mais individualizadas e há pouco investimen-
to na formação sobre as questões étnicas. 

 “A sustentabilidade das práticas pedagógicas 
está estreitamente relacionada com algumas 
características mais gerais da própria esco-
la:(a) a gestão escolar e de seu corpo docente; 
(b) os processos de formação continuada de 
professores na temática étnico-racial; e (c) a 
inserção no PPP. Não se pode esquecer o peso 
da cultura escolar, a organização dos tempos 
e espaços, bem como a materialidade da esco-
la e sua relação com as práticas observadas”.

O desinteresse de parte considerável do cor-
po docente sobre a temática também incide 
sobre outros temas políticos e pedagógicos.

Coelho e Coelho (2013), em outro arti-
go muito pertinente sobre a questão ra-
cial, consideram as práticas dos profes-
sores pesquisadas bastante significativas, 
apesar da necessidade de superação de di-
versos erros nos modos de abordagem da 
temática.  Elas são interpretadas abaixo.

A superficialidade como as temáticas fo-
ram tratadas necessitam de uma melhor for-
mação do corpo docente sobre a questão. 
A fundamentação eurocêntrica no trato dos 
temas relacionados a África é grave falha de 
abordagem; consequentemente as crianças 
assimilam e reafirmam uma visão precon-
ceituosa e distorcidas dos valores morais e 
éticos da história africana. “Ademais, ela fa-
vorece a compreensão do fato da escravi-
dão como decorrente de uma condição ét-
nica e não de uma circunstância histórica”.

 
Ainda no aspecto da superficialidade no 

trato dos projetos sobre a temática racial, os 
autores, supracitados, apontam a falta de um 
aporte teórico-metodológico para a aborda-
gem do tema. Desse modo, não há uma in-
trojeção das informações e uma mudança de 
comportamento por parte dos alunos envol-
vidos no projeto. Mesmo porque a temática é 
tratada de maneira esporádica e festiva. Para 
agravar as falhas do processo dos projetos 
sobre a questão racial notamos que o produ-
to final dos projetos ficam apenas no enfoque 
moral, demonstrando a falta de conhecimen-
to histórico para a desconstrução do racismo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O conceito de identidade utilizado neste artigo para o entendimento da formação da iden-

tidade étnica-racial é produto do entrelaçamento da dimensão subjetiva da psicologia e da di-
mensão objetiva da sociologia. Portanto, a identidade do negro e da negra no Brasil é resultado a 
interpelação entre os processos subjetivos e objetivos da história pessoal. Deste modo, deve-se 
levar em consideração os contextos sociais, culturais e históricos da sociedade onde o negro está 
inserido para compreender o processamento contínuo desses modos de pensar sentir e agir.

No caso brasileiro, os estudos aqui demonstrados, apontam que a criança e o adolescente ne-
gros chegam à escola, conscientes ou não, de estereotipias que são construídos pela ideologia 
dominante. Dentre as marcas da população negra, em particular do estudante negro, está o pre-
conceito à pobreza que assola grande parte desse contingente étnico. De outro lado, uma segun-
da marca difusa e que assenta a etnia negra no nosso país é o complexo de inferioridade do negro 
em relação ao branco, explicitados conforme os dados estatísticos registrados neste trabalho. 

O estudante ao chegar a escola se depara com duas possibilidades de tratamento do ra-
cismo no Brasil, ou seja, a sua reprodução pelo sistema educacional e seus agentes ou a 
sua superação do racismo por meio de práticas singulares e propositivas de projetos pe-
dagógicos coletivos que atuam no sentido da desconstrução do preconceito étnico-racial.

A reprodução do racismo dentro da escola interessa às classes dominantes que tentam 
preservar a sua hegemonia política e seus interesses socioeconômicos, para tanto, usam 
a instituição escolar como aparelho ideológico de estado. Na perspectiva dialética temos 
a luta dos professores e demais agentes escolares que sonham e tentam concretizar uma 
nova sociedade, desprovida de injustiças sociais, por meio de projetos pedagógicos de-
monstram as contradições da sociedade e suas causas no tocante ao racismo no Brasil.

A análise das práticas inovadoras dos professores em relação à temática deste artigo sugere 
que há a necessidade de superação de alguns erros dos projetos pedagógicos quando tratam 
da questão étnico-racial. O primeiro aspecto é a urgência de sair da superficialidade dado ao 
tratamento da questão étnico-racial, a partir da adoção de um aporte teórico e metodológico 
pertinente à temática. O segundo aspecto a ser corrigido é considerar a premência da capaci-
tação profissional do docente por meio de programas educacionais que incentivem a forma-
ção em serviço ou por esforço próprio relativos à temática racial e outras questões, ou seja, a 
necessidade de instrumentalizar o professor para a sair de uma abordagem superficial. O ter-
ceiro aspecto envolve a necessidade de escolher acertadamente o modelo de apresentação 
do produto final conforme as faixas etárias e o seu nível de cognição. O quarto aspecto está 
associado a necessidade de combater o tratamento dessa temática às datas comemorativas e 
inseri-las nos conteúdos programáticos dos componentes curriculares. Finalmente, o último 
aspecto refere-se ao processo de aprendizagem, dado pelo projeto, que exige uma mudança de 
comportamento dos envolvidos em relação às visões conservadoras da questão étnico-racial.
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A INFLUÊNCIA DA LITERATURA INFANTIL FOMENTANDO O DESPERTAR 
LEITOR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Vivemos um momento histórico e cultural ímpar, um paradoxo na pequena infância, 
onde se encontra esta etapa inicial da Educação Básica, ou seja, a Educação Infantil se evidencia 
em destaque, e tornou-se objeto de muitos estudos, pesquisas e autoconhecimento. Contudo, 
verifica-se nessa fase da infância muito importante a ênfase nos campos de aprendizagem, 
por isso, não podemos deixar de perceber que é fundamental não só da literatura presente 
na infância. Sendo que a criança é o centro do processo de aprendizagens, um ser curioso e 
potente que é capaz de desenvolver-se e aprender através do conhecimento construído à 
partir de suas vivências lúdicas no cotidiano da Educação Infantil, tem o papel de promoção 
do maravilhamento e encantamento lúdico, no qual, a criança com sua curiosidade da infância 
poderá encontrar as soluções para os desafios e entraves cotidianos do universo que se 
encontra inserida.

Palavras-chave: Literatura Infantil;  Infância;  Formação;  Educação infantil.
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INTRODUÇÃO
 
Levando em consideração as diferentes in-

fâncias históricas e culturais que vivenciam 
concomitantemente a Educação Infantil, de-
vemos destacar a importância fundamental 
que a Literatura exerce sobre a vida huma-
na, e em especial para a criança pequena. Em 
vista dos argumentos, queremos aprofundar 
de que maneira a literatura poderá afetar 
não só a criança na pequena infância, como 
também paulatinamente para vida inteira.

 
Entende-se que, para que o professor tenha 

propriedade ao ensinar a criança sobre Litera-
tura Infantil, é preciso que ele revisite sua for-
mação inicial e continua efetivando seus direi-
tos e aprendizagens e desenvolvimento podem 
ser efetivados na prática na Educação Infantil.

 
Tendo em vista os aspectos observados, 

cabe a todos educadores da infância investir 
no conhecimento teórico, como também revi-
sitar as memórias da própria infância, fazendo 
uma reflexão para saber qual a melhor manei-
ra de mediar o ensino da Literatura Infantil na 
Educação Infantil, considerando a Educação 
Infantil que queremos construir. Dessa forma 
ter consciente a Influência da Literatura Infan-
til fomentando o despertar leitor na Educação 
Infantil, e de forma objetiva de aprendizagem.

 
Em virtude do que foi mencionado, o ob-

jetivo específico desse trabalho é destacar a 
criança como agente transformador da his-
tória, através do acesso as práticas culturais.

 
Por fim, para ter uma ação docente com 

prosperidade ao mediador o ensino de Li-
teratura Infantil na pequena infância preci-
samos considerar as vivências dessa criança 
no contexto em que se encontra inserida, 
percebendo quais os benefícios que a Lite-
ratura poderá causar na pequena infância.

 

Se através da Literatura infantil a criança 
poderá resolver entraves do dia a dia, for-
mando assim sua própria identidade, sendo 
através do estímulo a criança se intimidar que 
universo de maravilhamento que é a literatu-
ra infantil. Porém, nem todos, da Instituição 
de Educação Infantil conhecem os benefícios 
de ser ler uma obra literária para a criança 
pequena cotidianamente, podendo desen-
volver sua própria compreensão de mundo.

 
Assim, abordaremos essa pesquisa de forma 

teórica, com embasamento em grandes estu-
diosos da Literatura Infantil, Coelho (2000), 
Abramovich (1993), Amarilha (1993), Elias José 
(2009) e outros documentos tal qual Referen-
cial Curricular Nacional de Educação Infantil 
(1998), Orientações Curriculares, Expectati-
vas de Aprendizagens, Orientações Didáticas 
da Educação infantil (2007) e BNCC (2018) 
entre outros documentos de referências.

   
PERCURSOS DA LITERATURA 
INFANTIL

Partindo do pressuposto que vivencia-
mos na contemporaneidade diferentes in-
fâncias na Educação Infantil. Infâncias que, 
se apresentam em contraste com as infân-
cias de décadas anteriores, com crianças 
ativas com o universo tecnológico, advin-
das de famílias singulares da atualidade.

 
Nesse sentido constituindo nova concep-

ção de criança e pequenas infâncias ímpares. 
Kuhlmann Júnior (2001) destaca que, “pen-
sar a criança na história significa considerá-la 
como sujeito histórico e isso requer compre-
ender o que se entende por sujeito histórico”. 
Pensar as crianças concretas, na sua materia-
lidade, no seu nascer, no seu viver ou morrer, 
expressam a inevitabilidade da história e nela 
se fazem presente nos diferentes momentos.
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Atualmente, verifica-se a necessidade da 
Educação Infantil se constituir em espa-
ços contemplados para as vivências des-
sas infâncias, privilegiando a criança pe-
quena com atividades que compõe campos 
de experiências para o seu pleno desen-
volvimento, sendo a Educação Infância 
fase essencial de aprendizagens diversas. 

 
Contudo, verifica-se que muitos campos de 

aprendizagem a serem desenvolvidos nessa 
primeira etapa da Educação Básica. Entre os 
campos que se destacam, a literatura infantil 
por ser uma forma de transmissão de valores 
culturais e históricos de diferentes gerações 
para gerações, favorecendo a construção da 
identidade da criança, sendo que, recente-
mente através de pesquisas, afirma-se que a 
literatura pode formar a mente humana, as-
sim contribuindo para aprendizagem infantil.

 
De acordo com Coelho (2000). A Litera-

tura Infantil é, antes de tudo, literatura: ou 
melhor é arte: fenômeno de criatividade 
que representa o mundo, o homem, a vida, 
através da palavra, na verdade ela funde os 
sonhos com a vida prática, o imaginário e o 
real, as ideias e suas possíveis realizações.

 
A autora enfatiza que, através da literatura 

possibilita a criança a vivenciar ludicamente 
no cotidiano a resolução de entraves, o so-
nho do impossível através do imaginário en-
tre outros sentimentos que se desenvolve 
na infância. Sendo assim, o desenvolvimento 
do imaginário na pequena infância, ou seja, 
na Educação infantil quando vivenciado co-
letivamente, envolve as crianças com ideias, 
tornando-as transformadoras de situações, 
na qual utilizam e interpretam o mundo e o 
contexto no qual se encontram inseridas.

 

Destaca Abramovich (1977), quando as 
crianças ouvem histórias, passam a visualizar 
de forma mais clara, sentimentos, que têm em 
relação do mundo, as trabalham problemas 
existenciais típicas da infância como medo, 
sentimento de inveja, de carinho, curiosidade, 
dor, perda, além de inserirem infinitos assuntos.

                              
[...] ler histórias para crianças, sempre, sem-

pre [...] É poder sorrir, rir, gargalhar com as situ-
ações vividas pelos personagens, com a ideia 
do contar ou com o jeito de escrever dum au-
tor, então poder ser um pouco cúmplice desse 
desenvolvimento de humor, de brincadeira, de 
divertimento [...] É também suscitar o imagi-
nário, é ter curiosidade respondida em relação 
a tantas perguntas, é encontrar outras ideias 
para solucionar questões como as persona-
gens fizeram [...] (ABRAMOVICH, 1977, p.17).      

 
Assim, na perspectiva de destacar a funda-

mental importância que a Literatura Infantil 
tem na constituição da criança na pequena 
infância da Educação Infantil, discorremos 
sobre o breve percurso do início da Literatura 
Infantil no Brasil. Sendo, dentre as mais diver-
sas manifestações de arte destaca-se a litera-
tura por tocar profundamente disseminando 
heranças e valores culturais de uma comuni-
dade e até de uma civilização sendo através 
da linguagem que se distingue os homens das 
demais criaturas, enfatizando assim a funda-
mental importância da Literatura na contem-
poraneidade, que se originou no passado.

 
De acordo com Cândido (1972) o autor 

afirma que a literatura de todos os povos se 
originou oralmente. Apesar de surgir episte-
mologicamente (da palavra do latim littera, 
letra) a literatura surgiu no berço da huma-
nidade, quando o homem ainda não tinha a 
noção da escrita, e ainda se viviam em tri-
bos nômades, convivendo com os fenôme-
nos naturais, aos quais almejam compreen-
der através dos primeiros cultos religiosos. 
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Lendas e canções transmitidas oralmente 
por gerações através da pictografia, ou seja, 
pinturas e desenhos simbólicos nas paredes 
das cavernas, que passaram a registrar as 
tradições, oralmente e paulatinamente atra-
vés também das tabuletas os traços, papiros 
e pergaminhos. Afirma o autor que sendo 
desse jeito que as primeiras obras literárias 
conhecidas são registros escritos de com-
posições advindas de remota tradição oral.

 
Já segundo Coelho (1987), nessa mesma li-

nha de pensamento de Candido (1972) des-
taca que, os primeiros registros dos contos 
de fada de 4000 A. C., feitos pelos egípcios, 
com o “livro do mágico”. Na sequência apa-
recem na Índia, Palestina (velho testamento) 
na Grécia clássica, sendo o Império Romano 
o principal divulgador das histórias mági-
cas do Oriente para o Ocidente. A materia-
lidade sensorial do Oriente, com a luxúria 
da Arábia, Pérsia, Irã e Turquia, se contra-
punham à Cultura dos Celtas e Bretões no 
ocidente, cheia de magia e espiritualidade.

 
Diversas pesquisas e estudos afirmam que 

até o século XVII não existia a categoria “In-
fância”, as crianças sempre educadas em 
casa, educação não formal, onde as crianças 
aprendem histórias apropriadas para adul-
tos. De acordo com Amarilha (1997) afirma 
que somente no término do século XVIII que 
se conquista um conceito de acordo com as 
especificidades da infância. Com a intenção 
de educador a nova geração vigente intuito 
de ensiná-los nos moldes civilizatório que 
se impunham, com a Revolução Francesa e 
o processo da individualização, em toda a 
Europa, que se destacava também como es-
paços propriamente para produção cultural 
ao público emergente iniciando assim, uma 
literatura didática, na qual se usava a ludici-
dade apenas como recurso para a instrução. 
E a partir desta fase os livros dos adultos 
passaram a ser adaptados para as crianças, 

com diversas fontes como: contos popu-
lares, lendas e fábulas se iniciou no primei-
ro repertório de literatura para as crianças, 
que não tinha um objetivo estético, onde se 
destacava o perfil institucional pedagógico.  

 
Ainda conforme Amarilha (1997) que des-

taca que no Brasil a Literatura Infantil de-
morou de se manifestar. E em torno de 
1900 que podemos traçar os primeiros tex-
tos dessa natureza, contudo aqui no Brasil 
a Literatura Infantil também ela apresenta 
com características encontradas na Europa.

 
Portanto partimos do pressuposto de diver-

sas pesquisas e estudos sobre a implantação 
da Literatura no Brasil não surgiu esponta-
neamente e nem se originou do povo. Sem 
desconsiderar a existência de alguns registros 
datados do século XIX, a produção e publica-
ção de fato foram entre os séculos XIX e XX, 
que introduziram e patrocinaram a Literatura, 
com o surgimento de livros de literatura e li-
vros de educação religiosa para crianças e jo-
vens com a intenção de incentivar a valoriza-
ção nacionalista, destinados para a instituição 
escolar, com intuito de disciplinar os alunos.

 
Enfim Monteiro Lobato é um marco na Li-

teratura Infantil Coelho (1985), sendo que 
em 1937, consolidaram as bases democrá-
ticas da Educação Nacional, atingindo vá-
rios setores com as ideias reformistas, ou 
seja, o da cultura concomitantemente a Li-
teratura alcança um grande patamar, gal-
gando a atenção das autoridades, resultan-
do assim, na criação da Biblioteca Infantil 
Monteiro Lobato, em 1936 em São Paulo.       

 
Assim, afirma Coelho (1991) autores que 

escreveram livros para crianças no período 
de transição entre os séculos XIX e XX in-
troduziram e patrocinaram a literatura, mas 
somente com o sucesso de Monteiro Lobato 
e Tales de Andrade, contudo editoras come-
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çaram contemplar o Gênero. Porém não ga-
rantia a autonomia das publicações voltadas 
para escolarização e mantendo sob “contro-
le” à criatividade e a fantasia que eram dis-
ciplinadas com isso o estado controlava a 
publicação de livros destinados à infância.

                                   
Coube a Monteiro Lobato (1882-1948) 

a tarefa de instaurar o “divisor de águas” 
que separa o Brasil de ontem e o Bra-
sil de hoje. Fazendo a herança vigorar so-
bre o seu tempo, Lobato alcança o cami-
nho criado que a Literatura Infantil estava 
necessitando. Rompe, estereótipos e abre 
as portas para novas ideias e formas que o 
nosso século exigia (COELHO, 1991, P.223).

 
A autora ainda destaca a popularização da 

Leitura Infantil, porém o que mais se des-
tacou foi o escritor Monteiro Lobato, foi o 
escritor que marcou a Literatura no passa-
do e ainda hoje na contemporaneidade que 
iniciou sua carreira infanto-juvenil com o li-
vro “A menina narizinho arrebitado” pelo 
o que desencadeou muitos outros títulos 
que misturavam a ludicidade, o encanta-
mento dentro do universo do faz de conta.

Assim convocando as instituições edu-
cacionais assegurar o pleno desen-
volvimento de crianças tão pequenas.

                           
[...] Ambas as instituições famílias e escolas 

estão enraizada em identidades sociais, étni-
cas, culturais e religiosas. Portanto a convivên-
cia produtiva com padrões e valores familia-
res e comunitários na instituição de Educação 
Infantil é necessária para manter relações que 
discutam e reflitam sobre as identidades e as 
diversidades das crianças (RCNEI, 1998, p.33).

 
Assim sendo, através desse percurso po-

demos compreender a importância histórica 
social da Literatura Infantil para pleno de-
senvolvimento e fomentar cabendo aos pro-
fessores e educadores a fruição no olhar da 

criança para a Literatura Infantil com ênfa-
se no século XXI com as questões em pau-
ta tal como a afro-descendência entre ou-
tras questões, que deverão fluir das novas 
infâncias contemporâneas. Sendo que contar 
histórias é uma forma desde os primórdios 
de transmitir valores e conhecimentos, po-
dendo contribuir para o pleno desenvolvi-
mento da criança desde a pequena infância.

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA 
INFANTIL FOMENTANDO O 
DESPERTAR DO PEQUENO LEITOR 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
 
A Educação Infantil contemporânea tem o 

grande desafio de compreender as especifi-
cidades dessa fase tão essencial da pequena 
infância. Considerando que na BNCC (2018) 
a Educação Infantil do século XXI é a primei-
ra etapa da Educação Básica, onde convivem 
as diferentes infâncias, advindas de dife-
rentes comunidades, cidades, estados e até 
países, com variadas construções sociais e 
perfis de infância, família e sociedade, como 
também de costumes históricos e sociais.

Elias José (2009) o autor enfatiza, Que 
toda a sociedade se modificou radicalmen-
te, desde os costumes, ou seja, as pessoas 
mudaram como também o mundo adulto se 
distanciou do mundo infantil. Destacando-se 
pelos responsáveis que delegam a respon-
sabilidade de cuidar da criança a terceiros, 
muitas vezes a criança cresce sem referên-
cia de alguém da família, pois na contempo-
raneidade todos tem objetivos para vencer.

Outras vezes, destaca o autor, as crianças 
só tem a companhia das máquinas, ou seja, 
celulares, tablets, tv com as redes mediáticas  
que precocemente alimentam a alma e o ima-
ginário com o consumismo e o prazer no viés 
negativo sendo de suma importância, que os 
adultos responsáveis ficarem alertas, se in-
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tuem a formar gerações felizes na vida.  Con-
siderando a Educação Infantil contemporânea 
como um espaço contemplado de vivências e 
de diferentes aprendizagens construídas co-
tidianamente na pequena infância. E nesse 
novo ensino da infância é fundamental o des-
pertar da criança para o imaginário infantil. 

 
De acordo com Kleiman (1992), a autora 

considera a leitura um ato cognitivo na medi-
da em que envolve processos cognitivos múl-
tiplos como percepção e reflexão sobre um 
conjunto complexo de componentes. E é um 
ato social e envolve pelo menos dois sujeitos-
-leitor que interagem entre si, a partir de ob-
jetivos e necessidades socialmente determi-
nados. De sorte que, lemos o mundo, quando 
lemos espetáculos teatrais, novelas, jornais, 
romances, textos técnicos, cartas, folders etc.

 
Sendo assim, é de fundamental importância 

que, nessa fase de amplo desenvolvimento se 
insira paulatinamente as diversas linguagens 
da infância, entre elas destaca-se a Literatura 
Infantil, não só com o intuito de iniciar o de-
senvolvimento de um comportamento leitor, 
mas para que também, a criança possa através 
do lúdico imaginário e da fantasia ela possa 
experienciar a viagem através da história das 
diferentes culturas, das habilidades comunica-
tivas entre outros benefícios que só as histó-
rias podem proporcionar na pequena infância.

 
Assim, enfatiza o RCNEI (1998). É de gran-

de importância o acesso por meio da leitura 
pelo professor a diversos tipos de nature-
za escritas, uma vez que isso possibilita as 
crianças o contato com práticas culturais 
mediadas pela escrita. Comunicar práticas 
de leitura permite colocar as crianças no pa-
pel de “leitoras” que podem relacionar a lin-
guagem com os textos, os gêneros, os por-
tadores sobre os quais eles se apresentam: 
livros, bilhetes, revistas, cartas, jornais etc. 

 

Além disso, a autora Abramovich (1993) afir-
ma que, é de suma importância para a formação 
de qualquer criança ouvir muitas e muitas his-
tórias. “Escutá-las é o início do aprendizado”.

 
Assim, através do universo literário infan-

til comprometido com as especificidades da 
criança a mesma, adentra um universo encan-
tado mágico, no qual a criança poderá vivenciar 
a ludicidade e o faz de conta, com muito mais 
apropriação do qual a criança que se já encon-
tra alfabetizada. Destaca Elias José (2009) que 
muitos responsáveis nem sempre oferecem 
o livro infantil para criança, sendo a função 
do livro de despertar o imaginário da criança 
através do maravilhamento e encantamento.

 
Por outro lado, o autor afirma que, as es-

colas comprometidas com a boa formação 
da infância, oferecendo variadas possibilida-
des de livros para escolha das crianças. Ain-
da assim, existem algumas escolas que não 
priorizam a leitura, como algo essencial da 
infância, não investem ao menos em uma 
biblioteca para fácil acessibilidade e incenti-
vo para o aluno. Contudo, priorizam apenas 
as necessidades físicas, ignorando assim a 
fundamental necessidade de fortalecer tam-
bém o espírito, a emoção e a inteligência.

 
Promovendo futuramente um adulto capaz, 

que fará sua leitura de mundo, capacitado 
para se expressar através da leitura e escri-
ta, ou seja, preparado para vida.  Nesse sen-
tido, Kramer (2003) destaca a importância de 
a criança poder vivenciar outros contextos.

                     
[...] as crianças de classes populares fra-

cassam porque apresentam “desvantagens 
socioculturais”, ou seja, carência de ordem 
social. Tais desvantagens são perturbações, 
ora de origem intelectual ou linguística, ora 
de origem afetiva (KRAMER, 2003, p.32). 
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Com essa perspectiva Amarilha (1993) enfa-
tiza que, a literatura cria a possibilidade de vi-
venciar o simbólico dualmente em diferencia-
dos níveis, sendo, o nível da palavra, quando 
requer a atenção sobre a própria criança, con-
cernente a literatura um produto de linguagem. 
A autora afirma que, na literatura, a palavra é 
o elemento de maior destaque, pois, ela cria 
o universo imaginado, tornando-se necessá-
rio para devida compreensão de uma história, 
entendendo-se as palavras que são códigos.

 
Contudo, o outro nível em que se efetiva 

é o da criança que se identifica com os per-
sonagens de uma narrativa, proporcionan-
do assim, não só ao leitor, mas ao ouvinte 
a possibilidade de viver o fascínio do imagi-
nário na viagem através da literatura como 
leitor e ouvinte. Podendo assim, resolver 
angústia e entraves através da imaginação 
e fantasia cotidianamente, ou seja, inician-
do a compreensão do mundo que a cerca. 

De acordo com as Orientações Curriculares, 
Expectativas de Aprendizagem e orientações 
Didáticas da Educação Infantil (2007) afirma 
que cabe ao professor também despertar os 
diversos tipos, que são identificados de acor-
do com seu perfil comportamental e, entre 
eles estão: leitores que gostam de comentar 
ou indicar algo que jê leram, outros que pre-
ferem dividir suas leituras nas férias, dividin-
do com seus pares as diferentes interpreta-
ções conforme a sua compreensão da leitura, 
há os que problematizam o que se evidencia, 
nos textos literários ou não. Como há tam-
bém, os que antecipam o contexto linear, os 
que gostam de revisitar os trecos que apre-
ciavam, os que desenvolvem uma simpatia 
pelo autor, tal qual os que contestam o autor. 
Compreendendo que a criança aprende atra-
vés das interações com seus pares, com os 
adultos educadores da comunidade escolar.

 

POSSÍVEIS AÇÕES ATRAVÉS DA 
LITERATURA INFANTIL NA PEQUENA 
INF NCIA COMO FORMAÇÃO 
IDENTITÁRIA E A FORMAÇÃO 
DOCENTE

De acordo com a no BNCC (2018):  As 
crianças são sujeito de direito e esse direito 
é assegurar que elas aprendam em diversos 
momentos nas quais possam serem protago-
nistas em ambientes propícios que fomen-
tem a vivenciar desafios e resolvê-los, assim, 
formando significados sobre si, os outros e o 
universo em que estão inseridas. Contudo, 
com a Literatura Infantil, a linguagem, as vi-
vencias infantis são acusadas de ludicidade.   

Enfim, a cada fase do desenvolvimento na 
Educação Infantil é singular, é necessário a 
plena atenção no olhar do professor das in-
fâncias para saber ensinar todos esses sa-
beres que são socialmente construídos de 
acordo com a faixa etária desenvolvimento 
e até para poder ampliar o contexto que a 
criança se encontra inserida. Ainda embasa-
dos nas Orientações Curriculares (2007 p.86)

BERÇÁRIO 1 – No dia a dia o profes-
sor deverá fazer a mediação para que a 
criança possa perceber a entonação de 
voz, não só na contação de história, como 
também ao se comunicar cotidianamente. 

BERÇÁRIO 2 – As narrações do pro-
fessor, de contos ou repetição, tre-
chos de histórias, poderão ter as 
expressões próprias do educador como ferra-
menta para despertar o interesse da criança.

MINI-GRUPO – As crianças tem o profes-
sor como exemplo, imitando o comporta-
mento leitor do professor, através dos gestos, 
posturas a maneira como o professor manu-
seia o livro, entre outras, reconhecendo os li-
vros de histórias que são lidas para crianças 
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no cotidiano, demonstrando ao professor sua 
preferência, e até reconhecendo partes da 
história através das ilustrações e imagens ou 
por se lembrarem de passagens da história.

PRIMEIRO-ESTÁGIO – Ao acompanhar as 
histórias lidas pelo professor, a criança ao 
ouvir poderá distinguir uma narrativa oral e 
a leitura de histórias reconhecendo o reper-
tório de contos de fada, ou seja, as narrativas 
clássicas e modernas que o professor lê no 
dia a dia, acompanhando trechos das histórias 
de repetição, sempre com base nas imagens, 
conhecendo os diferentes usos dos livros.

SEGUNDO E TERCEIRO ESTÁGIOS – Nessa 
fase o professor deverá fomentar na criança a 
usar elementos da linguagem que se escreve 
no reconto de narrativas, recontando histórias 
de repetição ou acumulativas apoiados nos li-
vros, mantendo a linguagem que se escreve. 
Podendo assim, se apropriar da narração de 
histórias usando dos próprios recursos expres-
sivos embasados nas narrações do professor.

Segundo a autora Emí-
lia Ferreiro (1992) destaca que:    

O ato de leitura é um ato mágico. O que 
existe por trás dessas marcas para que o 
olho incite a boca a produzir linguagem? Cer-
tamente é uma linguagem peculiar, bem di-
ferente da comunicação face a face. Quem 
lê não olha para o outro, mas para a página 
(ou qualquer outra superfície sobre a qual 
as marcas foram realizadas). Quem lê parece 
falar para o outro, porém o que diz não é a 
sua palavra, mas a palavra de um Outro que 
pode ser desdobrada em muitos Outros sa-
ídos não se sabe de onde, também escondi-
dos atrás das marcas (FERREIRO, 1992, P.35).  

De acordo com Elias José (2009) O Li-
vro infantil, para crianças quando ela lê ou 
quando ainda não é alfabetizada (caso da 
Educação Infantil) leem para ela, torna-se 

um brinquedo que fomenta o interesse pe-
las coisas com a sensibilidade, criatividade, 
inteligentes e belas. Sendo assim, apren-
de-se a vivenciar os entraves cotidianos e 
apropriando-se da realidade que nos cerca.

Reconhecemos que as bases da construção 
da identidade da criança, bem como a sua re-
lação com os outros e o mundo que a cerca, 
dá-se substancialmente durante a infância, se 
a criança não se reconhece nas histórias, nos 
brinquedos ou, em caso extremo, rejeita sua ori-
gem étnica, que identidade está construindo?

Contudo, crianças que não são incenti-
vadas a ampliarem seu repertório imaginá-
rio através da leitura literária, pela dramati-
zação, pela música e das artes plásticas, se 
tornarão adultos que não reconhecem os 
próprios sentimentos, origens e identidade. 
As histórias aplicadas no dia a dia não só o 
vocabulário da criança pequena, como tam-
bém as vivências na Educação Infantil, que 
poderá afetar essa criança para a vida toda.

 
Para que se tenha plena compreensão das 

produções dessa fase da infância é preci-
so que, o professor não só revisite e amplie 
sua formação como também revisite a pró-
pria infância e possa recordar o maravilha-
mento de ouvir uma história e da presença 
da literatura infantil na sua própria infância.

 
Nesta perspectiva, é preciso reconhecer 

os variados tipos de infância contemporâ-
nea que se relacionam na Educação Infantil 
através do social, do histórico e do cultural 
de cada uma dessas crianças e de todas. É de 
suma importância, para que não só o profes-
sor, mas para que também todos os educado-
res da instituição de educação infantil aplica-
rem sua formação e revisitarem suas próprias 
infâncias, afim de ressignificar e compreender 
melhor o universo da criança, na pequena in-
fância, que ainda não está alfabetizada, mas 
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que transitam pelo letramento e a leitura de 
mundo, contemplada na Educação Infantil.

 
Tratando-se a Educação Infantil um período 

de grandes aquisições, não só neurológicas 
como fisiológicas, comportamental de acordo 
com o Referencial Curricular Nacional para 
Educação Infantil (1998) a criança na infância 
ainda não se apropriou da leitura propriamen-
te dita, tem no professor um mediador, pois, 
quando o professor lê para crianças a mesma 
se torna um ouvinte assim, a escrita transfor-
ma-se em uma forma de leitura para crianças 
pequenas. Favorecendo as vivências, poden-
do o professor da pequena infância, propiciar 
no dia a dia a leitura do mesmo gênero, para 
que as crianças criem uma intimidade e reco-
nheçam cada gênero, ampliando o repertório 
de histórias, tal como, propiciando as trocas 
de informações, opiniões e até comentários.   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que, o acesso à Literatura In-
fantil por meio da mediação do professor 
ao amplo universo literário, comprometido 
com as especificidades da infância, propicia à 
criança não só as vivências de diferentes in-
fâncias culturais e históricas, como há tam-
bém outras realidades, e vivências através do 
maravilhamento e encantamento juntamen-
te com o início de sua formação identitária. 

Adentrando assim, a um universo mági-
co, que tanto a infância contemporânea 
necessita na atualidade, para que através 
dessa prática poderá resolver por si pró-
pria os entraves cotidianos, reconheçam 
diversos gêneros literários como também 
ampliando não só o vocabulário como o re-
pertório de história, criando oportunidade 
de a criança vivenciar o simbólico, acresci-
da de noções abarcando aspectos culturais. 

 

Dado o exposto, poderá assim, a criança 
na educação Infantil transitar tanto pelo le-
tramento, quanto pela literatura de mundo 
tão apropriada na educação infantil, pro-
movendo o pleno desenvolvimento. E se 
levando acreditar que a formação inicial e 
contínua do professor de educação Infantil, 
poderá fazer toda a diferença na mediação 
de acordo com as especificidades da crian-
ça e a Literatura Infantil poderá ser uma fer-
ramenta que favoreça o desenvolvimento 
do trabalho do professor refletindo certa-
mente nas conversas e atitudes cotidianas 
da criança pequena na Educação Infantil.
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A INFLUÊNCIA DE CONFLITOS EMOCIONAIS NO DESENVOLVIMENTO 
PEDAGÓGICO

RESUMO: As emoções interferem (intervém) em nossas ações cotidianamente, dificultam 
o raciocínio lógico e interferem em nosso aprendizado. Participam, nesta etapa, partes 
importantes do cérebro que realizam suas funções de acordo com a participação (intervenção) 
do ambiente, o equilíbrio, mudanças efetivas, estímulos e emoções na promoção do 
conhecimento. Estabelecer quais partes do cérebro participam deste conjunto de emoções/
aprendizagem e quais interferências são salutares para que a criança assimile e acomode seus 
saberes. O método empregado é fruto da observação “in loco” e de pesquisas bibliográficas 
de renomados autores. Com isso, pretendemos conhecer os resultados das interferências que 
o educador pode realizar e quais respostas se obterão, quando associados método cognitivo 
e práticas psicológicas na promoção do conhecimento.

Palavras-chave: Emoção; Aprendizagem; Construção; Significado; Criança.
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INTRODUÇÃO

 Segundo Vygotsky “A emoção não 
é uma ferramenta menos importante que 
o pensamento” e, portanto, necessita de 
estímulos. Afirma, ainda, “que a educa-
ção sempre implica em mudanças nos sen-
timentos e a reeducação das emoções 
vai à direção da reação emocional inata”.

 
O autor diz que “as emoções são tão im-

portantes quanto o intelecto e que é possí-
vel pensar com talento e sentir talentosa-
mente”. É fundamental que se conheça o 
cérebro humano, sua participação na apren-
dizagem, quais partes estão intimamente li-
gadas e quais processos são desencadeados 
quando relacionamos estímulos, conheci-
mento, memória de curto e longo prazo. Os 
pesquisadores a conceber novos encami-
nhamentos para a questão da inteligência e, 
consequentemente, para a aprendizagem.

A nova visão acerca da inteligência é hoje 
fundamentada, principalmente, nas teorias 
de Haward Gardner (Inteligências Múltiplas) e 
de Daniel Goleman (Inteligência Emocional). 
O objetivo dessas teorias não está centrado 
na preocupação em mensurar a inteligência, 
mas sim, em aperfeiçoa-la. E isso implica, se-
gundo a teoria de Gardner, na observação das 
fontes naturais de informações (do próprio 
meio social), como mecanismos de desenvol-
vimento das capacidades importantes para 
a vida. Da mesma forma, Goleman concebe 
as emoções como instrumento de aperfei-
çoamento da inteligência. Assim, o espectro 
de competências concebidas pela teoria das 
inteligências múltiplas (as sete inteligências 
inicialmente concebidas e uma oitava inteli-
gência - a naturalista - que o autor, hoje já 
admite como possível) e a emoção, da teoria 
da inteligência emocional, de certa forma, 
originaram a chamada educação emocional.

Desse modo, a educação emocional, certa-
mente, não pode ser vista como um fenôme-
no exclusivamente escolar. Constitui-se num 
processo de construção permanente, origina-
do no seio da família, passando pela escola 
e continuando por toda a vida. Porém, não 
pode ser vista como mais um tipo de autoa-
juda, uma receita que transforma problemas 
em soluções. E isso fica bastante evidente, 
considerando que o principal objetivo deste 
novo paradigma tem como premissa o cres-
cimento emotivo-intelectual do ser humano.

Embora os estudos acerca da inteligência e 
educação emocionais sejam relativamente re-
centes, parece inegável tratar-se de um pro-
cesso de caráter psicopedagógico, derivado 
dos próprios processos de evolução da socie-
dade, da família e da escola. Também há fortes 
indícios de que esse encaminhamento peda-
gógico está. Em boa parte, delegado aos pro-
fessores. Ou seja, a função de assumir o papel 
de “alfabetizadores emocionais”, antes exer-
cido intuitivamente, agora está consciente.

Nesse contexto, o objetivo preliminar deste 
artigo é fazer algumas considerações acerca da 
inteligência e das emoções, como uma possibi-
lidade importante para uma melhoria da quali-
dade no processo de ensino e aprendizagem. E 
num segundo momento, pretende-se comen-
tar alguns dos pressupostos que fundamen-
tam, de alguma forma, a educação emocional.

AFETIVIDADE E 
DESENVOLVIMENTO HUMANO 

A busca de respostas em relação ao ser hu-
mano e suas interações ocorrem frequente-
mente nos diversos locais da vida humana, o 
que de fato se desconhece é como os proces-
sos desse desenvolvimento acontecem inter-
namente, ou seja, nas estruturas fisiobiológi-
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cas e psicossociais do indivíduo. O humano 
se desenvolve por estímulos e a neurociência 
pontua quando fala das conexões neurais e 
das sinapses cerebrais realizadas quando as 
diversas áreas do cérebro são estimuladas 
para realizar atividades como correr, pular, 
abraçar, beijar, sentir, ouvir, fazendo o cére-
bro reagir aos diversos estímulos que resul-
tam em observações comportamentais e so-
ciais dos envolvidos. Fora estas questões, o 
cérebro adapta, conectam e trabalham estas 
reações de forma positiva ou não, dependen-
do da resposta que se dá às perguntas que 
se faz – nas propostas didático-neuronais.

O contributo da neurociência apoia e funda-
menta a pedagogia da aprendizagem, fomen-
tando diversificação da aplicabilidade da fala 
do educador, da emoção com que ele trabalha 
com conceitos, da alegria que ele carrega e 
mostra aos educandos. As crianças e adoles-
centes sentem esta interação e desenvolvem 
e reagem de acordo com os estímulos que re-
cebe – se o educador grita, eles gritam; se pu-
nem, eles escondem o “jogo”; se mente, eles 
o imitam; se é alegre, eles o são também; se 
abre oportunidade de diálogo, eles se sentem 
seguros... -, assim, o cérebro vai registrando e 
vai balizando estas sensações e vai guardan-
do o que a eles interessam. Nesta reflexão, 
temos uma parcela de contribuição na mode-
lação do caráter e personalidade do indivíduo.

A que se contemplar um ambiente mais 
seleto para que as interferências advindas 
de casa – a não afetividade -, não comple-
tem as lacunas do cérebro do aprendiz, há 
que se aterem as ações concretas, incenti-
vando, apoiando, elevando a baixa autoes-
tima, utilizando o toque – abraço, passar a 
mão no cabelo, alisar as costas, dar a mão 
-, estimulando o cérebro a responder po-
sitivamente a estes estímulos. Desta for-
ma temos em Grispun (2004, p.76) que:

Os circuitos neurais constroem-se através 
da afetividade primária. O sistema tensio-
nal, pilar fundamental sobre o que se apoia 
toda a aprendizagem, com assento anatômico 
no córtex pré-frontal do cérebro, se encon-
tra ligado por  uma  densa estrada de fibras 
nervosas com estruturas do sistema límbico 
como o  cíngulo anterior e a amígdala, res-
ponsáveis pela motivação, o livre arbítrio e  
o processamento do componente emocio-
nal dos estímulos (GRISPUN, 2004, P.76).  

O desenvolvimento humano, então, se 
processa de forma gradual e constante e as 
respostas vão aparecendo de acordo com o 
oportunizado, e isto começa não só com o 
nascimento, e sim muito antes, segundo Bar-
ros (2003, p.1), “a afetividade acompanha o 
ser humano desde a sua vida intrauterina até 
a morte se manifestando como uma fonte ge-
radora de potência e energia”. A afetividade 
pode ser comparada ao “alicerce sobre o qual 
se constrói o conhecimento racional” e por isso 
deve ser “prazerosa e ligada à ação afetiva”.

Portanto, a afetividade se entrelaça com 
o saber, com o seu desenvolvimento e o in-
divíduo feliz reage positivamente a novas 
informações, pois sua autoestima está or-
ganizada e equilibrada, pronta para novos 
estímulos, sejam eles desafiadores, dramá-
ticos, cômicos e físicos. A capacidade dos 
indivíduos de se emocionarem os faz dife-
rentes, podendo reconstruir o mundo e o 
conhecimento, também, a partir das emo-
ções e do afeto que impulsionam a vida, e, 
não apenas do ensino mecanizado da vida.

Entendemos que o ambiente alegre e afeti-
vo motiva as interações, gera alegria, renova 
energias, gera mudança de ações, impulsiona o 
indivíduo a crescer saudável emocionalmente.
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Sendo a afetividade presença constante na 
vida humana, citamos Vygotsky (2003, p.121) 
que diz:

As reações emocionais exercem influên-
cia essencial e absoluta em todas as formas 
de nosso comportamento e em todos os 
momentos do processo educativo. Se qui-
sermos que os alunos recordem melhor ou 
exercitem mais seu pensamento, devemos 
fazer com que essas atividades sejam emo-
cionalmente estimuladas. A experiência e 
a pesquisa têm demonstrado que um fato 
impregnado de emoção é recordado de for-
ma mais sólida, firme e prolongada que um 
feito indiferente (VYGOTSKY, 2003, P.121).

A troca afetiva entre os pares também opor-
tuniza um desenvolvimento gradual e seguro 
em relação ao bem-estar, a relacionar o am-
biente a aspectos positivos e a fazer dele um 
lugar de convívio. Neste desenvolvimento afe-
tivo trabalham em equipe: a família, a escola 
e a sociedade, a primeira dando os primeiros 
aportes afetivos, sociais, psicológicos e mo-
rais; a segunda dando segmento ao primeiro 
e promovendo alegria e prazer no desenvol-
vimento integral do ser e o terceiro alicer-
çando o bem estar, as oportunidades, o reco-
nhecimento das potencialidades individuais 
na diversidade da sociedade em que se vive.

Pensando desenvolvimento humano e 
afetividade tem em Santos (2010, p.15):

É “provável que a emoção auxilia o raciocí-
nio” em especial quando se trata das questões 
pessoais e sociais que envolvem risco e con-
flito. As emoções e sentimentos constituem 
aspectos centrais na regulação biológica e 
estabelecem uma ponte entre os processos 
racionais e não racionais. As emoções de-
sempenham uma função na comunicação de 
significados a nossos interlocutores e podem 
ter também papel na orientação cognitiva. A 

estreita relação entre cognição e emoção re-
fere-se não apenas as emoções básicas que 
são automáticas e, normalmente, envolvem 
situações extremas que afetam o indivíduo 
de maneira mais perceptível ao observador 
externo. Essa relação também se refere aos 
sentimentos de fundo, aos humores, que con-
tribuem ou funcionam como um obstáculo 
para a adoção de atitudes e posicionamentos 
no interior das aulas (SANTOS, 2010, p.15):

Assim, entendemos que o compromisso afe-
tivo ultrapassa limites conceituais, mas atinge 
esferas profundas de comprometimento e 
responsabilidade com aqueles que necessi-
tam desenvolver-se integralmente como se-
res partícipes do mundo em habitam. Auxi-
liar o ser em seu desenvolvimento é dar-lhe 
subsídios concretos de mundo, de vida, de 
emoções articuladas na parceria, solidarieda-
de, compreensão, autonomia e respeito com 
e pelo outro. Relvas (2012, p.1), nos dizem 
que: receptividade, resposta, valorização das 
potencialidades, organização e caracteriza-
ção, bem como organizar movimentos refle-
xos, habilidades perceptivas e físicas, comu-
nicação discursiva e habilidades relacionais.

É preciso reconhecer que a emoção é a cen-
telha da vida, ou melhor, é o estímulo desen-
cadeador e fixador da informação na memó-
ria. Em outras palavras: é através da emoção 
que o cérebro seleciona o que é importante 
ou não, transformando em uma aprendiza-
gem significativa o tempo todo. Um profes-
sor ‘emocionado’ demanda do aluno novas 
emoções e isto gera dúvidas, experimenta-
ções e aprendizagens. É o cérebro em plas-
ticidade para aprender, criar competências.

Desta forma, entendemos que não há separa-
ção entre emoção, afetividade, aprendizagem 
e cérebro, são todos elementos constitutivos 
das sinapses neuronais efetivadas pelos neu-
rotransmissores que numa corrida desabalada 
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enveredam pelos hemisférios cerebrais crian-
do plasticidade e ativação dos lóbulos res-
ponsáveis pelas interações elencadas acima.

AFETOS

A palavra afeto vem do latim affectur (afe-
tar, tocar) e constitui o elemento básico da 
afetividade. O afeto, do latim affectus, cor-
responde no português (FERREIRA, 1999, 
p. 62) a “sentimento de amizade”, “afeiçoa-
do a”, “carinho”, “afabilidade”. Assim, quando 
se pensa em “afeição”, vêm naturalmente à 
mente imagens relacionadas a cuidado, aco-
lhimento, aceitação, afago.  Para ser afeto, 
precisa afetar, tocar, contactar aquele que 
estava “sujeito a”, produzindo uma mudan-
ça de estado. Assim, o afeto é uma emoção 
que logo avistamos, porque se materiali-
za e, desta forma, se comunica, se avista.

Os afetos, sejam emoções ou sentimen-
tos, também têm uma função importante na 
motivação da conduta e para a aprendiza-
gem. Para Piaget o afeto é uma importante 
energia para o desenvolvimento cognitivo. 
Todos nós temos experiência de nos dedi-
carmos com mais empenho aos assuntos de 
que gostamos e que nos são agradáveis. Ou-
tras vezes, pelos mais variados motivos, to-
mamos tamanha aversão a certas matérias, 
as quais se tornam impossíveis de aprender. 
São situações em que observamos como 
o afeto pode interferir na nossa capacida-
de racional de agir.  Piaget (1980) nos diz:

[...] a afetividade constitui a energética das 
condutas, cujo aspecto cognitivo se refe-
re apenas às estruturas. Não existe, portan-
to, nenhuma conduta, por mais intelectual 
que seja, que não comporte, na qualidade 
de móveis, fatores afetivos; mas, reciproca-
mente, não poderia haver estados afetivos 
sem a intervenção de percepções ou com-
preensão, que constituem a estrutura cog-

nitiva. A conduta é, portanto, uma, mesmo 
que, reciprocamente, esta não tome aque-
las em consideração: os dois aspectos afe-
tivo e cognitivo são, ao mesmo tempo, in-
separáveis e irredutíveis (PIAGET, 1980).

 
Os afetos se dão em quatro tipos funda-

mentais: corporais; vitais; anímicos e espiritu-
ais. Os afetos corporais e vitais estão ligados 
a corporalidade. São estados afetivos dota-
dos ou não de intencionalidade e têm relação 
com as reações psicobiologias e psicosso-
ciais.  Os corporais são relativos à qualidade e 
quantidade de estímulos e respostas enquan-
to que os vitais são relativos à sobrevivência. 
Os afetos anímicos e espirituais são exclusi-
vamente intrapsíquicos. São estados afetivos 
psicoespirituais dotados de intencionalidade 
e têm relação com o mundo de valores. Ocor-
rem quando o objeto em questão é um veí-
culo de valor, positivo ou negativo. Os aními-
cos são relativos à qualidade do Eu enquanto 
que os espirituais estão relacionados aos va-
lores estéticos, éticos, morais e intelectuais.

 
O CÉREBRO - COMO ELE APRENDE
 
O cérebro é o órgão mais importante do 

nosso corpo e responsável pelas ações vo-
luntárias e involuntárias do mesmo, as pri-
meiras relacionadas com aquilo que podemos 
controlar como comer, falar, brincar, en-
tre outras, e àquelas como o bater do cora-
ção, a respiração e outras voltadas às ações 
que independem da vontade do homem.

Assim, sabemos que o cérebro necessita 
dos neurônios, que se utilizam do oxigênio 
e trocam substâncias químicas, e que este 
conjunto precisa ser estimulado para que se 
obtenham respostas e ambientes enrique-
cidos de estímulos, com recursos materiais, 
atividades físicas e alimentação adequada, 
influenciando no desenvolvimento do cére-
bro e da aprendizagem. Estudos relacionados 
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ao cérebro nos dizem que a capacidade de 
desenvolvimento do mesmo começa quan-
do somos pequenos e que quanto mais estí-
mulos proporcionarmos mais neurônios nas-
cendo, melhorando a capacidade cognitiva.

Silveira (2004, p. 1) em seu artigo “O fun-
cionamento do cérebro no processo de 
aprendizagem” cita experiências da Dra. Ma-
rian Diamond, neuroanatomia a americana, 
realizadas com ratos mostrando que os ani-
mais criados com estímulos (brinquedos), de-
senvolveram um córtex cerebral com o maior 
número de células nervosas, acredita-se que 
o mesmo aconteça com os seres humanos.

Em estudos feitos em relação ao cére-
bro tem-se conhecimento que ele se divide 
em dois hemisférios e de acordo com o lado 
usado, desenvolve esta ou àquela habilida-
de, mas para que haja de fato um funciona-
mento adequado é necessária a integração 
entre os dois. Portanto, é necessário ativar 
a atenção e isto pode ser feito utilizando-
-se recursos como a música, que diminui o 
ritmo cerebral e o equilíbrio entre os dois 
hemisférios acontece. Quanto mais baixo 
o ritmo, mais atenção, pois o cérebro esva-
zia-se e abre espaço para a aprendizagem.

 O PAPEL DA ESCOLA NO 
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO 
EMOCIONAL
       
A educação emocional deve ser vista como 

uma forma otimizada a do processo cogni-
tivo. Dizer que a emoção é importante no 
processo pedagógico é redundante. O di-
ferencial hoje, parece estar na possibilidade 
de otimizar essa emoção. Entretanto, a edu-
cação emocional jamais pode ser vista como 
uma fórmula miraculosa como a verdadeira 
redenção para todos os problemas da edu-
cação. Nem, tampouco, ser vista como mais 
um mero modismo (GOLEMANN, 1995).

     A concepção de um modelo ideal para 
a operacionalização da educação emocional, 
até hoje, não se constitui numa unanimidade. 
O que existem é projetos, a grande maioria 
apresentando resultados extremamente po-
sitivos, o que não garante a impossibilidade 
do fracasso. O fato é que a chamada educa-
ção emocional é, muitas vezes, uma “lição” 
muito sofisticada. Incorrer num reducionismo 
teórico, ou prático, pode constituir-se numa 
experiência frustrante, sujeita a resultados 
extremamente desastrosos. Outra questão 
importante, a qual vale a pena ressaltar, é a 
visão lacônica que se tem, muitas vezes, em 
relação à emoção. Nesses casos, a emoção é 
reduzida à afetividade, ou seja, a visão de que 
uma relação harmônica entre professor e alu-
no, se traduz numa garantia de aprendizagem. 
É claro que essa relação afetiva, não pode 
ser desconsiderada do contexto pedagógico, 
mas, jamais a educação emocional pode ser 
resumida nessa relação (GOLEMANN, 1995).

      
Outro aspecto fundamental a ser consi-

derado nesse contexto, é a função do edu-
cador, o qual deverá ter a sensibilidade ne-
cessária para transpor as barreiras do seu 
próprio conhecimento, e da sua prática em 
sala de aula. E isso pressupõe que ele não 
é um mero transmissor de conhecimentos, 
mas, acima de tudo, deve ser capaz de prepa-
rar os seus alunos para serem eles mesmos, 
de modo que sejam conscientes e responsá-
veis na sua capacidade de ser, de sentir, de 
pensar e de agir. Parece bastante evidente, 
que a partir do momento em que o profes-
sor for capaz de reconhecer as emoções de 
seus alunos (alegria, tristeza, medo, raiva, ver-
gonha...), inevitavelmente, estará criando um 
canal extremamente fértil e acessível para 
uma perfeita interação (GOLEMANN, 1995).
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Assim, a perspectiva de implementação 
de um modelo de educação emocional ple-
no, compartilhado linearmente com o pro-
cesso cognitivo, ainda terá um longo cami-
nho a percorrer. Não se pode esquecer que 
Rousseau, Pestalozzi, Montessori, Maka-
renko, Wallon e tantos outros pedagogos 
provavelmente já sabiam disso, e ressal-
taram o valor das emoções na aprendiza-
gem, embora, sem o refinamento e o cará-
ter científico do modelo contemporâneo.

COMO AS ESCOLAS PODEM 
ESTIMULAR A INTELIGÊNCIA 
EMOCIONAL DE SEUS ALUNOS

A Inteligência Emocional, ferramenta que 
ajuda a entender e lidar melhor com suas emo-
ções pode muito bem ser desenvolvida desde 
cedo, por meio da educação na escola e no 
próprio seio familiar. Como o desenvolvimen-
to emocional é um processo de construção 
altamente influenciado pelo meio, as escolas 
precisam exercer um papel ativo na formação 
das crianças e dos jovens. Em alguns países 
já se pratica a educação emocional na esco-
la, em alguns casos com status de disciplina 
do currículo — com nomes como “alfabetiza-
ção emocional” ou “a ciência do eu” —, en-
quanto em outros com programas paralelos, 
relacionados à solução criativa de conflitos, 
programas de desenvolvimento e competên-
cia social, dentre outros (GARDNER, 1995).

Outra possibilidade pedagógica é minis-
trar a educação emocional em linhas trans-
versais, interligando diversas disciplinas por 
meio da colaboração dos professores. Esse 
processo é um pouco mais difícil de ser co-
ordenado, uma vez que envolve a construção 
de atividades complementares em diversas 
matérias, no entanto, é a mais recomendada, 
pois não cria momentos artificiais de debate. 
Em vez disso, problematiza relações e emo-

ções que surgem ao longo de um trabalho em 
grupo ou quando um aluno se sente contra-
riado por professores ou colegas, por exem-
plo. Muito mais natural (GARDNER,1995).

 
No processo da educação emocional, a 

função do professor é absolutamente fun-
damental, usando sua sensibilidade para 
transpor as barreiras do seu próprio conheci-
mento e da sua prática em sala de aula para 
abrir espaço para o debate e para a educa-
ção emocional. Isso pressupõe que o profis-
sional seja mais do que um vetor de conhe-
cimentos, passando a atuar com a intenção 
de realmente preparar os alunos a serem 
conscientes e responsáveis em sua forma de 
sentir, de pensar e de agir (GARDNER,1995).

 
Reconhecendo as emoções das pessoas ao 

seu redor, o professor pode criar um canal ex-
tremamente fértil e acessível para uma intera-
ção equilibrada a partir de sentimentos como 
alegria, tristeza, medo, raiva ou até vergonha. 
Fazer isso inclusive potencializa a capacida-
de de aprendizado de conteúdos mais tradi-
cionais, pois permite que cada um entenda e 
desafie os limites de seus estudos e os obs-
táculos que encontra tanto para aprender o 
conteúdo quanto para se relacionar com a fa-
mília e os professores que fazem parte desse 
processo de aprendizado (GARDNER, 1995).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pontuamos como emoção qualquer tipo 
de reação que o indivíduo possa exter-
nar, seja ela expressivamente ou pela pa-
lavra e gestos. As emoções alteradas em-
botam o cérebro a um raciocínio lógico e 
coerente, afetando e interferindo na cognição.

 
A aprendizagem se faz em ambiente agra-

dável, equilibrado, feliz e isto deve ser pen-
sado pelo educador e de que forma se dará. 
Conhecendo sua clientela, se apropriando 
da afetividade, criando um ambiente moti-
vacional, ativará áreas do cérebro que es-
tarão em conformidade com as propostas 
e regras estabelecidas pelo grupo, deses-
tressando o ambiente e promovendo uma 
aprendizagem condizente. É necessário 
um trabalho de equipe – educador e sujei-
tos da aprendizagem -, para que ela se sus-
tente e se perpetue. Ambiente estressante 
prejudica a aprendizagem e não promove a 
permeabilidade e receptividade da mesma.

Ambiente estressante gera ativação dos 
hormônios de noradrenalina e cortisol que 
segregam o cérebro em resposta a situa-
ções adversas ou de sobrecarga tensional 
afetando os processos de consolidação da 
memória e bloqueando o córtex pré-fron-
tal, impedindo de dirigir e focar atenção 
experienciais de aprendizagem, que alte-
ram a capacidade de resolução inteligente 
de conflitos, embotando habilidades fun-
damentais para a resolução dos mesmos.

Pensando aprendizagem constatamos que 
é possível tecer ações concretas que possam 
ser experimentadas possibilitando a ativação 
do hemisfério direito, que são: simulação de 
acontecimentos históricos, articulação entre 
desenho e música, a língua e as letras, con-
tação de histórias, dramatizações, envolven-
do o indivíduo num cenário construtor de 
habilidades e possíveis ativações neuronais.

Sabe-se, então, que o cérebro é ativado em 
seu aspecto neuroquímico, biológico, anatô-
mico, psicossocial, fisiológico, celular e emo-
cional. Nesse aspecto, a neurociência vem 
como aporte para a aprendizagem, auxilian-
do o educador em suas intervenções para 
melhor significar a cognição e interesse para 
que o cérebro guarde na memória de longo 
prazo o conhecimento promovido e, os recur-
sos utilizados para tal, estimulando os canais 
sensoriais dos envolvidos nas “ensinagens”.

Portanto, um clima emocional estável auxi-
lia na aprendizagem, e se o indivíduo não o 
tem em seu ambiente social, é possível que o 
tenha no ambiente educativo de suas apren-
dizagens, e aqui aporta o educador-pesqui-
sador, ciente de seu compromisso com o ou-
tro e de sua responsabilidade com o outro. 
Permanecem interligados emoção e atenção 
que fundamentam as bases cognitivas, esta-
belecendo relações essenciais entre interfe-
rência, afetividade, emoção e aprendizagem.
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A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS

RESUMO: O presente artigo “A Arte de Contar Histórias” se propõe a refletir sobre a 
importância da arte de contar histórias por meio da literatura infantil no desenvolvimento da 
criança na Educação Infantil. Na pesquisa bibliográfica fica evidente, a partir dos pressupostos 
teóricos demonstrados no decorrer do texto que a inserção desse tipo de estímulo para os 
alunos é quase como um é dever de todos, principalmente do professor, pois a literatura 
infantil é um caminho que leva a criança a desenvolver a criança nos âmbitos: cognitivo, 
social e emocional de forma significativa. O resultado foi perceptível, embora a contação de 
história apresenta-se como um rico meio para o desenvolvimento das habilidades da criança, 
os professores, é preciso desenvolver com consciência esta arte no processo de ensino-
aprendizagem na Educação Infantil. Portanto, a arte de contar histórias estimula o imaginário 
proporcionando inúmeros os benefícios ao desenvolvimento infantil.

Palavras Chave: Arte; Contar Histórias, Educação Infantil; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

 A Arte de contar Histórias existe des-
de os mais remotos tempos da história da 
humanidade. Nas culturas mais antigas essa 
forma de comunicação sempre teve a função 
de guardar, de mostrar, de não deixar morrer 
conhecimentos, valores através de contos e 
lendas. Transmitidos de geração em geração 
os contos de tradição oral atravessam fron-
teiras, viajam do orienta para o ocidente, de 
épocas bem antigas para os dias de hoje. 

 
A Arte de contar histórias renasce nos 

grandes centros do mundo todos desa-
fiando quem pensava que ela seria extin-
ta já que vivemos em um mundo permea-
do pelas tecnologias: computador, internet, 
pois é, parece que essa arte abre um espa-
ço no corre-corre da nossa vida provocan-
do reflexão, faz pensar, traz descobertas, 
faz perguntas, provoca o riso e a emoção.

 
A história une as pessoas. O que precisa-

mos hoje é dessa união, desse relaciona-
mento que pode estar se perdendo com 
tempo e temos o dever de resgatar, recu-
perar isso através da contação de histórias.

 
O contador de histórias pode ser aquele 

personagem que faz voar no tapete mágico, 
aquela princesa apaixonada, a bela adorme-
cida à espera do beijo do príncipe encantado, 
são tantos personagens, são tantas emoções. 

As histórias nos povoam. Nós somos po-
voados de histórias e a importância está 
no fato de não deixarmos morrermos a 
arte de contar histórias com seu imaginá-
rio e toda sua riqueza de viver e sonhar.

 
Se o ser humano está vivo, as histórias estão 

vivas e, as histórias estão repletas de nós mes-
mos, de todos os seres humanos de todos os 
tempos, raças, lugares e credos e os segredos 
estão dentro das histórias que são contadas.

A IMPORTÂNCIA DA HISTÓRIA PARA 
O SER HUMANO

A história é alguma coisa que o outro con-
ta pra outro ser, diferente de si. Geralmen-
te para as crianças quem conta a história é 
o adulto, na medida em que o adulto conta 
uma história, isso passa a ter um valor de 
verdade na mente da criança que escuta.

 
A criança está sempre perguntando o que 

será que o adulto quis dizer com aquela histó-
ria. Então, em uma história que a criança escu-
ta, qualquer história da vida, a criança nunca é 
passiva, ou seja, criança não repete história, as 
vezes elas querem que nós repitamos a mesma 
e isso nos leva a afirmar que a história que con-
tamos dá uma garantia para a criança ouvinte.

 
A primeira infância desperta o interesse 

pela arte de contar histórias e estas podem 
se tornar um aliado fundamental na men-
te e no caráter da criança em formação.

                                
É ouvindo histórias que se pode sentir (tam-

bém) emoções importantes, como a tristeza, 
a raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a ale-
gria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade 
e tantas outras mais, e viver profundamente 
tudo que as narrativas provocam em quem as 
ouve, com toda a sua amplitude, significância 
e verdade que cada uma delas faz (ou não) bro-
tar, pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos 
do imaginário (ABRAMOVICH, 2006, p. 17).

 
O contador de história sabe que ao final 

sempre tem pergunta, sempre tem o porquê, 
sempre tem o sei como é que é, então, a criança 
não é passiva na arte de ouvir até porque a vida 
dos seres humanos é contar e ouvir histórias.

 
A contação de história em pacientes de 

câncer em um Hospital de São Paulo tem me-
lhorado o quadro diagnóstico dos pacientes 
da oncologia a partir da arte de contar his-
tórias. Existe um Grupo chamado “Médicos 
do Barulho” cujo objetivo é levar a alegria, o 
bom humor para dentro do Hospital que tem 
como finalidade o aprimoramento na arte de 
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contar história para pacientes terminais que 
veem a ação com extrema importância para o 
seu quadro clínico que ouvem coisas diferen-
tes com contatos que até então não se tinha 
ou não se pensava ter dentro do Hospital.

 
É importante passarmos o poder das his-

tórias contadas e narradas que há uma saí-
da, há um questionamento, há um porquê e 
a realidade pode ser transformada quando se 
afirma: “E viveram felizes para sempre”, mos-
tra que existe uma luz no fim do túnel, há es-
perança, é possível sonhar, o impossível para 
vir a ser possível, há uma possibilidade, tem 
uma saída, a fé diz que é possível alcançar a 
vitória e por aí vai... É uma porta para supe-
ração de dificuldades e de conflitos do dia-a-
-dia para uma saída. Por outro lado, a criança 
vive tudo o que está ouvindo na história, ela 
pode se identificar com um personagem ou 
com vários personagens, mas no seu interior 
todos esses sentimentos são vividos e são 
trabalhos no sentido de proporcionar rela-
ções onde ela estiver, seja nos relacionamen-
tos afetivos, no seu trabalho, nos seus estu-
dos, enfim, sua fé, onde quer que ela esteja.

 
O Referencial Curricular Nacional da Educa-

ção Infantil – RCNEI, orienta para a realização 
de atividades e suas práticas cotidianas de 
modo a ajudar os alunos a desenvolver as capa-
cidades comunicativas por meio da oralidade.

                              
A aprendizagem da linguagem oral e es-

crita é um dos elementos importantes para 
as crianças ampliarem suas possibilidades 
de inserção e de participação nas diver-
sas práticas sociais. O trabalho com a lin-
guagem se constitui um dos eixos básicos 
na educação infantil, dada sua importân-
cia para a formação do sujeito, para a inte-
ração com as outras pessoas, na orientação 
das ações das crianças, na construção de 
muitos conhecimentos e no desenvolvimen-
to do pensamento (BRASIL, 1998, p. 117).

 

A história dá essa possibilidade de a crian-
ça vivenciar vários personagens, ninguém 
permanece fixo em um lugar, uma vez que, 
a história circula e o ouvinte também cir-
cula. No hospital é feito um trabalho com o 
corpo humano, com a máquina corpo, mas 
o contador de história leva a humanidade, 
ou seja, a humanização do paciente frente 
a dor, a impossibilidade da saúde através da 
história que se conta e é isso que põe o ser 
humano dentro do corpo. As histórias narra-
das podem ou “deveriam” criar um ambiente 
prazeroso no processo de ensino-aprendiza-
gem valorizando a imaginação das crianças.

 
Existem crianças que gostam de histórias de 

princesas, da Cinderela, da Branca de Neve 
porque se identificam com os sentimentos 
narrados pelo contador de histórias. Outras 
crianças gostam de histórias de aventuras, 
suspense, terror porque os ouvintes se identi-
ficam com os personagens com possibilidades 
de mudarem o final da contação de história.

 
Poderíamos pensar será existe um jeito de 

contar histórias? Histórias, além de histórias 
são encontros, relações de proximidade mui-
to grande. O contador de história precisa ser 
muito sincero, espontâneo e, o mais interes-
sante, cada contador de histórias tem o seu 
jeito de contar, de narrar cada personagem 
presente na história falada, contada. As ve-
zes se ouve uma história contada por narra-
dores diferentes que ficam totalmente alte-
rada, mesmo sendo a mesma na voz de que 
quem a pronuncia, assim como é recebi de 
forma diferente na mente de quem a escuta.

 
Existe uma diferença muito forte entre ler e 

contar histórias. Na verdade, ler não é melhor 
que contar histórias. Contar histórias não é 
melhor que ler. São duas situações diferentes 
do trabalho com a linguagem. A leitura do livro 
é interessante para valorizar o suporte, para 
mostrar de onde veio aquela história, para 
se mostrar como a linguagem está escrita. 
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Ao ler um livro, o professor, o mediador, o 
contador de histórias, se coloca na posição de 
ler conforme está escrito, com as palavras do 
autor, então, é um jeito de valorizar a lingua-
gem literária a partir da forma com o autor es-
creve o texto. Quando se faz a opção de contar 
histórias, o professor, o contador de histórias 
é necessário o exercício de improvisação, de 
fazer o uso dos recursos da linguagem oral, 
de se colocar em contato visual com as crian-
ças e mais interação e, através da contação de 
histórias há possibilidades de agregar outros 
elementos a história para tornar a história 
mais rica, lógico sem alterar o enredo original. 

A linguagem se constitui em uma importan-
te ferramenta de participação na vida social. 
Assim, as narrativas na arte de contar histó-
rias se enquadram numa dupla vertente: de 
organização individual da experiência e meio 
de inserção em um contexto de toca social. 
O ato de contar histórias, se mostra um ins-
trumento importante na socialização de va-
lores e visão de mundo (FREITAS, 2005).

É interessante que Escola alterne essas 
duas práticas e que haja momentos em que 
o professor realize a leitura, que a prepare, 
que apresente o autor, mostrando de onde 
foi tirada aquela história, que comente por-
que escolheu, que apresente o objeto livro 
que é uma forma de valorizar o bem cultu-
ral que é guardiã da literatura e, momentos 
em que o professor possa contar a história, 
trazendo, restaurando, resgatando a tradi-
ção da cultura oral, de se narrar as histórias 
que ouvimos, as histórias que gostamos e 
que foram transmitidas de geração a geração.

A HISTÓRIA PARA O UNIVERSO 
INFANTIL
 
O significado da história não só para o mun-

do infantil, mas o para o mundo universal é 
muito grande. A arte de contar histórias vem 
de muitos séculos como uma atividade pe-
dagógica que há um ensinamento ao narrar 
uma história, ao contar histórias. A literatu-
ra, é uma das manifestações da arte, atua 
de maneira profunda e duradoura no senti-
do de dar forma e de ensinar valores cultu-
rais que estão presentes em uma sociedade.

A relação literatura e educação é tão an-
tiga que talvez seja difícil dizer quando se 
iniciou essa parceria (COSSON, 2006). Pen-
sar a literatura em sala de aula é talvez en-
tender as contribuições que esta faz no 
processo de ensino-aprendizagem. Mas, 
afinal o que podemos chamar de literatura?

Zilberman e Lajolo (1985), discutem a His-
tória da Literatura Infantil no Brasil deixando 
suas opiniões que a Literatura no país nasce 
no final do século XIX. Nessa época ainda era 
precária a circulação de livros infantis. Afir-
mam que com a extensão do trabalho escra-
vo e a chegada dos imigrantes a população 
cresce formando a existência de um públi-
co consumidor de livros infantis e escolares.

“Estudar história é ainda escolher a me-
lhor forma ou o recurso mais adequado de 
apresentá-la” (COELHO, 2001, p. 31). Nes-
se sentido, a arte de contar histórias é uma 
considerada uma arte bem antiga. Contar 
Histórias não é só começar com “era uma 
vez e viveram felizes para sempre”, é uma 
forma de praticar uma cultura milenar que 
vai passando de geração em geração, an-
tecedendo o desenvolvimento da escrita.

É muito importante o ato de contar histó-
rias. Há um aprendizado ao contar história, 
há um distanciamento, uma ruptura, em que 
o ser humano sai do seu contexto, da sua 
vida, da sua zona de conforto para entrar num 
contexto, numa vida diferente da sua e fazer 
a experiências de vivenciar a vida do outro.
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Quando o ser humano ouve uma história, 
a partir da narração do contador de história 
algo mágico acontece e o ser que ouve se des-
liga dos problemas, do dia-a-dia conseguindo 
focalizar toda a história que está sendo con-
tada e você mergulha no mundo da fantasia, 
da imaginação, do sonho, onde o irreal passa 
a ser real, onde o impossível passa a ser pos-
sível, há uma passagem em que o ouvinte se 
transporta para o outro mundo e, ao terminar 
a história o ser ouvinte passa a ter soluções 
para conflitos que até então não se tinha visto, 
ou que não era perceptível e a arte de contar 
histórias proporciona isso para os ouvintes.

 
Existe um adágio popular que diz o seguin-

te: “história é bom de zero a mais de cem 
anos.” Somos envolvidos com enredo de uma 
história bem contada, a vontade de querer 
saber o que vai acontecer na sequência, no 
depois, qual será o resultado, o desfecho fi-
nal. A arte de contar histórias faz entrar em 
um mundo que não é nosso, mas que viven-
ciamos como se fosse nosso mundo, isso 
é pura magia e arte da melhor qualidade 
que atinge desde a criança até os adultos.

                             
Entre as instâncias responsáveis pelo endos-

so do caráter literário de obras que aspiram ao 
status de literatura, a escola é fundamental. 
A escola é a instituição que há mais tempo e 
com maior eficiência tem cumprido o papel de 
avalista e de fiadora do que é literatura. Ela é 
uma das maiores responsáveis pela sagração 
ou pela desqualificação de obras e de autores. 
Ela desfruta de grande poder de censura esté-
tica - exercida em nome do bom gosto sobre 
a produção literária (LAJOLO, 2001, p. 19).

 
Aos nos projetarmos em outras histórias 

passamos a acessar o nosso mundo de for-
ma diferente, ao nos projetarmos na história 
do outro, em uma outra contação de história 
com outros cenários que o mundo nos apre-
senta de forma criativa, ilustrada, colorida, 
nós nos projetamos e acabamos trazendo 
para o nosso mundo elementos dessa nova 
realidade e incorporamos em nossa vida con-
creta, palpável e, acabamos por imprimir em 

nosso mundo interior as reflexões que são 
convidativas e que fazem parte do enredo e 
da mensagem da própria história contada. 

 
Portanto, contar histórias é uma arte. Po-

demos ter acesso às histórias por inter-
médio de uma leitura individual, reflexiva 
em que essas histórias já vão transforman-
do o nosso mundo interior. A Arte de con-
tar histórias implica um talento que se di-
ferencia e que vai além de ler a história.

Não podemos esquecer que todo modo de 
ler passa necessariamente por uma apren-
dizagem, não sendo ‘natural’ ou espontâ-
neo de leitura. O primeiro espaço destina-
do a literatura é a sala de aula, onde tudo 
se inicia com o contato com a obra, por-
tanto, é um lugar de desvelamento da obra 
que confirma ou refaz conclusões, apri-
mora percepções e enriquece o repertó-
rio discursivo do aluno (COSSON, 2006).

 
O contador de histórias para uma outra pes-

soa ou para um grupo específico precisará fa-
zer uso de certas habilidades que estão no fato 
de estar vivenciando e experienciando essas 
habilidades como o tom de voz, modulações 
diversas de voz quando mudam os persona-
gens da história narrada, para que os ouvin-
tes se envolvam com a história contada, essa 
mudança, essa forma de se postar com a mu-
dança da voz é de extrema importância para 
focar e prender a atenção do público ouvinte.

 
A postura do narrador é um ponto importan-

te na arte de contar histórias dentro do con-
texto onde está se fazendo a experiência da 
representação da história, o que torna interes-
sante e prende a atenção dos ouvintes, sobre-
tudo se for para crianças na Educação Infantil.

O movimento pode ajudar na arguição que 
o contador de história está utilizando para 
atingir os seus ouvintes a focar na história que 
está contando de acordo com a dinâmica que 
se processa por meio do movimento que se faz 
ao contar uma história a partir do enredo que 
a história apresenta e propõe ao profissional 
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que estará à frente do grupo contando, narran-
do, envolvendo os interlocutores com sua voz 
e com suas histórias na vida dos personagens.

O contador de história precisa ser o alvo, 
precisa ser o foco da atenção das crianças, 
sem ser exagerado, mas de forma discreta 
deve ser feito de forma que não os ouvintes 
não perderem a atenção e nem o foco presen-
te que deve ser a pessoa que conta a história e 
suas movimentações em torno da história. O 
contador transmitem uma mensagem ao mes-
mo tempo em que tem como retorno o olhar 
atento de quem escuta a história narrada.

Para além de uma leitura de história, há uma 
leitura de contextos, do público, das crianças 
que estão em torno do contador de histórias, 
que se inicia com o acolhimento, a recepção 
da criança e toda a condução do proces-
so que perpassa a arte de contar histórias.

O feedback é de extrema importância uma 
vez que, à medida em que o contador de histó-
ria transmitem a mensagem, as crianças já vão 
dando respostas perceptíveis por intermédio 
do interesse da história e da forma como está 
sendo trabalhada, conduzida, verbalizada.

Portanto, o contador, o mediador é a pes-
soa que apresenta, compartilha essa história 
de forma atrativa e que exige uma prepa-
ração para viver esta arte que só é possível 
quando é compartilhada. É possível a utiliza-
ção de várias técnicas, com recursos lindos, 
fantoches maravilhosos, varetas, ilustrações, 
figuras muito bem pintadas com resoluções 
de altíssimas tecnologias, mas se não hou-
ver a preparação em ser o mediador da arte 
de contar a história de nada valerá todo o 
esforço feito e a mensagem não terá êxito.

Neste contexto, Oliveira (2010), ressal-
ta o papel do professor nesse processo:

                             
Como mediador da leitura, o professor é 

o especialista que precisa conhecer, sele-
cionar e indicar livros para a criança, mas é 
preciso que ele próprio seja um usuário as-

síduo da literatura. Assim, é necessário que 
o professor tenha coerência no processo de 
mediação do desenvolvimento intelectual da 
criança que estiver sob sua responsabilidade 
profissional. É ele quem assume o papel de 
responsável pela interação entre a criança e 
o livro. Em suas mediações não deve aceitar 
textos preconceituosos, que desrespeitem 
as etnias, os gêneros humanos, os portado-
res de necessidades especiais, os analfabe-
tos, a variação linguística, o comportamen-
to regional, o meio ambiente, os diferentes 
grupos sociais. Ele necessita ter presente 
que os valores éticos e morais do ser huma-
no são sempre resultado de sua formação 
ao longo da existência e, portanto, também 
depende dele contribuir para o desenvol-
vimento de sua capacidade de ler o mundo 
e refletir sobre ele (OLIVEIRA, 2010, p. 52).

A arte de contar história pressupõe uma re-
flexão posterior no ouvinte que escutou de 
forma focada e que se abre para ser tocado 
pela história contada. Há várias formas de 
se contar uma história que deve ser prepa-
rado pela pessoa que vai trabalhar na conta-
ção de histórias deve surpreender o ouvinte.

A criança gosta, prima pela novidade. A 
criança é curiosa, ela vai querer saber o que 
faz, como faz e por que faz dessa forma. 
Com isso surgem novas condições de tra-
balho que o próprio contador de história irá 
se surpreender com os resultados quando 
postos em prática. Existem formas, técnicas 
e recursos na arte de contar histórias que 
auxiliam na compreensão da história a ser 
narrada, contada. Existe por exemplo, a téc-
nica do teatro de sombras que muitas ve-
zes é novidade na arte de contar histórias. 

A reflexão é feita com diálogo que trazem 
o contexto para a sua vida e a aprendizagem 
se dá de forma significativa e solidificada. O 
Recurso é meio para se atingir determinado 
objetivo e passar uma mensagem, um apren-
dizado para as crianças, para os ouvintes. 

Para Bruner (1997), a aquisição da habilidade 
narrativa confere estabilidade à vida social e 
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emocional da criança. Além disso, essa habili-
dade cognitiva irá subsidiar a futura produção 
escrita de histórias (SILVA & SPINILLO, 2000). 

 
A leitura é muito importante na contação 

de histórias, no entanto, o ato de estar com o 
grupo, ouvindo, participando, compartilhan-
do uma história e suas próprias experiências 
torna o momento da contação de histórias um 
momento extremamente rico em aprendizado, 
em convivência, em confraternização tornan-
do um momento mágico para vida das crianças.

 
A importância desses momentos coletivos 

se tornam fundamentais na arte de contar 
histórias e que acontece a partilha de experi-
ências de quem compartilha do momento que 
a história é contada, mediada por uma pessoa 
que vai dar as informações e fazer com a ati-
vidade aconteça de forma lúdica e prazerosa.

A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS
 
A arte de contar histórias deve ser feita 

de forma aprofundada, criativa, pela rique-
za do próprio conteúdo que nos convida a 
explorar sempre mais essa importante te-
mática em nossas práticas pedagógicas.

 
É preciso uma mobilização inicial chamando 

a atenção dos ouvintes para a história que será 
contada finalizando o processo com uma ex-
ploração dialogada ou utilizando outros tipos 
de recursos que se diferenciam na contação de 
histórias, uma vez que trabalhar com a lingua-
gem é trabalhar com o ser humano, “a criança 
que ainda não sabe ler convencionalmente 
pode fazê-lo por meio da escuta da leitura do 
professor, ainda que não possa decifrar todas 
e cada uma das palavras. Ouvir um texto já é 
uma forma de leitura” (BRASIL, 1998, p. 141).

A relação da escuta da leitura pela criança 
é afetiva. Este sentimento se manifesta pela 
identificação da história com a vida real, com 
os temas tratados e com os personagens; 
esta identificação consiste em afirmar a sua 
personalidade graças ao livro, formulando pa-
râmetros de julgamentos éticos com relação 

aos personagens e de experiências e ques-
tionamentos pessoais. Sendo assim a escuta 
de histórias tem um caráter formador e ético.

A arte de contar história é intencionalmen-
te repetida para que a criança que ouve a 
narração possa fazer a sequência e desen-
cadeamento de acontecimentos e ideias 
que vão contribuir para que elas se pren-
dam na história que está sendo contada.

 
A arte de contar histórias abre um leque de 

percepções que até então não se tinha cons-
ciência ou que não eram visíveis, mas que por 
meio da narração da história passam a fa-
zer sentido e dar um novo sentido a própria 
vida proporcionando um aprendizado de for-
ma significativa. Existem diferentes formas, 
técnicas, recursos para se contar histórias, 
através de teatro, dramatizações, teatro de 
sombras, pela leitura da obra, pela contação 
com entonação de voz, a utilização do varal, 
fantoches, dedoches, o flanelógrafo, papel 
pardo, cineminha, figuras bem pintadas com 
cores vivas, vídeos que são feitos para con-
tação de histórias, um powerpoint bem ela-
borado, a produção de slides que pode ser 
passada no Datashow, projeção de filmes que 
podem ser utilizados para a utilização de di-
versas ilustrações coloridas e com isso pos-
sibilitar uma forma de exploração dos temas 
presentes na história narrada junto aos ou-
vintes com uma reflexão mais intensificada.

O contador de histórias O contador de his-
tórias segundo Sisto (2012), não deve ser 
um mero repetidor, mecânico e sem paixão, 
o contador deve colocar vida nas histórias 
escolhidas. De modo que traga originalida-
de, conflitos, suspense, amor, ódio, perdão. 

Segundo Sisto (2012):
Contar bem uma história é também saber 

evitar o didatismo e a lição de moral; os es-
tereótipos da palavra e dos gestos; o mani-
queísmo e os preconceitos; o óbvio, o mo-
dismo e o lugar comum. Em geral, na escola, 
a escolha de um texto para ser contado tem 
quase sempre, o poder de determinar con-
teúdos a serem estudados. Mas quando a 
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história contada vem em função de instau-
rar um espaço lúdico, ela pode gerar outro 
tipo de expectativa: não mais a da cobrança, 
mas a do encantamento (SISTO, 2012, p. 25).

 
É preciso aproveitar a criatividade das crian-

ças e sua imaginação fértil, produtiva para a 
construção de histórias edificantes, impac-
tantes, uma vez que a criança já tem voz, 
precisamos preparar os nossos ouvidos para 
ouvi-las e aproveitar toda criatividade que se 
projeta de dentro para fora em nossas crian-
ças deixando que essas boas encontre no 
terreno fértil espaço para crescer e florescer.

 
E por fim, ter o cuidado de não tolher, 

cortando as ideias ou tirando das nossas 
crianças a oportunidade da criação. E nos-
so dever, enquanto mediadores da aqui-
sição de conhecimento no processo de 
aprendizagem delinear, orientar, acompa-
nhar e valorizar o protagonismo de nos-
sas crianças na arte de contar histórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
É preciso que a história ao ser contada pe-

los contadores de histórias seja feita de forma 
leve, prazerosa. Histórias reais, histórias ima-
ginárias, histórias que contam sobre a vida, 
sobre o mundo. O mundo é feito de histó-
rias, histórias que nos convidam a conhecer 
personagens, enredos, cenários e contextos 
diferentes, que nos convidam a exercitar a 
empatia, nos convidam a nos colocar no lugar 
de outras pessoas, de outras histórias. É tão 
bom ouvirmos histórias. Ouvimos histórias 
do mundo dos adultos e do mundo das crian-
ças. A história precisa ser contada, explorada 
e vivenciada e isso se dá por intermédio da 
arte de contar, relatar, narrar de forma úni-
ca fazendo a utilização do livro ou da ora-
tória que faz parte de uma tradição milenar.

 

Os pais também são contadores de histórias 
por excelência e devem dar sua participação no 
desenvolvimento emocional, sócio e cogniti-
vo da criança em momentos lúdicos, recreati-
vos adequando a linguagem para que a crian-
ça entenda a história que está sendo contada.

 
Vivemos a sociedade da imagem e é necessá-

rio explorar a imagem para a compreensão da 
criança, dos pais, dos adultos e do próprio con-
tador de histórias e se torna um momento que 
a mensagem vai sendo apreendida, elaborada, 
reelaborada pela criança ou por quem ouve a 
história ao longo do seu desenvolvimento e 
em sua forma de ver a vida e estar no mundo.

 
A Arte de contar histórias é um momento 

rico de aprendizado sobre o livro, sobre a nar-
ração da história, técnicas, recursos, ideias, 
formas de abordagem em momentos de cons-
trução e de aprendizado para todas as nossas 
crianças e os ouvintes que se aventurarem a 
entrar na arte e na magia de contar histórias.

Através da arte podemos criar e recriar 
tudo, dar um novo sentido as coisas e até 
mesmo a nossa própria vida, pois se a arte de 
contar histórias tem a função de fazer pensar, 
é dever de cada indivíduo pensar sobre si, e a 
maneira como apreende esta história narrada, 
completando assim o ciclo arte e vida e assim 
vice-versa, e desta maneira deixando registra-
da sua própria história no mundo em que vive.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A música além de ser uma expressão artística, pode ser aproveitada como um recurso 
pedagógico que beneficia o desenvolvimento intelectual, motor e da linguagem em meninos 
e meninas pré-escolares, através do fortalecimento dos processos cognitivos como memória, 
atenção, percepção e motivação. Esse artigo apresenta a contar de diferentes perspectivas 
teóricas e metodológicas, como a música pode tornar-se um meio de desenvolvimento 
de habilidades em meninos e meninas; mostra como ela é uma excelente ferramenta no 
desenvolvimento integral da criança, sendo muito utilizada na educação infantil por meio das 
recreações lúdicas, justamente por contribuir com as partes cognitivas, psicomotoras e sócias 
afetivas.  Expõe o efeito que a expressão musical tem sobre a idade pré-escolar, mostrando 
que este é um recurso para a geração de espaços de aprendizagem significativos, cooperando 
para a formação integral em cada um dos estágios do desenvolvimento de meninos e meninas. 
Este artigo teve como base de apoio a pesquisa bibliográfica, onde foram extraídas opiniões, 
conclusões e estudos de autores que abordam o estudo em questão. 

Palavras-chave: Ambientes de Aprendizagem; Desenvolvimento; Expressão Infantil, artística.
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INTRODUÇÃO

A música é presença constante na vida das 
pessoas, nas tradições de um povoado, nas 
festanças e comemorações. É uma linguagem 
que remete o homem a sua memória, que o 
faz reviver sentimentos e sonhar. “Ao que 
tudo indica a música sempre esteve presen-
te na vida de bebês, crianças e adolescentes. 
No entanto, foi apenas nas últimas décadas 
que cientistas de diversas áreas deram a de-
vida atenção ao desenvolvimento musical, 
procurando compreender as transforma-
ções das práticas musicais que ocorrem da 
infância à idade adulta” (ILARI, 2013, p.25).

É possível dizer que se trata de uma ferra-
menta capaz de facilitar a aprendizagem, que 
transforma os lugares que dela se utilizam, 
que está presente nas manifestações das na-
ções, na vida dos homens, na vida da criança 
em idade escolar. A música é assim, algo que 
vai muito além de uma simples linguagem, 
que viaja junto com a vida, que marca his-
tórias, traduz as tradições de um povo, sen-
do parte do hoje, do ontem e do amanhã. A 
música tem o poder de estabelecer relações, 
tem o dom de tocar na alma, marcar histó-
rias, além de colaborar com aprendizados. 

                             
A música é uma linguagem capaz de propagar 

e noticiar sensações, emoções e pensamen-
tos... ela se encontra na cultura, nas festan-
ças, nas celebrações, nos cerimoniais religio-
sos, nas ações patrióticas e governamentais 
e ainda como simplificadora do processo de 
aprendizado, como ferramenta que deixa o 
meio escolar muito mais contente e receptivo. 
A música amplia o aprendizado do educando 
e é vista como um acervo cultural, por isso 
não pode resumir-se num direito de alguns. 

A música está presente na educação 
desde os primórdios dos tempos, na Gré-
cia antiga era vista como algo impres-
cindível na concepção dos porvindouros 
habitantes da cidade, na direção da Matemá-
tica e da Filosofia (BERCHEM, 1992, p. 62).

A música é encontrada nas manifestações de 
um povo, desde a antiguidade, estando pre-
sente em muitas histórias de antigas civiliza-
ções. Talvez seja até possível dizer que esteve 
presente quando o homem ainda não sabia co-
municar-se pela fala, quando se valia da emis-
são de pequenos sons e da utilização de gestos.

                              
A música é uma linguagem entendida pelo 

mundo, pode-se dizer que talvez exista an-
teriormente ao descobrimento do fogo, 
por conta da comunicação estabelecida 
pelo homem através de sinais e sons rítmi-
cos. Desde a China até o Egito, indo para 
a Índia e depois a Mesopotâmia, os po-
vos atribuíam poderes mágicos à música, 
equivale dizer que essa linguagem musical 
precede também a fala. (BRÉSCIA, 2003).

Ela é algo que comumente estará presente, 
que contribui com a formação dos homens, 
com os aprendizados das crianças, que faz 
quem a ouve, tornarem-se seres mais cria-
tivos, muito mais sensibilizados e cheios de 
imaginação. A música por si só é capaz de 
estabelecer um elo forte de ligação entre o 
desenvolvimento e o aprendizado. “A música 
é uma linguagem comum, que todas as pesso-
as conhecem, que tem marcado presença em 
todos os povoados, quer seja hoje ou no pas-
sado distante, não importando o período e o 
espaço que se ouve”. (BRÉSCIA, 2003, p.25). 

A música traz de forma simplificada mui-
tos benefícios para o acréscimo infantil, 
traz contribuições para os pequenos, para 
os seres em questão de desenvolvimen-
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to motor, cognitivo, sem contar que es-
treita os laços de amizade, faz as crianças 
se socializarem e o melhor de tudo, tudo 
isso de forma bem divertida e afetuosa.

                                  
Ao nascerem às pessoas já estão predispos-

tas aos sons, as vocalizações e as composi-
ções... o contato inicial se dá com o universo da 
linguagem; assim, o contato introdutório com 
a música é capaz de beneficiar de forma favo-
rável o desenvolvimento das habilidades cog-
nitivas, linguísticas e motoras (CÍCERO, Apud 
SIMIONATO e TOURINHO, 2007, p.370).

 
Este artigo visa analisar a importância da 

música na aprendizagem, no desenvolvimen-
to e transformação de meninos e meninas da 
educação infantil.  “A música é um ingredien-
te de essencial notoriedade, porque leva ao 
movimento, ao estímulo contribuindo para as 
mudanças e o incremento”. (GAINZA, 1988, 
p. 26). Lembra também, que a música deve 
ser aproveitada como instrumento pedagó-
gico, como colaborador do desenvolvimento 
da inteligência e para a integração do ser.  O 
estudo desta investigação defende-se por 
entender a relevância da música na educação 
infantil, suas contribuições para a evolução 
didática e os benefícios que pode trazer na 
parte cognitiva, social e afetiva da criança.

O objetivo geral desta pesquisa é estu-
dar a importância da música na educação 
infantil. Como objetivos específicos desta-
cam-se: compreender a relevância da mu-
sicalização no desenvolvimento das crian-
ças; estudar como a música pode favorecer 
a aprendizagem e execução das atividades 
. Dessa forma, compreende-se que a mú-
sica pode ajudar em muitos aspectos quan-
do trabalhada na educação infantil, desde a 
parte do conhecimento, da interação e ain-
da nas questões que envolvem afetividade. 
Para isso deve ser feito um trabalho com fins 
específicos e bem direcionado, justamen-

te para se atingir o objetivo determinado.
Este estudo está amparado em literaturas 

de autores como BARRETO (2012), CHIA-
RELLI E BARRETO (2005), FERREIRA E RU-
BIO (2012), SIMIONATO E TOURINHO 
(2007) dentre outros, também em artigos, 
dissertações. Com este estudo, espera-se 
compreender a importância da utilização da 
musicalidade como incremento para o de-
senvolvimento das crianças na educação in-
fantil. O procedimento técnico utilizado para 
satisfazer esse estudo tem cunho bibliográ-
fico, embasado nas ideias de doutrinado-
res que estudam sobre o tema em questão. 

                                 
[...] Estudos bibliográficos apresentam van-

tagens importantes, oferecendo uma quanti-
dade impressionante de informações. Em ge-
ral, não sai caro fazer esse tipo de pesquisa: 
o pesquisador só precisa gastar seu tempo 
procurando os dados de que precisa. Além 
disso, a pesquisa bibliográfica é uma boa 
opção para quem tem dificuldade de entrar 
em contato com seu objeto de estudo – aqui 
você apenas estuda o que os outros dizem 
sobre ele (MASCARENHAS, 2012, p.49).

Existem averiguações científicas que se 
apoiam exclusivamente na consulta bibliográ-
fica, buscando “referências teóricas divulgadas 
com a pretensão de levantar dados ou conheci-
mentos antecipados sobre o problema acerca 
do que se busca respostas” (FONSECA,  2002 
apud GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p.37).

Esse artigo está organizado em uma discus-
são de temas, sendo que na introdução poderá 
ser encontrada determinadas considerações 
acerca da música, sua presença acentuada em 
muitos momentos da vida. Com esse estudo al-
meja-se informar como a utilização da música 
pode cooperar para um melhor entendimento 
e desenvolvimento dos potenciais da criança. 
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A MÚSICA COMO MANIFESTAÇÃO 
CULTURAL

A música sempre se fez presente na vida so-
cial das pessoas, nas manifestações culturais 
e heranças de uma nação e seus habitantes, 
nos dias da criança de forma costumeira ad-
vindo dos sons que ela ouve, nas canções que 
sua mãe a embala. Ela é capaz de remeter a 
lembranças, a momentos agradáveis, acom-
panhando as pessoas em suas jornadas a con-
tar de muito tempo atrás e ainda é uma pode-
rosa ferramenta educativa a ser trabalhada na 
educação infantil, por ser importante na for-
mação da criança, atuando na desenvoltura 
e aquisição do aprendizado, na emotividade, 
sensibilidade, civilidade e capacidade criadora.   

   
Ao nascer à criança estabelece uma relação 

com o mundo que a rodeia... a partir daí co-
meça a      produzir sons e ouvir os sons exe-
cutados pelos seres viventes e os decorrentes 
dos objetos. A criança passa a se associar com 
o meio em razão dos estímulos sonoros re-
cebidos. Sua afinidade com o meio musical é 
imediato, seja mediante o acalanto da mãe e 
do canto de outras pessoas ou pelos sons pro-
duzidos no espaço (JEANDOT,  1990, p.14).

Quando a criança canta, ela se sente par-
te do todo, acredita que todos possuem 
o mesmo valor e que devem cada um em 
particular colaborar igualmente objetivan-
do a harmonia. O envolvimento musical é 
constante, transformando-se pouco a pou-
co numa resposta estruturada. Dessa ma-
neira a música atende a diversos objetivos 
e propósitos na vida da criança como a cria-
ção de hábitos e atitudes comportamen-
tais e na sua transformação, sendo presente 
em várias situações na vida dos indivíduos. 

                         
A música desperta uma infinidade de es-

tímulos, por sua característica relaxante, 
além de incentivar a aprendizagem e atrair 

a atenção das crianças mais dispersas. Ela é 
um dos estímulos cerebrais mais poderosos 
existentes, porque auxilia no raciocínio ma-
temático e no desenvolvimento linguístico. 
“A desatenção está sujeita a concentração 
e isso só já tem um bom abarcamento na 
educação de crianças dispersivas, na ree-
ducação de crianças ditas hiperativas e ain-
da funciona como excelente terapia para as 
pessoas ansiosas” (BARRETO, 2012, p. 109).

No ambiente escolar a música colabora no 
desenvolvimento e promoção da aprendiza-
gem, justamente porque treina a criança a 
ouvir e escutar de forma intensificada e refle-
tida. Atualmente na educação infantil a mú-
sica tem auxiliado no incremento de muitas 
atividades, desde a memorização de conteú-
dos, em datas comemorativas, nos exercícios 
onde se tem em mente o desenvolvimento da 
motricidade, da audição e do ritmo, isso sem 
contar nas atividades voltadas para higiene e 
sociabilização. “O valor da instrução de músi-
ca no meio escolar, reside, então, na probabi-
lidade de abrir os olhos para as capacidades 
e comportamentos na criança, fazendo com 
que a mesma perceba sua sensibilidade em 
relação à música aproveitando-se da criação e 
da livre expressão” (LOUREIRO, 2003, p.127).

É possível falar que a música é um tipo de 
linguagem necessária para a criança, por-
que a partir dela algumas sensações são in-
corporadas em seu cotidiano, além disso, 
quando se faz bom uso dessa ferramenta, 
é possível desenvolver o raciocínio, o lado 
criativo, isso sem falar em outras dádivas e 
habilidades. A música exerce respeitável pa-
pel na história da criança, porque contribui 
com muitas desenvolturas, não apenas com 
a fração criativa da mesma, mas na autodis-
ciplina, na parte rítmica e em sua imaginação.

A música faz as pessoas se achegarem, tor-
na os laços mais estreitos. Quando a criança 
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está sob influência da música, ela convive de 
forma mais harmoniosa com outras crianças, 
mantendo uma comunicação de forma mais 
suave. “A educação musical tem uma função 
socializadora que contribui no desenvolvi-
mento e na construção absoluta da pessoa”. 
(GORDON Apud LOUREIRO 2003, p.126).

                               
A educação musical, tanto no sentido de dar 

condições para que se aprenda a apreciar as 
obras musicais como no de possibilitar que se 
aprenda a executá-los e criá-los, desenvolvem 
importantes faculdades no homem: afetiva, di-
nâmica, inteligência, criatividade, espírito, etc; 
de forma harmônica, beneficiando o desen-
volvimento da personalidade e a participação 
efetiva do grupo social (STATERI, 1978, p.36).

O aprendizado musical favorece a par-
te criativa do aluno, colaborando no sen-
tido da improvisação, também traz con-
tribuições na parte motora, sem dizer que 
age com maior naturalidade quando lida 
com o que está sendo lecionado, benefi-
ciando seu aprendizado, conduzindo para 
a alfabetização de forma mais acelerada. 

A música é um excelente estimulador ce-
rebral, além de ajudar no raciocínio lógi-
co-matemático, ajuda na captação da lin-
guagem, na ampliação da comunicação, na 
astúcia com os sons agudos, no aperfeiçoa-
mento de diferentes capacidades, ensina a 
criança expressar suas emoções, desenvol-
ve seu lado poético. “O exercício de músi-
ca, além de beneficiar o incremento afetuo-
so da criança, expande a agilidade cerebral, 
enriquece a performance escolar dos edu-
candos e colabora para unificar na parte 
social o indivíduo” (BRÉSCIA, 2003, p. 81).

                            
 Escutar música, conhecer um canto, diver-

tir-se com uma brincadeira de roda e brinca-
deiras rítmicas, desenvolver jogos de mãos, 
etc., são tarefas que motivam, traz estímulo, 

além de desenvolverem o desejo pela parte 
musical, atendem as precisões de expressão 
que ocorrem em razão da parte afetuosa, 
estética e cognitiva. Instruir-se da música é 
o mesmo que associar conhecimentos que 
abarcam a vida, a perspicácia e a meditação, 
conduzindo-as para planos progressivamen-
te melhor organizados (RCNEI, 1998, p. 48).

Desta maneira, é possível compreender que 
a música é uma ferramenta contribuidora 
com o desenvolvimento do aluno que exige a 
interação e diálogo e que essas práticas agre-
gadas à cultura infantil possibilitam à criança 
ricas experiências de sentimento e altruísmo.

                
Ao delinear o seu trabalho, o educador, por 

conseguinte, deverá considerar as experiên-
cias sociais vivenciadas por seus educandos, 
que nas crianças pequenas são expressas atra-
vés do brincar e nas encurtadas falas, é possí-
vel criar situações propositais nas quais elas se 
sentem capacitadas de explicitar seus conhe-
cimentos em meio as diferentes linguagens 
a que tem ingresso (RCNEI, v.1, 1998, p.33).

Na educação infantil, a representação da 
arte feita através da música possibilita a apro-
ximação da musicalização com os métodos 
tradicionais de ensino, sendo esse o ponto de 
arrancada para a inclusão da música na edu-
cação infantil. “Imediatamente, ao se executar 
um trabalho com a música com o desígnio de 
apropriação e aproximação de distintas iden-
tificações culturais, precisam aceitar as músi-
cas são elementos do universo das crianças, 
assim como as cantigas de roda. Assim como 
outras músicas” (OLIVEIRA, 2001, p.102).

A música que nos conduz a sensações, emo-
ção ao escutar, ao cantar ou dançar, a música 
que nos acosta das vibrações ou da escuta 
musical é a que conversa com nosso corpo, 
que chama a linguagem, que inventa fantasias 
e permite que toda a pessoa possa se desco-
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brir e juntamente se revele ao outro, fixan-
do-se na convivência social (LISARDO, 2009).     

A presença musical se dá em várias ocasiões 
do dia, sendo esse o contato cultural da crian-
ça com a musicalização. Isso facilmente se de-
monstra quando se ouve a criança cantarolar 
alguma música em suas brincadeiras ou quan-
do produzem sons com materiais encontrados 
ou com o próprio corpo. “A música se relacio-
na sempre com o homem, pois nasce de sua 
mente, fala de suas emoções e de sua gama 
perceptual” (ZAMPRONHA, 2002, p.19).

Toda a metodologia se inicia no tempo 
em que a criança escuta as músicas tocadas 
nos seus ambientes familiares, a partir des-
sa, ocorre o início de suas comunicações por 
meio dos sons. Cantando e criando sons com 
a fala e através da imitação como, batendo 
palmas ou dançando que o orientador colabo-
ra para a evolução da percepção das mesmas.

Nessa perspectiva, para se trabalhar a 
musicalidade faz-se necessário, conside-
rar o nível de entendimento da criança. 
Desse ponto de partida é que se dá iní-
cio ao processo de ensinamento dos co-
nhecimentos musicais para os alunos.

Quando se propõe incluir a música na edu-
cação infantil, torna-se necessário que o foco 
não seja formar músicos profissionais, e sim 
acrescentar a vivência musical, possibilitan-
do o convívio com as variadas escutas, am-
pliando o relacionamento de forma didática.

A instituição de ensino de Educação in-
fantil precisa respeitar a capacidade de ins-
trução de suas crianças e suas diferenças 
socioculturais. Dando prioridade ao diálo-
go através de gestos e da linguagem musi-
cal, possibilitando a descoberta de variados 
materiais sonoros e obras musicais, sendo 
considerada uma forma bastante relevan-
te de compreensão e respeito ao mundo.

A MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

Ainda dentro da barriga da mãe, o bebê 
ouve os primeiros sons, o coração materno, 
depois ao nascer, no decorrer dos primeiros 
meses de vida, comumente é posto a ouvir 
composições, seja no embalar dos braços de 
seus pais ou ainda num momento qualquer. 
Na educação infantil, a prática de ouvir mú-
sica costuma ocorrer como instrumento pe-
dagógico durante a aula, e possibilita que a 
criança se desenvolva integralmente, isso por-
que cantando a criança desenvolve sua cen-
tralização, exercita a mente, trabalha os mo-
vimentos, a parte motora, além de expandir 
sua linguagem e conectar-se com o mundo.

O abarcamento das crianças com o universo 
melódico começa antes ainda do ato de nascer, 
isso porque enquanto está no interior do ven-
tre materno, os bebês já residem num lugar de 
sons originados pelo corpo de sua mãe, como 
o sangue que passa em suas veias, a respiração 
e a movimentação do seu intestino. O som da 
voz maternal também constitui um elemen-
to sonoro exclusivo, além de ser referência 
afetuosa para os bebês (BRITO, 2003, p.35).

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

É bem verdade que a criança constrói 
seus conhecimentos a partir dos estímu-
los recebidos em seu cotidiano e essa afir-
mação vale também para a música que 
gradativamente é reconhecida em suas va-
riações, seus graves, agudos, no ritmo e 
em sua amplitude. A criança ao se conec-
tar com a música desenvolve suas habilida-
des, estrutura a mente, enquanto aprende, 
forma novos conceitos e novas estruturas.  
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Quando a maioria das pessoas pensa na 
música na vida de crianças e adolescentes, 
a ideia que vem à cabeça é geralmente a do 
entretenimento. Como se cantar, tocar ou 
dançar não dependesse de habilidades cog-
nitivas e motoras, e fosse apenas um passa-
tempo. Pouca gente pensa que por trás do 
canto de uma criança há uma combinação de 
habilidades: há um ritmo e uma melodia que 
precisam estar mais ou menos certos para po-
dermos reconhecer a canção e acompanhá-la 
com palmas, há uma letra ou um gesto cor-
poral que acompanha as palavras, bem como 
uma expressão. (LOUREIRO, 2016, p.15). 

Na educação infantil a criança tem a liber-
dade de interagir com o ambiente que está 
e ainda com as diversas revelações culturais 
existentes, dentre muitas a música, e seus dis-
tintos arranjos sonoros que consentiram que 
a mesma organize novas composições men-
tais, ampliando sua centralização, sua per-
cepção, seu conhecimento, até mesmo sua 
parte motora, itens basilares na edificação do 
conhecimento e na constituição da criança. 

 
Conforme, STRAVACAS (2008, p.79):
Consistindo a criança o administrador de 

seu próprio desenvolvimento, é essencial que 
a Educação Infantil crie situações em que o 
aluno possa edificar seu conhecimento, num 
processo de ação sobre o espaço, analisan-
do-o, abrangendo-o e botando sua habili-
dade interpretativa como componente de 
aperfeiçoamento, para depois preparar suas 
estruturas mentais, acendendo e se amplian-
do integralmente (STRAVACAS, 2008, p.79).

A música promove o desenvolvimento 
afetivo, o cognitivo e o emocional da crian-
ça, faz com que desenvolva a sensibilidade, 
que se torne um ser mais sociável, com rit-
mo, equilíbrio e discernimento auditivo. A 
música é sem dúvida, um componente sig-
nificativo no desenvolvimento cognitivo, é 

algo necessário para o aumento das rela-
ções sociais, para o amadurecimento e para 
o alargamento da linguagem falada, contri-
buindo com a expansão do léxico da criança.   

              
A musicalização é um método pedagó-

gico-musical que procura dar à criança e, 
por conseguinte aos indivíduos a chance 
de descobrir-se ou redescobrir-se à medi-
da que toma consciência do mundo sonoro 
que é e que está ao seu redor, procurando 
integrar-se ou reintegrar-se a esse univer-
so sonoro objetivando o desenvolvimento 
da expressão da individualidade, humani-
zando-se conforme humaniza e espiritualiza 
o mundo através da música. (ROSA, 1988).

A criança amplia sua parte cognitiva a con-
tar de seus intercâmbios com o ambiente, as 
trocas com outras crianças através da língua 
falada, a inserção dos jogos com regras e 
pela música que favorece a ampliação da lin-
guagem e com o contexto histórico cultural.  

        
Conforme STRAVACAS (2008):
Pois a criança constrói suas noções desde 

sua interação com o meio e dos conhecimen-
tos arquitetados antes. Na aprendizagem 
da língua oral, os circuitos do córtex auditi-
vo, responsáveis pelos sons que compõem 
as palavras, são juntados quando a crian-
ça tiver aproximadamente um ano de vida. 
Quanto maior for o número de palavras que 
escutar nesse período, maior será seu voca-
bulário, o que faz necessário que a pessoa 
adulta dialogue e cante com intensidade 
com a criança. (STRAVACAS, 2008, p. 75).

            
É extremamente corriqueiro na educação 

infantil ver as crianças cantarolando quan-
do estão sozinhas ou ainda em companhia 
de suas professoras, essas cantorias geral-
mente são seguidas por movimentos com 
as mãos, com as pernas e muitas vezes por 
expressões faciais, todos esses movimen-
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tos parecem comuns aos olhos de muitos, 
talvez até engraçados, porém enquanto a 
criança executa, está exercitando a parte 
motora fina e grossa, além de deixar o am-
biente mais agradável, favorável e animado.  

As atividades que englobam a música pro-
porciona inúmeras chances a fim de que a 
criança aperfeiçoe suas capacidades motoras, 
saiba dominar seus músculos e mexa-se com 
habilidade. O compasso tem uma função im-
portante na formação e equilíbrio do sistema 
nervoso. Isto se dá justamente porque toda 
expressão musical viva atua na mente, bene-
ficiando o alívio emocional, a atuação motora 
e suavizando as tensões. Qualquer movimen-
to combinado a um compasso é consequên-
cia de um conjunto integral de atividades or-
denadas. Em consequência disso, as tarefas 
onde se canta e ao mesmo tempo se executa 
gestos, onde se dança, bate palma, pés, são 
experimentos relevantes para a criança, pois 
elas admitem que se amplie o discernimento 
rítmico, a coordenação motora, motivos rele-
vantes também para a obtenção da leitura e 
da grafia. (CHIARELLI e BARRETO, 2005, p. 3).

 
Para PINTO (2009): 
A prática do canto desenvolvido junta-

mente com o gesto auxilia no desenvolvi-
mento de diferentes sistemas: o cerebral, 
assim como aqueles responsáveis pela par-
te de orientação espacial e motora, além 
de oferecer a parte de desenvolvimento 
social, isso em razão de a criança integrar-
-se com diferentes crianças e também adul-
tos. (ILARI, 2003 apud PINTO, 2009, p. 13).

  
A educação infantil preocupa-se com a 

função motora das crianças, por isso, bus-
ca desenvolver tarefas em que as crian-
ças precisam aprender a ter domínio de 
seu corpo para realização desses afazeres.  

 

Conforme FERREIRA e RUBIO (2012):
É preciso perceber que através  dos dife-

rentes movimentos físicos a criança come-
ça a cientificar-se do seu corpo. A criança 
é passa a tomar consciência de seu corpo. 
Pois a criança é um ser funcional que tem 
estado em permanente movimentação, 
seja brincando ou explorando o ambien-
te, e a partir da prática de cada movimento 
concretizado que ela vai ativando sua co-
ordenação e ganhando domínio do pró-
prio corpo. (FERREIRA e RUBIO, 2012, p.4).

O primeiro formato de linguagem que a 
criança reconhece, é a linguagem do próprio 
corpo, em decorrência disso, é essencial ade-
quar às crianças em diferentes circunstâncias 
onde possam abusar dos movimentos e assim 
expandir sua parte motora. Esses atos devem 
ser cheios de brincadeiras, de jogos e rechea-
dos de muita música, que deve ser apresentada 
como algo divertido, que provoque nas crian-
ças o contentamento, o desejo de dançar, de 
cantarolar, aumentando suas habilidades cor-
porais, ampliando seus movimentos, abarcan-
do seu espaço, sua demarcação, e as percep-
ções acerca de si mesmas e das outras crianças, 
afinal a música é uma língua que gera conten-
tamento em todos, que impressiona, e ainda, 
pode importar certos momentos históricos. 

         
De uma forma muito natural e instintiva, a 

criança se afeiçoa com a música, incorporan-
do-a em muitos de seus atos, em especial, nas 
brincadeiras, que geram contentamento e ao 
mesmo tempo aprendizado. Quando a mú-
sica é aliada aos afazeres e, por conseguinte 
aos movimentos do corpo, existe uma gran-
de contribuição com a consciência corporal, 
auxiliando a coordenação, resultando no co-
mando e domínio de suas funções corporais. 

         
Para a educação infantil o importante é 

que essa criança se desenvolva inteiramen-
te, por isso está sempre buscando formas 
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de harmonizar certos atos e fazê-los se inte-
grar, por inteiro, com a pessoa, com o corpo, 
com a parte cognitiva e é claro, com os há-
bitos do grupo social que essa criança per-
tence. As melodias fazem parte dos costu-
mes infantis e sempre estiveram presentes 
nas brincadeiras e nos resultados, por essa 
razão, se faz necessário enaltecer as várias 
fontes melodiosas existentes no cotidiano 
das crianças, até mesmo aquelas utilizadas 
em suas brincadeiras, pois são fontes que 
igualmente instigam a criança a se mobilizar e 
tirar melhor proveito do seu corpo, seja brin-
cando, virando, tocando com os pés, baten-
do palmas ou até mesmo pegando nas mãos 
de seus colegas nas brincadeiras de roda. 

 
Conforme FERREIRA e RUBIO (2012):
O corpo em desacordo com os movimen-

tos acha na musicalidade o seu próprio ali-
nhamento, a prática musical determina que o 
corpo responda, que estabeleça uma conver-
sa, que rebata as suas tocadas compassadas. 
Esse sentimento musical força o corpo a se 
mexer, e através do bem estar musical à men-
te instiga o corpo para o movimento esponta-
neamente, empregando membros inferiores e 
os mais elevados, ativando a parte cognitiva, 
quando dança e canta juntamente, efetivando 
desempenhos duplos, convertendo o cérebro 
ativo e receptivo, desenvolvendo a escuta mu-
sical, usando a astúcia auditiva com o fim de 
fazer o corpo movimentar-se no mesmo ritmo 
da música (FERREIRA e RUBIO, 2012, p.10).

É importante que a criança seja incorporada 
em tarefas musicais, especialmente aquelas 
em formato de brincadeira, onde faça uso de 
concordância, trocadilhos, que se enfatizem 
os animais, e as letras do alfabeto. Essas tare-
fas possuem um enorme valor para o aumen-
to do sistema motor, da percepção, além de 
trazer benefícios no controle do corpo quan-
do necessita executar múltiplos movimentos. 

As cantigas têm algumas características 
próprias, um bom exemplo disso, é a escri-
ta da música, que além de ser bem simpló-
ria para que seja de fácil memorização, é  é 
preenchida de rimas, repetições e sofismas, 
o que a deixa mais fácil e se aprende brin-
cando, comumente discorre sobre da his-
tória dos animais, das plantas, do alfabe-
to, dos adultos, das crianças, e de muitas 
outras coisas (CASCUDO, 2001, p. 240).

A música está atrelada ao movimento na 
educação infantil e são trabalhadas conjun-
tamente com o fim de proporcionarem para 
a criança o desenvolvimento de suas percep-
ções, do seu equilíbrio e do autoconhecimen-
to. As atividades que se utilizam da expressão 
corporal, objetivam que a criança reconheça 
seu corpo e suas habilidades motoras e extraia 
disso grandes aprendizados para sua vida. 

         
A palavra afetividade deriva do sentimento, 

da capacidade que o homem tem de reagir a 
uma sensação, faz referência às muitas emo-
ções que um indivíduo pode evidenciar perante 
distintas circunstâncias ou ainda a disposição 
que o homem tem em sentir certas sensações 
em decorrência a certos estímulos aos quais 
fora submetido, como, por exemplo, a música. 

         
A música e a afetividade caminham lado 

a lado, faz parte uma da outra, e em muitas 
situações ao se ouvir uma melodia, automa-
ticamente o indivíduo é remetido para algo 
que viveu independentemente se é algo 
bom ou ruim. Quando se usa a música com 
uma criança, a intenção é ajudá-la a crescer 
e pôr para fora suas emoções e sentimentos. 

A música tem valor para o sujeito à medida 
que se conecta ao experimento vivido, seja 
ele passado ou presente, e passada ou pre-
sente, e quando se adequar o que foi vivencia-
do aos sentimentos e emoções, para atribuir 
significados. Ou seja, a acepção para a música 
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se abrolhar em conformidade com as ativida-
des sociais vivenciadas e a conjuntura cultu-
ral. (WAZLAWICZ E CAMARGO, 2006, p. 4).

         
A educação infantil utiliza-se das can-

ções da tradição infantil, como as melodias 
para minar, as rimas infantis em versos e as 
tão conhecidas cantigas de roda, que con-
tribuem na sociabilização das crianças, ins-
tigando a cooperação, a atuação e a parti-
cipação de todas. A música como meio de 
locução, consente que as crianças exponham 
e evidenciem suas emoções, desatando seus 
sentimentos, fisicamente ou verbalmente.

         
Quando a criança executa ações musicais 

em grupo, ela se reconhece unida com as de-
mais crianças, assimila a essencialidade de 
ser colaborativa, sem dizer que estará coope-
rando para sua conversação, seu incremento 
motor e com suas habilidades com a sociali-
zação, sendo esse último um dos propósitos 
da educação infantil que visa à derrota do 
egocentrismo infantil. A professora ao incitar 
as brincadeiras de roda, estará promovendo 
o exercício de algumas normas sociais, além 
de dar chance de experienciar através das 
brincadeiras circunstâncias de prejuízo, de-
sapontamento, confusão, afirmação e opção.

Despertar o desejo pela música e especial-
mente alcançar êxito na aplicabilidade de tal 
meio, não se trata de uma empreitada sim-
ples, exatamente porque para tal a musicali-
dade precisa ser versada de modo didático, e 
jamais como uma fácil difusão de sons. É im-
portante que na educação infantil, se agregue 
determinadas considerações como à escuta 
de canções para impulsionar a língua mu-
sical e aplicabilidade de sons e a quietação.

Depois de pesquisa bibliográfica alicer-
çada em autores como BARRETO (2012), 
BRÉSCIA (2003), CASCUDO (2001), FER-
REIRA e RUBIO (2012), JEANDOT (1990), 
LISARDO (2009), STRAVACAS (2008), den-
tre outros, perante o estudo sobre a uti-
lização da música na educação infantil, o 
desfecho mais sensata para a tese é que a 
música é uma importante aliada no proces-
so de aprendizagem da criança, justamente 
porque proporciona a facilitação do desen-
volvimento de várias habilidades da criança. 

Diante da finalidade, com embasamen-
to em dadas reflexões, analisando o su-
porte bibliográfico, entende-se que a mú-
sica é uma excelente ferramenta para se 
utilizar com a criança na educação infantil. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo apresentou o fruto de um estudo que teve como intenção pesquisar a importância da 
música na educação infantil. Assim, foram pesquisados determinados elementos que possibilita-
ram que se alcançasse o resultado. Nos exames realizados mediante as bibliografias examinadas, 
foi consentida que se chegasse ao entendimento que a música não é apenas uma expressão artística, 
mas um recurso pedagógico que pode gerar o desenvolvimento de pessoas em sua idade infantil. 

A música é uma ferramenta indispensável ao processo educativo, porque desenvolve ha-
bilidades intelectuais e motoras da criança, além de colaborar com sua integração social. 

Ao agregar a música com as brincadeiras, faz-se possível compreender o mun-
do através do lúdico e do desenvolvimento da capacidade de associação atra-
vés de símbolos. É através da música, da dança e das brincadeiras que se pro-
duzem diferentes sons que facilitam sua comunicação simples, altruísta e feliz.

Além de a música ser uma linguagem de comunicação entre a criança e o adul-
to, ela é rica em informações de ordem cultural, sem contar que tem um enor-
me valor histórico e social, além disso, traz benefícios na função motora e fa-
cilita as destrezas com diversas linguagens voltadas para a Educação Infantil.

No exercício diário da instrução, a música calhou a ser uma forte contribuinte no processo 
de aprendizagem da criança, bem como no desenvolvimento de suas capacidades, cogniti-
vas, sociais e afetivas. É por conta dessa música, que a criança explora o mundo, traz me-
lhorias para sua expressão corporal, instrui-se em relação aos seus comportamentos, suas 
atitudes, sem contar que passa ter hábitos mais saudáveis. Essa é a música, uma ferramenta 
de valor incalculável dentro do processo educacional, que coopera com as questões sociais, 
com o desenvolvimento das capacidades e a parte motora da criança, sem dizer que ain-
da é capaz de lançar as pessoas em suas lembranças, conduzindo ao início, mexendo com 
suas emoções, que se traduzem em sorrisos e lágrimas e ficam eternamente na memória.
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IMPUTABILIDADE NOS ATOS DELITIVOS, DO ALUNO, NO AMBIENTE 
ESCOLAR. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E PREVENÇÃO

RESUMO: A autora apresenta as bases na codificação legal brasileira, da imputabilidade 
pelos atos do aluno, de menor idade, não objetivando sua punibilidade, mas a criação de 
salvaguardas e mecanismos de restauro da ordem no ambiente escolar. As escolas brasileiras 
se vêm dominadas por alunos de menor idade que, praticam atos delinquenciais de toda 
ordem, apoiados no pressuposto de sua inimputabilidade, gerando um ambiente em que, o 
simples ensinar se torna impraticável. Se considerada a educação um direito da criança e um 
dever do Estado, resulta em ilegalidade patrocinada pelo mesmo Estado, a situação em que a 
escola já não atinge a este mister.
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INTRODUÇÃO

A Autora, considera que, não bastasse o 
falho papel formador da escola em moldar a 
conduta social do indivíduo, observa-se ago-
ra, a escola em si, a vir se convertendo em 
terreno do grave delito. Àquele que ensina, 
soma-se à sua função primordial, aquela de 
professor, a de guardião da ordem e do patri-
mônio público no ambiente escolar, ademais 
da própria integridade física, psíquica e moral, 
de si e dos alunos que lhe são confiados. Nes-
se sentido, a ele lhe cabe a função de agente 
da prevenção e da fiscalização do que possam 
ser atos delituosos, porquanto não lhe per-
tence a função punitiva. Observe-se a lei e o 
interesse coletivo. Aqui pretende-se, então, o 
questionamento acerca da imputabilidade, à 
luz do direito e da lei, dentre aqueles, crian-
ças e adolescentes ou dos responsáveis pelo 
sistema, porquanto, legalmente ‘delitos me-
nores”, resultam num hiato de ação preven-
tiva ou punitiva. O presente trabalho, não se 
destina a profissionais de direito, mas àqueles 
que militam na educação, tentando converter 
os ditames da lei e as manifestações da dou-
trina do direito, despretensiosamente, em ter-
mos básicos com que, conscientizar àqueles, 
dos instrumentos com que se podem contar, 
na medida em que, a Constituição Brasileira 
e legislação infraconstitucional asseguram à 
criança e ao adolescente o “direito subjeti-
vo à educação”, como “direito do cidadão e 
dever do Estado”. Por outro lado, na medida 
em que tolere, o Estado ou seus agentes, a 
falha em educar àquele que não o quer, mas 
sobretudo, em prejuízo daqueles que o que-
rem, representa uma omissão desse Estado 
e daqueles que o representam, como os pro-
fessores e gestores, em dar adimplemento a 
tal fundamental direito. Não se trata de im-
putar ou punir aos inimputáveis, não só por 
serem de menor idade, mas sobretudo por 
serem fruto do meio, e pela máxima de que, 
ninguém é culpado de ser quem é, ou sería-
mos todos perfeitos. Simplesmente nos fun-
damentamos no preceito de que, fogo haven-
do, há que apagá-lo ou assistir à destruição.

DETERMINANTES DE UM 
PROBLEMA

De consenso, é listar por determinantes do 
“descaminho” do menor, precedente, disso-
ciação, dissolução ou inadequação familiar, 
indisciplina no ambiente doméstico, misé-
ria ou dificuldades financeiras graves, vício 
ou delinquência no ambiente circunvizinho, 
insuficiente escolaridade, instabilidade psi-
coemocional ou predisposição mórbida, in-
fluência midiática, fatores psicogenéticos fa-
miliares, déficit orgânico das funções mentais.

Nos anos recentes, episódios como o mas-
sacre escolar de Newton (USA) ou de Re-
alengo (RJ), ou ainda Suzano (SP) e incontá-
veis outros, nos exibem quadros da violência 
que se houvera avizinhando da escola, então 
adentrado a ela, e finalmente passado a ser 
gerada em seu interior. Ainda em setembro 
de 2019, o caso do aluno de um CEU da ca-
pital de São Paulo, ao abandonar sua sala de 
aula, ir apunhalar ao professor da sala ao lado 
e então retornar à sua própria, nos exibe qua-
dro dramático, desde a banalização da violên-
cia à espetacularização midiática e à dessen-
sibilização moral da sociedade circunvizinha.

Invoquemos a questão dos multifato-
riais determinantes sociais da criminalida-
de, mas, em especial, no seio da juventude. 

Em trabalho anterior, já houvera a Autora 
referido a Marilena Chauí, controversa so-
cióloga e ideóloga, que preconiza que, “ine-
xiste violência urbana no Brasil”, senão “a 
violência do campo, dos expropriados, ex-
pressa nas cidades” (livre resumo por esta 
autora). Noutras palavras, as massas urba-
nas não tiveram a oportunidade de assimilar 
e digerir o impacto cultural pós êxodo rural, 
e agem, os violentos, movidos por um recla-
mo do inconsciente pela fração que lhes cabe 
neste “reino da criação”. Ainda assim, tere-
mos que o espectro de tal realidade se de-
lineia mais amplamente no espaço e tempo. 
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A guerra do Vietnã foi marco, na segunda 
metade do século XX, de dois fatos triste-
mente notáveis. Por um lado, a parte fraca, os 
vietcongues, inocularam ativamente a droga 
no seio da tropa norte-americana como for-
ma de enfraquecê-la moralmente, enquanto o 
comando desta, condescendeu, como forma 
de tolerarem, seus soldados, ao selvagem es-
tresse a que estavam submetidos. Retornan-
do ao lar, trouxeram para o Continente, subs-
tancial incremento do uso de drogas. Ainda, 
a “guerra fria” houvera produzido a acelerada 
evolução tecnológica, especialmente buscan-
do a corrida espacial, gerando recursos como 
aqueles que permitiram ao mundo, a vivência, 
pela primeira vez em tempo real, do cenário 
da guerra. Por consequência, a espetacula-
rização, pela mídia, da violência e da morte, 
introduziu na cultura do século passado, e até 
nossos tempos, da banalização de tais ma-
les. Igualmente, tal revolução tecnológica fez 
conectar, cada cidadão brasileiro a tal reali-
dade, fosse extra fronteira, fosse no próprio 
País, pela televisão, pelo cinema e mais re-
centemente redes sociais e jogos eletrônicos.

Igualmente no Brasil a droga e a violência se 
disseminaram. O narcotráfico, a princípio da-
divoso para com as populações periféricas das 
comunidades faveladas, em especial no Rio de 
Janeiro, às quais assegurava assistência mé-
dica, condições de estudo, e em algum grau, 
segurança pública, foi recebido e acobertado 
por tais comunidades e lá se estruturou, forta-
leceu e entrincheirou. Políticas públicas como 
as do governo de Leonel Brizola, igualmen-
te, firmaram pactos informais de convivên-
cia com tais grupos. Agora fortalecidos, tais 
equipamentos de crime organizado deram as 
costas aos que lhes davam guarida, hoje deles 
fazendo reféns, enquanto se espalharam pelo 
País, organizaram, e finalmente geraram múl-
tiplas facções, em guerra territorial entre si.

Por justiça, entende-se “justitia”, justeza 
com a lei, e não a posse da razão, e assim, 
se assenta na tecnicidade do direito. Não se 
prende à moral, mas ao que está escrito, ain-
da que falho. Eis que, não bastasse a brutal 
lentidão devida à carga extrema de proces-
sos e ao anacronismo de uma ritualística fora 
de época, associada a boa dose de indolên-
cia, o fato é que resulta, o Judiciário, inope-
rante.  Vive-se o domínio da impunidade. Os 
abastados se apoiam nos préstimos de caros 
advogados, especialistas na tendenciosa ar-
gumentação e farto leque de ardis visando a 
protelação até que a velhice do réu ou a pres-
crição do delito dele faça refratário à força da 
lei. Já o “bandido pé de chinelo da esquina”, 
o traficante, o assaltante ou latrocida, vale-
-se do concurso de menores de idade para 
manter o crime a salvo dos agentes da lei.

A educação, entenda-se a escola, sempre 
foi, e a cada dia mais, distante da realidade e 
da demanda social. Sem elucubrar acerca do 
que fosse uma estrutura adequada a nossa 
realidade social, no mínimo, sempre foi pobre, 
mal estruturada e utópica senão inconsciente 
acerca do que devessem ser seus conteúdos, 
métodos e metas. Mais recentemente, a ideo-
logização de muitos dentre os docentes, deles 
fez falsos professores a fazer uso de sua ma-
turidade e elaboração intelectual para impor 
suas ideias de revolução a imaturos intelectos 
que se vêm doutrinados pela apresentação de 
uma única face da crítica ao “status quo”. Ain-
da que na Constituição Federal, Capítulo III, 
Seção I, Art. 206 Inciso II, se refira a “liberda-
de de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar 
o pensamento...”, segue-se o Inciso III a ini-
ciar-se por “pluralismo de ideias...” por certo, 
este segundo inciso, não resulta atendido, e 
por resultado, temos a somar-se à inadequa-
ção da escola, a própria insuflação por alguns 
professores, em uma sociedade em que, ra-
pidamente viceja a tendência à conflagração.
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A gradual perda de valores, igualmente 
faz ausentar-se a figura parental na forma-
ção dos jovens, agravando as más tendên-
cias, enquanto, por conta da degradação 
cultural, do narcotráfico, das crises econô-
micas e sociais, o modelo, o exemplo da fa-
mília, muitas vezes violento, tomado pela 
droga ou pela promiscuidade, os conduz 
ao reverso do que se haveria de desejar.

Ainda, como parte do ímpeto inerente a 
todo e qualquer animal jovem, não apenas 
do homem racional, de galgar os degraus da 
autonomia e da liberdade, o jovem tem por 
tendência a, por mecanismos de transferên-
cia, projetar na sociedade a figura parental, 
bem assim, se insurgindo contra suas regras 
e valores. Tal ímpeto de rebeldia é universal 
e fisiológico. Muitas vezes, contudo, a sim-
ples contestação ou rebeldia desaguam na 
violência, e esta será modulada pelas influên-
cias ambientais. Veja-se o significado da te-
levisão nas famílias brasileiras, ligada a cada 
anoitecer, apenas se desligando ao dormir. 
Abundam programas policiais e novelas em 
que, por certo, não são os valores da virtude 
a lhes conferir atratividade. Pelo Código Bra-
sileiro de Telecomunicações vigente quando 
das concessões, os canais televisivos deve-
riam ser, enquanto propriedade do Estado, 
concedidos à Iniciativa Privada mediante o 
compromisso de formação, informação, e 
apenas em terceiro lugar, laser. Com efeito, 
não o fazem, e em verdade, competem com 
as televisões estatais voltadas à educação 
ou à cultura, às quais, mínimos percentuais 
dão audiência. Somem-se agora, as redes 
sociais nem sempre a serviço do bem e os 
crescentemente disseminados videogames, 
com especial atrativo aqueles de guerra ou 
jogos mortais. Pontua mas quem mata mais!

Referimo-nos a um clássico dentre os raros 
experimentos práticos datados de quando 
surgiu o estudo da ciência da Ecologia e do 

comportamento animal nos ecossistemas. Em 
um volume restrito, uma caixa, permitia-se a 
uma população de ratos procriar livremente. 
Desde quando se estabelecia a superpopula-
ção, declinava a natalidade, passavam a vicejar 
a agressividade, a homossexualidade e a an-
tropofagia. Sem tecer juízo acerca de cada um 
desses fatos, enfatizemos, contudo, a antro-
pofagia. Por uma força natural, em situações 
de grande adensamento populacional, tendem 
os animais à mútua destruição. Com efeito, tal 
se verifica nas megalópoles contemporâneas.

Ora, a somatória de tantos fatores a cons-
pirar contra aqueles de paz e convívio har-
mônico entre os membros de uma mes-
ma sociedade, faz disseminar valores e 
atitudes de desagregação, banalização do 
que seja violento e antissocial, do gradu-
al desrespeito ao estatuído e ao coletivo, 
da gradual perda de valores éticos e de au-
tocensura a acionar em cada qual os freios 
ao furtar, ao destruir, ao agredir, ao matar.

AS LEIS QUE REGEM A 
INIMPUTABILIDADE DO MENOR E 
DO ADOLESCENTE

Antes de nos referirmos às específicas nor-
mas legais que versam sobre o tema e suas 
implicações façamos uma breve incursão na 
relação Constituição da República Federativa 
do Brasil de 1988 e os papéis do Poder Pú-
blico no que tange à criança, ao adolescente 
e à educação. A Constituição Federal em seu 
Art. 205 caracteriza a Educação como “Direi-
to de todos e Dever do Estado”. O Art. 206 
em seu Inciso VI fala em “gestão democrática 
do ensino público”, e no Inciso VII “garantia 
do padrão de qualidade”. O Artigo 208 Inciso 
VII define o direito à educação pública como 
“Direito Objetivo”, ou seja, assiste a cada qual 
o direito a invocá-lo. Nasce tal compromisso 
restrito ao ensino básico (Cap. III, Seção I, In-
ciso I), mas versa sobre a gradual universali-
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zação do ensino médio (Idem Inciso II), dei-
xando desde já definido estender ao nível 
superior e demais (Idem Inciso V). Entenda-
mos como “Direito Objetivo” o conjunto das 
normas que regulam o direito de todos à edu-
cação. O Direito Educacional é o conjunto de 
normas, princípios, leis e regulamentos, nos 
níveis hierárquicos Federal, Estadual e Mu-
nicipal que versam sobre as relações de alu-
nos, professores, administradores, especialis-
tas e técnicos, enquanto envolvidos mediata 
ou imediatamente no processo de ensino / 
aprendizagem. Direito Subjetivo à Educação, 
de que trata a Carta Magna no Capítulo III, 
Seção I; Art. 208, Inciso VII, § 1º e § 2º, é a 
consecução do exercício de tal direito pelo 
cidadão. Dizer que a educação é de “Direito 
Público Subjetivo” equivale a dizer que ela é 
obrigatória enquanto dever do Estado e prer-
rogativa, facultativa, do indivíduo, salvo no 
ensino fundamental, obrigatório também ao 
cidadão (C.F. Art. 208, Inciso I). O não ofere-
cimento do ensino, obrigatório pelo Estado, 
ou sua oferta irregular, importa responsa-
bilidade da autoridade competente (§ 1º do 
mesmo artigo). Ora, sendo Direito Objetivo 
um conjunto normativo, e Direito Subjetivo 
o exercício de tal direito pelo cidadão - alu-
no, teremos que imputável será a autoridade 
condescendente com seu descumprimento, 
e também aquele que, ao inviabilizar o aten-
dimento de tal direito, por práticas indevidas 
e delinquenciais no ambiente escolar, tolha 
o direito do próximo, igualmente cidadão, 
ademais de danos morais, materiais e outros 
que os provoque. Se é, o autor, aluno, de me-
noridade, inimputável, imputado há que ser 
alguém! Se democrática é a gestão do en-
sino público (Constituição Federal Cap. III, 
Seção 1, Art. 206, Inciso VI), supostamente 
assista a cada elo desse sistema, o híbrido 
de direito e dever em fazer-se presente com 
vistas ao cumprimento do que é de direito.

No Cap. VII da Carta Magna, em seu Art. 
227, prescreve-se por “dever (pela ordem) da 
Família, da Sociedade e do Estado assegurar à 
criança, ao adolescente e ao jovem, o direito...
educação, ...dignidade...respeito... além de 
colocá-lo a salvo de toda forma de negligên-
cia...opressão”; Idem Inc. IV “garantia de ple-
no e formal conhecimento da atribuição de 
ato infracional, igualdade na relação proces-
sual e defesa técnica por profissional habilita-
do...”; Idem Inciso V “obediência a princípios 
de brevidade, excepcionalidade e respeito à 
condição peculiar de pessoa em desenvolvi-
mento...”; Art. 228 “são penalmente inimpu-
táveis os menores de dezoito anos...”; Art. 
229 “os pais têm o dever de assistir, criar e 
educar os filhos menores...”. Ainda que não 
referido textualmente o “pátrio poder”, cla-
ra está a imputabilidade pela omissão em 
face dos deveres inerentes à paternidade.

A Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e 
do Adolescente, em seus 267 artigos, faz-se 
consonante com o Pacto Internacional Sobre 
Direitos Civis e Políticos de 1966, Pacto de 
São José da Costa Rica de 1969, regras de 
Beijing de 1985, Convenção sobre os Direi-
tos da Criança de 1989 e Princípios Orienta-
dores de Riad de 1990/1999, e ainda, Carta 
de Viena de 1983. Estabelece a divisão dos 
menores em crianças (até 12 anos incomple-
tos) passíveis de medidas de proteção disci-
plinadas em seu Art. 98 e adolescentes (dos 
12 aos 18 anos incompletos) passíveis de me-
didas sócio-educativas previstas no Art. 112.

O Art. 3º do ECA define que “a criança e 
o adolescente gozam de todos os direitos 
fundamentais da pessoa humana, sem pre-
juízo da proteção integral de que trata essa 
Lei, assegurando-lhes, por lei ou por outros 
meios, todas as oportunidades e facilida-
des, a fim de lhes facultar o desenvolvimen-
to físico, mental, moral, espiritual e social 
em condições de liberdade e dignidade”
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O Art. 98 do ECA reza “ as medidas de pro-
teção à criança e ao adolescente, são apli-
cáveis sempre que os direitos reconhecidos 
nesta Lei forem ameaçados ou violados: I 
– por ação ou omissão da sociedade ou do 
Estado; II – por falta, omissão ou abuso dos 
pais ou responsável; III – em razão de sua 
conduta”. Em seu Art. 101 complementa “ 
verificada qualquer das hipóteses previstas 
no Art. 98, a autoridade competente poderá 
determinar, dentre outras, as seguintes me-
didas: I – encaminhamento aos pais ou res-
ponsável mediante termo de responsabilida-
de; II – orientação, apoio e acompanhamento 
temporários; III – matrícula e frequência ...; 
IV – inclusão em programa comunitário ou 
oficial de auxílio à família, à criança e ao ado-
lescente; V- requisição de tratamento mé-
dico, psicológico ou psiquiátrico... e outros”.

O Art. 112 reza “ verificada a prática de ato 
infracional, a autoridade competente poderá 
aplicar ao adolescente as seguintes medidas: 
I – advertência; II – obrigação de reparar o 
dano; III – prestação de serviços à comunida-
de; IV – liberdade assistida... e outros”. Em seu 
§1º consta “ a medida aplicada ao adolescente 
levará em conta sua capacidade de cumpri-la, 
as circunstâncias e a gravidade da infração”.

O Art. 927 do Código Civil refere “ aque-
le que por ato ilícito causar dano a outrem 
fica obrigado a repará-lo”. Já no tocante ao 
prejuízo causado por ato ilícito praticado 
por adolescente, versa o Art. 928 do mes-
mo que “ o incapaz responde pelos preju-
ízos que causar se as pessoas por ele res-
ponsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo 
ou não dispuserem de meios suficientes”.

O Art. 117 do ECA estabelece que “ a medida 
socioeducativa de prestação de serviços à co-
munidade consiste na realização de tarefas de 
forma gratuita e de interesse geral prestada jun-
to a entidades assistenciais, hospitais, escolas 
e programas comunitários e governamentais”.

Já nos Art. 118 e 119 do ECA preconiza-se 
a “liberdade assistida” não apenas aos que co-

meterem infração grave como “ aos adolescen-
tes reincidentes nas infrações consideradas 
leves”. Refere-se adiante ”ao orientador cabe 
a função de promover socialmente o adoles-
cente e sua família, supervisionar a frequência 
e o aproveitamento escolar, abrir perspectivas 
de profissionalização...e apresentar relatório 
de caso”. No Art. 112, §2º ressalva-se “em 
hipótese alguma e sob pretexto algum será 
admitida a prestação de trabalho forçado”.

Aristóteles conceitua “liberdade se asseme-
lha a um motor imóvel, e um prius absoluto, 
um fato absolutamente original. É como a fa-
culdade de colocar-se acima dos motivos, não 
para suprimi-los nem para atuar como se não 
existissem, senão para afirmar da soberania do 
mundo interior sobre aquele que lhe rodeia”. 
Atentemos agora à doutrina do Direito. Im-
putabilidade é atitude que deve ter a pessoa 
do agente, a fim de que o fato lhe seja atribuí-
do como passível de punição, e o responsável 
submetido às penais consequências. É o con-
junto das condições psíquicas que as requer a 
lei, para responsabilizar o indivíduo por uma 
ação, impondo-se a capacidade de compre-
ensão do injusto em oposição à vontade ou 
determinação de fazê-lo. “Imputare” significa 
atribuir a alguém uma ação, culpa ou delito. 
A extensão da imputabilidade se prende ao 
objeto de referência, ao aspecto da extensão 
ou conceito formal, e ao aspecto funcional. O 
primeiro refere-se à capacidade e condições 
pessoais (psíquico); o segundo aos requisitos 
e condições legais para ser imputado sendo 
aquele que não se inclui nos preceitos legais, 
isento de responsabilização penal; e o tercei-
ro a modulação penal que se formula àque-
les enfermos mentais e/ou de menor idade.

Na configuração legal vigente, a lei ao re-
ferir-se ao menor jamais o define como im-
putável senão como isento de responsabi-
lidade penal. A maior parte da doutrina do 
direito penal considera injusto e contrário a 
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preceitos de igualdade e dignidade huma-
nas, o castigo aos menores e/ou enfermos 
mentais que hajam cometido ato delitivo.

Podemos referir, em ordenamen-
to temporal, até desaguar nos pensa-
mentos contemporâneos brasileiros, 
as Teorias da Culpabilidade, a saber:

Teoria Psicológica da Culpabilidade, que 
enfatiza a relação subjetiva entre autor e 
fato, nexo psicológico que liga o agente a 
seu ato praticado, havendo dolo ou cul-
pa, com base na previsibilidade do querer. 
Desconsidera as razões do inconsciente.

Teoria Psico-normativa, em que a cul-
pabilidade se define como juízo de repro-
vação ao autor do fato, composto de cul-
pabilidade, culpa/dolo e exigibilidade, ou 
seja, quando havia autodeterminação e 
compreensão, podendo, o indivíduo, repri-
mir-se em face do impulso que o impelia 
ao ilícito (consciência da ilicitude). Implica, 
pois, num juízo externo de culpabilidade.

Teoria Normativa Pura que, retira o dolo 
do juízo de culpabilidade e o transfere para 
a ação, a intencionalidade (finalismo), atri-
buindo a natureza normativa da culpabili-
dade, pressupondo a consciência da ilici-
tude e a exigibilidade de conduta diversa. 

Podemos referir, em ordenamento tempo-
ral, até desaguar nos pensamentos contem-
porâneos brasileiros, os fundamentos da Im-
putabilidade, a começar por Del Rosal e Vives 
Antón que definem a imputabilidade pelo 
conjunto dos requisitos psico-biológicos exi-
gidos pela legislação penal vigente, que ex-
pressam que o indivíduo tenha a capacidade 
de valorar e compreender a ilicitude do ato 
realizado e assim atuar nos termos do orde-
namento jurídico. Doutra forma, diríamos que 
a Imputabilidade é definida pelo conjunto das 

condições pessoais de sanidade e maturida-
de, que dão ao agente a capacidade de lhe 
ser imputada a prática de um ato punível.

A “Teoria da Motivação” vem da con-
cepção de uma norma penal a proteger os 
bens jurídicos essenciais, motivando os 
cidadãos a não cometer delitos. Há, po-
rém, os indivíduos que não têm essa capa-
cidade de inibir-se pela ameaça da pena. 

Na “Escola Clássica” na ótica de Francesco 
Carrara, separa-se a imputabilidade em mo-
ral, política e cível porquanto considera suas 
relações com a lei moral, segundo princípios 
de livre arbítrio e responsabilidade humana, 
imutáveis, que bem assim permanecem em 
face do tempo, povos e costumes. Assim, a 
inimputação se explica pela falta do intelec-
to ao momento devido, do juízo ou da liber-
dade plena nos momentos que se seguem 
ao ímpeto delitivo. A parte intelectiva pode 
estar prejudicada por causas físicas ou fisio-
lógicas como as de senso- percepção, se-
xuais, do sono, de doença, da idade, tanto 
quanto a liberdade pode estar reduzida por 
causa física como a violência, ou causa mo-
ral como a coação. Para caracterizar a de-
linquência há que se supor um agente livre 
e com a intenção de praticar o ato delitivo, 
ciente de que é errado e não poderia fazê-lo. 

Na “Escola Positiva” pela ótica de Enrico 
Ferri, Garofalo e Lombroso, contrapõe-se ao 
conceito de livre arbítrio a ênfase da multifa-
torialidade física (orgânica e psíquica) e social, 
e assim classifica os delinquentes em natos, 
loucos, habituais, ocasionais e passionais. Eis 
que preconiza que o sujeito sofra restrições e 
sanções que assegurem o quantum mínimo de 
disciplina social e vida conjunta. Não distingue 
o imputável do inimputável, prende-se à defe-
sa da Sociedade como motivo de sua aplicação.
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Na “ Escola Sociológica” de Franz Von 
Liszt a imputabilidade se define em fun-
ção do estado psíquico e assim das condi-
ções em se fazer restringir pelos domínios 
da moral, inteligência, religião, etc., por-
tanto da lei e do direito. Imputável pois 
será o sujeito que não sofreu perturbação.

Remontando as doutrinas mais recentes, te-
remos que a imputabilidade advém da capaci-
dade de dolo e culpa “doli et culpae capacitas”. 
A imputabilidade se atribui a causa de seu efei-
to – imputação, e à responsabilidade a preten-
são de impor-se penalização pelo ato delitivo. 
A imputabilidade é a capacidade do indivíduo, 
um pressuposto da responsabilidade penal.

O “ Direito Germânico’ enfatiza que a cul-
pabilidade do indivíduo é fundamental para 
determinação da pena, consideradas ainda 
as consequências decorrentes para sua vida 
social futura. É a pena aplicada de acordo 
com a oportunidade e o mal causado, por 
amor a justiça e em função da utilidade geral.

Define-se um conflito, altamente oportu-
no ao analisarmos a questão do menor e do 
adolescente em que os “Clássicos” definem o 
homem como responsável por seus atos, por-
quanto racional e livre, capaz de compreen-
der e eleger seus motivos e comportamentos. 
Por outro lado, dirão os “Positivistas” que o 
homem é um ser determinado e seu compor-
tamento vem de causas fora do controle de 
sua vontade e assim a atribuição de respon-
sabilidade como um estímulo a mais se justi-
fica por seu poder de motivar e/ou prevenir 
condutas. A capacidade de entender o ilícito 
desde a avaliação empírica do indivíduo, no 
momento de seus atos, sendo o quão capaz 
era não só de conhecer, desenvolver, sua 
ação e consequência, mas também os seus 
consequentes perigos. Assim, o pressupos-
to fundamental da reprovabilidade reside na 
possibilidade de livre autodeterminação do 

sujeito, ou seja, sua capacidade de culpabi-
lidade e imputabilidade. A culpabilidade de-
corre da consciência e vontade, tendo dois 
momentos, um cognitivo ou intelectual, e 
outro volitivo em que a vontade fita à meta.

Segundo Renê Ariel Dott a “consciência 
da ilicitude cabe, pela compreensão do indi-
víduo, do caráter ilícito do que pretende ou 
está a fazer” e ainda esta é potencial quan-
do o indivíduo, embora não tendo a per-
cepção da ilicitude, deveria tê-la em face de 
sua capacidade de culpa resultante da idade 
(maioridade) e da “integração ao meio social”.

Cegueira jurídica, atém aqueles que reve-
lam animosidade em face do direito, e que ao 
longo da formação de sua personalidade não 
assimilaram as regras de convivência comuni-
tária (culpabilidade por conduta devida/ cri-
minosos por tendência/ criminosos habituais).

Consciência de ilicitude pode definir-se 
por “Formal” quando indivíduo tem consci-
ência da infração à norma; “Concepção do 
injusto” quando o indivíduo sabe da antis-
sociabilidade ou imoralidade ou lesão resul-
tante de seu ato; “Consciência ativa” onde 
há um juízo geral em sua esfera ideativa 
acerca da impropriedade do caráter do seu 
ato; e “Consciência de Ilicitude” aquela pró-
pria dos fatos do desenvolvimento da per-
sonalidade e fatores que o influenciaram.

O que caracteriza a integração de um indi-
víduo ao grupo social é sua participação so-
lidária no coletivo código de comunicação.

O fato a ser examinado pelo direito pe-
nal é aquele de relevância, enquanto dis-
senso, determinante de dano ou lesão 
pelo agente associal, a clamar pela ação 
do Estado quando os demais instrumen-
tos sociais de controle foram insuficientes.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

737

O “Direito Romano” considera nas crianças 
a falta do “Intellectus rei” porquanto o incom-
pleto desenvolvimento mental fá-las despidas 
da maturidade para controle de sua conduta, 
não havendo condições de autodetermina-
ção onde presentes estivessem os elemen-
tos intelectivos e volitivos da mente madura.

Determinantes genéticos, ambientais 
(como familiares e sociais), endócrinos, se 
manifestam a modelar o perfil comportamen-
tal, seja do adulto, seja do intelecto ainda 
em formação. Ilustrativo é o dizer “esquizo-
tímico- leptossômico” (biótipo esquizóide) a 
caracterizar que o psiquismo não existe per 
se e solo senão como integrado ao corpo.

A Sociologia, a Filosofia, a Psicologia, tanto 
quanto a Neurofisiologia, justificam apenas 
em parte, a diversidade dos padrões com-
portamentais e reacionais humanos. Marshall 
McLuhan ao conceituar “aldeia global”, “clichê 
e arquétipo” pensou profetizar a massificação 
do pensar e agir, enquanto o tempo se incum-
biu exatamente do reverso. O homem é, por 
definição, absolutamente diverso, e apenas 
em pequena parte do seu ser nele se pode 
identificar a correlação causa-efeito. “Dife-
rentes massas deitadas em diferentes for-
mas gerando resultados ainda mais diversos”.

José Flávio Braga do Nascimento, em sua 
concisa obra, analisa o valor do modelo fami-
liar. A família patriarcal, pré-revolução indus-
trial, abriu agora espaço para a ingerência do 
Estado. A “fábrica” retirou o homem e depois 
a mulher do lar. A família – unidade produti-
va, converteu-se em unidade de consumo. O 
patriarcado e a presença materna perderam 
peso, enquanto a educação familiar deu gua-
rida a papéis de outros veículos como rádio, 
TV, videojogos, etc. Crescem os conflitos fa-
miliares, marcada é a desobediência, dissol-
ve-se uma estrutura, ademais pelo reforço 
da pobreza, das guerras, das crises sociais.

Hoje o crescimento populacional, a fecundi-
dade, se dá marcadamente nos países pobres, 
fazendo resultar fluxos migratórios rumo aos 
países e/ou regiões mais ricos. Eis que em sua 
raiz os conflitos deixam da gênese ideológi-
ca ou econômica para serem culturais. Nas 
Américas, em especial o narcotráfico surge 
como o maior fator de desagregação social.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em síntese, dentro das escolas, espelhando 
a realidade de seu derredor, desenha-se um 
microcosmo a replicar e albergar um proces-
so de franca violência e ruptura com valores 
de preservação do convívio entre seres hu-
manos, em sociedade. Em boa parte, o sis-
tema educacional, a bem de, alegadamente, 
mas infundadamente, dar ouvidos à psicolo-
gia, vem patrocinando a ruptura e a degra-
dação, sendo, no mínimo condescendente. 

Vale-me referir os Lazaretos, em que os se-
guidores de São Lazaro recolhiam os hanse-
nianos, e as Misericórdias, em que os seguido-
res de Santa Isabel recolhiam os pestilentos, 
em ambos, havia a consciência de que aque-
les “possessos do Demônio” não tinham culpa 
de sê-lo, mas ainda assim, havia que confiná-
-los, ou os males do Demônio se espalhariam.

Não falemos em impunidade, porquanto, 
com base em tudo o que listamos, não são 
eles culpados, mas vítimas, ademais, os atos 
antissociais praticados, à luz da criminalística 
caracterizam delitos menores, em que pese 
inviabilizarem as metas da escola. Fato é que, 
os mecanismos de disseminação da violên-
cia e da anti socialidade no ambiente esco-
lar precisam encontrar pela frente, fatores de 
resistência e dissuasão, a bem de controlar, 
ou tentar controlar, o que se vem afirmando 
como um ambiente conflagrado e totalmente 
rebelde em face dos regramentos e valores.
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Bem assim, em outros trabalhos, esta auto-
ra aborda fundamentos de limites e aqueles 
das escolas da psicologia a tentar a recon-
venção, usando das forças destrutivas, para a 
construção, por direcioná-las. Destarte, bus-
camos discutir os mecanismos do direito e da 
lei, sem ousar ter a visão do advogado, com 
vista a algum grau de imputabilidade do me-
nor por seus atos, de sorte a delimitar a disse-
minação de uma chaga, até aqui não obstada.

Consideradas a normatização constitu-
cional e legal, como acima, no que tange, 
por um lado a direitos e por outro à ine-
xistente imputabilidade, entenda-se, pu-
nibilidade, poderemos sintetizar que:

É direito subjetivo o acesso à edu-
cação, e por suposto, ao aprendi-
zado, direito de quem o pleiteie.

Por certo, resulta cerceado tal direito, quan-
do posturas impróprias e delitivas inviabili-
zam, à escola, a atenção de seus objetivos.

Entendida por punibilidade, a imputabilidade 
daquele autor de atos delituosos no ambien-
te escolar, resulta, na prática nula, porquan-
to apenas se a admite, a punição, dos delitos 
de elevada gravidade, ainda assim, preconi-
zando a Carta Magna e Legislação Infracons-
titucional pela brevidade de sua aplicação. 
Na prática, é inimputável o agente delitivo.

Porquanto “delitos menores” e não cri-
mes ou contravenções, resulta, o que 
sucede no ambiente escolar, num hia-
to em que pouco pode ser feito.

Eis que, o direito objetivo estabelece a res-
ponsabilidade legal de todos aqueles, nos 
diversos níveis de hierarquização, pelo adim-
plemento regular de tal direito a quem a ele 
se habilite. Efetiva e solidária responsabilida-
de, de imputáveis solidários, pois. Vêm sendo, 
os gestores, ausentes em face de seu dever.

Some-se a responsabilidade daquele que de-
tém o outrora dito pátrio poder, que hoje me-
lhor se o definiria por pátrio dever, pelos atos 
do tutelado. Igualmente imputável, pois. Vêm 
sendo, os pais, ausentes em face de seu dever.

O Ministério Público apenas assu-
me suas funções, em havendo formal co-
nhecimento da irregularidade. Aliás, pela 
complexidade em delinear soluções, há 
que se ponderar, tenda às vistas grossas.

O Poder Judiciário, apenas pode 
se posicionar mediante provocação, 
esta de parte do M.P. ou da cidadania.

Os Conselhos Tutelares, via de regra, atentam 
a questões menores e individualizadas, e na 
prática, não atingem ao que deles se esperaria.

Por somatório teremos que, salvo se por 
gravidade extrema, o menor não será im-
putado e penalizado por seus atos e conse-
quentes danos, embora cerceando o direito 
alheio, porém, certamente o serão todos os 
“players” do processo educacional, supostos 
guardiães do direito objetivo, em especial os 
gestores, ademais dos pais. Sempre que e se, 
julguem-se incapazes, não lhes caberá a habi-
tual omissão, senão recorrer a seus superio-
res, ao Ministério Público, ao Judiciário, mas 
incansavelmente lutando pelo direito sub-
jetivo de quem o tem, ou deverão ser, eles 
os imputados. Ressalte-se o mérito de Res-
ponsabilidade Solidária, pois se democrática 
é a gestão, como diz a Constituição, solidá-
ria será a imputabilidade de seus membros 
se calam em face a eventual postura mono-
crática ou omissa que marca a grande maio-
ria dos gestores, por dolo ou incompetência.

Revisto o que a nós nos foi acessível da di-
plomação legal e da doutrina do direito, re-
sulta em que, a criança e o adolescente são 
sempre inimputáveis e não puníveis, pois, 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

739

salvo se por delito de gravidade tal que se 
lhes indique a “privação da liberdade” ainda 
assim recomendamente será de breve du-
ração. Ora, omitem-se as penalidades inter-
mediárias, dentre as quais, enfatizamos por 
imperativa, a “pena de prestação de servi-
ços à comunidade ou à escola”, por se lhe 
poder conferir dosimetria proporcional ao 
delito e à reincidência, ademais, marcada-
mente educativa. Tal não escusa, obviamen-
te, da imputabilidade de pais e gestores.

Estando instalada, em muitas escolas, si-
tuação de verdadeira calamidade, há que, ao 
mesmo tempo em que se abordem e atendam 
aos determinantes sociais da violência, numa 
ação preventiva, por imperativo emergencial 
e de observância dos direitos dos que lá estão, 
fazer uso da lei, tanto quanto da psicologia 
objeto de trabalhos anteriores desta Autora,

... porque afinal, ninguém pode fazer ir-
restritamente e à revelia da lei, “tudo o que 
lhe dê na veneta”, ademais em prejuízo de 
si e sobretudo de outrem. “Perdoai-os Se-
nhor, eles não sabem o que fazem”, sá-
bia lição herdada do filho do Senhor. Ain-
da, citando Jesus Cristo “...o que fizestes a 
um destes pequeninos, a mim o fizestes”. 
Não nos escusa, contudo, do imobilismo.

Ainda cabe citar João Benedito de Azevedo 
Marques em sua obra “Marginalização: Me-
nor e Criminalidade” em sua página 53, refe-
rindo-se “Plano de Prevenção” da Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor, em seus 
objetivos, 2.6.8 – A Escola- a dizer: “ A Escola 
como formadora da juventude é pedra basilar, 
no sistema de prevenção da marginalização, 
da delinquência e do abandono. Talvez por 
isso se diz – abrindo-se uma escola fecha-se 
uma cadeia. Mas a escola, na sociedade con-
temporânea em nosso país de modo especial, 
além de sua missão de formar o jovem, im-
pedindo a sua marginalização, poderia desen-

volver um esforço muito maior na prevenção 
da delinquência e da marginalização, através 
da criação de centros de estudos, centros cí-
vicos, campanhas de esclarecimento, ampa-
ro e proteção da juventude realizadas pela 
própria juventude”. Segue-se, naquela obra, 
referir a ideias como o Projeto Rondon a ser 
ampliada e estendida a todos os ramos do 
ensino, dentro das peculiaridades regionais. 

Ironizaria Mario Sergio Cortella por di-
zer “ Meu Deus, alguém precisa fazer al-
guma coisa”. Faz-se tempo de cessar a hi-
pocrisia buscando aqueles mecanismos 
de dissuasão do ato de delinquir, que os 
temos, ademais cobrando pela deletéria 
gestão da autoridade omissa ou incapaz. 

Complementaria, esta autora, por di-
zer “ antes de mais nada sendo a es-
cola, ser escola, ensinando enfim”.
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A UTILIZAÇÃO DA BRINQUEDOTECA NA PERSPECTIVA DO 
PSICOPEDAGOGO

RESUMO: Este artigo tem como finalidade principal potencializar a importância de um espaço 
como a brinquedoteca na Educação Infantil com o objetivo do desenvolvimento da criança 
atrelado ao trabalho do psicopedagogo. A Educação Infantil tem como objetivo promover o 
desenvolvimento integral da criança (BRASIL, 1996). Considerando isso, o psicopedagogo 
pode contribuir com este desenvolvimento através das aprendizagens das crianças. Para tanto, 
o estudo em questão teve o objetivo de coletar referenciais que reafirmam a importância do 
espaço da brinquedoteca, sendo potencializado com os saberes do psicopedagogo. Com isso 
foi possível entender a importância de uma brinquedoteca de boa qualidade, com acervo que 
contemple as necessidades das crianças, pois muitas aprendizagens podem e devem acontecer 
neste local. Considerando que o psicopedagogo na Educação Infantil pode contribuir para 
o aprender infantil, a brinquedoteca passa a ser um recurso para se realizar intervenções 
psicopedagógicas, onde a criança fique à vontade e seja estimulada. Através deste estudo 
ficou claro que a utilização da brinquedoteca, através do trabalho do psicopedagogo, torna-
se um grande aliado no desenvolvimento e aprendizagem da criança pequena. Desta forma, é 
importante que as instituições de educação possam investir na presença desse profissional e 
deste espaço, pensando sempre na qualidade do serviço oferecido ao público infantil.

Palavras-chave: brinquedo; desenvolvimento; atendimento psicopedagógico; infância.
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INTRODUÇÃO

A brinquedoteca é um lugar em que a criança pode vivenciar uma das atividades mais impor-
tantes para o seu desenvolvimento: a brincadeira. A brinquedoteca pode ser considerada uma 
oportunidade para que a criança possa desfrutar deste seu direito que deve ser respeitado.

Em contrapartida, é na educação infantil que ocorre o rudimentar contato com 
a rotina de uma escola, nesse espaço as crianças irão desenvolver-se socialmen-
te, cognitivamente e com outras pessoas que compõe o ambiente escolar e compar-
tilharão seus conhecimentos entre si. Umas das formas de proporcionar a aprendiza-
gem na educação infantil e por meio do brincar utilizando como auxílio o brinquedo.

Existem muitas discussões sobre a ludicidade com pontos de vista favoráveis ou 
contrários à prática do brincar no ambiente escolar. Contudo, apesar de sua práti-
ca restritiva nos espaços escolares, os educadores de uma forma em geral reconhecem a 
importância da brincadeira, do jogo e do brinquedo como elemento essencial na prá-
xis educacional no cumprimento do direito à infância e com a educação de qualidade.

Para fazer o estudo bibliográfico desse artigo foi preciso buscar materiais para estudar sobre o 
tema. Foram escolhidos livros e artigos que falam sobre: Educação Infantil, Brinquedoteca, Prá-
ticas Psicopedagógicas. Esses materiais ajudam a responder o que foi proposto para este estudo. 

Segundo Cunha (1994), a Brinquedoteca serve para desenvolver os
seguintes objetivos:
- estimular a capacidade de concentração e atenção;
- oferecer oportunidades para desenvolver a inteligência, a criatividade,
a potencialidade e a sociabilidade;
- favorecer o uso de brinquedos e jogos como atividade geradora de
desenvolvimento social e emocional;
- valorizar os sentimentos afetivos e cultivar a sensibilidade;
- possibilitar o acesso ao maior número de brinquedos, de experiências e
de descobertas.

Com relação aos objetivos, esta pesquisa é explicativa, porque, segundo Gil, (2002), a pesquisa 
é assim explica a razão e o porquê das coisas. Este artigo é explicativo, porque busca esclarecer 
os temas abordados nas diferentes seções, buscando atender a finalidade da brinquedoteca e 
as opções de trabalho do psicopedagogo para o desenvolvimento e aprendizagem das crianças.
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O BRINCAR E A BRINQUEDOTECA
          
A Brinquedoteca é um espaço destina-

do às crianças, onde as mesmas desen-
volvem suas habilidades através dos jo-
gos e através da interação com outras 
crianças. Entende-se que Brinquedoteca:

  

É um espaço preparado para estimular a 
criança a brincar, possibilitando o acesso a 
uma grande variedade de brinquedos, dentro 
de um ambiente especialmente lúdico. É um 
lugar onde tudo convida a explorar, a sentir, 
a experimentar. Quando uma criança entra 
na brinquedoteca deve ser tocada pela ex-
pressividade da decoração, porque a alegria, 
o afeto e a magia devem ser palpáveis. Se a 
atmosfera não for encantadora não será uma 
brinquedoteca. Uma sala cheia de estantes 
com brinquedos pode ser fria, como são al-
gumas bibliotecas (CUNHA, 2010, p.36-37).

Através do lúdico na Educação Infantil, é 
que se (re)conheça a importância da brinque-
doteca para o desenvolvimento da criança na 
Educação Infantil. A brinquedoteca é um lu-
gar onde a criança pode viver a brincadeira, 
que é uma atividade importante e necessá-
ria para que todas as crianças possam cres-
cer integralmente. Na brinquedoteca vai se 
proporcionando novas vivências e experiên-
cias, as crianças se sentem mais livres para 
falar, conversar sobre qualquer dificuldade 
em sala, no convívio familiar e comunidade.

 
Brincar é uma experiência essencial, um 

modo de decidir percorrer a vida com res-
ponsabilidade. Para a criança, brincar signi-
fica aprender e se desenvolver mesmo que 
ela não perceba isso, ao realizar uma ativi-
dade ela vive uma experiência fundamental, 
pelo fato de repetir algumas brincadeiras 
várias vezes até aprenderem as regras esta-
belecidas para essa brincadeira e após pos-
sibilite compartilhá-las com seus colegas.

De acordo com (MALUF, 2007, p. 29),
 o brincar pode ser um elemento importan-

te pelo qual se aprende, sendo sujeito ativo 
desta aprendizagem que tem, na ludicidade, o 
prazer de aprender. Algumas escolas já estão 
dando o devido valor ao brincar. Estão levan-
do cada vez mais, as brincadeiras, os jogos e os 
brinquedos, para a sala de aula. Os professo-
res, aos poucos, estão buscando informações 
e enriquecendo as suas experiências para en-
tender o brincar e como utilizá-lo para auxi-
liar na construção do aprendizado da crian-
ça. Quem trabalha na educação de crianças 
deve saber que podemos sempre desenvol-
ver a motricidade, a atenção e a imaginação 
de uma criança, brincando com ela. O lúdico é 
o parceiro do professor (MALUF, 2007, p.29).
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O brincar é uma atividade feita com prazer, 
às crianças brincam por que gostam e não por-
que são obrigadas por alguém. Brincando a 
criança constrói o seu aprendizado brincando 
e como o brincar é uma atmosfera própria da 
infância é apropriado que ela descubra no jogo 
a motivação adequada para o aprendizado.

Desta forma, é importante que a brin-
quedoteca seja um espaço de boa qualida-
de. Não há como fazer um trabalho bom se 
a brinquedoteca não estiver organizada da 
melhor maneira. Uma brinquedoteca de boa 
qualidade deve ter uma estrutura com brin-
quedos diferentes, variados e que possuam 
objetivos diferentes, mas deve ter um espa-
ço seguro, bonito e agradável para a criança.

Segundo os estudos de Kishimoto (2007), 
o brinquedo, difere do jogo pela ausência de 
regras estabelecidas, é a representação de 
algo, substituí um objeto real para manipula-
ção e, dessa forma, supõe uma relação íntima 
com a criança, enquanto que a brincadeira é 
a ação lúdica em si que a criança desempe-
nha ao mergulhar no seu mundo de fanta-
sia, imaginação, dramatização, faz de conta.

Há tempos atrás, crianças de várias idades 
e de ambos os sexos brincavam juntos em 
lugares abertos, e a brincadeira tinha cará-
ter coletivo. Subir em árvores, correr pelo 
campo, colher frutas. Hoje vemos que mui-
tas foram as mudanças, reduziu-se os es-
paços e o tempo para brincar, os avanços 
tecnológicos afetaram as brincadeiras dei-
xando a interação entre as crianças as ve-
zes em segundo plano, as propagandas pas-
saram a estimular o consumo de brinquedo. 
Mas sabe-se que a brincadeira precisa ter 
espaço e seu tempo na vida das crianças.

A proposta da Brinquedoteca é alimentar a 
vida interior das crianças e dar-lhes oportu-
nidades para que, brincando, liberem a capa-
cidade de criar, de ter suas fantasias aceitas 
e favorecidas. O objetivo mais importante de 
uma Brinquedoteca é o brincar, oferecendo às 
crianças um ambiente alegre, que as encantem.
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A BRINQUEDOTECA COMO 
ESPAÇO DE EXPLORAÇÃO DAS 
POTENCIALIDADES
 
A ideia de criar um espaço apropriado, 

para que as crianças pudessem brincar, sur-
giu em Los Angeles, em 1934, nesse lo-
cal, era feito empréstimos dos brinquedos 
e essa prática ocorre até os dias atuais. Em 
1963, na Suécia, foi criado um espaço vol-
tado às crianças com necessidades espe-
ciais, com empréstimos de brinquedos e 
orientações aos pais, sobre como entusias-
marem seus filhos a brincarem em casa. 

 
A brinquedoteca adquire status de muita re-

levância, pois é um ambiente onde as crianças 
podem experienciar ocasiões do seu dia-a-dia 
e a criar, idealizar e desenvolver seu próprio 
conceito sobre si mesmo, valores morais e a 
socialização diante seus pares. “Brinquedote-
ca é um espaço para a criança brincar. Não 
é preciso acrescentar mais objetos, é preciso 
valorizar a ação da criança que brinca, é pre-
ciso transcrever o visível e permitir a serie-
dade do fenômeno” (SANTOS, 1997, p. 21).

No Japão, também houve uma preocupação 
em relação a criar espaços apropriados para 
que as crianças com deficiências pudessem 
brincar. A Brinquedoteca japonesa desenca-
deou muitas outras, na esperança de “propor-
cionar às crianças deficientes a maravilha dos 
brinquedos e a alegria de brincar.” (OLIVEI-
RA, 2011, p. 87). No Brasil, as Brinquedote-
cas começaram a surgir na década de 1980, 
a Brinquedoteca de Indianápolis, fundada em 
1981, foi uma das primeiras a ser instaurada.

O jogo, o brinquedo e as atividades lúdicas, 
em geral, exercem um papel de fundamen-
tal importância para o desenvolvimento in-
tegral da criança, pois proporcionam efeitos 
positivos no seu desenvolvimento, especial-
mente, na criança com deficiência intelectual 
e, também, na aprendizagem, ao identificar 
e satisfazer as suas necessidades individu-
ais, tais como: a concentração, a atenção, a 
memória, o raciocínio, a dificuldade de co-
municação, a agressividade, entre outros.
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É correto afirmar que brincando a criança 
se diverte, cria e recria, se relaciona com o 
mundo em que vive. Nesse ponto de vista, o 
lúdico é essencial no processo educativo das 
crianças, pois, contribui no seu desenvolvi-
mento nos aspectos motor, físico, psíquico. 
Portanto, é um dever assegurar às crianças 
seus direitos e, ao mesmo tempo, garantir 
uma educação mais significativa e prazero-
sa para a criança, fazendo do espaço esco-
lar um ambiente onde brincar e aprender faz 
parte do mesmo contexto (GIANINO, 2001).

O PSICOPEDAGOGO NO ESPAÇO 
DA BRINQUEDOTECA

Na brinquedoteca, local onde o psicopedago-
go atende as turmas coletivamente na Educa-
ção Infantil, este profissional pode propor brin-
cadeiras em que essa criança possa expressar 
e relatar fatos que a incomodem. Nem sempre 
a criança fala o que a incomoda, mas, através 
do lúdico e de brinquedos, ela pode mostrar 
várias informações, trazendo-as para o real. 

Para Silva (2015), o campo da psicopeda-
gogia institucional é uma área que estuda as 
dificuldades de aprendizagens que as pessoas 
enfrentam durante sua vida na escola, neste 
sentindo, deverá o psicopedagogo identi-
ficar através de métodos os motivos pelo 
qual o educando tem dificuldades de assimi-
lar os conteúdos no processo educacional.

A Brinquedoteca é de fundamental impor-
tância para proporcionar as crianças tan-
to variedades de brinquedos, brincadeiras 
e jogos, como também uma orientação de 
como os pais e familiares brincar e cuidar de 
suas crianças. É importante destacar a Brin-
quedoteca como espaço de valorização da 
criança ao brincar, para que ela possa se uti-
lizar do lúdico para trocar experiências com 
as demais crianças de diferentes faixas etá-
rias e construir suas próprias aprendizagens.

Devemos entender as brincadeiras, de forma 
geral, como sendo uma maneira mais propícia 
de possibilitar ao aluno que possui dificulda-
des na aprendizagem um caminho prazeroso 
e natural para solucionar sua dificuldade em 
relação ao objeto de estudo que ainda não 
foi assimilado. Utilizando-se da brincadeira 
nas intervenções, o psicopedagogo poderá se 
beneficiar dos aspectos da diversão e do pra-
zer que algumas atividades proporcionam e, 
dessa maneira, configurar o que seria somen-
te uma brincadeira em algo a mais, conseguin 
 
 
do estimular a aprendizagem dos conteúdos 
que até então não tinham sido absorvidos.
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Além de situações individuais, o psico-
pedagogo pode encontrar na Educação In-
fantil, alguma questão que envolva a turma 
e não só uma criança e a brincadeira conti-
nua, nesse caso, sendo uma ótima estratégia.

Por meio dos jogos e brinquedos pre-
sentes na Brinquedoteca a criança tem a 
possibilidade de viver papéis, de elaborar 
conceitos e, ao mesmo tempo de exterio-
rizar o que pensa da realidade. É por conta 
disso que as Brinquedotecas são altamen-
te valorizadas como locais de auxílio ao de-
senvolvimento. (OLIVEIRA, 2011. p. 89).

Utilizar  a Brinquedoteca como um espaço 
não só de brincadeiras, mas, como um espa-
ço educativo lúdico, planejado e organizado 
para a concretização do brincar, de aprendi-
zagens e complementação de saberes, um 
espaço para desenvolver atividades lúdicas, 
onde as crianças de diferentes faixas etárias 
podem estar juntos, interagir, conviver com 
as diferenças, desenvolverem seu potencial 
intelectivo, mental, motor, psicológico, social 
e físico por meio do lúdico, compartilhar uma 
série de situações prazerosas para o seu bem 
estar e poder construir valores significativos. 

Quanto mais cedo os pais, professores, cui-
dadores, crianças, jovens e adultos de um 
modo geral vivenciarem a sua ludicidade, 
aproveitarem o brincar, os jogos e os brin-
quedos, como recursos auxiliares para a for-
mação da criança, maior será a oportunidade 
de realizar um trabalho prazeroso e de práti-
cas educativas inovadoras, basta para isto, o 
conhecimento sobre a importância dos jogos 
e brincadeiras na formação e desenvolvimen-
to da criança para a o exercício da cidadania.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração as contribuições da ludicidade no processo de maturação 
dos seres humanos, é permitido inferir que é indispensável à utilização destes como re-
curso didático numa instituição com proposta pedagógica sociointeracionistas, uma 
vez que este espaço é considerado um campo de aprendizagem formal, porém o mes-
mo deve possibilitar que os agentes que interagem neste circuito possam ser protagonis-
tas do próprio conhecimento, é necessário que esta escola desenvolva um trabalho que 
estimule o aluno a exercer autonomia diante das situações que o mesmo se encontrar. 

Na escola, não se pode esquecer que a prática lúdica é fundamental para estimu-
lar as possibilidades de fantasia e do mundo de faz-de-conta. A escola deve, en-
tão, valorizar atividades voltadas para a criatividade e a imaginação da criança. 

É nesse contexto que os jogos e brincadeiras devem alternar-se na esco-
la com atividades lúdicas como estratégia que leva a criança a enfrentar e solu-
cionar as situações conflitantes relacionadas com o seu cotidiano escolar e so-
cial, e favorecer a formação da personalidade e construção do pensamento. 

Segundo o Referencial Curricular Nacional (1998), a criança preci-
sa brincar, ter prazer e alegria para crescer, precisa do jogo como forma de 
equilíbrio entre ela e o mundo e através do lúdico a criança se desenvolve.

Desta forma, a ludicidade deve ser vista como um instrumento no espaço escolar for-
mal e não formal para tornar o ambiente atrativo, acolhedor e prazeroso, impulsionan-
do a sistematização na aquisição da aprendizagem e não como geralmente é visto na óti-
ca da distração ou recurso secundário que aparece quando surgem lacunas neste espaço. 

O trabalho com o lúdico exige do psicopedagogo, habilidades para direcioná-lo a uma deter-
minada área do conhecimento na perspectiva de se ter um retorno em forma de aprendizagem, 
assim este não deve ter um fim em si mesmo, mas é inerente que promova conhecimento. O lúdi-
co faz parte da atividade humana e caracteriza-se por ser espontâneo, funcional e satisfatório.

 
Na experiência em torno do lúdico não importa somente o resultado, mas a 

ação, o movimento vivenciado. Por estes motivos o lúdico no contexto da educa-
ção é imprescindível, para que a criança aprenda e se desenvolva de forma inte-
gral. Para que o desenvolvimento e a aprendizagem ocorram de forma lúdica, o pa-
pel do educador é muito importante. É preciso que ele se capacite e se disponha para 
realizar tal tarefa com conhecimento de causa, ou seja, de forma consciente e intencional.
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IMPORTÂNCIA DA LUDOPEDAGOGIA PARA A CRIANÇA- ABORDAGEM 
PIKLER - LÓCZY

RESUMO: O lúdico favorece a autoestima da criança e a interação de seus pares, propiciando 
situações de aprendizagem e desenvolvimento de suas capacidades cognitivas. E na educação 
infantil é essencial para o desenvolvimento das crianças, pois são atividades primárias, 
as quais trazem benefícios nos aspectos físicos, intelectual e social. O presente trabalho 
espera entender como o lúdico para a criança é importante, no sentido de desenvolver o 
indivíduo integralmente, como os professores ,e pais proporcionam para essas crianças essa 
ludicidade. Sabendo que a função do lúdico não está no brinquedo usado e sim na atividade 
que é carregada de subjetividade, o lúdico não deve ser apenas visto como único objetivo do 
desenvolvimento, claro que isso também é muito importante. 

Palavras-chave: Lúdico; Brincar; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

Toda criança tem direito de brincar, esse é um direito garantido por lei, mas nem sempre foi 
assim, a criança não era vista como sujeito, com a constituição familiar, a criança passa a ser 
o centro das atenções para todos da família, e a preocupação com o desenvolvimento desse 
indivíduo começou a fazer parte dos estudos científicos, como a criança aprende, como se dá 
seu desenvolvimento, e descobriu-se que por meio do brincar o indivíduo entende seu lugar 
no mundo.

Por meio de jogos educacionais, a criança aprende a agir, tem sua curiosidade estimulada 
e exercita sua autonomia. A importância é relevar que a brincadeira, os brinquedos e os 
jogos são ferramentas e parceiros que desafiam a criança possibilitando as descobertas, a 
utilização do mesmo no ambiente escolar traz muitas vantagens para o processo de ensino e 
aprendizagem. O lúdico para a criança é essencial para o desenvolvimento das crianças, pois 
são atividades primárias, as quais trazem benefícios nos aspectos físicos, intelectual e social.

Queremos analisar a função do lúdico segundo os autores pesquisados, e comparando com 
os documentos oficiais que regem as diretrizes para o currículo da educação infantil, esse 
trabalho pretende entender  se a brincadeira, além de educar, satisfaz uma necessidade 
natural (interior) da criança. As atividades lúdicas são formas de expressar a corporeidade, 
e desta forma a criança está operando sobre objetos, interagindo com colegas e professor, 
desenvolvendo estruturas mentais, sócios afetivos e motores. 

Nesse artigo falaremos sobre a abordagem Pikler- Lóczy e os benefícios proporcionados para 
quem a pratica. Desde os tempos mais remotos a brincadeira era utilizada como meio de 
ensinar as crianças, porém não era valorizada, pois a brincadeira era vista como negação do 
trabalho.

  



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

754

A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO

Há muito tempo especialistas, pais e 
professores procuram entender e descobrir 
maneiras de como ensinar e estimular 
crianças de 0 a 3 anos se desenvolverem 
físico, emocional e psicomotora.  Profissionais 
gastam tempo para ajudar os pequeninos 
com brincadeiras e ludicidade, ainda que 
para muitos educadores, isso seja perda de 
tempo. Trabalhar com crianças exige dos 
adultos paciência e planejamento. Os bebês 
desde muito cedo querem comunicar, se 
movimentam de um lado para outro, em 
buscar de saber e conhecer as coisas. Parece 
que ao nascer já estão tentando descobrir o 
que acontece ao seu redor.

                                 
O bebê não deveria ser considerado como 
um simples objeto de cuidado, mas como 
uma pessoa que tem uma influência sobre os 
acontecimentos e que estabelece relações, 
um verdadeiro companheiro que sente melhor 
o amor de seus pais se eles, tendo em conta 
suas necessidades, dedicam-lhe uma atenção 
de qualidade (FALK, 2011, p.34).

Nos últimos tempos a preocupação com o 
desenvolvimento humano tem aumentado, 
cresce cada vez mais o número de pesquisas 
referindo-se a como melhorar o desempenho 
das crianças para que cresçam adultos 
inteligentes, habilidosos, autônomos, e uma 
dessas descobertas tem sido que a criança 
quando brinca consegue internalizar com mais 
facilidade o aprendizado, ou seja, as crianças 
brincam para aprender como funciona o mundo 
a sua volta, e partindo desse pressuposto 
outras aprendizagens podem partir do brincar 
para que seja mais significativa.“A imagem de 
criança competente, como sujeito de direitos 
e especificamente do direito à participação 
em colaboração com pares e adultos, encontra 
apoio diferenciado nas escolhas de materiais” 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2013, p.112).

Estar junto, acompanhar o crescimento e 
desenvolvimento das crianças é tarefas de 
todos os que as rodeiam. Muitos a tem como 
um fardo pesado a aproximação das mesmas. 
Para Emmi Pikler (2010, p. 183)

                                      
Existem algumas regras pequenas e muito 
simples, e, se a cuidadora as seguir, a atmosfera 
de estar juntos se tornará completamente 
diferente, e será cada vez mais agradável 
tanto para o bebê quanto para o adulto estar 
juntos durante os cuidados. Eventualmente, 
com tempo, o adulto não terá que pensar 
sobre regras e segui-las. Se tornará natural 
que ele se aproxime do bebê como um 
parceiro, com interesse pessoal e tato, e sua 
higiene, limpeza, despir, vestir e trocar fraldas 
será em última análise um encontro de dois 
seres humanos (PIKLER, 2010, P. 183).

Entende-se que toda criança precisa de 
carinho, amor e respeito. Dentro e fora da 
sala de aula, a parceria acontece com olhares 
de cuidados e companheirismo. Cada pessoa 
tem sua própria personalidade, ninguém é 
igual a ninguém.

                                    
Nossa organização social é de tal modo 
‘adultocêntrica’, que nossas reflexões sobre 
a criança e seu universo cultural correm 
sempre o risco de, repetindo a organização 
social, situar a criança em condição passiva 
face à cultura. Pensamos sempre na criança 
recebendo (ou não recebendo) cultura, e 
nunca na criança fazendo cultura ou, ainda, 
na criança recebendo e fazendo cultura ao 
mesmo tempo (PERROTTI 1990, P.18).

 Crianças procuram imitar a aqueles que estão 
a sua volta. Por isso, é necessário vigilância 
com tudo aquilo que se faz. Elas aprendem 
com muita rapidez e tem mais facilidade de 
interação social que os adultos. No Referencial 
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Curricular Nacional para a Educação Infantil,  
temos: 
                               
A criança é um ser social que nasce com 
capacidades afetivas, emocionais e cognitivas. 
Tem desejo de estar próxima às pessoas e 
é capaz de interagir e aprender com elas de 
forma que possa compreender e influenciar 
seu ambiente. Ampliando suas relações 
sociais, interações e formas de comunicação, 
as crianças sentem-se cada vez mais seguras 
para se expressar (RCNI, 1998, p.21).

Nas Ceis cada vez mais se dá importância 
ao brincar, as educadoras já internalizaram 
o quanto de desenvolvimento acontece nas 
interações e no ato de brincar.

                             
dependente do adulto para sobreviver, a 
criança é um ser capaz de interagir num 
meio natural, social e cultural desde bebê. 
A partir de seu nascimento, o bebê reage ao 
entorno, ao mesmo tempo em que provoca 
reações naqueles que se encontram por 
perto, marcando a história daquela família. Os 
elementos de seu entorno que compõem o 
meio natural (o clima, por exemplo), social (os 
pais, por exemplo) e cultural (os valores, por 
exemplo) irão configurar formas de conduta 
e modificações recíprocas dos envolvidos 
(BRASIL, 2006, p.14).

Sendo assim os bebês estão atentos a 
tudo a sua volta cabe a pessoa que está 
cuidando dele naquele momento oferecer 
a ele condições para que os aprendizados 
ocorra.”Para uma criança, tudo é linguagem 
significativa, tudo o que passa à sua volta e 
que ela observa. Ela reflete sobre essas coisas 
“ (DOLTO, 1999, p. 10), “a fabricação histórica 
e social das práticas educativo- pedagógicas 
e assistenciais das instituições de educação 
infantil, sempre esteve muito próxima daquilo 
que cada momento histórico construiu, 
reservou e atribuiu para o que é ser criança e 
ter uma infância” (Abramowicz, 2003, p. 14).
FALK (2004) também nos chama a atenção 

para a capacidade que os bebês tem em 
absorver tudo a sua volta. Porém esse fato 
por si só não é o suficiente esse bebê precisa 
da intervenção e o olhar de um adulto que 
assegure e direcione esse aprendizado, afinal 
os bebês apesar dessa capacidade, é um ser 
dependente que precisa de cuidados.
                                     
O bebê, pelo que faz na direção de seus 
movimentos e na aquisição de experiências 
sobre ele mesmo e sobre o seu entorno 
– sempre a partir do que consegue fazer 
– é capaz de agir adequadamente e de 
aprender de maneira independente. Para 
o desenvolvimento da independência e da 
autonomia da criança, é necessário – além 
da relação de segurança – que ela tenha a 
experiência de competência pelos seus atos 
independentes (FALK, 2004, p.31).

Porém esse fato por si só não é o suficiente 
esse bebê precisa da intervenção e o olhar 
de um adulto que assegure e direcione esse 
aprendizado, afinal os bebês apesar dessa 
capacidade, é um ser dependente que precisa 
de cuidados.
                               
Não haveremos de buscar já na criança as 
primeiras marcas da atividade poética? A 
ocupação favorita e mais intensa da criança 
é o jogo. Acaso seja lícito afirmar que toda 
criança que joga se conduz como um poeta, 
criando-se um mundo próprio ou, mais 
exatamente, situando as coisas de seu mundo 
em uma nova ordem, grata para ele. Seria 
injusto, neste caso, pensar que não toma a 
sério este mundo: pelo contrário, toma muito 
a sério seu brincar e dedica e ele grandes 
afetos. A antítese do brincar não é gravidade, 
senão a realidade. A criança distingue muito 
bem a realidade do mundo e seu brincar, 
apesar da carga de afeto com que o satura e 
gosta de apoiar os objetivos e circunstâncias 
que imagina em objetos tangíveis e visíveis 
no mundo real. Este apoio é o que ainda 
diferencia o “brincar” infantil do “fantasiar” 
(FREUD 1973, p.1344, apud MEIRA, 2004, 
p.84).
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Sendo assim, a brincadeira é uma forma 
completa de ensinar, desenvolver, e 
proporcionar à criança o conhecimento 
necessário de si, de seus limites e do seu lugar 
no mundo.

A psicanalista Melanie Klein utilizava com seus 
pacientes os brinquedos, pois ela acreditava 
que a criança expressava seus sentimentos, 
angústias e alegrias além de exercitar sua 
criatividade enquanto brincava.

Esses brinquedos de tamanho reduzido, seu 
número e sua grande diversidade, deixam 
o campo livre para jogos mais variados, 
enquanto a simplicidade permite uma 
infinidade de usos diferentes. Assim tais 
brinquedos podem exprimir com variedade 
e em detalhes as fantasias e as experiências 
infantis. Os diversos temas lúdicos, como os 
afetos que o acompanham e que podemos 
ao mesmo tempo, observar e deduzir do 
conteúdo mesmo do jogo, se apresentam 
numa vizinhança e num quadro estreitos; 
assim nada nos escapa do encadeamento e 
da dinâmica dos processos mentais em ação 
nem da cronologia das experiências e das 
fantasias das crianças (KLEIN, 1981, p 61).

A descoberta que o brincar vai além de 
entreter as crianças, desenvolve o aspecto 
motor, também resolve seus conflitos 
internos por meio  desse brincar para se 
divertir aparentemente, muitas questões 
estão implícitas, o olhar sensível do educador, 
que vai dar o direcionamento ao aprendizado 
significativo, com essas descobertas podemos 
supor que o brincar é a linguagem que a 
criança entende e que conhece.

                                  
Algumas crianças manifestam preferência por 
jogos de faz –de –conta. Outras pelo modo 
de representação mais indireto, por meio 
de brinquedos. Brincar de mãe e filha, de 
escolinha, de construir ou mobiliar uma casa( 
com auxílio de cadeiras, móveis , almofadas 
etc), fazer uma viagem andar de trem, ir ao 

teatro, consultar um médico, trabalhar num 
escritório, ou numa loja, eis alguns exemplos 
típicos de jogos de ficção (KLEIN, 1981, p. 
63).

Assim os jogos de faz de conta faz com que a 
criança entenda o mundo a sua volta, por meio  
de sua imaginação ela cria suas brincadeiras 
com o intuito de resolver seus conflitos 
internos, isso é extremamente benéfico para 
que essa criança consiga entender seu lugar 
no mundo.

OS ESPAÇOS E O BRINCAR

 A Educação Infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da criança 
até seis anos de idade, em seus aspectos 
físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da 
comunidade. (LDB 1996, Art. 29).

                                  
Não se trata de um diálogo para descrever 
a realidade, mas sim, de dar a luz, iluminar a 
complexidade natural das atuações infantis 
para que o olhar do adulto mude, para 
encontrar novas vias de abordagens didáticas, 
mais viáveis, mais respeitosas e mais ricas; para 
romper os limites que separam a cultura da 
infância da cultura do adulto (CABANELLAS 
2007 apud, 2013, p.51).

Com o intuito de entender como se dá a 
aprendizagem por meio da brincadeira na 
educação infantil e o quanto isso influencia 
no desenvolvimento das crianças utilizaremos 
como uma pesquisa bibliográfica, de artigos 
da literatura sobre o assunto, na língua 
portuguesa que relatam o tema.
                          
A criança brinca, e através desse brincar se 
constitui como sujeito e entende seu lugar 
na família, sociedade, no mundo.  Respeitar 
esse brincar, é respeitar o indivíduo, singular 
como integrante da sociedade. “É no brincar, 
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e somente no brincar, que o indivíduo, 
criança ou adulto, pode ser criativo e utilizar 
sua personalidade integral; e é somente 
sendo criativo que o indivíduo descobre o eu 
(WINNICOTT, 1975, p.80).
Segundo o autor não só a criança, mas também 
os adultos resolvem seus conflitos internos, 
aqueles que parecem impossíveis de resolver, 
por meio do brincar.

                                 
Ao crescer, as pessoas param de brincar e 
parecem renunciar ao prazer que obtinham. 
Contudo quem compreende a mente 
humana sabe que nada é tão difícil quanto 
abdicar de um prazer que já experimentou. 
Na realidade, nunca renunciamos a nada; 
apenas trocamos uma coisa pela outra. O 
que parece ser uma renúncia é na verdade, 
a formação de um substituto ou sub rogado. 
Da mesma forma, a criança em crescimento, 
a criança quando para de brincar, só abdica 
do elo com objetivos reais; em vez de brincar 
ela agora fantasia. Constrói castelos no ar e 
cria o que chamamos de devaneios. Acredito 
que a maioria das pessoas construa fantasias, 
em algum período de suas vidas. Este é um 
fato a que, por muito tempo, não se deu 
atenção e cujo a importância não foi assim, 
suficientemente considerada (FREUD, 1996, 
p. 136).

Com isso, nosso intuito é entender como 
uma simples brincadeira e o vínculo afetivo 
pode de forma prazerosa, estimular, ensinar, 
divertir, desenvolver capacidades diversas 
nesse indivíduo em formação, e o quanto isso 
é importante para seu futuro, e isso também 
influenciará nas suas próximas etapas de vida.

[...] Ver com olhos sensíveis o bastante para 
enxergar o invisível, que nada mais é do 
que o demasiadamente visto e, por isso, 
não observado. É voltar nossa visão ao 
que é desprezado ou desprezível, ao que 
é considerado insignificante pela cultura 
filisteia de hoje, que nos acostumou a procurar 
utilidade em tudo sem qualquer assombro. 

É montar um baú de insignificâncias, fazer 
coleção daquilo que não tem valor para os 
demais (PEREGRINO, 2010, p.3).

O brincar pelo brincar por si só já constitui 
aprendizados, porém essa criança que 
frequenta a creche e fica lá durante seu 
dia, necessita de cuidado e estimulação, 
tem que ser um espaço aconchegante e 
de aprendizados afirma Gobbato “[...] é 
necessário que este seja também um espaço 
brincante, lúdico, seguro, aconchegante e 
desafiador; um espaço que favoreça o jogo 
[...]” (2013, p.13):
                                
O espaço é um lugar de bem-estar, alegria 
e prazer; um espaço aberto às vivências e 
interesses plurais das crianças e comunidades. 
Um espaço pedagógico que se caracteriza 
pelo poder comunicativo da estética, pelo 
poder ético do respeito por cada identidade 
pessoal e social, tomado porto seguro e 
amigável, abrindo-se ao lúdico e ao cultural 
(OLIVEIRA-FORMOSINHO, 2013, p.111).

A forma como esse espaço é planejado 
também tem influência sobre essa interação, 
e o que percebemos é que apesar de todos 
estarem em prol do desenvolvimento da 
criança nesse momento, a decoração e 
disposição de materiais não são pensados 
pelos adultos com contribuição das crianças, 
sempre um adulto pensa como devem ser 
dispostos os materiais, brinquedos, livros 
para que esse ambiente seja de aprendizagem 
e autonomia.

                              
[...] O que se observa, via de regra, é que 
os professores se apoderam dos espaços, 
decorando-os e organizando-os a partir de uma 
visão centralizadora da prática pedagógica, 
excluindo as crianças disso. Na educação 
infantil encontramos com frequência, paredes 
com bichos da Disney, figuras da Mônica e 
Cebolinha, ‘caprichosamente’ colados, sem 
nenhuma interferência das crianças que 
habitam o espaço (HORN, 2004, p.37).



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

758

Quando nasce o bebê explora o mundo a 
sua volta, e essa brincadeira não só servirá 
para ele entender e sentir o que acontece 
com ele e seu corpo, mas também o prepara 
para próximas etapas, e agora o brincar dessa 
criança vai levá-lo a explorar sua criatividade, 
imaginário, sensações, e as intervenções 
utilizadas pelo educador para enriquecer esse 
aprendizado  vai fazer toda a diferença para 
esse desenvolvimento, e o espaço preparado 
para essa aprendizagem tem que respeitar 
esse ser em formação.

 BRINCADEIRAS QUE FAVORECEM A 
AUTONOMIA NA CRIANÇA

A importância é relevar que a brincadeira, 
os brinquedos e os jogos são ferramentas e 
parceiros que desafiam a criança possibilitando 
as descobertas, a utilização do mesmo no 
ambiente escolar traz muitas vantagens 
para o processo de ensino e aprendizagem. 
O lúdico na educação infantil é essencial 
para o desenvolvimento das crianças, pois 
são atividades primárias, as quais trazem 
benefícios nos aspectos físicos, intelectual e 
social.

É através da atividade lúdica que a criança 
desenvolve a habilidade de subordinar-se a 
uma regra. Dominar as regras significa dominar 
o próprio comportamento, aprendendo a 
controlá-lo e a subordina-lo a um propósito 
definido (LEONTIEV, 1998, p.139).

Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a 
importância do brincar para o desenvolvimento 
integral do ser humano nos aspectos físico, 
social, cultural, afetivo, emocional e cognitivo, 
acreditamos que o brincar para as crianças é 
uma forma de comunicação, ele reproduz o 
cotidiano e resolve conflitos internos apor 
meio  desse brincar, acreditamos também 
que essa brincadeira também possibilita para 
essa criança a construção de sua autonomia, 
criatividade e por que não a aprendizagem, 
e entender como se comportam diante dos 
jogos, brincadeiras e brinquedos e como 

influenciam na socialização dessas crianças.
Conforme nossos estudos e pesquisas não há 
como trabalhar a educação infantil de outra 
forma que não seja por meio  da ludicidade.

Crianças que brincam aprendem a decodificar 
o pensamento dos parceiros por meio da 
metacognição, o processo de substituição 
de significados, típico de processos 
simbólicos. É essa perspectiva que permite 
o desenvolvimento cognitivo. Uma educação 
que expõe o pré- escolar aos contos e 
brincadeiras carregadas de imagens sociais 
e culturais contribui para o desenvolvimento 
de representações de natureza icônica, 
necessários ao aparecimento do simbolismo. 
Possibilitar que o ser humano desenvolva-se 
pelo movimento (enativo), pelo grafismo e 
imagens mentais (icônico) e atinja o lógico-
científico (simbólico) significa respeitar 
suas formas de representação do mundo 
(KISHIMOTO,2002,p. 120).

Sendo assim, a brincadeira é uma forma 
completa de ensinar, desenvolver, e 
proporcionar à criança o conhecimento 
necessário de si, de seus limites e do seu lugar 
no mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A brincadeira para criança é fundamental, foi o que pudemos constatar com essa pesquisa, na 
brincadeira a criança aprende e se desenvolve, entende seus lugar no mundo e resolve seus 
conflitos, ou seja, essa é uma forma completa de ensinar a criança, por meio do brincar.

Lendo os teóricos entendemos o quão importante as pesquisas investidas nessa área foi e é 
importante para o desenvolvimento humano, e que desde o surgimento do sentimento de 
infância, cada vez que se pesquisa, cada vez que se lê um artigo mais se entende a importância 
da brincadeira.

Vimos que até pra nós adultos, a brincadeira é esse por meio  da arte e da música, essa 
pesquisa nos mostrou que o método para trabalhar com crianças pequenas e ensinar com 
sucesso.
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O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL NO BRASIL

RESUMO: O referente artigo objetiva um aprofundamento da temática: O processo de 
alfabetização nas séries iniciais do ensino fundamental no Brasil. A pesquisa possibilita ao 
leitor, a reflexão sobre os possíveis caminhos de se iniciar o processo de alfabetização de forma 
que a aprendizagem da leitura e da escrita privilegie a subjetividade da criança, valorizando 
assim, suas experiências, compreensões e evoluções como meio de transformação, pois 
o nosso sistema educacional ainda está voltado para a reprodução do saber e enfatiza o 
desenvolvimento do processo de alfabetização como modo de preparação do aluno para a 
produção de ideias e de conhecimentos por meio de intervenções pedagógicas que devem 
ocorrer de acordo com o momento de aprendizagem do aluno, pois o conhecimento é resultado 
de um complexo e intrincado processo de modificação, reorganização e construção utilizado 
pelos mesmos para assimilar e interpretar os conteúdos escolares. Sendo assim, o objetivo da 
proposta que aqui se expõe é analisar o desenvolvimento da alfabetização para instigar nos 
alunos o desejo e o gosto pela leitura e pela escrita. 

Palavras-chave: Alfabetização; Educação Fundamental; Escrita; Leitura.
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INTRODUÇÃO

A educação brasileira está muito defasada. 
O processo de alfabetização nas séries ini-
ciais do ensino fundamental é um ponto crí-
tico que precisa ser transformado a partir de 
muito trabalho, empenho, dedicação e con-
vicção, dos profissionais da área que precisam 
estar conscientes de que é possível mudar, 
pois ao longo de várias décadas, lentamente, 
esta realidade está tomando novos rumos.

Pensando neste aspecto, é necessário com-
preender os fenômenos do desenvolvimento, 
da aprendizagem e das relações no interior 
da escola e assim, sabendo ser o papel pri-
mário da escola, dirigir-se no sentido de con-
frontar o aluno com as conquistas humanas 
essenciais e frequentemente refletir porque 
é primordial que o processo de alfabetização 
esteja, desde o início, focalizado em suas vá-
rias dimensões (social, psicológica, linguística, 
psicomotora, cognitiva e pedagógica) e quais 
são os meios mais adequados para colocar 
em prática a grande capacidade do ser huma-
no de explorar o mundo ao seu redor, pois é 
por meio da aprendizagem, que se constrói 
a mentalidade, que se aguça o imaginário e 
se transforma o conhecimento que já existe.

Desta forma, objetivando conscientizar os 
leitores sobre a importância do processo de 
alfabetização para a aquisição e construção 
do conhecimento na Educação Fundamen-
tal e para auxiliar o trabalho dos educado-
res que se encontram inseguros quanto à 
alfabetização, para que eles realizem suas 
tarefas de uma maneira bastante significa-
tiva e produtiva para seus educandos, por 
meio de práticas que ajudem a obter quali-
dade na aprendizagem dos alunos para de-
senvolver o intelecto, incentivando e pri-
vilegiando a subjetividade da criança, os 
procedimentos metodológicos necessários 
à realização da pesquisa proposta visam 
maior compreensão da temática em questão.

Visto que a alfabetização é a chave propul-
sora da emancipação do indivíduo na socie-
dade, no primeiro capítulo iremos abordar 
um pouco da história da educação brasileira 
e suas atuais concepções (Lei de Diretrizes e 
Bases e Parâmetros Curriculares Nacionais), 
para entendermos melhor este momento e 
termos como base um ensino mais adaptado 
ao aluno, considerando as dimensões social, 
psicológica, linguística, psicomotora, cogniti-
va e pedagógica do processo de alfabetização.

No segundo capítulo, iremos buscar enten-
der porque, mesmo com todas as intervenções 
possíveis, para que ocorra a aprendizagem, 
somente a atuação do próprio aluno na tarefa, 
dará significado ao conteúdo para a constru-
ção da aprendizagem, e o desenvolvimento 
adequado de suas potencialidades de acordo 
com sua idade e características, abordando 
os níveis estruturais da linguagem escrita (Ní-
vel Pré-Silábico, Nível Silábico, Nível Silábico 
- Alfabético e Nível Alfabético) que de acordo 
com Emília Ferreiro, é um dos recursos que o 
professor dispõe para analisar por meio da son-
dagem, as hipóteses que os alunos ainda não 
alfabetizados têm sobre a escrita alfabética.

Com a certeza de que ensinar exige risco, 
aceitação e rejeição, no terceiro capítulo, 
iremos abordar para investigar e propor ca-
minhos possíveis para trabalhar a leitura e a 
escritura no processo de alfabetização, de 
forma a desenvolver sujeitos críticos e cria-
tivos, algumas práticas e competências es-
senciais para que a educação conquiste seus 
objetivos mais amplos e assegure esse direito 
a todas as crianças, por meio de uma prática 
docente crítica e educativa com caráter for-
mador, ético e estético, respeitando assim, a 
natureza do ser humano, com um movimento 
dinâmico, entre o fazer e o pensar e o pen-
sar sobre o fazer por meio da construção e 
reconstrução de pensamentos e conceitos.
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Assim, verificaremos a dimensão da im-
portância de um processo de alfabetização 
bem estruturado e a grande influência do 
educador para o desenvolvimento do mes-
mo, pois esta influi na formação do indi-
víduo e consequentemente da sociedade.

 ALFABETIZAÇÃO EM PROCESSO

Atualmente a educação desponta como 
um dos principais instrumentos de trans-
formação humana. À medida que os funda-
mentos do sistema nacional de educação 
são questionados, surgem dúvidas acerca 
da eficácia dos métodos e procedimentos 
até então vigentes, e assim, surgem condi-
ções para a busca de novas possibilidades e 
ações para que a estratégia seja entendida e 
aceita como parte indispensável para a pro-
moção de uma educação de qualidade. Este 
processo é fruto das diversas fases políticas 
que consequentemente interferem na forma-
ção do atual Sistema Educacional Brasileiro.

Como expõe Ghiraldelli (2006), com a che-
gada dos portugueses e a consequente co-
lonização do Brasil, coube aos jesuítas por 
cerca de duzentos anos, o monopólio do en-
sino escolar, objetivando tornar possível o 
progresso econômico e propagar a fé católica.

Segundo o autor, o ensino das primeiras 
letras durante o Regime Colonial era en-
cargo das famílias, no entanto as de maior 
poder aquisitivo, transferiram este fazer a 
um parente mais letrado, pois neste perío-
do a educação fundamental não era prio-
ridade porque o ensino jesuítico se desti-
nava aos jovens basicamente já instruídos.

A partir de 1759, Portugal assumiu a edu-
cação. Este período foi rico na formação 
de intelectuais em nosso país, pois o ilumi-
nismo colaborou na diferenciação de pen-
samentos na sociedade, mas o sistema de 
educação ficou desarticulado. Com isso, sur-
giu o ensino público financiado pelo e para 
o estado, ou seja, sem a finalidade religiosa.

Ghiraldelli (2006) relata que em 1808, 
com a transferência da família real portu-
guesa para o Brasil originou-se a estrutu-
ra do ensino imperial composta pelo ensi-
no primário, secundário e superior, sendo o 
ensino primário, a “escola de ler e escrever”.

 Em 1821, a Corte voltou para Portugal, 
um ano depois D. Pedro I liderou a Inde-
pendência e em 1824, outorgou a primeira 
constituição, que continha um tópico refe-
rente à educação, em que estava presente a 
ideia de um Sistema Nacional de Educação, 
para que o Império propagasse a educação 
nas escolas primárias, ginásios e universida-
des, porém os objetivos propostos por este 
sistema não estavam de acordo com as ne-
cessidades da sociedade, então foi adotado 
o “método Lancaster de ensino” pela lei de 
outubro de 1827, em que ocorria a “ajuda 
mútua” entre os alunos mais adiantados e os 
menos adiantados, chefiados por um inspe-
tor de alunos que se mantinha em contato 
com o professor, em uma situação que reve-
lava a desorganização da educação nacional, 
deixando vestígios que perduram até hoje.

Com a Proclamação da República em 
15 de novembro de 1889, ocorreram di-
versas manifestações sociais e o cresci-
mento da economia brasileira que conse-
quentemente interferiram na formação 
do atual Sistema Educacional Brasileiro.

De acordo com Ghiraldelli (2006) Fran-
cisco Campos, criou o Conselho Na-
cional de Educação com o Decre-
to 19.850 em 11 de abril de 1931, que 
entre outros, reformou o ensino no país.

Com o crescimento industrial brasileiro a 
todo vapor, em 1932, ocorreu a V Conferên-
cia Nacional de Educação com o objetivo de 
discutir sobre o ‘‘Plano Nacional de Educa-
ção’’ e influenciar os trabalhos da prevista As-
sembleia Nacional Constituinte, que ocorreu 
em 1934 com intensa discussão sobre o pro-
blema educacional e a nova Constituição, que 
durou pouco tempo, pois em seu governo, Ge-
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túlio Vargas instituiu a lei maior de 1937, que 
foi imposta ao país como ordem legal, com 
interesses que não privilegiaram a educação.

A Constituição de 1937 fez o Estado abrir 
mão da responsabilidade para com educa-
ção pública, uma vez que ela afirmava o Es-
tado como quem desempenharia um papel 
subsidiário, e não central, em relação ao en-
sino. O ordenamento democrático alcan-
çado em 1934, quando a letra da lei deter-
minou a educação como direito de todos 
e obrigação dos poderes públicos, foi subs-
tituído por um texto que desobriga o Esta-
do de manter e expandir o ensino público.

Constituição de 1934 
“Artigo 149 – A educação é direi-

to de todos e deve ser ministrada pela 
família e pelos poderes públicos, (...).”

Constituição de 1937
“Artigo 125 – A educação integral da prole é 

o primeiro dever e o direito natural dos pais. O 
Estado não será estranho a esse dever, cola-
borando, de maneira principal ou subsidiária, 
para facilitar a sua execução de suprir as de-
ficiências e lacunas da educação particular”.

Também a gratuidade do ensino, con-
seguida na Constituição de 1934, fi-
cou maculada na Constituição de 1937:

Constituição de 1934
“Artigo 150 – parágrafo único – a) ensino 

primário integral gratuito de frequência obri-
gatória extensiva aos adultos; b) tendência à 
gratuidade do ensino educativo ulterior ao 
primário, a fim de o tornar mais acessível (...).”

Constituição de 1937
“Artigo 130 – O ensino primário é obri-

gatório e gratuito. A gratuidade, porém não 
exclui o dever de solidariedade dos menos 
para com os mais necessitados; assim, por 
ocasião da matrícula, será exigida aos que 
não alegarem, ou notoriamente não puderem 
alegar escassez de recursos, uma contribui-
ção módica e mensal para a caixa escolar”.

Entre 1942 e 1946, as Leis Orgânicas do 
Ensino foram instituídas em seis decretos-
-leis que ordenaram o ensino primário (De-

creto-Lei 8.529, de 2 de janeiro de 1946), 
secundário, industrial, comercial, normal e 
agrícola. Foi uma reforma elitista e conserva-
dora, mas não incorporou todo o espírito da 
Carta de 1937. Todavia, deu um caminho ao 
desenvolvimento do ensino público que mar-
cou muito a história da educação brasileira.

Em 1946, tramitou no Congresso Nacio-
nal, a tentativa de formulação da primeira 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (LDBEN). Após tramitar por vários 
anos no congresso, conhecida como Lei 
4.024/61, a nossa primeira LDB teve seu 
projeto aprovado em 1961, sem se adequar 
as necessidades educacionais da época vi-
gente. Em 1962 veio a público o Plano Na-
cional de Educação (PNE) que foi extinto 
duas semanas após a Revolução de 1964.

Ghiraldelli (2006) relata que durante os dois 
séculos de ditadura, houve três etapas de 
mudanças políticas que influenciaram mui-
to a educação. Primeiro foram elaboradas as 
reformas do ensino (de 1964 a 1969 com o 
governo dos Generais Castelo Branco e Cos-
ta e Silva), posteriormente as mesmas foram 
implantadas com a Lei 5.692/71 (de 1970 a 
1974 durante o governo da junta militar) e 
depois foram evidenciadas como desastrosas 
(de 1975 a 1985 com o governo dos Generais 
Eugenio Geisel e João Baptista Figueiredo).  

Tal fato comprometeu a educação do país, 
pois no período pós-ditadura, o Brasil possuía 
um sistema educacional destroçado, inefi-
ciente e sem direção. Ao longo dos anos, a 
crise educacional foi se agravando, devido 
às causas estruturais profundas Ghiraldelli 
(2006) explica que a democratização do país, 
a partir de 1985, implicou na eleição de uma 
Assembleia Nacional Constituinte e na ela-
boração de uma nova Constituição, a Cons-
tituição Federal de 1988, que em seu Art. 
6º, definiu a educação como direito social: 
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“São direitos sociais a educação, a saúde, 
o trabalho, a moradia, o lazer, a seguran-
ça, a previdência social, a proteção à ma-
ternidade e à infância, a assistência aos de-
samparados, na forma desta Constituição”.

A nova Constituição, ainda que favoreces-
se velhos hábitos que desgostaram os que 
queriam uma maior proteção ao ensino pú-
blico, gratuito e laico fornecido pelo estado, 
por conter uma série de mecanismos que 
envolviam verbas públicas, não podia por 
ela mesma, legislar no campo mais detalha-
do da educação, assim a própria Constituição 
determinou que se elaborasse uma nova Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Promulgada por diversos profissionais da 
educação e fruto de longos anos de luta, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Na-
cional (Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 
de 1996) foi o primeiro documento ofi-
cial de consistência nacional que visou or-
ganizar o sistema educacional brasileiro.

 
Favorecendo a necessidade e a im-

portância do processo de alfabetiza-
ção, no Art. 4º, inciso I, a Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional garante:

“I – ensino fundamental, obrigató-
rio gratuito, inclusive para os que a ele 
não tiveram acesso na idade própria.”

 
E no Art. 32, inciso I, a Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional promulga:

“I – o desenvolvimento da capacidade de 
aprender, tendo como meios básicos o pleno 
domínio da leitura, da escrita e do cálculo.”

Com o respaldo da LDB, o atual Siste-
ma Educacional Brasileiro, de acordo com 
o Art. 22, tem a finalidade de desenvol-
ver o educando, assegurando-lhe a forma-
ção comum indispensável para o exercí-
cio da cidadania e fornecendo-lhe meios 
para progredir em estudos posteriores.

Desta forma, para apoiar os sistemas de en-
sino no desenvolvimento de propostas peda-
gógicas de qualidade, na perspectiva de uma 

educação para a cidadania, a Secretaria de 
Educação Fundamental do MEC elaborou en-
tre 1995 a 1998, os Parâmetros Curriculares 
Nacionais, que em sua introdução afirma que 
objetivando a valorização do conhecimen-
to, nos últimos anos, “a Pedagogia centrou 
o processo de ensino no professor” e o en-
sino passou a ter métodos próprios, deixan-
do o processo de aprendizagem desfocado.

Outros fatores que influenciam na qualida-
de educacional, são a organização, o funcio-
namento e os valores da instituição escolar, 
bem como as relações com os membros da 
escola, que determinam o que e como os alu-
nos aprendem. Assim, devido à necessidade 
de aprofundar a discussão sobre propostas 
didáticas de alfabetização o Ministério da 
Educação elaborou um módulo direcionado 
para a alfabetização, que é composto de oito 
sequências de atividades, anexos com dife-
rentes tipos de subsídios aos coordenadores 
de grupo e professores, orientações para o 
uso dos programas de vídeo, textos para os 
professores, bibliografia básica comentada, 
atividades de alfabetização, material de leitu-
ra e pesquisa para uso com os alunos, suges-
tões de livros de literatura para o acervo da 
escola e amostra da evolução da escrita de 
alunos para auxiliar nas intervenções peda-
gógicas que devem ocorrer de acordo com o 
momento de aprendizagem do aluno, pois o 
conhecimento é resultado de um complexo e 
intrincado processo de modificação, reorga-
nização e construção utilizado pelos alunos 
para assimilar e interpretar os conteúdos es-
colares, porém mesmo com todas as inter-
venções possíveis, para que ocorra a apren-
dizagem, somente a atuação do próprio aluno 
na tarefa, dará significado ao conteúdo para a 
construção da aprendizagem, porque à medi-
da que o aluno passa a estabelecer relações 
entre os conteúdos escolares e os conheci-
mentos que já possui, ocorre à aprendizagem.
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A ALFABETIZAÇÃO COMO 
CONSTRUÇÃO COGNITIVA

À medida que o aluno passa a estabele-
cer relações entre os conteúdos escolares 
e os conhecimentos que já possui, ocorre à 
aprendizagem porque a criança capta os sig-
nificados e se desenvolve a partir do uso e 
da visualização dos princípios funcionais em 
seu cotidiano. “É vendo a sua fala registrada 
no plano gráfico que a criança desperta para 
a compreensão da natureza da língua escri-
ta, motivando-se pela busca dessa nova for-
ma de expressão (FRANCHI, 1988 apud SIL-
VIA M. GASPARIAN COLELLO, 2004, p. 24).

Com o objetivo de levar o aluno a progre-
dir no saber já adquirido, as atividades de 
ensino-aprendizagem devem ser planejadas 
para atender à sua finalidade de permitir 
que a criança adquira novos conhecimen-
tos. Desta forma, o educador e a escola de-
vem então, respeitar os saberes adquiridos 
pelo educando com o ensino dos conteúdos 
e aproveitar as experiências para discutir e 
trazer suas vivências para o aprendizado em 
sala de aula, despertando sua curiosidade e 
proporcionando condições favoráveis para 
que se promova a construção do conheci-
mento integral do educando, valorizando 
suas necessidades e o prazer de ser sujeito 
ativo desta construção e levando em conta 
que durante a aprendizagem, quanto mais 
formos críticos, mais desenvolvemos a curio-
sidade do educando para reforçar a capaci-
dade crítica e a criatividade para que ele se 
torne o construtor de seu processo de ensino.

De acordo com o referencial curricu-
lar nacional para a educação infantil (RC-
NEI - 1998), para estimular e desenvolver a 
aprendizagem no período de alfabetização é 
necessário que os educandos sejam inseri-
dos em um ambiente alfabetizador, ou seja, 
um ambiente que promova um conjunto 
de situações de usos reais de leitura e es-
crita nas quais as crianças tenham a possi-
bilidade de participar e serem envolvidas 
em diversas situações de comunicação por 

meio de atividades de exploração dos diver-
sos usos da escrita e da leitura que tenham 
função real de expressão e comunicação.

Segundo Colello (2004) não existem méto-
dos milagrosos, cartilhas promissoras ou con-
dutas infalíveis para colocarmos em prática 
o complexo processo de alfabetização, pois 
o esforço de alfabetizar, não se limita à sua 
técnica, mas deve necessariamente, conside-
rar as muitas facetas da aquisição da língua 
escrita, assim como as dimensões: social, psi-
cológica, linguística, psicomotora, cognitiva 
e pedagógica do processo de alfabetização.

Para uma melhor compreensão a respeito 
da criança e dos processos cognitivos envol-
vidos na conquista da língua escrita, de acor-
do com RCNEI (1998), é aconselhável que se 
faça um levantamento inicial para obter as in-
formações necessárias sobre o conhecimento 
prévio que as crianças possuem sobre a es-
crita, a leitura e a linguagem oral, sobre suas 
diferenças individuais, sobre suas possibilida-
des de aprendizagens e para que com isso, se 
possa planejar a prática, selecionar conteúdos 
e materiais, propor atividades e definir obje-
tivos com uma melhor adequação didática.

A sondagem é um dos recursos que o pro-
fessor dispõe para analisar as hipóteses que 
os alunos ainda não alfabetizados têm sobre 
a escrita alfabética. É um momento em que 
também o aluno tem a oportunidade de re-
fletir enquanto escreve, com ajuda do adulto. 
Por meio da sondagem podemos perceber se 
o aluno faz ou não relação entre fala e escrita.

É de grande valia, para o professor, reali-
zar essas sondagens no decorrer do ano, no 
mínimo três vezes, pois permite conhecer a 
evolução do aluno. Trata-se de uma avaliação 
diagnóstica do processo de aprendizagem 
do sistema alfabético, não é uma estatísti-
ca, é o retrato do momento que foi realizada 
e que pode mudar de um dia para o outro.

Para entendermos melhor como proceder 
com a sondagem, devemos conhecer os Ní-
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veis Estruturais da Linguagem Escrita, que 
de acordo com Emília Ferreiro (1988), po-
dem explicar as diferenças individuais e os 
diferentes ritmos dos alunos, auxiliando o 
trabalho a ser desenvolvido pelo educador.

De acordo com a autora, os Níveis Estru-
turais da Linguagem Escrita são: nível pré-si-
lábico; nível silábico, com e sem valor sono-
ro; nível silábico- alfabético; nível alfabético.

De acordo com Ferreiro, o diagnóstico 
deve ser feito por meio de um ditado, de-
vendo-se observar os seguintes critérios:

A sondagem deve ser individual;
Escolher para a realização do dita-

do, uma relação de quatro palavras, pre-
ferencialmente do mesmo campo se-
mântico e uma frase que as contenha;

A relação de palavras deve ter uma palavra 
polissílaba, uma trissílaba, uma dissílaba e 
uma monossílaba, sendo ditadas nesta ordem;

Deve-se evitar repeti-
ção de letras nas palavras. 

Não se deve ditar as palavras “silabando”; 
Deve-se informar ao aluno do que se 

trata a lista e o ditado, fixando bem que 
ele deve escrever do jeito que sabe;

Para alunos não alfabéticos, solici-
tar que escrevam com letra tipo bastão;

Deve-se registrar a data da sondagem;
Iniciar o ditado pelo nome do aluno; 
Cada palavra ditada deve ser escrita e ime-

diatamente acompanhada da leitura do aluno;
Realizá-la periodicamente registrando no 

mapa da classe, pois uma única sondagem 
não possibilita verificar o desenvolvimento 
da aprendizagem de cada aluno em relação 
a ele mesmo e em relação ao grupo-classe.

A sondagem tem por finalidade levantar 
dados para o planejamento de futuras ativi-
dades de ensino-aprendizagem e seus resul-
tados favorecem a atenção mais individuali-
zada ao educando, sendo assim, distinguir-se 
da atividade de avaliação, pois sua finalidade 
está voltada para o desenvolvimento mais 
amplo, procurando detectar que conheci-
mento o educando está construindo e de 

que forma, para que a partir dos resultados, 
sejam planejadas e aplicadas novas ativida-
des enquanto o objetivo das atividades de 
avaliação é diagnosticar o que a criança é 
capaz de resolver sozinha. “É possível apro-
veitar as inúmeras ocasiões em que as crian-
ças falam, lêem e escrevem para se fazer um 
acompanhamento de seu progresso” (REFE-
RENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA 
A EDUCAÇÃO INFANTIL, 1998, VOL. 3).

 
O referencial curricular nacional para a 

educação infantil (1998) expõe que a ava-
liação deve ser formativa, sistemática e 
contínua ao longo de todo o processo para 
que o professor possa obter dados sobre 
a aprendizagem de cada criança, reorien-
tar sua prática e elaborar seu planejamento 
propondo situações capazes de gerar novos 
avanços na construção do conhecimento.

As formas de avaliação devem se tornar 
referências que permitam analisar o avanço 
dos alunos dentro do processo, considerando 
as manifestações que não são lineares, nem 
idênticas entre as crianças e que as situações 
de avaliação devem acontecer em atividades 
contextualizadas para que qualquer pessoa 
possa observar a evolução e o desenvolvi-
mento das crianças, auxiliando no que for pre-
ciso à partir do ponto em que se encontram.

 
Sendo assim, a devolução do processo de 

aprendizagem à criança é importante, pois 
cada passo dessa conquista depende das con-
dições que o educando tem para testar as suas 
hipóteses, surpreender-se com os resultados 
e encontrar bons motivos para substituir suas 
concepções iniciais por outras mais elaboradas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de alfabetização que de acordo com os parâmetros de educação nacionais de-
vem ocorrer nas séries iniciais do ensino fundamental não se desenvolve espontaneamente 
no indivíduo, é um processo que ocorre quando é ensinado intencional e explicitamente. 

Para obter qualidade na aprendizagem e buscar a solução para a grande pro-
blemática da alfabetização, que é a base da educação, o professor deve respei-
tar cada etapa da construção do conhecimento do aluno, que precisa estar envolvi-
do e empenhado no processo, pois o ensino por si só não garante a alfabetização.

O professor não pode nem deve acreditar em uma metodologia especial, mas na sua experiência, 
fundamentada por sua competência pedagógica. É ele quem, observando seus alunos, refletindo 
sobre sua prática e aprofundando seus conhecimentos sobre leitura e aprendizagem, pode compre-
ender e atender às necessidades, as dificuldades e ao interesse de cada aluno em um dado momento.

Quando se busca um bom desempenho no desenvolvimento do processo de al-
fabetização é necessário acrescentar à reflexão sobre conceitos e métodos uma re-
flexão sobre o objetivo almejado e levar em consideração os conhecimentos, valo-
res e necessidades infantis para atender o aluno como um todo, garantindo a ele a 
possibilidade da autêntica expressão, da manifestação de si e do intercâmbio com os outros. 

Nessa perspectiva, o ensino intelectualista cede lugar para uma formação global, na qual os as-
pectos cognitivos, afetivos e sociais de cada um serão efetivamente respeitados enquanto molas 
propulsoras do desenvolvimento pessoal que será o vínculo de inserção do indivíduo na sociedade.

Contudo, podemos concluir que o conteúdo desta pesquisa alcançou seus objetivos e explici-
tou a complexidade do processo de alfabetização que atualmente precisa buscar uma propos-
ta curricular engajada em aspectos críticos que visa à criança como ser social e transformador. 

Alfabetizar com maestria é essencial para que a educação conquiste seus ob-
jetivos mais amplos e assegure um futuro mais promissor para nossas crianças.
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O BRINQUEDO E A EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo principal analisar qual a contribuição do 
brinquedo na educação infantil, por meio da revisão de literatura. Para elucidar o problema 
da pesquisa que concerne como o brinquedo contribui na educação das crianças, foi 
realizado uma seleção de artigos científicos e livros sobre a temática proposta por meio de 
pesquisa bibliográfica das principais teorias acerca da atividade lúdica na etapa da educação 
infantil. As crianças, que na maioria absoluta, ainda não domina a linguagem escrita e se 
expressa, principalmente, por meio de representações simbólicas, tem a necessidade humana 
de brincar e se divertir, por meio dos brinquedos, especialmente, e das brincadeiras que 
estimulam o imaginário infantil e auxiliam nas manifestações de seus desejos e emoções. 
A criança, não mais tida como um adulto em miniatura, requer uma educação que respeite 
sua personalidade e seus limites, contudo, a aprendizagem na educação infantil não deve 
ser limitativa a compreender a brincadeira como recreação, como ainda ocorre, e sim como 
ferramenta indispensável a construção de conhecimentos. A escola como espaço democrático, 
que encontra no brinquedo a oportunidade de trabalhar as relações sociais, os conflitos 
internos, as emoções e sentimentos das crianças, que ainda não dominam a linguagem oral e 
escrita. Neste contexto, há de se vislumbrar a importância da mediação do educador de forma 
assertiva.   

Palavras-chave: Educação Infantil. Brinquedo. Brincadeiras. Mediação.
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INTRODUÇÃO
 

O brinquedo, um dos artefatos da brinca-
deira, está presente na vida do ser humano 
desde a tenra idade, sendo a infância o mo-
mento mais enriquecedor do ato de brincar. 
A discussão sobre o papel do brinquedo no 
desenvolvimento infantil é tema constante 
nos debates dos educadores e estudiosos so-
bre educação. Contudo, a forma que o brin-
quedo é apresentado a criança na educação 
infantil, torna-se também tema controverso, 
já que em muitas situações ainda se con-
cebe a brincadeira um momento de recrea-
ção apenas, sem nexo com a aprendizagem. 

 
O objetivo principal deste estudo é analisar 

a contribuição do brinquedo na educação in-
fantil. Os objetivos específicos deste trabalho 
são: discutir sobre a importância do brincar 
para a aprendizagem e para o desenvolvimen-
to da criança, em especial, a fase que concer-
ne à educação infantil e refletir sobre o papel 
do educador como mediador desse processo.  

 
Entre as abordagens para a compreensão 

do problema da pesquisa, o presente estudo 
apresentará um breve entrelaçamento entre 
a infância e a educação infantil, bem como o 
conceito de brinquedo e sua utilização dentro 
da educação das crianças pequenas, por meio 
da pesquisa bibliográfica de caráter descritivo 
qualitativo. “A abordagem qualitativa é empre-
gada, portanto, para a compreensão de fenô-
menos caracterizados por um alto grau de com-
plexidade interna” (PAULILO, 1999, p. 135).

 
Segundo Prodanov e Freitas (2013, 

p.54) a pesquisa bibliográfica é quando é:  
 
[...] elaborada a partir de material já publicado, 

constituído principalmente de: livros, revistas, 
publicações em periódicos e artigos científi-
cos, jornais, boletins, monografias, disserta-
ções, teses, material cartográfico, internet [...] 

 

Perante a relevância da atividade lúdica 
na educação, pois oportuniza a compressão 
de mundo pelas crianças por meio da repre-
sentação simbólica que ela oferta, é inevi-
tável que o brinquedo seja utilizado como 
ferramenta pedagógica, mas sem transcen-
der o caráter de promover brincadeiras pra-
zerosas e divertidas.   (VYGOTSKY, 1984).  
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INFÂNCIA E EDUCAÇÃO
 
A educação infantil é a primeira etapa da 

educação escolar do indivíduo e este antes 
mesmo de adentrar a escola, está intrínse-
ca aprendendo por meio de suas vivências.

 
A pré-escola e a concepção de criança, 

como ser histórico e social, se confundem 
na história da humanidade. Antes do sé-
culo XVIII a infância não era reconhecida 
como etapa importante no desenvolvimen-
to do ser humano e a criança era tratada 
como um adulto em miniatura. (Áries, 1978). 

                                         
[...] à arte medieval desconhecia a infân-

cia ou não tentava representá-la. É difícil 
crer que essa ausência se devesse a incom-
petência ou a falta de habilidade. É mais 
provável que não houvesse lugar para a in-
fância nesse mundo (ARIÉS, 1978, p. 50).

 
A Revolução Industrial na Europa no sécu-

lo XVIII desencadeou a criação de escolas 
infantis com o propósito de acolher os filhos 
das operárias que trabalhavam nas indústrias. 
A imersão da mulher no mercado de traba-
lho contribuiu para a mudança de paradig-
ma da concepção de infância. Contudo, a 
maioria das instituições fundadas posterior-
mente, mantinham o cunho assistencial, não 
preconizando a aprendizagem e sim apenas 
os cuidados com a higiene e a segurança. 

 

Na teoria de Rousseau (2004) a fase da in-
fância é importante para a formação do ho-
mem e por meio da educação que sua per-
sonalidade e seus valores são formados.  

                                         
Nascemos fracos, precisamos de força, nas-

cemos carentes de tudo, precisamos de assis-
tência, nascemos estúpidos, precisamos de 
juízo. Tudo o que não temos ao nascer e de 
que precisamos quando grandes nos é dado 
pela educação (ROUSSEAU, 2004, p. 09).

 
De acordo com Lima e Azevedo (2013) 

a concepção de educação para Rousseau 
(2004) era um jardim de infância cuja edu-
cação era por meio da forma natural, que 
respeitasse de forma harmônica o desen-
volvimento físico e cognitivo das crianças, 
distante das influências do mundo adulto. 

 
Assim como a concepção de criança, a 

educação infantil foi se delineando e ad-
veio do assistencialismo e acolhimento 
para uma educação que valoriza a infân-
cia como etapa indispensável ao desenvol-
vimento social e cognitivo dos pequenos. 

 
Ainda que o mundo já concebesse a educa-

ção infantil como indispensável a formação do 
ser humano, no Brasil a sua aceitação e trans-
formação foi tardia, já que a economia, a polí-
tica, o pensamento, não evoluíram como nos 
países desenvolvidos. A educação infantil ain-
da tinha o cunho assistencialista que prioriza 
a segurança e a higiene das crianças menores. 
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Neste Contexto, Del Priore (2013, p. 10) 
discorre sobre a educação infantil brasileira 

                                         
[...] comparado aos países ocidentais onde o 

capitalismo instalou-se no alvorecer da Idade 
Moderna, o Brasil, país pobre, apoiando in-
cialmente no antigo sistema colonial e, poste-
riormente, numa tardia industrialização, não 
deixou muito espaço para que tais questões 
florescessem. Sem a presença de um sistema 
econômico que exigisse a adequação física e 
mental dos indivíduos a esta nova realidade, 
não foram implementados os instrumentos que 
permitiriam a adaptação a este novo cenário.

  
Em 1996, a Lei de Diretrizes e Bases nº 

9394, estabeleceu a educação infantil como 
a primeira fase da educação básica, cuja fi-
nalidade é:  [...] o desenvolvimento integral 
da criança até seis anos de idade, em seus 
aspectos físico, psicológico, intelectual e so-
cial, complementando a ação da família e 
da comunidade (BRASIL, 2010, p. 25-26). A 
LDB 9334/96 institui que as creches e pré-
-escolas fossem incluídas no prazo de até 
três anos, ao sistema de ensino nacional, o 
que resultaria em submissão as leis e dire-
trizes para a educação (KISHIMOTO, 2001).  

 
A educação, em todas as modalida-

des de ensino, implica em criar processos 
construtivos de aprendizagem significati-
va. De acordo com o RCNEI (1998, p.14) 

                                         

[...] a educação assume as funções: social, 
cultural e política, garantindo dessa forma, 
além das necessidades básicas (afetivas, físi-
cas e cognitivas) essenciais ao processo de de-
senvolvimento e aprendizagem, a construção 
do conhecimento de forma significativa, atra-
vés das interações que estabelece com o meio. 

 
As relações sociais e o comportamento hu-

mano pode ser influenciado pelo contexto e 
pelo ambiente no qual a criança está inserida. 

O BRIQNUEDO E A EDUCAÇÃO 
INFANTIL

 
O brinquedo se entrelaça com a história 

da humanidade e não é conhecido seu sur-
gimento, porém desde sempre o homem se 
utiliza de objetos para se divertir e entre-
ter. Para as crianças as tarefas como a caça, 
a pesca e a montaria, para os meninos, e as 
tarefas domésticas, para as meninas, eram 
brincadeiras, cujo intuito dos pais consis-
tia em ensinar seus filhos para a vivência na 
fase adulta. As brincadeiras se entendiam 
as ruas e os brinquedos simples e fácies de 
serem manipulados como pipa, o pião, as 
bolas feitas de meias, entre outros, faziam 
o divertimento das crianças (LIRA, 2009). 

 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

776

Assim como a humanidade foi evoluindo, as 
tecnologias e também os brinquedos foram 
sendo modificados e passaram a ser indus-
trializados. 

Conceitualmente, o brinquedo segundo 
Brougére (2010, p. 67)  

                                         
[...] o brinquedo é aquilo que é utilizado 

como suporte numa brincadeira; pode ser um 
objeto manufaturado, um objeto fabricado 
por aquele que brinca, uma sucata, efêmera, 
que só tenha valor para o tempo da brinca-
deira, um objeto adaptado. Tudo, nesse senti-
do, pode se tornar um brinquedo, e o sentido 
de objeto lúdico só lhe é dado por aquele que 
brinca enquanto a brincadeira perdura; [...] o 
brinquedo é um objeto industrial ou artesanal, 
reconhecido como tal pelo consumidor em 
potencial, em função de traços intrínsecos (as-
pecto, função) e do lugar que lhe é destinado 
no sistema social de distribuição dos objetos. 

 

Magalhães (2017) enquadra os brinque-
dos com os estruturados e não estruturados, 
ou seja, os que são fabricados e são obtidos 
prontos e os que a criança dá o significado de 
brinquedo. Segundo o autor, os brinquedos 
sejam estruturados ou não devem ser ofer-
tados as crianças, com o intuito de promover 
o desenvolvimento de diversas habilidades.

 

São exemplos de brinquedos estrutura-
dos: as bonecas, os carrinhos, entre outros 
e os não estruturados:  bolas de meias, pe-
daços de pau, pedras, latas, entre outros.

 
O brincar por meio do brinquedo permite a 

criança a manipulação livre do objeto em si, 
que segundo Kishimoto (1994, p. 108) está 
intrínseca relacionado com o contexto que as 
crianças estão inseridas, ou seja, “o brinque-
do está em relação direta com uma imagem 
que se evoca de um aspecto da realidade e 
que o jogador pode manipular”. A autora di-
fere o brinquedo da brincadeira e do jogo. 
Brincadeira na sua concepção se trata da 
ação, seja por meio do brinquedo ou do jogo. 

 
O jogo, no entanto, de difícil conceituação, 

mais está atrelado a um conjunto de regras que 
por si tem suas especificidades dependendo 
do indivíduo e do grupo ao qual o estabele-
ce. Os jogos podem ser de “jogos políticos, 
de adultos, crianças, animais, ou amarelinha, 
xadrez, adivinhas, contar estórias, brincar de 
“mamãe e filhinha”, futebol, dominó, que-
bra-cabeças[...]” (KISHIMOTO, 2001, p. 21)

  
O brinquedo, presente na infância, perfaz 

o papel do alcance ao imaginário, ou seja, é 
por meio da brincadeira que a criança inte-
rage com o mundo exterior do qual ela ain-
da não tem acesso. A atividade lúdica pro-
porciona a criança a representação do seu 
cotidiano e a exposição das suas emoções, 
sentimentos e desejos contribuindo para a 
adoção de regras que regem a vida social. 
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De acordo com Leontiev (1998, p. 139):                                       
É através da atividade lúdica que a criança de-

senvolve a habilidade de subordinar-se a uma 
regra. Dominar as regras significa dominar o 
próprio comportamento, aprendendo a contro-
lá-lo e a subordiná-lo a um propósito definido. 

 
Wallon (2007) afirma que ao imitar a re-

alidade, a criança simboliza por represen-
tações situações que ela vivência em seu 
cotidiano, principalmente, as pessoas que 
ela tem um apresso sentimental, como o 
pai, a mãe, os irmãos, entre outros.  “[...] a 
imitação não é qualquer uma, é muito se-
letiva na criança” (WALLON, 2007, p. 67).

 
Segundo Ferreiro (1988) o brincar é uma 

prática essencial da atividade humana e é por 
meio dessa ação que o sujeito se diverte e se 
entretém. A brincadeira engloba o brinque-
do e o jogo e na educação infantil dá se im-
portância as brincadeiras espontâneas, com 
o intuito de observar e conhecer a criança.

 
Vigosky (2007) ressalta que o brinque-

do reflete no desenvolvimento infantil e 
auxilia a criança a pensar cognitivamente. 
O aprender organiza o pensamento, con-
forme o autor afirma: “[...] A aprendizagem 
não é, em si mesma, desenvolvimento, mas 
uma correta organização da aprendiza-
gem da criança conduz ao desenvolvimen-
to mental [...]” (VYGOTSKY, 2007, p.115).     

A brincadeira como prática educativa nem 
sempre foi considerada um caminho váli-
do para a aprendizagem. Segundo Kishi-
moto (2002), o brincar das crianças era tido 
como algo relacionado apenas a recreação, 
sem fins educativos, pois era desacredita-
da como atividade que pudesse aumentar 
o repertorio de conhecimentos pelas ex-
periências e representações simbólicas.  

                                         
A criança, mesmo pequena, sabe muitas coi-

sas: toma decisões, escolhe o que quer fazer, 
interage com pessoas, expressa o que sabe 
fazer e mostra, em seus gestos, em um olhar, 

uma palavra, como é capaz de compreender o 
mundo. Entre as coisas de que a criança gosta 
está o brincar, que é um dos seus direitos. O 
brincar é uma ação livre, que surge a qualquer 
hora, iniciada e conduzida pela criança; dá pra-
zer, não exige como condição um produto fi-
nal; relaxa, envolve, ensina regras, linguagens, 
desenvolve habilidades e introduz a criança no 
mundo imaginário (KISHIMOTO, 2010, p. 1). 

 
A princípio a brincadeira na fase infantil 

que compreende ao período sensório mo-
tor (até dois anos) e pré-operatório (dos dois 
ao sete), é egocêntrica e realizada de for-
ma espontânea pela criança, contudo, a in-
tervenção do adulto, assertivamente, con-
tribui para a construção de valores éticos, 
morais, sociais e culturais (PIAGET, 1971). 

 
Navarro (2009) também discorre sobre a 

mediação do educador na atividade lúdi-
ca na escola, afirmando que a interação e a 
utilização do brinquedo estimulam a ima-
ginação na criança. Mas recomenda que:   

                                         
As maneiras de mediação que o professor 

pode utilizar no ambiente da educação infan-
til são muitas, basta que ele reconheça o valor 
dos objetos, do ambiente, da sua ajuda e orien-
tação, e principalmente da sua organização, 
para assim possibilitar uma qualidade no brin-
car de seus alunos. (NAVARRO, 2009, p. 29).

 
O ambiente, dentro da escola, ao qual é 

introduzido o brinquedo, deve ter inten-
ções não só de recreação e entretenimento, 
pois a brincadeira pode ser ferramenta in-
dispensável para a aprendizagem das crian-
ças, mesmo na fase da educação infantil.  
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Na instituição de educação infantil, po-
de-se oferecer as crianças condição para as 
aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras 
e aquelas advindas de situações pedagógi-
cas intencionais ou aprendizagens orientadas 
pelos adultos. É importante ressaltar, porém, 
que essas aprendizagens, de natureza diversa, 
ocorrem de maneira integrada no processo de 
desenvolvimento infantil (RCNEI, 1988, p. 23). 

    
O comportamento infantil pode-se apre-

sentar de diferentes maneiras dependendo 
de como a atividade lúdica é colocada, isto é, 
o contexto social influencia as respostas com-
portamentais da criança (NAVARRO, 2009). 

 
A interação social é oportunizada pelas 

atividades coletivas, contudo, é necessá-
rio pensar como trabalhar o brinquedo de 
forma que o respeito as diversidades se-
jam respeitadas e nessas situações que 
o educador tem a possibilidade de   utili-
zar os conflitos para a construção de valo-
res e regras sociais (KISHIMOTO, 2010).  

 
Kishimoto (2010, p. 10) ressalta: [...] res-

peitar o espaço de brincar do outro, ao 
guardar os brinquedos que não está usan-
do, ao emprestar o brinquedo e esperar 
sua vez de usá-lo, ela aprende a ter no-
ções de responsabilidade e democracia.

  
O brinquedo na teoria de Vygotsky (2007) 

se relaciona com a zona proximal, concei-
to que segundo ele é definido em dois ní-
veis: o real e o potencial. O primeiro cor-
relaciona com as atividades que criança 
desenvolve sem auxilio e o segundo com 
aquelas que ainda necessita de ajuda. 

 
De acordo com Vygotsky (2007, p. 124) “[...] 

essência do brinquedo é a criação de uma 
nova relação entre o campo do significado e 
o campo da percepção visual, ou seja, entre 
situações no pensamento e situações reais”. 

 A Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC) estabelece o brincar como sendo 
um dos seis direitos da aprendizagem, pois 
a mesma considera que a brincadeira como 
atividade de aprendizagem reflete no de-
senvolvimento da criança e saliente que: 

                                         
Brincar cotidianamente de diversas formas, 

em diferentes espaços e tempos, com diferen-
tes parceiros (crianças e adultos), ampliando e 
diversificando seu acesso a produções cultu-
rais, seus conhecimentos, sua imaginação, sua 
criatividade, suas experiências emocionais, 
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, 
sociais e relacionais. (BRASIL, 2017, p. 36).

 
Friedrich Froebel, foi um educador e pe-

dagogista alemão, cuja teoria pautava-se 
nas concepção da escola de Pestalozzi, fun-
dou o primeiro jardim de infância conce-
bendo essa etapa como primordial a forma-
ção do ser humano. Froebel considerava a 
brincadeira como representação do mundo 
da criança o que influenciava no seu pró-
prio desenvolvimento (CRESPO, 2016). 

 
Ao brincar com a mediação do professor, 

a brincadeira pode ser tornar uma estratégia 
para a solução de conflitos e a assimilação 
de regras sociais. Assim a relação educador-
-criança torna-se rica, desafiadora e estimu-
lante. A disposição dos brinquedos na sala de 
aula deve ser como se convidasse as crianças 
a interagir com eles. (FORTUNA, 2011).  As-
sim, criar ambientes com brinquedos e explo-
rar as brincadeiras na educação infantil como 
ferramenta é compreender a importância no 
desenvolvimento da criança como um todo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
  

De acordo com o estudo ora aqui proposto, a educação infantil surgiu das ne-
cessidades de uma sociedade capitalista e industrializada. As transformações 
da concepção de infância refletiram na educação infantil e a tornou, em pas-
sos lentos, sob novas perspectivas educacionais. De função assistencial a educa-
ção infantil se tornou debate constante dos estudiosos e educadores nos dias atuais. 

  

A criança antes tida como um adulto em miniatura, agora é um ser social e his-
tórico, com direitos, deveres e peculiaridades que devem ser respeitadas. A edu-
cação infantil deve ser pensada de forma a ofertar um ambiente rico em experi-
ências e estímulos, que contribua para o desenvolvimento das crianças, já que a 
infância é concebida como uma etapa importante para a formação do ser humano. 

 

Neste contexto, as práticas pedagógicas são testadas, discutidas, transformadas. O brin-
car, dentro da escola infantil deixou de ser apenas uma prática de entretenimento e diver-
timento para se tornar um aliado do educador na compreensão sobre o mundo da crian-
ça.  Por meio do brinquedo e das brincadeiras, a criança expõe suas emoções, sentimentos 
e representa simbolicamente seus desejos, necessidades, suas referências de vivencia. 

 

Conclui-se, que diante dos objetivos deste trabalho em resposta ao problema da pes-
quisa em analisar se há contribuição do brinquedo para a educação infantil, o brinque-
do é ferramenta indispensável, pois alinhado a mediação do professor, torna-se obje-
to capaz de não só trazer situações prazerosas e divertidas as crianças, como também 
intermediar conflitos, possibilitar sua discussão e construir valores essenciais para a 
vida em sociedade, além de proporcionar por sua manipulação e pela reflexão so-
bre o próprio objeto, o desenvolvimento de habilidades e competências nas crianças. 

 

Por fim, acredita-se na necessidade de estudos mais recentes e abrangentes sobre o 
brinquedo, pois ainda há muitas evidências da utilização apenas como forma de entrete-
nimento, sem o aproveitamento das situações do brincar na aprendizagem dos pequenos. 
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AS NARRATIVAS NOS JOGOS ELETRÔNICOS: ENTRE FADAS E PIXELS É 
QUE SE FAZEM HERÓIS

RESUMO: Este artigo destina-se a análise dos livros: A Psicanalise Dos Contos De Fadas 
do autor Bruno Bettelheim e A Jornada do Escritor de Christopher Voglercom o objetivo de 
analisar as evoluções de suas narrativas e a apropriação de mundos e elementos fantásticos 
ligando-se assim aos Jogos Eletrônicos, o aprofundamento dos enredos acerca das histórias 
dentro do cenário atual dos games, nesta nova era de interface 3D, dando novos significados 
aos jogadores e suas relações com a história idealizada pelo criador. Seguindo as propostas de 
Joseph Campbell no livro O Poder do Mito para basear a estrutura básica das mitologias do 
mundo como um manual para desenvolvimento de textos, histórias envolventes e marcantes 
que humanizam o herói, dessa forma simpatizam os leitores e jogadores a entrarem com 
ele nas horas em que as sombras cercarem o horizonte e nenhuma luz será sentida, que o 
protagonista terá suas dúvidas e medos, nesta hora dos confrontos em que o mundo estará 
contra ele, nós nos sentiremos mais ligados com o herói.

Palavras-chave: Herói; Jogos Eletrônicos; Narrativas;  Contos de Fadas.
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Introdução

Este trabalho destina-se a análise dos li-
vros: A Psicanalise Dos Contos De Fadas do 
autor Bruno Bettelheim e A Jornada do Es-
critor de Christopher Voglerde maneira a 
observar a evolução em suas narrativas e o 
aparecimento de elementos fantásticos li-
gados aos Jogos Eletrônicos, também a sua 
colaboração para o aprofundamento dos 
enredos que cercam uma história dentro do 
cenário atual dos games da era 3D, dando 
um novo significado ao jogador e sua rela-
ção com a história idealizada pelo criador. 

Na minha infância fui apresentado ao mun-
do dos consoles, que, no Brasil por muitos 
anos, ainda foram chamados apenas de “vi-
deogames”, mas, que, com o tempo con-
seguiram seu devido respeito. No início 
da década de 90 houve a ascensão do gê-
nero de diversão para as crianças no Bra-
sil, porque em outros países como Estados 
Unidos da América e Japão o desenvolvi-
mento comercial dos “arcades” tiveram seu 
início cerca de dez anos antes, proporcio-
nando uma evolução para essas crianças.

A propagação de consoles com preços aces-
síveis se tornaram um chamariz para os pais e 
filhos de uma geração que, a popularizou de 
Fliperamas na década de 80 (equipamentos 
de jogos que eram utilizados por meio de uma 
ficha a qual lhes davam direito a três vidas, os 
melhores jogadores poderiam continuar por 
horas com apenas uma ficha), porém causa-
va preocupações para muitos pais, devido ao  
agrupamento de jovens que acontecia prin-
cipalmente por sua maioria em regiões mais 
afastadas dos grandes centros e em alguns gru-
pos aconteciam a utilização de drogas ilícitas.

Nesta época, relembro-me de meu primei-
ro console e jogo que foram Master System 
com o jogo Alex Kidd, eu adorava jogar pois 
o mesmo me fez a primeira menção de uma 
narrativa de personagem com uma versão que 
hoje posso compreender o papel do herói e 
também vejo em Alex, o príncipe, que a busca 

pela sua amada é um tema muito conhecido 
por todos, em especial nos contos infantis. As 
histórias que fizeram parte de nossas vidas na 
infância e até os dias de hoje continuam com 
ensinamentos e valores que nos ajudam em 
nossas jornadas pelos caminhos que a vida 
pode nos mostrar. Desta maneira é possível 
observar e analisar a existência de várias re-
lações entre os jogos eletrônicos e os contos 
tem em comum, e estas vão além das narrati-
vas, de forma a enriquecer nossas experiências 
e virtudes fazendo com que a “mera diversão” 
torna-se laços de ensinamentos que ajudará 
nas decisões quanto às provações futuras.

ENTRE FADAS E PIXELS É QUE SE 
FAZEM HERÓIS 

Seguindo as propostas dos autores e suas 
teorias esta pesquisa foi estruturada nas ba-
ses mitológicas e folclóricas que permeiam o 
imaginário do mundo como um manual para 
desenvolvimento de textos. Histórias envol-
ventes e marcantes que humanizam os per-
sonagens e nos colocam como um igual na 
relação com os protagonistas e coadjuvan-
tes. Dessa forma, simpatizam para os leito-
res e jogadores a entrarem juntamente com 
seus personagens favoritos em suas horas 
mais sombrias (ou seja, os momentos mais 
difíceis) onde o horizonte se estende sem 
nenhuma luz que possa ser vista, contudo, 
ainda será sentida pelos corações, que, en-
traram com as suas esperanças e sonhos. As-
sim acompanhá-los durante suas dúvidas e 
medos, e nesta hora dos confrontos em que 
o mundo estará contra ele, durante as bata-
lhas nos sentiremos mais ligados com o herói.

É uma interação através das relações entre 
a literatura e a mitologia de forma a entender 
e compreender que a criação de uma narrati-
va se dá com o entendimento de cada aspec-
to que cerca a vida do personagem em sua 
busca da resolução de medos e receios que 
o cercam, “[...] tranha que o lobo coma tantas 
delas. Digo o lobo, porque nem todos os lo-
bos são do mesmo tipo. Há-os de um humor 
gracioso, subtis, sem fel e sem cólera, que : 
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— familiares, complacentes e doces ... — se-
guem as jovens até às suas casas, até mes-
mo aos seus quartos; mas ai! Quem não sabe 
que estes lobos delicodoces são de todos os 
lobos os mais perigosos” (PERRAULT, 1697).

Esta história é de uma transcrição de 1695 
que não a lenhador nem final feliz para elas 
já que a criatura que as ataca as devora e o 
conto acaba fazendo com que o leitor se 
sinta com uma falha, de esperar que mes-
mo com o maior mal devemos ter esperança.

O conto escrito por Charles Perrault carre-
gado de simbologias entorno do amadureci-
mento de uma jovem bela que está atingindo 
a puberdade e começa a despertar o desejo 
em homens trazendo-nos uma relação de 
que o lobo como uma figura de linguagem 
que representa as necessidades carnais, mos-
tra até onde pode se chegar para conseguir 
satisfazer-se. Sem o tradicional final feliz. 
Ele só irá aparecer mais de um século de-
pois com contos que os Irmãos Grimm rees-
creveram e com influência direta da prática 
religiosa do cristianismo. Na época fez com 
que os fatos fossem suavizados e adapta-
dos, de maneira que um herói entrasse na 
história para resgatar as duas e dar um final 
onde o mal não vença. Segue abaixo o con-
to na versão dos Irmãos Grimm em 1812, 
já com o nome de Chapeuzinho Vermelho:

Houve, uma vez uma graciosa menina; quem 
a via ficava logo gostando dela, assim como 
ela gostava de todos; particularmente, amava 
a avozinha, que não sabia o que dar e o que 
fazer pela netinha. Certa vez, presenteou-a 
com um chapeuzinho de veludo vermelho e, 
porque lhe ficava muito bem, a menina não 
mais quis usar outro e acabou ficando com o 
apelido de Chapeuzinho Vermelho. Um dia, 
a mãe chamou-a e disse-lhe: - Vem cá, Cha-
peuzinho Vermelho; aqui tens um pedaço de 
bolo e uma garrafa de vinho; leva tudo para 
a vovó; ela está doente e fraca e com isso se 
restabelecerá. Põe-te a caminho antes que o 
sol esquente muito e, quando fores, compor-
ta-te direito; não saias do caminho, senão cais 

e quebras a garrafa e a vovó ficará sem nada. 
Quando entrares em seu quarto, não esqueças 
de dizer “bom-dia, vovó,” ao invés de mexeri-
car pelos cantos. - Farei tudo direitinho, - disse 
Chapeuzinho Vermelho à mãe, e despediu-se. 
A avó morava à beira da floresta, a uma meia 
hora mais ou menos de caminho da aldeia. 
Quando Chapeuzinho Vermelho chegou à flo-
resta, encontrou o lobo; não sabendo, porém, 
que animal perverso era ele, não sentiu medo.

- Bom dia, Chapeuzinho Verme-
lho, - disse o lobo todo dengoso.

- Muito obrigada, lobo.
- Aonde vais, assim tão 

cedo, Chapeuzinho Vermelho?
- Vou à casa da vovó.
- E que levas aí nesse cestinho?
- Levo bolo e vinho. Assamos o bolo ontem, 

assim a vovó, que está adoentada e muito fra-
ca, ficará contente, tendo com que se fortificar.

- Onde mora tua vovó, Cha-
peuzinho Vermelho?

- Mora a um bom quarto de hora daqui, 
na floresta, debaixo de três grandes carva-
lhos; a casa está cercada de nogueiras, acho 
que o sabes, - disse Chapeuzinho Vermelho.

Enquanto isso, o lobo ia pensando: “Esta 
menininha delicada é um quitute delicio-
so, certamente mais apetitosa que a avó; 
devo agir com esperteza para pegar as duas.” 
Andou um trecho de caminho ao lado de 
Chapeuzinho Vermelho e foi insinuando:

- Olha, Chapeuzinho Vermelho, que lin-
das flores! Por que não olhas ao redor de ti? 
Creio que nem sequer ouves o canto ma-
vioso dos pássaros! Andas tão ensimesma-
da como se fosses para a escola, ao passo 
que é tão divertido tudo aqui na floresta!

Chapeuzinho Vermelho ergueu os olhos e, 
quando viu os raios do sol dançando por entre 
as árvores, e à sua volta a grande quantidade 
de lindas flores, pensou: “Se levar para a vovó 
um buquê viçoso, ela certamente ficará con-
tente; é tão cedo ainda que chegarei bem a 
tempo.” Saiu da estrada e penetrou na flores-
ta em busca de flores. Tendo apanhado uma, 
achava que mais adiante encontraria outra 
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mais bela e, assim, ia avançando e aprofun-
dando-se cada vez mais pela floresta a dentro.

Enquanto isso, o lobo foi corren-
do à casa da vovó e bateu na porta.

- Quem está batendo? - perguntou a avó.
- Sou eu, Chapeuzinho Verme-

lho, trago vinho e bolo, abre-me.
- Levanta a taramela, - disse-lhe a avó; - estou 

muito fraca e não posso levantar-me da cama.
O lobo levantou a taramela, a porta es-

cancarou-se e, sem dizer palavra, precipi-
tou-se para a cama da avozinha e engoliu-
-a. Depois, vestiu a roupa e a touca dela; 
deitou-se na cama e fechou o cortinado.

Entretanto, Chapeuzinho Vermelho fica-
ra correndo de um lado para outro a colher 
flores. Tendo colhido tantas que quase não 
podia carregar, lembrou-se da avó e foi cor-
rendo para a casa dela. Lá chegando, admi-
rou-se de estar a porta escancarada; entrou 
e na sala teve uma impressão tão esquisita 
que pensou:”Oh, meu Deus, que medo te-
nho hoje! Das outras vezes, sentia-me tão 
bem aqui com a vovó!” Então disse alto:

- Bom dia, vovó! - mas ninguém respondeu.
- Acercou-se da cama e abriu o cortinado: 

a vovó estava deitada, com a touca caída no 
rosto e tinha um aspecto muito esquisito.

- Oh, vovó, que orelhas tão grandes tens!
- São para melhor te ouvir.
- Oh, vovó, que olhos tão grandes tens
- São para melhor te ver.
- Oh, vovó, que mãos enormes tens!
- São para melhor te agarrar.
- Mas vovó, que boca medonha tens!
- É para melhor te devorar.
Dizendo isso, o lobo pulou da cama e 

engoliu a pobre Chapeuzinho Vermelho.
Tendo assim satisfeito o apeti-

te, voltou para a cama, ferrou no sono 
e começou a roncar sonoramente.

Justamente, nesse momento, ia passan-
do em frente à casa o caçador, que ou-
vindo aquele ronco, pensou: “Como ron-
ca a velha Senhora! É melhor dar uma 
olhadela a ver se está se sentindo mal.”

Entrou no quarto e aproximou-
-se da cama; ao ver o lobo, disse:

- Eis-te aqui, velho impenitente! Há 

muito tempo, venho-te procurando!
Quis dar-lhe um tiro, mas lembrou-se de 

que o lobo poderia ter comido a avó e que 
talvez ainda fosse possível salvá-la; então 
pegou uma tesoura e pôs-se a cortar- lhe 
a barriga, cuidadosamente, enquanto ele 
dormia. Após o segundo corte, viu brilhar o 
chapeuzinho vermelho e, após mais outros 
cortes, a menina pulou para fora, gritando:

- Ai que medo eu tive! Como es-
tava escuro na barriga do lobo!

Em seguida, saiu também a vovó, ainda 
com vida, embora respirando com dificul-
dade. E Chapeuzinho Vermelho correu a 
buscar grandes pedras e com elas enche-
ram a barriga do lobo. Quando este acor-
dou e tentou fugir, as pedras pesavam 
tanto que deu um trambolhão e morreu.

Os três alegraram-se, imensamente, com 
isso. O caçador esfolou o lobo e levou a pele 
para casa; a vovó comeu o bolo e bebeu o 
vinho trazidos por Chapeuzinho Vermelho e 
logo sentiu-se completamente reanimada; en-
quanto isso, Chapeuzinho Vermelho dizia de si 
para si: “Nunca mais sairás da estrada para cor-
rer pela floresta, quando a mamãe te proibir!”

Contam mais, que, certa vez, Chapeuzinho 
Vermelheia levando novamente um bolo para 
a vovozinha outro lobo, surgindo à sua frente, 
tentou induzi-la adesivar-se do caminho. Cha-
peuzinho Vermelho, porém, não lhe deu ouvi-
dos e seguiu o caminho bem direitinho, contan-
do à avó que tinha encontrado o lobo, que este 
a cumprimentara, olhando-a com maus olhos.

- Se não estivéssemos na estrada pú-
blica, certamente e teria devorado!

- Entra depressa, - disse a vovó; - feche-
mos bem aporta para que ele não entre aqui!

Com efeito, mal fecharam a por-
ta, o lobo bateu, dizendo:

- Abre, vovó, sou Chapeuzinho Ver-
melho; venhotrazer-te o bolo.

Mas as duas ficaram bem quietinhas, sem 
dizer palavra e não abriram. Então o lobo pôs-
-se a girar em torno da casa e, por fim, pulou 
em cima do telhado e ficou esperando que 
Chapeuzinho Vermelho, à tarde, retomasse o 
caminho de volta para sua casa, aí então, ele a 
seguiria ocultamente para comê-la no escuro.
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A vovó, porém, que estava de atalaia, 
percebeu o que afera estava tramando.

Lembrou-se que, na frente da casa, ha-
via uma gamela de pedra, e disse à menina:

- Chapeuzinho, vai buscar o balde da 
água em que cozinhei ontem as sal-
sichas e traz aqui, para esta gamela.

Chapeuzinho Vermelho foi buscar a água 
e encheu gamela. Então o cheiro de salsi-
cha subiu ao nariz doloso, que se pôs a fa-
rejar e a espiar para baixo de onde provi-
nha. Mas tanto espichou o pescoço que 
perdeu o equilíbrio e começou a escorre-
gar do telhado indo cair exatamente den-
tro da gamela, onde morreu afogado.

Assim, Chapeuzinho Vermelho pôde voltar 
feliz mente para casa e muito alegre, porque 
ninguém lhe fez o menor mal.”(GRIMM, 1812).

Com Base nos contos acima citados te-
mos como fator primordial o período ao qual 
cada um pertence e o seu lugar de ao qual 
foram originados, a primeira versão traz re-
levâncias que foram trabalhadas e que mos-
tra uma maior importância das ressaltadas 
em contos posteriores em que o medo de 
um lobo que espreita na floresta atrás de 
pobres garotas inocentes e suprimido por 
uma salvação inexplicável, mas a inocência 
e o ponto chave que permanece na trama 
já que a criança inocente e facilmente en-
ganada pelo “lobo mal” que ronda estradas.  

 
Mais de um século depois o mundo em 

volta de uma inspiração renascentista pro-
porcionada pelo clero católico que teve 
grande influencias nas releituras de suas 
pesquisas linguísticas que transformaram 
os finais que desde Perrault até os Irmãos 
Grimm meio século de contos e recontos al-
teram as tramas e colocaram nos contos a 
moral da história onde cada desfecho de fe-
liz para sempre tem uma grande lição a ser 
aprendida e que o mal sempre perde no final.

 
Ao analisar as duas versões percebesse 

o medo e a proteção que os pais buscavam 
ao cotar lendas e fatos para prevenir que es-
ses males a acometessem a seus filhos prin-

cipalmente neste conto onde fica claro que 
o lobo seria um lenhador que a engana e a 
seduz aproveitando-se de sua inocência e de 
sua inexperiência e lidar com homens mais 
velhos e maliciosos. Trazendo para o pre-
sente fazemos ligações a casos de violên-
cia física e psicológica contra a crianças. 

PRINCESAS INDEFESAS?

Em todas as narrativas, a princesa é alguém 
frágil que esta indefesa contra os males que 
a cercam, sempre na espera de um beijo ou 
de um resgate que muitas vezes tarda a vir e 
que, as deixam em situações de pesar e mar-
tírio como os anos que a Cinderela ou Gata 
Borralheira se encontra como empregada na 
casa de seu pai que após sua morte fica para 
a madrasta que a tira de seu conforto como 
a filha querida e a joga em um porão e a faz 
de escrava para merecer alimento e moradia.

Existem outras personagens que passa-
ram pelos mesmos males da vida e que ficam 
anos à espera do resgate da sua reclusão e 
sofrimento. Nos contos por exemplo existem 
personagens como a Rapunzel e a Bela Ador-
mecida que são trancadas em torres e deixa-
das a mercê do tempo e de seus desígnios.

Estas histórias na visão da jornada do herói 
seriam comparáveis ao mundo comum, que 
é onde se mostra as primeiras ligações com 
os heróis ou heroínas ao decorrer destas. Po-
demos vê-los em seus mundos com afazeres 
diversos, como por exemplo, Cinderela, onde 
a vemos em uma situação de empregada que 
é humilhada pelas irmãs e a madrasta até que 
sua rotina é quebrada com a chegada de um 
convite para o baile onde o príncipe escolherá 
sua esposa e fará que seus problemas se aca-
bem, porém problemas aparecem e a faz que-
rer desistir de sua aventura, essa rotina que 
será rompida em algum momento é a parte 
que o personagem se vê em uma situação que 
terá de sair de sua zona de conforto e dará 
início a jornada que o levará a uma solução 
para os seus problemas. Como afirma Chris-
topher Vogler no livro A Jornada do Escritor, 
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“Os contadores de histórias oral começam 
seus contos com frases ritualizadas (“Era uma 
vez”) e gestos personalizados, a fim de atrair a 
atenção da plateia. Esses sinais podem forne-
cer deixas aos ouvintes, indicando o clima, en-
graçado, triste ou irônico, da história que to-
dos estão para ouvir ”(VOGLER, 1993. p.92).

Contudo, neste momento de indecisão e 
medo que as ajudas serão muitas vezes o ca-
nal para a resolução de problemas e receios 
que o personagem enfrentará e no caso de 
Cinderela não será diferente, pois está triste 
e sem saber o que fazer, ela vai em busca do 
túmulo de sua mãe e conta seus problemas e 
uma fada vem em seu auxílio trazendo uma 
solução mágica para seus problemas. Vogler 
chama esta ajuda de “mentor” porque o herói 
muitas vezes é acometido de medos e receios 
e faz com que sua jornada nunca se inicie sem 
uma ajuda, seja ela mágica ou não, positiva ou 
negativa ela fará com que o personagem cami-
nhe para sua aventura. Na página 123 de seu 
livro, Vogler destaca “O Encontro com o Men-
tor é o estágio da Jornada do Herói em que 
este recebe as provisões, o conhecimento e 
a confiança necessários para superar o medo 
e começar sua aventura.” (VOGLER, 1993).

Essas situações estavam presentes no 
período como toca de posses ou a posi-
ção social das famílias e com a falta de di-
nheiro o por falecimento de familiares que 
mantivesse as crianças eram levadas e co-
locadas para trabalhar em troca de prote-
ção ou moradia. Nesta situação o abandono 
de João e Maria na floresta é a representa-
ção da falta de condições e tempos de cri-
ses e falta de oportunidades que assola as 
civilizações nos dias de hoje e representa 
a ruptura do da infância para a vida adulta.

UM START NA HISTÓRIA 

Start é uma palavra que vem do inglês, 
e quer dizer: começo, início, origem ou 
princípio. Todos estes termos são ampla-
mente difundidos em jogos eletrônicos.

 Essas histórias que se originam ao apertar 

de um botão e iniciando a imersão em mun-
dos fantásticos, com maravilhosos enredos, 
fazendo de seus mundos novas experiências 
que trarão aprendizados e desafios em um ní-
vel tão real que as vezes o mundo que nos en-
canta tira a beleza do que está a nossa volta.

A era dos videogames é uma das fases mais 
importantes para os nascidos nesta época já 
que representa uma evolução tecnológica e 
comportamental das pessoas e do mundo a 
sua volta, com o advento da segunda guerra 
mundial e do medo crescente no período da 
guerra fria foram possibilitados o incentivo a 
criação de maquinas que mudariam o mun-
do e nossa maneira de interagirmos com ele.

No ponto de vista da jornada do herói, a 
era dos games representa uma transição ou 
travessia, retratando a passagem que mar-
ca o início da migração dos contos e fabulas 
e suas aventuras, onde o herói, princesas e 
aventureiros partiriam em busca da resolução 
de seus problemas mesmo que por caminhos 
tortuosos e que através deles obterá o en-
tendimento de que os mesmos não terão o 
êxito sem auxílio de mentores ou conselhei-
ros durante a jornada que os espera, neste 
processo que apareceram aliados e inimigos 
durante a sua jornada e também ressaltará a 
parte humana que faz com que continuemos 
a nos afeiçoarmos a ele quando é nos apre-
sentado seus medos e receios no decorrer 
de sua busca, que o serão superados  pelo 
protagonista da história enfrentando assim 
suas fraquezas antes de encontrar o causa-
dor de seus males. Conforme relata abaixo:

Agora o herói está parado junto ao limiar 
do mundo da aventura, o Mundo Especial 
do segundo ato. Ouviu o Chamado, mani-
festou suas dúvidas e apreensões, supe-
rou-as e já fez todos os preparativos. Mas o 
movimento real, a ação crucial do primeiro 
ato, ainda falta ser realizada. A Travessia do 
Primeiro Limiar é um ato voluntário, pelo 
qual o herói se compromete integralmen-
te com a aventura (VOGLER, 1993.p.132).
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Limiar do mundo e onde cada um passa para 
obter coragem ou incentivo para o real início 
de sua história de mudança e que na era digital 
representa a evolução tecnológica, responsá-
vel por uma nova realidade que e saudável na 
interconectividade, as representa também ou 
mal que pode acabar com o relacionamento 
pessoal. A sabedoria da utilização de novos 
recursos e a chave para uma convivência sadia 
e a contação de história e a chave para a revi-
talização das práticas de convivência familiar. 

Lá e de volta outra vez, um conto dos games

Com uma referência ao Senhor dos Anéis será 
relatada uma breve história sobre a origem dos 
jogos eletrônicos, seus consoles e interações.

Começamos pelo primeiro jogo da histó-
ria surgiu em 1958. Segundo Amorin (2006), 
esse jogo foi criado pelo físico Willy Higinbo-
thame recebeu o nome de Tennis Progra-
ming, também conhecido comoTennis for 
Twoque era jogado por um aparelho chama-
do osciloscópio que resultou na primeira di-
versão eletrônica do período do pós-guerra 
em que o mundo e suas relações eram instá-
veis e as pessoas viviam em constante medo 
do crescente ruma a uma guerra nuclear.

Em 1961, no Massachusetts Instituteof Te-
chnology (MIT), os pesquisadores criaram o 
jogo Spacewarque por sua vez fui uma jogada 
de marketing para atrair o maior número de 
visitantes para a exposição anual de inventos 
tecnológicos do instituto. Mas até este mo-
mento a interação com a narrativa ainda não 
havia aparecido isso só seria possível com o 
advento dos consoles com maior poder grá-
fico e isto foi possível com o Nintendo entre-
tainment  system (NES) que foi um console 
de 8 bits que trouxe para a cultura do games 
o primeiro personagem em 1985 com o qual 
você ajuda a resgatar uma princesa em um 
mundo magico este personagem se torna fu-
turamente o nome mais forte e que possui 
uma legião de fãs pelo mundo inteiro ele e 
o encanador que veio de nosso mundo para 
o Reino do Cogumelo que foi dominado por 
um ser maligno chamado Koopa que está em 

posse da princesa e regente oficial do reino
No Ano de 1986 chega para rivalizar com 

o Mario um personagem baixinho e orelhu-
do com o nome de Alex Kidd que habitava 
no mundo de Aries e os enredos originais. 
Este que será escrito a seguir é do enre-
do original encontrado no manual do jogo.

Há muitos séculos, no planeta Aries, vi-
via um menino chamado Alex Kidd. Durante 
sete anos ele morou no Monte Eterno estu-
dando Shellcore, uma antiga arte marcial que 
ensinava as pessoas a ser tão fortes que elas 
conseguiam quebrar grandes pedras com as 
próprias mãos. Certo dia, ao deixar o Mon-
te Eterno para ir à sua terra natal espiritu-
al, ele encontrou um moribundo que lhe fez 
uma revelação: a pacífica cidade de Radac-
tian corria um grande perigo. Antes de exa-
lar o último suspiro, o homem deu a Alex o 
fragmento de um mapa e um medalhão fei-
to com um pedaço da Pedra do Sol. O que 
tudo aquilo queria dizer? O único jeito de 
descobrir seria viajar para o Miracle World 
e lá procurar as respostas (KIDD, 1986).

O ENREDO ENCONTRADO NA 
CAIXA DE PAPELÃO BRANCA É:

Seu nome é Alex Kidd. Você tem uma cora-
gem invejável e um golpe de caratê tão forte 
que é capaz de despedaçar rochas. Sua mis-
são: salvar Radactian, uma cidade que está 
em perigo. Mas há uma armadilha: como che-
gar até lá? Suas únicas dicas são um mapa 
muito confuso e um medalhão. Será que você 
consegue decifrar este enigma? Enfrente os 
obstáculos, descubra os segredos ao lon-
go da caminhada, e prepare-se para gran-
des aventuras. Este é um desafio para pou-
cos e Alex Kidd é um deles! (KIDD, 1986).

Os jogos do Alex Kidd marcaram a infân-
cia e a vida de muitos crianças que ao verem 
narrativas integradas ao percurso do per-
sonagens, abriu um leque dê possibilidades 
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para os futuros consumidores e produtores 
de jogos e que são  hoje conhecidos como 
“Gamers” jogadores de jogos que compram 
e procuram novos jogos e melhores equipa-
mentos para uma experiência mais realista.

Os jogos eletrônicos na década de 90 teve 
declínio, pela supersaturação de e sobrecar-
ga de jogos sem qualidade até a introdução 
de consoles mais potentes e que transforma-
riam o cenário através de várias melhorias e 
avanços tecnológicos no cenário mundial.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foi abordado o início das 
narrativas de aventura que acompanha cada 
ser humano a partir desta compilação de 
textos e estudos feitos por Perrault e pe-
los irmãos Grimm que através de reprodu-
ções e adaptações conhecemos hoje em 
dia como contos de fadas que têm povoa-
do o imaginário despertando a criatividade 
e a ludicidade em crianças e adultos há ge-
rações e que é o marco para as mentes que 
anseiam por novas histórias e emoções.

 
Nestas histórias que tanto nos inspiraram 

foi analisado e ressaltado duas versões de 
uma mesma fábula, que nos traz uma série 
de relevâncias e entendimentos que a mo-
dificações de contos e lendas para uma su-
avização e de forma benéfica do que diz 
respeito a propagações dos contos e esti-
mulo a ludicidade já que adaptações mais 
brandas e menos realistas a épocas em 
que surgiram faz com que o imaginário ga-
nhe espaço em meio as criações literárias. 

A partir do segundo capitulo trabalho a 
imersão da ludicidade na era tecnológica, 
que trata do advento dos games e da utili-
zação de uma interface gráfica que permi-
tia a experiência de uma pratica mais real 
com maquinas e logarítmicos, aproximando 
cada vez mais o jogado de um personagem 
e criando enredos e mundos fantásticos; 
contudo neste caminho e em alguns mo-
mentos em que os mundos se encontram e 

transformam a realidade em um sonho pos-
sível e traz rumos nunca antes imaginados.

Neste momento onde as habilidades grá-
ficas e o realismo digital que me inspiram a 
transformar os caminhos a cada passo que 
será trilhado, sem esquecer de referências lú-
dicas que estimulam a capacidades de criar e 
se reinventar graças aos contos que mesmo 
que tudo esteja errado, sempre a esperança no 
amanhã e assim podemos acreditar que tudo 
possa voltar a o seu lugar por que sempre que 
o furacão passa nos podemos voltar para casa.

Durante toda a trajetória deste trabalho per-
corri os passos do herói tendo muitos receios 
de sair de meu mundo comum e adentrar em 
novos temas e ampliando entendimentos a 
muito formados com formas de olha e res-
peitar novos olhares do mundo, passando por 
provações que me fecharam caminhos e que 
abriram novos rumos para esta realização.

Agora volto para o mundo com novos sig-
nificados e descobertas que transformam a 
vida de forma a não parar os de buscar o novo 
e de renovar nossas praticas no cotidiano que 
agora e representado por um mundo comum, 
nessas provações ressalto a final do cami-
nho do herói que Vogler narra em seu livro.

Tendo sobrevivido a todas as provações e 
passado pela morte, os heróis regressam a seu 
ponto de partida, voltam para casa ou continu-
am a Jornada. Mas prosseguem com a sensa-
ção de que estão começando uma nova vida, 
que, por causa do caminho que acabaram de 
percorrer, jamais voltará a ser como antes. Se 
são heróis mesmo, retornam com o Elixir do 
Mundo Especial, trazem algo para comparti-
lhar com os outros, alguma coisa com o poder 
de curar a terra ferida (VOGLER, 1993, p.211)

Através do renascimento o mundo se o 
caminho sinuoso que sabendo de seus pe-
sares e o ponto culminante onde queremos 
desenvolver e trabalhar e crescer como he-
róis de nossas próprias histórias. Os games 
nos fornecem a base de um aprendizado 
em os riscos de que o mundo pode trazer.
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ORIENTADOR EDUCACIONAL E SUA ATRIBUIÇÃO

RESUMO: Este artigo tem como objetivo mostrar o papel do Orientador Educacional dentro 
da escola. Segundo alguns autores que norteiam esta pesquisa procurarei mostrar o verdadeiro 
papel do Orientador: sua história, a ética profissional e os objetivos propostos na função do 
Orientador Educacional. Para que esse trabalho se concretize será realizada uma pesquisa 
bibliográfica.
 

Palavras-chave: Orientador Educacional; Ética Profissional; Atribuições.
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INTRODUÇÃO 
 

O olhar crítico para as fontes históricas da humanidade revela, com mui-
ta clareza, que nenhuma sociedade se constitui bem sucedida, se não favorecer, 
em todas as áreas da convivência humana, o respeito à diversidade que a constitui.

Nenhuma sociedade alcança pleno desenvolvimento, se não garan-
tir, a todos os cidadãos, em todas as etapas de sua existência, as condi-
ções para uma vida digna, de qualidade física, psicológica, social e econômica.

A educação tem nesse cenário, papel fundamental, sendo a escola o espaço no qual 
deve favorecer, a todos os cidadãos, o acesso ao conhecimento e o desenvolvimen-
to de competências, ou seja, a possibilidade de apreensão do conhecimento historica-
mente produzido pela humanidade e de sua utilização no exercício efetivo da cidadania.

É no dia-a-dia escolar que crianças e jovens, enquanto atores sociais têm acesso a diferentes 
conteúdos curriculares, os quais devem ser organizados de forma a efetivar a aprendizagem. Para 
que este objetivo seja alcançado, a escola precisa ser organizada de forma a garantir que cada 
ação pedagógica resulte em uma contribuição para o processo de aprendizagem de cada aluno.

O presente artigo tem como objetivo divulgar a importância do papel do Orien-
tador Educacional dentro da escola, oportunizando que todos sejam beneficia-
dos com um trabalho de extrema necessidade nos dias atuais, uma vez que a ca-
rência familiar torna escassa as posturas dos educandos com relação à escola.
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 A CONSTITUIÇÃO DO 
COORDENADOR NO CENÁRIO 
ESCOLAR:  Coordenador não é o 
psicólogo da escola

O passado nos mostra a orientação edu-
cacional com um conceito terapêutico psi-
cologizante. O ponto “X” da questão ago-
ra não é mais o ajuste do aluno á escola, 
família ou sociedade e sim para formação 
do cidadão. Existe, portanto, a necessida-
de de inserirmos uma nova abordagem de 
Orientação voltada à construção de um 
novo cidadão proposto a participar de for-
ma mais consciente e comprometido com 
seu tempo e sua gente (GIACAGLIA, 2012).

Os objetivos da orientação educacional 
eram mais claros e precisos quando a mesma 
abordava a área de psicologia, a partir do mo-
mento em que houve mudança no enfoque. 

Da orientação, dando ênfase nos as-
pectos sociológicos os mesmos deixaram 
de ser claro e precisos, sendo isto confir-
mado em lei que apresenta para a orien-
tação uma diversidade de objetivos em 
suas atribuições  (GIACAGLIA, 2012).

Em outras palavras, devido a densida-
de de atribuições e funções, algumas vezes 
o orientador a ser visto como fora da es-
fera pedagógica tendo a orientação edu-
cacional colaboradora do processo pe-
dagógico, observamos sua atuação hoje, 
atendendo nossos para paradigmas das ciên-
cias humanas e as novas necessidades do mun-
do moderno de forma clara e transparente. 

É também seu papel partir de uma Orien-
tação voltada para o indivíduo e chegar a 
uma Orientação coletiva, participativa e con-
textualizada. Podemos direcionar um novo 
paradigma para a Orientação Educacional, 
procurando compreender e ajudar o aluno 
inserido em seu próprio contexto, com sua 
cultura e seus valores (GIACAGLIA, 2012).

Mas quando se fala em Orientação Edu-
cacional inúmeros conceitos vêm à tona, 
há uma indefinição quanto ao que se pre-
tende da Orientação, o que é perfeitamen-
te observável ao longo de sua trajetória.

Acredita-se, houve-
ram duas fases inicialmente:

Uma fase Romântica em que se achava que 
a Orientação resolvia todos os problemas dos 
alunos e de quem estava envolvido direta e in-
diretamente com ele. Outra fase foi chamada 
Objetiva, em que a Orientação seria uma pres-
tadora de serviços, de várias ordens e que não 
permitia que os alunos tivessem problemas.

A Orientação estava sempre atenta para 
esclarecer e mostrar a necessidade de 
dominar certos conceitos, normas e pa-
drões para não haver problemas posterio-
res. O conceito chave é o da prevenção.

Estamos vivendo hoje, a fase Crítica, em 
que se vê o aluno como uma toda sua realida-
de, seu momento. A Orientação está sempre 
do lado do aluno, ajudando-o a compreender 
que naquele momento assinalado ele está vi-
vendo a sua própria vida (GIACAGLIA, 2012).
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DESEMPENHO EDUCACIONAL 
– TRÊS VERTENTES: Existencial, 
Terapêutica e de Recuperação
 
1      Atividade existencial – a Orienta-

ção Educacional deverá atender educandos 
que precisam e querem orientação pesso-
al não apenas na vida escolar, mas na vida 
particular auxiliando em situações proble-
mas, dúvidas, inseguranças e incertezas.

2       Atividade terapêutica – está voltada 
aos educandos com dificuldades de estudo ou 
de comportamento cujos casos precisam de 
uma assistência mais assídua e especializada.

3        Atividade de recuperação – refere-
-se aos educandos que apresentam um dé-
ficit definido de aprendizagem e que pre-
cisa de recuperação. Esta atividade deve 
ser exercida em parceria com a Supervisão 
Escolar. A recuperação não tem somente 
o objetivo de levar o educando a alcançar 
certas notas, mas pesquisar junto aos edu-
candos as causas que os levaram a este es-
tado de desinteresse, desorganização, con-
flito, desajuste e mau funcionamento na 
escola dentre outros (GRINSPUN, 1994).

VALORIZAÇÃO DO DESEMPENHO 
DO ORIENTADOR EDUCACIONAL:  
Princípios éticos na atuação do 
Orientador Educacional
 
Trabalho de um orientador educacional 

reveste-se de grande importância, comple-
xidade e responsabilidade e, para que seja 
realizado a contento, exige-se muito desse 
profissional, não só em termos de forma-
ção, de atualização constante e de carac-
terísticas de personalidade como também 
de comportamento ético (ASSIS, 1994).

Embora não haja um código de ética ela-
borado especificamente para o Orientador 
Educacional, como todo profissional, ele deve 
ter sua atuação pautada por princípios éticos. 
O comportamento ético em relação às infor-
mações sobre alunos, funcionários, e pesso-
as da comunidade, é um dos principais as-
pectos a serem considerados (ASSIS, 1994).

Como a interação do Orientador Educa-
cional com os orientadores se caracteriza 
pelo seu caráter de relação de ajuda, tanto o 
aluno pode expor, espontaneamente, fatos 
ou situações de cunho pessoal ou familiar, 
como o Orientador pode necessitar fazer in-
dagações sobre a problemática em questão. 
Esses dados, por serem de fato sigiloso ou 
confidencial, não devem ser alvo de comen-
tários com outras pessoas, quaisquer que 
sejam as circunstâncias. Esse cuidado é de 
vital importância porque a condição básica 
para o estabelecimento de uma relação de 
ajuda eficiente é a confiança (ASSIS, 1994).
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O sigilo das informações constantes dos 
prontuários dos alunos deve ser igualmente 
preservado. Assim, questionários preenchi-
dos com dados mais íntimos sobre o aluno e 
seus familiares; resultados de entrevistas e de 
testes e opiniões de professores sobre deter-
minado aluno devem ser mantidos fora do al-
cance de pessoas que, propositada ou eqüidis-
tante, neutro e procurar acirrar os ânimos, mas, 
sempre que possível, acalmar as partes, bus-
cando o entendimento entre elas, negociando 
soluções que, ao contentar à todos, estabe-
leçam o necessário equilíbrio (ASSIS, 1994).

O mesmo comportamento ético deve ser 
observado quando alguns motivos, como 
busca de status, de poder ou de prestígio, 
acabam se manifestando e envolvendo os 
profissionais em disputas ou tramas pes-
soais. Nessas ocasiões, informações verda-
deiras ou não podem ser usadas indevida-
mente para prestigiar ou prejudicar uns e 
promover ou favorecer outros (ASSIS, 1994).

É importante, ainda, ressaltar, além do com-
portamento profissional, alguns aspectos 
éticos de sua conduta pessoal, pois, devido 
a multiplicidade de interações que estabele-
ce com as pessoas, que queira, quer não, ela 
acaba por tornar uma figura muito exposta, 
conhecida e visada, na escola e na comuni-
dade. Ressalte-se, também que, ao intera-
gir com pessoas de diferentes faixas etárias, 
“status” e nível sócio-econômico-cultural, 
seu comportamento estará sendo observa-
do, podendo até vir a servir de “modelo” para 
alguns o que vem aumentar uma conduta 
ética irrepreensível. Portanto, o Orientador 
Educacional, deve ter descrição em sua vida 
pessoal, em público, mesmo quando fora do 
local ou horário de trabalho, a fim de que sua 
imagem seja sempre preservada de comen-
tários desabonadores ou comprometedores. 

Na instituição escolar, como um todo, dado 
a natureza do processo educativo, é impor-
tante que sejam observados princípios éticos 
e, em particular na área de Orientação Edu-
cacional, é imprescindível que tais preceitos 
sejam rigorosamente seguidos (ASSIS, 1994).

Os grupos sobrevivem quando estabe-
lecem trocas com a coletividade num in-
tercâmbio que leva ao mútuo enriqueci-
mento. Assim o grupo constitui e consolida 
um código que lhe assegure a unidade. To-
dos os profissionais vivem esta dinâmica. 

Os direitos, os deveres, os privilégios os 
congregam, emprestam rigidez aos laços de 
união, reforçam os caracteres comuns. Pela 
formação de uma consciência profissional, 
pontos falhos poderão ser sanados e pouco 
a pouco teremos uma classe mais respeita-
da, conceituada e consolidada (ASSIS, 1994).
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O PAPEL DO ORIENTADOR 
EDUCACIONAL E A COMUNIDADE

Na escola, o orientador educacional é um 
dos membros da equipe gestora, ao lado 
do diretor e do coordenador pedagógico. 
Ele é o principal responsável pelo desen-
volvimento pessoal de cada aluno, dan-
do suporte a sua formação como cidadão, 
à reflexão sobre valores morais e éticos e à 
resolução de conflitos (GRINSPUN, 2001).

Ao lado do professor, esse profissional 
zela pelo processo de aprendizagem e for-
mação dos estudantes por meio do auxílio 
ao docente na compreensão dos compor-
tamentos das crianças. Ou seja: enquanto o 
professor se ocupa em cumprir o currículo 
disciplinar, o orientador educacional se pre-
ocupa com os conteúdos atitudinais, o cha-
mado currículo oculto. Nele, entram aspectos 
que as crianças aprendem na escola de for-
ma não explícita: valores e a construção de 
relações interpessoais (GRINSPUN, 2001).

Por tratar diretamente das relações huma-
nas, o orientador educacional pode ter suas 
funções confundidas com as de um psico-
lógico. Essa confusão, no entanto, deve ser 
evitada, porque, embora também lide com 
problemas de convivência e com dificulda-
des de aprendizagem das crianças, a função 
do orientador se aproxima mais do aspec-
to pedagógico e não da dimensão terapêu-
tica do atendimento (GRINSPUN, 2001).

Para conseguir realizar seu trabalho, o pro-
fissional que ocupa esse cargo não pode ficar o 
tempo inteiro em sua sala, apenas recebendo 
alunos expulsos da aula ou que desrespeita-
ram um colega ou um professor. Ele só conse-
gue saber o que está acontecendo na escola, 
entender quais são os comportamentos das 
crianças e propor encaminhamentos ade-
quados quando circula pelos espaços e con-
vive com os estudantes (GRINSPUN, 2001).

Esse trabalho também ultrapassa os mu-
ros da escola. O orientador deve atuar como 
uma ponte entre a instituição e a comuni-
dade, entendendo sua realidade, ouvindo o 
que ela tem a dizer e abrindo o diálogo en-
tre suas expectativas e o planejam Apesar de 
essas funções do orientador serem essenciais 
no processo de ensino e aprendizagem, nem 
sempre as escolas contam com esse profis-
sional em sua equipe. Com ou sem ele, no 
entanto, o trabalho não pode deixar de ser 
feito. Da mesma maneira que uma escola 
sem coordenador pedagógico não deixa de 
planejar as situações didáticas, uma escola 
sem orientador educacional não deixa de se 
preocupar com a formação cidadã de seus 
alunos. Essa missão deve ser cumprida pelo 
diretor, coordenador e também pelos pro-
fessores. ento escolar (GRINSPUN, 2001).

A ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL 
ENFOQUES VARIADOS DENTRO DO 
AMBIENTE ESCOLAR

Tradicionalmente, o orientador educa-
cional tem sido visto e tem - se visto como 
um profissional, cujo papel principal é atuar 
com os educandos. Assim é que a orienta-
ção é definida como “um método pelo qual 
o orientador educacional ajuda o aluno, na 
escola a tomar consciência de seus valores 
e dificuldades, concretizando principalmen-
te através do estudo, sua realização em to-
das as suas estruturas e em todos os planos 
de vida”. Em vista disso, o mesmo faz levan-
tamentos de dados (sondagem de aptidões), 
realiza sessões de orientação e de aconse-
lhamento e desempenha uma série de fun-
ções de maior ou menor importância, rela-
cionadas com a concepção do atendimento 
ao educando (BALESTRO, 2004/2005).
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Dentre todas essas atuações o aconselha-
mento tem sido considerado como a princi-
pal e mais importante. No entanto, a funda-
mentação, habilidade e eficácia de tal papel 
na escola têm sido largamente questiona-
das recentemente, face a dificuldade de o 
orientador educacional demonstrar, objeti-
vamente, que, dedicando grande parte do 
seu tempo e contribui da melhor maneira 
possível para o atendimento da problemáti-
ca do educando (BALESTRO, 2004/2005).

Os modelos e técnicas de aconselhamen-
to utilizado em orientação educacional de-
senvolveram-se originalmente no âmbito da 
psicoterapia, e implicitamente assumem a no-
ção de que o indivíduo e não o ambiente em 
que faz parte é que deve modificar-se, pois 
é ele, indivíduo, e não o ambiente que está 
perturbado, doente ou com problemas. De 
fato, observa-se facilmente a transposição de 
tal concepção em posições assumidas pelo 
orientador educacional na escola, posições 
estas que correspondem a expectativas de 
pessoas que participam do processo educa-
tivo. Por exemplo, o aconselhamento é mais 
comumente utilizado em casos relacionados 
com indisciplina e a prática frequente é do 
aluno ser encaminhado à orientação educa-
cional com a expectativa implícita de que o 
mesmo seja modificado, corrigido. A suposi-
ção implícita é de que o aluno está a causa do 
problema. Tal procedimento não reconhece 
que, muitas vezes, comportamento inadequa-
do do educando são causados, dentre outros, 
por disfunções ambientais como, por exem-
plo, currículos e programas inadequados às 
suas necessidades e condições individuais, re-
gulamentos inflexíveis, ou insensibilidade de 
professores e adultos em geral à individuali-
dade do educando (BALESTRO, 2004/2005).

Além da parcialidade com que vê a situação 
do aluno, tal posição assumida incorre em erro 
por chocar-se com os princípios do próprio 
aconselhamento quanto a aceitação e com-
preensão do educando. Os modelos e técnicas 
de aconselhamento desenvolveram-se princi-
palmente mediante sua aplicação com clien-
tes adultos e voluntários. A viabilidade de sua 
aplicação com outro tipo de população – na 
escola, a criança e o adolescente – geralmen-
te não voluntários, necessita ser evidencia-
da empiricamente (BALESTRO, 2004/2005).

O aconselhamento individual e mesmo 
em grupo, como forma principal de atua-
ção em orientação educacional, obriga a 
uma proporção relativamente pequena de 
alunos por orientador educacional. Ideal-
mente esta proporção é de 450 alunos por 
orientador educacional nas escolas de en-
sino de 1º grau. Tal proporção, já conside-
rada impraticável em países desenvolvidos 
como norma sistêmica, mais ainda é o entre 
nós, ainda mais considerando-se a crescen-
te necessidade de expansão das redes pú-
blicas do ensino (BALESTRO, 2004/2005).

Numa escola com números elevados de alu-
nos em proporção a orientadores educacio-
nais, em que se adotem as funções de acon-
selhamento como forma principal de atuação 
, ocorre certamente o atendimento de uns 
poucos alunos, ficando a maioria deles sem 
receber os benefícios da orientação educa-
cional. Mais ainda, pressionados pelo tempo 
limitado, dada a sobrecarga  de alunos, tentará 
o orientador educacional a abreviar a duração 
e o número  das sessões de aconselhamento 
com cada aluno e, inadvertidamente, o orien-
tador poderá forçar um ajustamento prema-
turo e artificial (BALESTRO, 2004/2005).
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O atendimento individual ao educando, que 
vem caracterizando a orientação educacio-
nal, fundamenta-se no pressuposto de que os 
educando tem necessidades especiais e que 
os professores não estão preparados ou não 
tem condições para atendê-las. Tal concep-
ção de prestação de serviços e atendimento 
direto ao educando, de acordo com a emer-
gência de necessidades psicoemocionais, pa-
rece ter gerado uma mudança na abrangência 
e sentido do papel do professor em relação 
ao aluno. Observa-se, por exemplo, que, 
quando o professor percebe que algum aluno 
seu tem dificuldades especiais, encaminha-o 
para o orientador educacional a quem trans-
fere a responsabilidade de resolvê-las. Ora, 
o professor é figura central na formação do 
educando. É ele quem forma o aluno o gosto 
ou desgosto da escola; a motivação ou não 
pelos estudos; o entendimento da significân-
cia ou insignificância das áreas e objetivos 
de estudo; a percepção de sua capacidade 
de aprender, de seu valor como pessoa, etc. 
Da qualidade do relacionamento interpesso-
al professor-aluno, de responsabilidade do 
primeiro, depende, dentre outras coisas, o 
ajustamento emocional do aluno em sala de 
aula e na escola. Portanto, não se concebe a 
eficácia de uma ação para sanar dificuldades 
dos alunos em sala de aula sem a participa-
ção do professor (BALESTRO, 2004/2005).

Em vista dos problemas expostos, preco-
niza-se que o orientador educacional as-
suma funções de assistência ao professor, 
aos pais, às pessoas da escola com as quais 
os educandos mantêm contatos significa-
tivos, no sentido de estes se tornem mais 
preparados para entender e atender às ne-
cessidades dos educandos, tanto com rela-
ção aos aspectos cognitivos e psicomotores, 
como aos afetivos (BALESTRO, 2004/2005).

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O centro de atenção máxima da escola deve 
ser o aluno. A escola existe em função dele, 
e, portanto, para ele. A sua organização em 
quaisquer dos seus aspectos, deve ter em vista 
a consideração do fim precípuo a que a escola 
se destina: a criação de condições e de situ-
ações favoráveis ao bem estar emocional do 
educando e o seu desenvolvimento em todos 
os sentidos: cognitivo, psicomotor e afetivo, a 
fim de que o mesmo adquira habilidades, co-
nhecimentos e atitudes que lhe permitam fa-
zer face às necessidades vitais e existenciais.

 
Na promoção destas condições e situações 

um dos fatores mais decisivos é o Orientador. 
Suas atitudes, práticas, desempenhos promo-
vem um impacto significativo no educando, 
pois elas influem na imagem que os educan-
dos formam da escola, no processo educativo 
em geral, na imagem de si mesmos, e, é claro, 
em aspectos particulares de sua aprendiza-
gem. Portanto, toda atenção deve ser dada ao 
desenvolvimento de atitudes, habilidades e 
conhecimento do Orientador para que possa 
promover um processo educativo relevante.
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O PROCESSO DE HOSPITALIZAÇÃO INFANTIL COM A LUDICIDADE

RESUMO: Este trabalho propõe analisar o processo de hospitalização infantil que muitas 
vezes é vivido de forma traumática pelas crianças.  Acredita-se, no entanto que esta não deve 
ser uma constante e que a equipe que trabalha em pediatrias hospitalares podem buscar 
recursos para tornar esta experiência mais humana. Discute-se então a  ludoterapia um 
facilitador este processo por perceber o brincar como intrínseco à criança. Com tal estudo foi 
possível perceber que a internação pode ser sim um momento menos traumático para a criança 
quando esta encontra no hospital um ambiente estimulador e de liberdade proporcionado 
pelo brincar. Isso porque ao sentir que pode ali, ser responsável e ativa em seu tratamento 
o que suas expressões serão aceitas desenvolverá cada vez mais mecanismos de tornar a 
internação menos traumáticas.

Palavras-chaves: Educação; Criança hospitalizada; Ludoterapia.
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INTRODUÇÃO

A criança não é um sujeito passivo, pois constrói seu conhecimento. Quando joga, brinca ou 
desenha, está a desenvolver a capacidade de representar, de simbolizar: está a interagir com 
o mundo, a receber e a interiorizar ideias sentimentos e a dar a sua respostas criativas. Neste 
sentido, Natália Pais (1992), defende que brincar é algo de muito sério e VYGOTSKY (1998) 
reforça a importância do contexto lúdico na educação especial na medida em que a arte de 
brincar pode ajudar a criança NEE a desenvolver-se, bem como a comunicar com os outros 
e consigo mesma. Brincar permite a criança/jovem relacionar-se melhor com a sociedade na 
qual a mesma convive e o jogo/brinquedo possibilita o seu desenvolvimento cognitivo, bem 
como oportunidades de crescimento e amadurecimento.

Etimologicamente, o lúdico tem origem na palavra latina ludus que quer dizer jogos. Contudo, 
a evolução semântica de lúdico passou a relacioná-lo com o traço essencial da psicofisiologia 
do comportamento humano. Por conseguinte, na atividade lúdica o que importa não é 
apenas o produto da mesma, nas o momento vivido que possibilita experienciar momentos 
de autoconhecimento e de conhecimento do outro (RAMOS, 2014). Assim,  o conjunto de 
atividades lúdicas e terapêuticas funciona como mediadores nas relações do homem com o 
mundo, possibilitando à criança, em participar, mas também ao adolescente, ao adulto e ao 
idoso expressar os seus sentimentos, angústias e sofrimentos psíquico.

O processo de hospitalização é cercado de intercorrências seja este vivenciado por crianças ou 
adultos. Algumas destas são facilmente assimiladas pela pessoa, no entanto, outras precisam 
de uma atenção especial, seja para evitar a ocorrência ou, quando não há esta possibilidade, 
fazer com que as sequelas sejam diminuídas. Durante a hospitalização os hábitos das pessoas 
são forçadamente alterados distancia-se  da família, das atividades rotineiras, em geral sente-
se dor e passa por bateria de exames e procedimentos muitas vezes intrusivos em busca de 
uma melhora rápida do quadro orgânico. 
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Ludoterapia e Terapia através do 
brincar 

Ludoterapia é nome científico dado à 
Terapia através do brincar. Este conceito é 
perspectivado de diversas formas consoantes 
os autores que o abordam. Assim, para 
AXLINE (1989) “A Ludoterapia não diretiva”... 
pode ser descrita como uma oportunidade 
que se oferece à criança para poder crescer 
sob melhores condições. Sendo o brincar 
o seu meio natural de auto expressão é lhe 
proporcionada a oportunidade de, brincando, 
expandir os seus sentimentos acumulados 
de tensão, frustrações, insegurança, 
agressividade, medo, espanto e confusão. 
Libertando-se destes sentimentos através do 
brincar, a criança consciencializa los, aprende 
a controlá-los, ou esquecê-os. 

Quando atinge certa estabilidade emocional, 
apercebe-se da sua capacidade para se 
realizar como indivíduo, pensar por si mesma, 
tornar as suas próprias decisões, torna-se 
psicologicamente mais madura e, assim sendo, 
tornar-se pessoa. (p.14/15). A este propósito, 
CABRAL (2000) refere que a ludoterapia 
esteve classicamente e exclusivamente ligada 
ao domínio da Psicologia, no âmbito da análise 
de atitudes e comportamentos,  contudo, 
esta psicologia pelo brincar pode e deve ser 
explorada não só a nível da personalidade, 
mas também da cognição, da socialização 
e da psicomotricidade potenciando as 
capacidades dos alunos com necessidades 
educativas especiais.

Atualmente, a Ludoterapia é destinada a 
todas as idades, crianças, jovens, adultos 
ou idosos e o seu tanto pode ser a nível 
da psicoterapia do indivíduo (CARVALHO 
et. Al., 2014), como na terapia de grupo, 
pois acreditamos que a terapia do jogo e 
do contexto lúdico é importante para a 
aprendizagem e equilíbrio dos seres humanos 
O lúdico constitui um elemento essencial no 
processo de apropriação do conhecimento 
e, por conseguinte é impulsionador do 
desenvolvimento da aprendizagem da criança.

Os procedimentos didáticos a aplicar em 
Educação Especial constituem um fenômeno 
educacional ainda pouco conhecido e que 
requer mais investigação. Neste sentido, há 
que testar novas metodologias e técnicas 
educacionais, assim como analisar relações 
pedagógicas em conformidade com as 
necessidades educativas especiais de cada 
criança. Na Educação Especial, os jogos de 
computador merecem uma atenção especial 
pois são muito utilizados e são orientados em 
função da idade mental e das suas restrições 
físicas e/ou cognitivas do aluno. Os aspectos 
positivos a salientar são: a necessidade de 
concentração e atenção, o desenvolvimento 
da  capacidade indutiva, espacial e visual e o 
tratamento paralelo de informações dadas. 
Além desses aspectos, BOGATSCHOV (2001) 
comenta que:
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Os jogos de computador também promovem 
situações favoráveis à aprendizagem, 
pois permitem condutas de cooperação, 
envolvimento com atividades, organização 
e autonomia. Com a utilização dos jogos 
o professor pode propiciar aos alunos a 
vivência em grupo, desenvolver a criatividade 
e a imaginação além de proporcionar 
oportunidades de autoconhecimento, de 
descobertas de potencialidades, promover 
a formação da autoestima e a prática de 
exercícios de relacionamento social. Mas , 
para isso ocorrer, deve estar convencido de 
que o jogo é um instrumento cognitivo e 
afetivamente significativo e que pode trazer 
enriquecimento às atividades pedagógicas.  

A importância da Ludoterapia é reconhecida 
para além da área da Educação. Refira-se a 
título de curiosidade que no Brasil, a lei nº 
11.104, de 21 de março de 2005 implantou 
“Brinquedoteca” nos hospitais pediátricos 
por reconhecer os benefícios das atividades 
lúdicas no processo de internamento 
e tratamento de crianças, acelerando 
a recuperação das mesmas. No espaço 
das “Brinquedoteca”, as crianças podem 
encontrar jogos, brinquedos, fantoches, livros, 
modelagens...e “instrumentos hospitalares”, 
bem como diversos tipos  de profissionais 
que as acompanham ludicamente. Existem 
igualdade diversas associações direcionadas 
para todas as outras faixas etárias , onde 
se faz o uso da Ludoterapia como forma 
de socialização e libertação de traumas e 
angústias ligadas frequentemente à solidão.

Embora a Ludoterapia não seja uma Arte-
Terapia, todavia tem os mesmos objetivos 
e usa uma metodologia catártica e criativa 
muito semelhante porque valoriza a utilização 
terapêutica do jogo através de atividades 
expressivas e espontâneas que privilegiam 
a ação exploratória criativa e a capacidade 
de comunicação e exteriorização emocional 
das problemáticas envolvidas. Brincar é viver 
e as crianças brincam porque esta é uma 
necessidade tão básica como comer e dormir. 
Todavia o brincar deve também serem dirigidos 
e orientados pelos professores, educadores, 
pais/encarregados de educação, no sentido 
de treinar e desenvolver as competências 
das crianças/jovens, particularmente se estes 
forem portadores de necessidades especiais. 
A propósito , já Platão afirmava: “Não eduque 
as crianças a várias disciplinas recorrendo à 
força, mas como se fosse um jogo, para que 
também possas observar melhor a disposição 
natural de cada um”.   

A Ludoterapia constitui um excelente 
instrumento para criar empatia com o 
educador é estimular o desenvolvimento 
cognitivo e motor da criança com necessidades 
educativas especiais, bem como trabalhar 
o comportamento/personalidade e as 
atitudes destes alunos de modo a ajuda-los a 
integrarem-se melhor na escola e na sociedade 
de forma mais preparada e autônoma. Esta 
psicoterapia dinâmica, complementada com 
outras terapias e metodologias, constitui 
um contributo expressivo, sobretudo em 
contexto de Educação Especial. Na verdade, 
o uso potencial da Ludoterapia com crianças 
com necessidades educativas especiais (NEE) 
é vasto e promissor.
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Camon (1994) destaca também que o 
paciente sofre uma despersonalização 
durante o período da internação “deixa de ter 
seu próprio nome e passa a ser um número 
de leito ou então alguém portador de uma 
determinada patologia. (...) Deixa de ter um 
significado próprio para significar à partir de 
diagnósticos realizado sobre sua patologia” 
(Camon, 1994,p16).

Esta despersonalização, notada na maioria das 
equipes hospitalares, têm como consequência 
um afastamento da pessoa de seu processo de 
tratamento, a pessoa se ausenta assumindo 
cada vez mais o lugar de paciente, ou seja, 
quem espera com paciência que façam algo 
em seu lugar .Muita coisa pode-se perceber 
em comum nas internações pediátricas 
onde em geralmente se desconsidera a 
singularidade destas crianças em constante 
desenvolvimento.

Os fatores supracitados são encontrados em 
grande partes dos hospitais que acolhem 
tal faixa etária, pois como levantam Mota 
e Chaves (2005) às crianças são tratadas 
no hospital como adultos em miniaturas, 
estão ali unicamente para tratarem de algum 
problema de saúde e o seu contexto habitual 
é simplesmente descartado.  No Brasil, a partir 
de 1990 com a lei nº8.069 que dispõe sobre 
o Estatuto da Criança e do Adolescente este 
panorama passou por alterações gerando 
um início de humanização deste processo 
genuinamente doloroso para a criança.

No artigo 12 deste estatuto determina-se 
que “os estabelecimentos de atendimento à 
saúde deverão proporcionar condições para 
a permanência em tempo integral de um dos 
pais ou responsáveis, nos casos de internação 
de criança ou adolescente” (BRASIL, 1990, 
p.918).

Desta forma extingue-se o aspecto 
considerado por Chiattone de maior malefício 
para a criança que é a separação desta de 
sua mãe visto que tal relação é fundamental 
para a sua saúde mental. Principalmente 
neste momento em que há uma ruptura com 
seus costumes e quando seu corpo sofre 
alterações geradas tanto pela doença quanto 
pelo tratamento.

A relação familiar mostra-se importante de 
diversas formas. Como um exemplo pode se 
pensar na capacidade de adaptação a esta 
situação que faz um intercâmbio entre a 
personalidade da criança e o relacionamento 
prévio desta com sua família. Quando ela 
percebe nesta última um porto seguro 
consegue reagir à internação com menos 
sofrimento: ”ela tem segurança para 
permanecer no hospital, para enfrentar 
situações difíceis e agressivas, pois se sente 
apoia e tranquila como pessoa” (CHIATTONE, 
2003 p. 39).
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Ela encontra em suas meio familiares condições 
favoráveis para reagir de forma verdadeira, 
expressar seus sentimentos tendo a certeza 
que eles serão aceitos por mais ambíguos que 
sejam. Mesmo contando com a presença de 
uma pessoa amada o acompanhamento, a 
hospitalização não deixa de ser para a criança 
uma vivência singular sendo dificultada pelo 
“medo do desconhecimento” ( Chiattone, 
2003, p.35).

 Entretanto no hospital geralmente de 
forma abrupta a criança encontra um lugar 
completamente distinto de sua casa troca sua 
cama por um leito, deixa de usar suas roupas 
preferidas para usar as vestes do hospital, 
muda seus horários, suas rotinas, convive 
com companheiros de quarto, enfermeiros, 
médicos, faxineiros e outras pessoas nunca 
vista havendo dentre outras mudanças 
a da alimentação passando a comer uma 
comida completamente diferente a que 
está habituada. Esta mudança assim como a 
ausência dos pais, em grande partes dos casos 
não é precedida de informação, as pessoas que 
lidam com elas, sem perceber compartilham 
de uma “lei do silêncio” (GHIATTONE, 2003, 
p.36) onde a criança fica na expectativa do 
inesperado já que os procedimentos não são 
previamente esclarecidos. Esta espera gera 
na criança fantasias mirabolantes causadoras 
de inúmeros temores .Como uma relação de 
causa e consequência deste não conhecer as 
singularidades do hospital e nem os motivo 
que levou a criança a este, pode fazer com 
que esta vivencie uma “sensação de culpa” 
(Chiattone, 2003, p;36) imaginando que sua 
doença é uma punição a algo que ela não 
fez ou fez errado. Com isso além do medo 
e do sentimento de abandono sente culpa e 
coloca a equipe como quem vem o castigar. 
Outra questão sempre discutida quando se 
trata a hospitalização é quanto à equipe que 
irá receber a criança geralmente marcada pela 
dor e sofrimento.

A maneira como esta desenvolve seu trabalho 
é crucial para demarcar as consequências 
nocivas causadas por este processo. Para 
lidar com crianças é preciso que a equipe 
desenvolva constantemente técnicas que 
busquem tornar esta vivência minimamente 
traumática, para assim não interferir em seu 
progressivo desenvolvimento. Chiattone 
destaca que:

Uma equipe de saúde extremamente 
profissional que não consegue visualizar 
a criança como um todo doente, que não 
consegue ampliar seu campo de ação e 
assumir comportamentos e atitudes flexíveis 
e carinhosas é certamente uma equipe 
que terá pouco sucesso junto às crianças 
hospitalizadas. Além disso, pacientes 
hospitalizados em enfermarias  pediátricas 
extremamente rigorosas e frias com certeza 
mostrarão maiores sequelas causadas pela 
hospitalização (CHIATTONE, 2003 p.39).
Assim, fica clara a necessidade de que os 
funcionários que receberão a criança se 
atualizem sempre, que busquem um trabalho 
interdisciplinar e que vejam a criança 
como um todo e não  um mero recipiente 
para determinada patologia. Se eles não 
considerem além dos aspectos biológicos 
da criança o social e psíquico, se não se 
interessam realmente pela área trabalhando 
nesta somente por obrigação, se não colocam 
a humanidade e o bom senso como prioridade 
e se trabalham durante uma carga horária 
excessiva, com certeza isso ocorrerá e quem 
sentirá na pele as consequências serão as 
crianças.  
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No entanto a equipe pode ser diferente 
tendo a consciência de que seus pacientes, 
cada um à sua maneira, possui recursos para 
compreender e ajudar durante a internação. 
Quando bem instruídas e aceitas as crianças 
podem começar a fazer parte da equipe 
tornando esta experiência mais amena e o 
trabalho da equipe mais prazeroso.

Assim pretende-se melhorar não só o 
atendimento, mas as condições de trabalho 
dos funcionários, pois se sabe quando se 
tem equipes de trabalho saudáveis eles têm 
a capacidade de promover a humanização 
do serviço prestado. De acordo com Rogers 
e Kinget (1975) o ser humano tem uma 
tendência a compreender a si mesmo e de 
resolver seus problemas de forma suficiente 
encontrando satisfação e eficácia para um 
funcionamento adequado.
A fim de traduzir esta crença na capacidade 
do indivíduo, a Abordagem Centrada na 
Pessoa (ACP) trabalha com o conceito  de 
Tendência à atualização que “propõe que em 
cada organismo sua complexidade, existe 
um fluxo interno que movimenta o ser em 
direção à construção de suas potencialidades 
desenvolvendo-as de maneira a conservar-
se” (COPPE, 2001, p.14).

Desta forma, segundo Rogers e Kinget 
(1975) esta tendência se  mostra como a 
mais fundamental do organismo em sua 
totalidade prescindindo o exercício de todas 
as suas funções em busca do desenvolver as 
potencialidades do indivíduo e levando-se 
em conta as possibilidades e limites do meio. 
Por tanto é preciso que não haja fatores 
perturbadores graves a este organismo para 
que eles se direcione ao amadurecimento.

O organismo do qual menciono diz que 
uma inseparabilidade dos aspectos físicos e 
psíquicos e, desta forma, pensa-se  em um 
bem-estar quando há satisfação das emoções, 
sentimentos, pensamentos – que fazem parte 
da experiência – e também quanto à nutrição 
dentre outros fatores físicos. A tendência à 

atualização represente um fator dinâmico do 
indivíduo e em contraponto encontramos a 
formulação da noção de eu que representa 
um fator regulador. Esta Noção de eu refere-
se a uma estrutura perceptual, ou seja, “um 
conjunto organizado e mutável de percepção 
relativas ao próprio indivíduo” ( ROGERS e 
KINGET, 1975, p.44).

Esta estrutura encontra-se em meio a uma 
estrutura perceptual total que engloba as 
diversas experiências de pessoa durante toda 
a sua vida. Assim: a tendência à atualização 
do seu age constantemente e busca, 
também a conservação e o enriquecimento 
do eu. Isso significa que ela se opõe a tudo 
o que compromete o eu, seja no sentido 
da diminuição, da desvalorização ou da 
contradição.  

Desta forma, verifica-se em Rogers e 
Kinget (1975) que para que a tendência à 
atualização seja eficaz é preciso que a noção 
de eu tenha um caráter realista, ou seja, deve 
haver congruência entre os atributos que a 
pessoa acredita ter e os que realmente têm. 
Quando não há este equilíbrio percebe-se na 
pessoa comportamentos desajustados como 
devaneios, fuga, regressão, o que pode-se 
dizer de uma tentativa interior de encontrar 
um conceito mais próximo de si próprio. A 
criança se difere-se no adulto na terapêutica 
quando se pensa na forma de expressão, pois, 
na maioria dos casos, os adultos expressam-
se verbalmente com maior facilidade que a 
criança de forma que esta última encontra 
na ludoterapia uma forma de expressão e 
elaboração.Como a criança é ativa em todo 
o seu processo psicoterápico ela adquire 
coragem para se tornar uma pessoa mais 
madura e independente. Esta responsabilidade 
que a criança adquire capacita-a de fixar suas 
ações com mais perfeição.

Tendo o brincar sua forma genuína de 
expressão, a criança busca nestes recursos este 
novo contexto que está inserida, a as diversas 
coisas diferentes que estão acontecendo 
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com elas. Carvalho e Begnis (2006) assinalam 
ser importante que a criança encontre 
no contexto hospitalar um ambiente um 
ambiente em que ela se permita confortável 
para seu processo de desenvolvimento. 
Para eles “no que se refere no contexto 
hospitalar, o brincar tem sido reconhecido 
pela sua função terapêutica, que atua na 
modificação do ambiente, do comportamento 
e, principalmente, da estrutura psicológica da 
criança, no transcurso do seu tratamento” 
(CARVALHO; BEGNIS,2006,P.110). Por isso, 
o brinquedo facilita que a criança não pare 
de se desenvolver nesta fase tão difícil de 
internação ele é sem dúvida o seu principal 
aliado, sendo assim ela conseguirá elaborar 
sua vivência neste período da melhor forma 
possível.

Se o profissional que está lidando com esta 
criança permitir que sua comunicação seja 
totalmente livre e sem nenhum tipo de 
preconceitos ela com certeza se sentirá 
autoconfiante e com isso não precisará 
falsear seus sentimentos. Se este profissional 
conseguir refletir estes sentimentos expressos, 
para a criança em questão, ela terá maior 
clareza deste significado constantemente.

Afirmam GOMES e MITRE(2004), a criança 
que brinca,  parece não  estar enferma, pois 
o lúdico possibilita ganhar ou construir algo 
de novo em um momento de constantes 
perdas. Como grande parte do tratamento 
hospitalar é inegavelmente imposta, visto que 
ele é fundamental para a cura ou melhoria da 
doença, o brincar torna-se um dos poucos 
aspectos onde a criança tem livre escolha. Ela 
pode aceitar ou negar brincar, pode escolher 
qual brinquedo deseja e até mesmo dizer 
não aos procedimentos brincando. É o seu 
momento de exercer sua autonomia, onde ela 
tem a oportunidade de escolher e expressar-
se livremente. Tendo este momento de 
escolha e estando em uso de sua forma de 
expressão genuína, a criança torna-se cada 
vez mais ativa neste processo saindo, mesmo 
que momentaneamente do lugar de paciente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Da presente análise do conteúdo ficou 
demonstrado que as características do 
método ludoterápico são essenciais para os 
bons resultados na intervenção com crianças, 
os inquiridos evidenciaram uma opinião muito 
favorável à utilização do contexto lúdico nas 
aprendizagens funcionais dos alunos com 
este tipo de necessidades. O atendimento à 
criança hospitalizada deve conceber todas 
as instituições voltadas aos cuidados para 
com ela como espaços de desenvolvimento 
integral, contemplando uma equipe de 
profissionais especializados e conscientes das 
necessidades globais dos pacientes.
Nota-se que a hospitalização infantil constitui-
se em um fenômeno complexo, com indicações 
profundas, que deve ser compreendido em 
sua totalidade, pois compreende um leque 
de variáveis a serem consideradas. Tendo em 
vista o reconhecimento destas implicações, 
torna-se indispensável considerar a 
integralidade do cuidado à criança, para que o 
paciente não seja visto como portador de uma 
doença, mas como um ser humano provido de 
necessidades, expectativas e sentimentos. A 
promoção do envolvimento das famílias nos 
cuidados da criança enferma e a garantia do 
direito de ter a presença de um acompanhante 
durante todo o tempo de sua internação é um 
grande avanço em termos da humanização do 
atendimento à criança. 
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A SOCIALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Esse artigo pretende abordar reflexões pertinentes a respeito da educação 
infantil e a socialização das crianças. Tarefas específicas relacionadas ao desenvolvimento 
social ocorrem na primeira infância, assim como as tarefas de desenvolvimento ocorrem no 
crescimento cognitivo. O termo social refere-se a um relacionamento ou interação entre duas 
ou mais pessoas, que por definição respondem umas às outras e influenciam o comportamento 
umas das outras. A socialização é um processo importante no desenvolvimento infantil. 
Em termos simples, é o processo pelo qual indivíduos, especialmente crianças, tornam-se 
membros em funcionamento de um grupo específico e assumem os valores, comportamentos 
e crenças dos outros membros do grupo. Embora o processo comece logo após o nascimento 
e continue na idade adulta, a idade da primeira infância é um período crucial de socialização.

Palavras-Chave: Educação Infantil; Socialização; Comportamento.
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INTRODUÇÃO

Os pesquisadores acreditam que a aceitação-rejeição e a autonomia de controle são fatores 
contribuintes que determinam a atitude de uma família em relação à criação dos filhos. A 
estrutura da família e as características de personalidade dos pais individuais fazem a diferença 
na socialização.

Pais e professores que adotam uma abordagem positiva da disciplina ensinam à criança o 
comportamento apropriado e reforçam esse comportamento, o que torna menos provável 
a recorrência no futuro. Por exemplo, se uma criança entregar o leite à mesa, faça com que 
limpe o vazamento em vez de punir. Essa abordagem positiva ensina a criança o que fazer 
quando ocorre um acidente.           

A consistência é vital para orientar as crianças a um nível mais alto de socialização. Muitas 
vezes, os professores repreendem ou punem uma criança por um comportamento um dia, 
e o próximo parece ignorar o mesmo comportamento. Isso acontece devido ao humor do 
professor no momento. A consistência na disciplina permite que a criança saiba o que pode e 
o que não pode fazer. Pais e professores podem ajudar as crianças na socialização, criando um 
senso de confiança e um sentimento de que podem ter algum controle sobre sua vida.
À medida que as crianças crescem, elas se tornam cada vez mais conscientes e aprendem a 
identificar seus pensamentos e emoções. À medida que esse desenvolvimento emocional 
continua, eles também começam a compreender os sentimentos dos outros; reconhecer 
quando as pessoas ao seu redor estão felizes ou chateadas. Passar regularmente tempo com 
outras crianças e adultos ajuda a desenvolver um forte senso de empatia e compreensão 
desde tenra idade.

A socialização precoce pode ter um impacto positivo na melhoria das habilidades de 
comunicação e no aprendizado de idiomas para crianças pequenas. O tempo gasto em uma 
escola maternal ou centro de aprendizagem é uma chance de praticar o idioma por meio de 
brincadeiras e conversas com crianças e professores. Por sua vez, isso pode ajudar seu filho a 
aprender a se comunicar melhor com você e outros membros da família em casa.

Passar um tempo com outras crianças é uma excelente maneira de ensinar seus filhos a 
compartilhar e respeitar os outros. A socialização precoce por meio de jogos colaborativos 
ou brincadeiras em grupo também beneficia seu filho, ensinando-o a cooperar como parte de 
uma equipe.

O desenvolvimento emocional saudável durante os anos pré-escolares de seu filho pode 
aumentar sua confiança à medida que eles continuam crescendo e amadurecendo. Formar 
amizades com outras crianças que compartilham seus primeiros interesses pode incentivar a 
auto-estima saudável. A forte auto-estima é benéfica para a construção de relacionamentos 
nos anos posteriores de adolescentes e adultos.
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A IMPORTÂNCIA DA SOCIALIZAÇÃO 
PARA AS CRIANÇAS

O desenvolvimento social está ligado a muitas 
outras partes do desenvolvimento geral do 
seu bebê, e é por isso que é importante iniciar 
a socialização com outras crianças desde tenra 
idade. A interação social ajuda as crianças 
a começar a desenvolver seu senso de si e 
também a aprender o que os outros esperam 
delas. Enviar seu filho para uma pré-escola 
ou creche pode proporcionar a interação 
social de que eles precisam com as crianças 
da mesma idade e ajudá-los a alcançar outros 
marcos do desenvolvimento. 

Brincando com outras crianças, elas aprendem 
habilidades que permanecem com elas a vida 
toda. As crianças pequenas são egocêntricas 
por natureza. Colocá-los na pré-escola ou na 
creche ajuda seu filho a sair naturalmente 
dessa fase. Compartilhar, estabelecer limites 
e resolver problemas vêm da socialização e 
interação. As crianças aprendem a ter empatia 
por outras pessoas; reconhecer quando seus 
amigos estão tristes, loucos ou até felizes! As 
crianças eventualmente começarão a usar 
essas habilidades em casa com seus pais, 
irmãos ou até animais de estimação.

À medida que desenvolvem e captam pistas 
sociais, aprendem quais comportamentos ou 
reações são apropriados e quais não são. Ir à 
pré-escola ou à creche lhes dá a consistência 
necessária para seu desenvolvimento social. 
Tantas decisões são feitas na escolha da pré-
escola e no momento certo. Mas estabelecer 
as bases para a socialização e a solução de 
problemas é absolutamente crucial em uma 
idade jovem. A socialização para crianças é 
outro fator que beneficia seu desenvolvimento 
e um ambiente de educação infantil pode 
apoiar isso.

Desde o século XIX, a infância é vista como 
uma fase única na vida de um indivíduo, 
e as teorias sociológicas refletem isso. As 
principais teorias em que os psicólogos e 
cientistas sociais se baseiam hoje foram 
desenvolvidas no século XX e além. Essas 
teorias procuram entender por que a infância 
é um período único na vida de alguém e os 
elementos do desenvolvimento cognitivo e 
social que ocorrem na infância. Este capítulo 
procura dar uma breve introdução a várias 
perspectivas teóricas sobre a infância.

O psicólogo austríaco Sigmund Freud, do 
século XX, foi um dos primeiros psicólogos a 
teorizar a infância e o significado dos estágios 
de desenvolvimento. Freud acreditava 
que o impulso sexual, ou libido, era a força 
motriz de todo comportamento humano e, 
consequentemente, desenvolveu uma teoria 
psicossexual do desenvolvimento humano. As 
crianças progridem através de cinco estágios, 
cada associação com satisfação sexual através 
de uma parte específica do corpo.

Uma das teorias da infância mais amplamente 
aplicadas é a teoria do desenvolvimento 
cognitivo de Jean Piaget. Piaget postulou 
que as crianças aprendem ativamente através 
da brincadeira. Ele sugeriu que o papel do 
adulto em ajudar uma criança a aprender é 
fornecer materiais apropriados para a criança 
interagir e construir. Ele incentivou os adultos 
a tornar a aprendizagem infantil ainda mais 
eficaz, fazendo perguntas à criança para que 
elas refletissem sobre comportamentos. Ele 
acreditava que era instrutivo para as crianças 
verem contradições em suas explicações. 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

815

Piaget delineou quatro estágios no 
desenvolvimento da pessoa até a idade 
adulta:

O primeiro estágio de desenvolvimento de 
Piaget é o estágio sensório-motor, que dura 
desde o nascimento até os dois anos de idade. 
Durante esse estágio, a criança aprende 
sobre si mesma e seu ambiente por meio de 
ações motoras e reflexas. A criança aprende 
que é separada do ambiente e que aspectos 
do ambiente, como os pais ou um brinquedo, 
continuam a existir, mesmo que estejam 
fora do campo sensorial. Essa observação é 
chamada permanência do objeto.

O estágio sensório-motor é seguido pelo 
estágio pré-operacional, que começa no 
momento em que a criança começa a falar 
e dura até os sete anos de idade. Todos os 
desenvolvimentos associados à fase pré-
operacional se estendem desde a criança 
aprendendo a implantar seus novos recursos 
lingüísticos. A criança começa a usar símbolos 
para representar objetos. As crianças 
absorvem as informações e as encaixam em 
categorias pré-existentes em suas mentes.
Em seguida, as crianças progridem para a fase 
operacional concreta, que dura da primeira 
série ao início da adolescência. Durante 
esse estágio, as crianças acomodam mais 
facilmente idéias que não se encaixam em 
sua visão de mundo preexistente. A criança 
começa a pensar abstratamente e a tomar 
decisões racionais baseadas em fenômenos 
observáveis   ou concretos.

Por fim, as crianças entram no estágio 
operacional formal, que começa na 
adolescência e as leva até a idade adulta. 
Essa pessoa não exige mais objetos concretos 
para fazer julgamentos racionais e é capaz de 
raciocinar hipotético e dedutivo.

O BRINCAR E A DIMINUIÇÃO DA 
AGRESSIVIDADE

Enquanto a criança brinca, ela explora a 
realidade. Tente estratégias diferentes para 
operar na dita realidade. Teste alternativas 
para qualquer dilema que possa surgir no 
jogo. Desenvolve diferentes modos e estilos 
de pensamento. Brincar é para a criança um 
espaço para espontaneidade e autenticidade, 
para imaginação criativa e fantasia com suas 
próprias regras.

O uso do brinquedo também deve servir 
como um elemento de aprendizagem. Brincar 
é divertido e aprender deve ser divertido 
também. Desde muito jovens, as crianças 
passam muito tempo entre os brinquedos. Se 
esses momentos são utilizados não só para o 
lazer, mas também para o aprendizado , seu 
desenvolvimento pode ser estimulado de 
acordo com o momento evolutivo em que se 
encontram.

O brinquedo pode se tornar um dos melhores 
recursos educacionais, desde que trabalhado 
de forma a integrar as crianças de forma 
comunicativa não violenta.

O importante é que o brincar é um meio 
de canalizar diversão, fantasias, estímulos 
e preocupações, de forma compartilhada 
e dentro de seu desenvolvimento para um 
aprendizado significativo.

O brincar é uma ação que ocorre 
primeiramente no plano da imaginação e, 
para isso, é necessário que haja a consciência 
da diferença existente entre a brincadeira e a 
realidade. Esta oferece conteúdo para realizá-
la, o que implica em que a criança tenha o 
domínio da linguagem simbólica.

 O lúdico tem uma função importante no 
desenvolvimento da criança, mas muitos 
(pais, sociedade, educadores) não conseguem 
perceber que o brincar é fundamental para a 
aprendizagem integral da criança.
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Há tempos passados, no Romantismo, 
se constrói um novo pensamento para 
as brincadeiras infantis. Vista desde a 
Antigüidade greco-romana como recreação 
ou atividade de relaxamento. É construído um 
novo lugar para criança e suas brincadeiras, 
onde se insere a brincadeira como forma 
espontânea, livre e instrumento da pequena 
infância.

No século XVIII, a pequena infância é 
considerada como a fase do imaginário, da 
poesia.

Mais recentemente, no séc. XX, educadores, 
como Piaget, Vygotsky, se preocuparam com 
a questão da brincadeira infantil se dar através 
da imitação, onde se destaca no processo de 
acomodação, na forma de assimilação. Na 
teoria piagetiana, a brincadeira é entendida 
como ação assimiladora, é uma forma de 
expressão da conduta, ou seja, a brincadeira 
como conduta livre e espontânea, onde a 
criança sua vontade através do prazer que lhe 
é dado.

Já Vygotsky (1996) acredita que toda conduta 
do ser humano é construída como resultado 
de processos sociais. Considera a brincadeira 
como uma situação imaginária.

A palavra criança é conhecida como ausência 
de idade, maturidade ou de adequada 
integração social. Portanto essa definição 
está longe de ser apenas o fator da idade, 
pois está associada a determinados papéis 
e desempenhos específicos e esses papéis 
dependem estreitamente da classe social que 
a criança é inserida.

Sua participação no processo produtivo, 
o tempo de escolarização, o processo de 
socialização no interior da família e da 
comunidade. As atividades cotidianas se 
diferenciam dependendo da posição da 
criança e de sua família na estrutura sócio 
econômica. 

Se adotarmos uma concepção abstrata da 
infância, está analisando a criança como 
“natureza infantil”, distanciando de suas 
condições objetivas de vida e como se 
estas fossem desvinculadas das relações de 
produção existente na realidade. Entender a 
criança em relação ao contexto social e não 
como natureza infantil, constitui o princípio 
central desta definição. 

Quanto ao contexto social que determina o 
surgimento deste tipo de sentimento e dois 
aspectos precisam ser enfatizados, de acordo 
com o historiador Philippe Ariès (1978, p. 41):

Era muito alto o índice de mortalidade 
infantil que atingia as populações e quando 
sobrevivia, ela entrava diretamente no mundo 
dos adultos. É importante acentuar que essa 
mortalidade continua hoje a ser regra geral 
para os filhos de classes dominadas em países 
de economia dependente.

O sentimento moderno de infância 
corresponde a duas atitudes contraditórias 
que caracterizam o comportamento dos 
adultos até hoje: uma considera a criança 
ingênua, inocente e graciosa e é paparicada 
pelos adultos e outra surge junto com a 
primeira, mas se contrapõe a ela, tomando a 
criança como um ser imperfeito e incompleto, 
que necessita da educação feita pelo adulto.

Este duplo sentimento é a nova função 
efetiva que a instituição familiar assume e 
começa na burguesia até chegarmos ao povo. 
É bom esclarecer que não é a família que é 
nova, mas o sentimento de família que surge 
no momento, inseparável do sentimento de 
infância. O reduto familiar, torna-se então 
cada vez mais privado e esta instituição vai 
assumindo funções antes destinadas para a 
comunidade.
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O CONTEXTO SOCIAL E A 
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

 As crianças podem chegar à escola prontas 
para aprender de várias maneiras diferentes. 
Uma maneira é ter altos níveis de linguagem, 
alfabetização emergente e conhecimento do 
mundo adquiridos em casa ou na pré-escola. 
Igualmente importante, porém, é a prontidão 
nos domínios emocional, social e motivacional: 
a capacidade de se adaptar às novas restrições 
da sala de aula, as habilidades sociais 
necessárias para participar efetivamente do 
discurso da sala de aula e a auto-estima e o 
senso de agência necessária para trabalhar 
duro e aprender intencionalmente. 

A aprendizagem escolar na Educação 
Infantil é um processo social e cognitivo, 
um influenciado pelas relações entre aluno 
e professor e entre alunos. Além disso, o 
que as crianças aprendem na escola não 
é exclusivamente conteúdo acadêmico; 
as escolas são projetadas para tornar as 
crianças cidadãos produtivos que respeitam a 
diversidade de sua sociedade. 

Embora tenha havido muita pesquisa sobre 
os determinantes sociais e motivacionais 
do sucesso escolar das crianças comuns, a 
atenção a esses assuntos com relação às 
crianças de minorias linguísticas concentrou-
se mais em questões de incompatibilidade 
entre as regras sociais que essas crianças 
trazem de casa e aqueles que obtêm na sala 
de aula. 

A perspectiva social é baseada em teorias 
socioculturais da aprendizagem que 
enfatizam o papel da interação social com 
outras pessoas mais instruídas (Vygotsky, 
1978) e o trabalho orientado à atividade em 
um ambiente social (Leont’ev, 1981). Embora 
tenha havido uma tradição de debate sobre 
a precisão relativa dessas perspectivas na 
descrição dos processos de aprendizagem, 
trabalhos recentes sugerem que pode ser 

mais lucrativo determinar quando e como 
as duas perspectivas podem trabalhar juntas 
para descrever a aprendizagem do aluno.

Os ambientes de aprendizagem 
contemporâneos podem ser melhor 
compreendidos quando vistos como 
uma mistura complexa de ambientes e 
redes sociais sobrepostas. Os alunos se 
deslocam fluidamente entre redes sociais 
e seu aprendizado é influenciado por sua 
participação dentro e através dessas redes 
físicas e virtuais. Compreender como as redes 
sociais móveis, globais e virtuais influenciam 
nossa interpretação das teorias socioculturais 
da aprendizagem pode nos permitir entender 
melhor a interação das configurações e 
contextos nos quais a aprendizagem ocorre e, 
assim, entender melhor como a aprendizagem 
pode ser facilitada.

A perspectiva sociocultural da educação tem 
suas origens no trabalho de Lev Vygotsky 
(Göncü & Gauvain, 2012) e é uma abordagem 
que considera o indivíduo e suas interações 
com o ambiente social como centrais 
para a compreensão dos processos de 
aprendizagem. Diz-se que a aprendizagem 
é aquela que ocorre através da interação 
entre o indivíduo e tudo o que sua biologia 
traz para a mesa e o contexto social em que 
a aprendizagem ocorre. Tal abordagem muda 
nosso pensamento sobre aprendizado e 
desenvolvimento como processos contidos 
e restritos na biologia do indivíduo para 
um entendimento mais diversificado que 
incorpora o contexto social no qual todo 
aprendizado é visto como ocorrendo. Para 
educadores, essa abordagem nos incentiva 
a observar o ambiente de aprendizagem e o 
contexto social em que ocorre a aprendizagem 
que projetamos para nossos alunos e 
‘apresenta uma imagem mais completa e 
precisa do aprendizado e desenvolvimento 
das crianças’. (Göncü & Gauvain, 2012 p126) 
As abordagens sociocognitivas e, de certa 
forma relacionadas, se baseiam em pesquisas 
anteriores que focavam o indivíduo como 
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unidade de desenvolvimento, mas procuram 
explicar as diferenças observadas nos grupos 
e contextos que não poderiam ser explicado 
sem um quadro de referência mais amplo. 
Ao expandir o quadro de referência para incluir 
o contexto social no qual ocorre aprendizado 
e desenvolvimento, emerge uma imagem 
mais complexa das interações e processos 
que estão em jogo. A pesquisa de Vygotsky 
(1978) mostra como as interações entre a 
criança e seu ambiente social possibilitam 
o aprendizado. Ele explora a lacuna entre 
o que uma criança pode fazer agora de 
forma independente e o que ela pode fazer 
com assistência. Denominado “Zona de 
Desenvolvimento Proximal” (ZPD), essa é a 
lacuna na qual os professores esperam mudar 
seus alunos (Vygotsky, 1978). Estratégias de 
ensino, como a avaliação formativa (Black & 
Wiliam, 1998), procuram identificar onde a 
ZDP é para os alunos e, em seguida, propiciam 
situações de aprendizado apropriadas que 
acompanham o crescimento do aluno por 
essa zona. O ensino eficaz fornecerá um 
contexto que permita aos alunos obter 
sucesso no aprendizado inicialmente lançado 
dentro desta zona, com orientações enquanto 
se move para a internalização de novos 
aprendizados evidenciados pelo sucesso 
quando os andaimes são removidos. É com 
esse processo que desenvolvemos programas 
e currículos de ensino.

Dadas as múltiplas estruturas que podem 
ser usadas para informar nossa compreensão 
sobre o que é cultura, (Jary e Jary, 1991) 
como ela é construída e como ela é formada 
e modelada por interações com indivíduos e 
grupos, não é de surpreender que existam 
múltiplas perspectivas sobre a cultura. 
natureza da aprendizagem sociocultural. 
Essa complexidade é ampliada quando 
são feitas comparações entre perspectivas 
socioculturais e perspectivas sociocognitivas. 
Emergindo do trabalho de Albert Bandura 
(1977), as teorias sócio-cognitivas, como 
abordagens socioculturais, preocupam-se 
com o aprendizado que ocorre nas sociedades 

e com as diferenças transculturais que essas 
perspectivas revelam. 

Em contrapartida, os pesquisadores cognitivos 
sociais dedicaram considerável atenção ao 
papel das variáveis   sociais na aprendizagem, 
como os processos motivacionais afetam a 
aprendizagem, e como os princípios cognitivos 
sociais podem ser melhor aplicados para 
aprimorar o aprendizado dos alunos com a 
instrução. (Schunk, 2012 p117) 

Um diferenciador adicional é evidente no 
significado dado ao aprendizado vicário 
ou ao aprendizado puramente por meio da 
observação de outros que estão presentes na 
teoria sócio-cognitiva, mas não são evidentes 
nas teorias socioculturais que enfatizam a 
tradução de observações de outros em ação 
ou aprendizado imitando os comportamentos 
observados. 

Os social-cognitivistas mostrariam que a 
aprendizagem pode ser adquirida sem a fase 
de imitação. Um diferenciador adicional é 
evidente no significado dado ao aprendizado 
vicário ou ao aprendizado puramente 
através da observação de outros que estão 
presentes na teoria sócio-cognitiva, mas não 
são evidentes nas teorias socioculturais que 
enfatizam a tradução de observações de 
outros em ação ou aprendizado por imitação 
dos comportamentos observados. Os social-
cognitivistas mostrariam que a aprendizagem 
pode ser adquirida sem a fase de imitação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação infantil é considerada como a responsável fundamental pelo início da promoção 
de padrões específicos de interação social, como interações afiliativas, pró-sociais e de caráter 
cooperativo envolvendo crianças, professores, membros da família e adultos em geral. 

Dessa forma, o professor de Educação Infantil está intrinsecamente envolvido no seu 
desenvolvimento e socialização, podendo canalizar determinadas formas de interação social 
em detrimento de outras, como a violência, por exemplo. 

As interações sociais construtivas e cooperativas têm o potencial de promover a aprendizagem 
eficiente de habilidades e conteúdos, assim como a empatia e o respeito mútuo, fundamentais 
ao desenvolvimento moral.

Conclui-se que a participação da criança no processo produtivo, o tempo de escolarização, o 
processo de socialização no interior da família e da comunidade, as atividades cotidianas se 
diferenciam dependendo da posição da criança e de sua família na estrutura socio-econômica. 
Se essa inserção social é diferente, fica impróprio ou inadequado supor a existência de uma 
população infantil homogênea, ao invés de se perceber diferentes populações infantis com 
processos desiguais de socialização.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

820

REFERÊNCIAS

ARIES, Phillipe. História social da criança e da infância, Rio de Janeiro: editora Livros Técnicos 
e Científicos, 1981.

Bandura, A. (1977). Teoria da aprendizagem social. Penhascos de Englewood, NJ: Prentice 
Hall.

Hart, B. & Risley, T. (2003). A catástrofe inicial: a diferença de 30 milhões de palavras aos 3 
anos. American Educator 27 (1), 4-9.

Jary, D. & Jary, J. (1991) Collins dicionário de sociologia; segunda edição. Glasgow: Harper 
Collins.

PIAGET, Jean. A epistemologia genética, São Paulo: editora Abril Cultural, 1978.

PIAGET, Jean. O nascimento da inteligência na criança, Rio de Janeiro: editora Zahar, 1982.

Schunk, D. (2012). Teoria social cognitiva. Em KR Harris, S. Graham e T. Urdan (editores-chefe). 
Manual de psicologia educacional da APA: Vol.1. Teorias, Construtos e Questões Críticas, 
101-123.

VYGOTSKY, Lev. S. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos psicológicos 
superiores, São Paulo: editora Martins Fontes, 1991.

Vygotsky, LS (1978). Mente na sociedade: o desenvolvimento de processos psicológicos 
superiores. (M. Cole, Trans. & Ed., V. John-Steiner, S. Scribner, & E. Souberman, Eds.). Cambridge, 
MA: Harvard University Press. (Trabalho original publicado em 1934)



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

821

VANESSA NASCIMENTO DE LUCENA

Graduação em Pedagogia (2015) pela Faculdade São Paulo. Graduação em 
História (2015) pela Faculdade Sumaré. Professora na Prefeitura Municipal 
de São Paulo.



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

822

AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO : O objetivo deste trabalho é nos levar a uma reflexão sobre a importância da 
afetividade na Educação Infantil, tendo em vista conhecer suas características a fim de 
conceituar os principais pontos que são utilizados na construção de uma identidade 
social na educação através do afeto. Assim, entendendo como a afetividade na educação 
infantil pode favorecer a compreensão do desenvolvimento infantil entre outros aspectos, 
proporcionando para isso a construção da aprendizagem com bastante clareza, pois sendo 
ela a base da primeira infância e uma importante etapa educacional, sem dúvidas, há sim 
uma contribuição cognitiva e motora, abrindo-se leques para se alcançar progressivamente 
sua adaptação ao meio ambiente em que ela esteja inserida. É nos espaços da educação 
infantil que a afetividade é bastante explorada, uma vez que existem para algumas delas certo 
rompimento na vida familiar, reprimindo sua afetividade, mas é necessário que o educador 
consiga se relacionar com a criança olho no olho, demonstrando não só carinho, mas atenção 
e participando ativamente de todas as etapas e fases de seu desenvolvimento, criando uma 
abordagem afetiva que traga a criança mais perto de nós, conquistando-a e dando-lhe mais 
segurança e confiança. Para a realização desse artigo foi utilizada como metodologia uma 
revisão bibliográfica que amparasse o desenvolvimento biológico, cognitivo e o socioafetivo, 
em exposição do ambiente no qual as crianças se sintam completamente acolhidas e seguras, 
integrando e interagindo uns com outros, e a partir daí foi imprescindível aceitar que os 
resultados alcançados através de minha pesquisa foram sim satisfatórios.

Palavras-chave: Educação Infantil; Desenvolvimento; Afetividade; Cognitivo; Socioafetivo.
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INTRODUÇÃO

Na educação infantil as relações de afetividade ocorre muito facilmente mesmo que para 
isso não haja a intenção do educador, porém, nesta primeira etapa da infância as crianças 
têm todo o cuidado e atenção por parte não só da família, mas de todos aqueles que estejam 
envolvidos em seu processo de desenvolvimento e da aprendizagem.

É a partir dessa abordagem que passamos a conhecer as características e peculiaridades 
infantis, pois cada criança se mostra um ser em crescimento que se tornará um cidadão capaz 
de demonstrar em suas ações os seus sentimentos. Cada criança é de fato um indivíduo que 
precisa de acolhimento, atenção e afeto, e com isso se faz necessário que tanto o professor 
quanto os responsáveis por ela facilite a compreensão da afetividade através não só de laços 
familiares, mas também daqueles que estão presentes no processo de formação da criança.
Dessa forma, explicar como se dá a afetividade na educação infantil não nos é uma tarefa 
muito fácil, mas podemos compreender melhor em todos os aspectos que certamente fazem 
parte do cotidiano infantil, além de contribuir na construção de sua própria identidade. A 
afetividade por se tratar de um momento que estabelece uma relação entre família-criança 
e professor-criança influencia diretamente no processo de ensino-aprendizagem como um 
todo. O propósito verdadeiro da convivência familiar efetivamente nos fará refletir sobre 
alguns pontos ou questionamentos que possam existir ao longo do seu desenvolvimento 
social. 

A afetividade carrega em si uma importante autonomia na compreensão de valores sociais, 
que está propensa a influenciar a capacidade de abstrair de maneira concreta toda ação 
pedagógica que permita abordar o desenvolvimento da criança através da aprendizagem, a 
saber, que uma vez realizada tal ato a relação afetiva, portanto, favorece o seu comportamento 
tratando mais a fundo as possíveis diferenças existentes dentro de um ambiente de educação 
infantil.

São por meio dessa afetividade na Educação Infantil que a formação cognitiva e lúdica da 
criança passa a ser estimulada, apresentando um desenvolvimento afetivo totalmente 
correspondente as suas necessidades, não comprometendo o seu desempenho durante todo 
processo social, na qual a afetividade complementa de maneira inseparável o cognitivo e o 
lúdico, constituindo progressivamente sua interação com o meio em que ela está inserida, 
predominando relações sociais voltadas para a construção de sua identidade. A afetividade 
por sua vez impulsiona a criança a estar sem sombra de dúvida entre outros aspectos em 
busca não só de carinho ou atenção, mas de segurança, além de poder sentir-se amada pelos 
seus entes queridos.

Certos impulsos ou até mesmo reações das crianças nos mostra o quanto elas estão muitas 
vezes desconfortáveis com alguma situação que para nós adultos podem ser embaraçosa, 
porém, manifesta uma íntima relação com o outro, estabelecendo um contato distante que 
acaba por construir um enorme abismo, e fragmenta emocionalmente o papel que a afetividade 
de fato é para elas. Essa relação afetiva precisa estar presente na vida de cada uma delas e é 
necessário acontecer dentro de casa, provocando uma reação alegre além de prazerosa.
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É na educação infantil que a afetividade ganha mais espaço, principalmente com o professor 
de educação infantil que tem um papel social importantíssimo que no âmbito educacional 
interage para a produção do conhecimento de uma forma geral, preparando-as para a vida 
adulta, constituindo afetivamente e intelectualmente um ser biológico capaz de compreender 
e a desenvolver habilidades de amadurecimento social, criando para isso uma comunicação 
que oportunize interações cada vez mais fortes entre si.

As diversas instituições de Educação Infantil existentes pelo país tem se atentado para que 
a questão da afetividade influencie um bom relacionamento entre não só os professores e 
as crianças, mas também com a família, intensificando ainda mais o vínculo sócio afetivo 
dentro desses ambientes, mas se preocupando com o processo em que se dá a construção 
da aprendizagem e do conhecimento. Cotidianamente a afetividade sofre com a dificuldade 
dos professores interpretarem os sentimentos e emoções desses pequeninos, que 
consequentemente já sofrem com um descaso perverso por parte de algumas famílias.

Boa parte das crianças de educação infantil não sabe de fato o que são o carinho, amor, 
atenção, passando a apresentarem sintomas de tristeza, timidez e raiva ao invés de alegria, pois 
a afetividade para elas são expressas de várias outras formas que não conseguem esconder ou 
até mesmo mascarar o medo que há em suas emoções tornando-as suscetíveis e vulneráveis 
a tudo o que a rodeiam, quer seja de bom, ou de ruim, embora, o afeto deva estar presente 
nos lares dessas crianças, é na escola que elas encontram um afago, um apego, atenção.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE 
PARA A CRIANÇA

A Afetividade é um termo bem utilizado 
para se referir a palavra afetivo que vem 
de afeto, que na realidade e para todos os 
efeitos é a capacidade de um indivíduo expor 
um conjunto de fenômenos afetivos, isso 
considerando que a afetividade possui de 
fato um papel muito importante na relação 
sentimentos, emoção e está presente na 
vida de todas e em todas as áreas auxiliando 
no crescimento cognitivo no processo da 
aprendizagem.

Para isso nos primeiros anos de vida de uma 
criança é importante que a mãe se relacione 
com conversas e observações, estimulando-a 
e acolhendo através de pequenos gestos, 
estendendo os braços, segurando-a pelas 
mãos, mostrando que está ali presente 
durante o seu crescimento. 
Segundo nos afirma Almeida (2001):

                         [...] Como meio inteiramente social 
a escola exerce um papel fundamental no 
desenvolvimento socioafetivo das crianças, 
sendo um ambiente diferente da família, porém 
bastante propício ao seu desenvolvimento, 
pois é bem diversificado, rico em interações, 
e permite à criança estabelecer relações 
simétricas entre parceiros da mesma idade e 
assimetria entre adultos. (ALMEIDA, 2001, p. 
99).

Dessa forma pode-se dizer que as reações 
oriundas das interações sociais entre a criança 
e o meio em que ela se encontra evidencia 
um vínculo que permeia a construção do 
conhecimento. Um fator bastante interessante 
é o do contato físico do professor com a 
criança através de uma proximidade corporal 
demonstrando imenso carinho e atenção, 
transmitindo afeto e colhendo manifestações 
de segurança e felicidade.

Partindo desse pressuposto é imprescindível 
que os professores de educação 
infantil conheçam e saibam diferenciar 
verdadeiramente todas as manifestações da 
afetividade, de modo que não interfiram nas 
expressões de sentimento, afeto e emoção. As 
concepções reais de afetividade na educação 
infantil traduzem sentimentos complexos 
de maneira que em relação à interação 
impossibilita muitas vezes a construção de 
vínculos sócio afetivos, importando apenas o 
essencial que é a integração de uma prática 
pedagógica que aborda com bastante clareza 
a questão da afetividade.

É importante ressaltarmos que a 
responsabilidade do professor de educação 
infantil para a construção da identidade e da 
personalidade da criança é imprescindível e 
essa contribuição parte também do afeto, 
da atenção, do carinho que elas recebem e 
estabelecerá uma relação social com o outro. 
Por sua vez muitas crianças já trazem consigo 
uma pequena bagagem emocional e buscam 
na escola a atenção que às vezes não tem 
em casa com seus familiares, e não podemos 
suprimir essa necessidade, pois se trata de 
um anseio natural da criança.

No entanto, precisamos considerar o nosso 
verdadeiro papel para podermos transformar 
esse ambiente educacional em um espaço 
bastante aconchegante, harmonioso e 
agradável para que as crianças tenham 
supridas parte de suas carências afetivas. 
Quando nos dedicamos a dar à devida atenção 
as crianças respeitando as particularidades 
e individualidades certamente veremos o 
processo de ensino aprendizagem acontecer 
de maneira natural.

Segundo Taille (1992) nos afirma a partir da 
teoria piagetiana que:
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[...] nas suas análises, vemos afeto e moral se 
conjugam em harmonia: o sujeito autônomo 
não é um “reprimido”, mas sim um homem livre, 
pois livremente convencido de que o respeito 
mútuo é bom e legítimo. Tal liberdade lhe 
vem de sua Razão, e sua afetividade “adere” 
espontaneamente a seus ditames. (TAILLE, 
1992, p.70).

Para o autor a importância harmônica do afeto 
se conjuga com a moral e o sujeito, estando 
ele livre para transformar sua realidade social 
valorizando os aspectos cognitivos e lúdicos, e 
numa abordagem mais ampliada entendemos 
que o sujeito em questão não está separado 
dos laços afetivos onde devemos considerar 
suas emoções e sentimentos.
Na educação infantil as contribuições para 
o desenvolvimento humano são essenciais 
de modo que cada indivíduo possui suas 
necessidades explícitas e cabe ao professor 
considerar essa importância para contribuir de 
fato com a afetividade a fim de promover ações 
que contemplem cada indivíduo tomando 
como base a construção de sua identidade 
e sua personalidade, buscando sempre que 
possível oferecer proteção, carinho e atenção 
preparando-as para uma vida adulta segura, 
onde tudo o que foi investido nelas, se tornem 
parte de si mesmas.

AFETIVIDADE NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

No Município de São Paulo as muitas 
instituições de Educação Infantil da rede direta 
da Prefeitura Municipal de São Paulo que são 
denominadas de Centros de Educação Infantil 
ou simplesmente (CEI), que outrora eram as 
antigas creches, trabalham diretamente com 
as famílias, e que não substituem as políticas 
públicas da própria assistência social, ou seja, 
ela passou a integrar a Educação, porém não 
se desvinculou do assistencialismo.
Contudo oferecer à criança um espaço que 
possa ser acolhedor além de fazer parte 
da educação infantil é capaz de ampliar o 

processo de aprendizagem, se respeitando 
suas particularidades e individualidades, 
pois só assim poderá ocorrer naturalmente 
o processo da afetividade. No entanto só 
se é possível buscar relações afetivas na 
Educação Infantil quando aprendemos 
extrair a afetividade de uma maneira 
concreta que permita ir além das diferenças 
comportamentais visando à aprendizagem 
e o desenvolvimento cognitivo das crianças 
nos espaços de educação infantil.
De acordo com Piaget (1976) que diz que, 
“[...] A vida cognitiva e vida afetiva são 
inseparáveis, embora bem distintas. E são 
inseparáveis porque todo intercâmbio com 
o meio pressupõe ao mesmo tempo uma 
estruturação e valorização” (PIAGET, 1976, p. 
16).

Sendo assim e segundo o autor vivenciar 
as emoções ou sentimentos não poderá 
ser diferente da associação que temos 
da afetividade, bastando apenas uma 
compreensão mínima, que não poderia ser 
fora de um ambiente propício para que 
aconteça o vínculo afetivo.
Todavia os processos sociais representam 
na educação infantil uma importante 
ação que quando é mediada juntamente 
entre escola e família desempenha bons 
resultados para o educador, refletindo na 
afetividade propriamente dita. A cultura 
infantil jamais sofrerá influência externa 
quando acreditarmos na ocupação do papel 
socioafetivo dentro dos ambientes escolares, 
que com certeza norteia o desenvolvimento 
Infantil como um todo.

A criança cresce dentro de pequenos espaços 
ao mesmo tempo em que já consegue ampliar 
através de suas interações o aproveitamento 
ao máximo de cada momento vivenciado 
preservando seus sentimentos e emoções, 
fortalecendo sua confiança e amadurecendo 
socialmente em cada etapa de sua vida. O 
desenvolvimento afetivo na educação infantil 
cria um verdadeiro diálogo entre o professor 
e as crianças, com atitudes simples, mas que 
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num ato de cooperação, respeito ao outro. 
Partindo dessa compreensão as muitas 
relações socioafetivas pode sim evitar 
inúmeros confrontos no futuro, oferecendo 
tanto aos adultos quanto as crianças o 
necessário para que haja uma importante 
constituição da aprendizagem e do lúdico no 
universo desses pequeninos que é regado de 
muita afetividade, o que facilita uma maior 
interação social.

Assim grandes são os desafios na educação 
infantil, em outras palavras, Creches e pré-
escolas tiveram sempre essa preocupação 
de empregar total atenção e atendimento 
não só às crianças, mas também as suas 
famílias, com uma única missão, de repensar 
paulatinamente no seu papel na sociedade. 
Aos poucos uma nova realidade social foi 
ganhando forma entre a educação no país, as 
muitas visões assistencialistas foram deixadas 
de lado, e o cunho educacional ganhou fôlego 
ao passo que a educação infantil tornou-se 
então uma importante marca dos ambientes 
educacionais.

A participação da sociedade na Educação 
Infantil é marcada por expectativas que 
impulsionam aos pais a estarem atentos ao 
desenvolvimento de seus filhos nos estágios 
da educação infantil, num processo em que 
as crianças são os verdadeiros atores que 
integram essa ação cujos familiares são os 
responsáveis por dar certo a questão da 
afetividade.

Segundo a Revista Nova Escola (1990) nos diz 
que:

A educação infantil em creches e pré-escolas 
passou a ser entendido como um direito da 
criança e de fato um dever do Estado, que 
tem em seu artigo 208, inciso IV, do ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente), de 
1990, que vem destacando legalmente o 
direito da criança a este tipo de atendimento, 
reafirmando a LDB,  (REVISTA NOVA ESCOLA, 
1990 p. 20).

Assim a afetividade possibilitará socialmente 
a formação de cada personalidade valorizando 
democraticamente a construção de sua 
identidade assumindo dentro do âmbito 
familiar estratégias que correlacione novas 
linguagens a partir de vivências cotidianas 
que diversifique habilidades convencionais 
no meio social no qual a criança esteja 
totalmente inserida.

A AFETIVIDADE E A EDUCAÇÃO 
INFANTIL: UM PRESSUPOSTO 
EDUCACIONAL

Historicamente a concepção infantil de 
criança é construída paulatinamente ao longo 
dos tempos apresentando certas mudanças 
socioafetivas e consequentemente implica 
nas interações independente de sua classe 
social, considerando sua constituição como 
um todo. Seu desenvolvimento, contudo faz 
parte de sua natureza singular que revela 
altamente seu poder de compreensão 
estabelecendo relações que explicitem a 
afetividade no ambiente escolar, a saber, na 
educação infantil.

As crianças desde o momento que estão 
inseridas nos espaços de educação infantil, 
tem em si um mundo que as rodeiam na qual 
consegue se desenvolver mais rapidamente, 
prevalecendo cada vez mais forte as emoções 
e sentimentos a partir de um grande elo 
entre ela o meio em que vivem, e com jeito 
próprio possuem a capacidade de demonstrar 
todo o carinho, atenção e o amor que lhe são 
dispensadas pelos familiares e os profissionais 
da escola.

Segundo Wallon (1975) nos afirma que:
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[...] As primeiras relações utilitárias da criança 
não são as suas relações com o meio físico, 
que, quando aparecem, começam por ser 
lúdicas; são relações humanas, relações de 
compreensão, que tem como instrumento 
necessário meios de expressão, e é por isso 
que a criança, se não é naturalmente um 
membro consciente da sociedade, também 
não é um ser primitivo e totalmente orientado 
para a sociedade (WALLON, 1975, p. 198).

Estabelecer um contato com o meio através 
das interações é uma ferramenta muito 
importante para que a afetividade exerce 
com força sua intencionalidade, constituindo 
assim o prévio conhecimento propriamente 
dito dessa etapa da educação infantil. Trata-
se, no entanto de um pressuposto educacional 
levar em conta as diferentes linguagens 
encontradas, sobretudo nos laços de afeto 
seja dentro ou fora dos ambientes escolares.
Partindo desse pressuposto entendemos que 
o desenvolvimento da afetividade pode de 
certa forma variar muito entre um ou outro 
movimento afetivo e cognitivo esboçando 
uma total exteriorização da afetividade ao 
invés da interiorização, se aproximando ainda 
mais das manifestações sociais sob condições 
adversas, ou seja, constitui uma cópia idêntica 
da realidade vivenciada por elas nesses 
espaços.

O desenvolvimento intelectual e global da 
criança também precisa ser estimulado, pois 
é tão importante quanto à afetividade, não se 
sobrepondo a ela, mas, ainda assim desenvolve 
em nós uma compreensão que se considera 
interdependente, isto é, estão interligadas 
entre si, favorecendo a ampliação dos laços 
familiares, daí a afetividade se constitui uma 
âncora na aprendizagem.
De acordo com Negrine (1994) que nos diz:

contribuições lúdicas auxiliam no 
desenvolvimento integral das crianças, 
contribuindo poderosamente também para 
o desenvolvimento global delas, incluindo 
todas as dimensões até aqui estando elas 

intrinsecamente ligadas entre si, sendo: a 
afetividade, a inteligência, a sociabilidade e a 
motricidade, de maneira a serem inseparáveis 
constituindo para tanto uma afetividade 
necessária para uma progressão intelectual, 
psíquica, moral, e motriz das crianças 
(NEGRINE, 1994, p. 19).

Nessa perspectiva ponderar a construção 
do conhecimento significa compreender e 
conhecer as individualidades e diferenças 
existentes no universo infantil, sanando 
certas dificuldades ou situações reveladas 
ao longo do tempo, assim mais uma vez 
a afetividade apresentará a criança o seu 
processo de aprendizagem. Para isso, propiciar 
à criança a oportunidade de desenvolver-
se em seu aspecto afetivo a conduzirá ao 
amadurecimento biológico previsto na 
interação social, principalmente diante 
das intensas formalidades a que lidamos 
diariamente.

A criança em seu estado natural de 
desenvolvimento não nos preocupa, 
porém precisamos estar atentos aos 
aspectos cognitivos dela, principalmente 
quando a escola deixa de cumprir o seu 
papel juntamente com a família. Em seu 
ambiente social ela irá constituir um prévio 
conhecimento, observada as considerações 
necessárias que não sejam contraditórias 
na construção real de seu conhecimento na 
sociedade, promovendo afetivamente sua 
formação nesse novo ambiente, as fazendo 
transpor barreiras e criando na educação 
infantil grandes laços de sociabilidade, 
ganhando forças para que a afetividade seja 
capaz de explorar seus medos, inseguranças, 
tristezas, sentimentos ou dor, conduzindo-
as para superar traumas desde a primeira 
infância, construindo de maneira continua 
sua identidade infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação infantil envolve professor, crianças e a família, além de toda a equipe escolar, e 
para isso precisamos estar atentos ao que acontece ao nosso redor, e a questão da afetividade 
é muito importante para nós, haja vista que nem sempre essas crianças que chegam aos 
ambientes educacionais tem em casa o que precisam, como atenção, carinho, segurança e 
afeto, muitas delas sentem-se inseguras em seus lares, no entanto elas não só merece, mas 
precisam de afeto.

A família também a partir desse momento precisa olhar com mais atenção as suas ações e 
repensarem em suas atitudes e jamais fugir de suas responsabilidades na criação de seus filhos, 
ou seja, permitir que as crianças estejam em perfeita harmonia com os ambientes externos 
e internos, as fazendo desenvolver-se por completo, precisamos principalmente constituir 
afetivamente laços de sociabilidade transpondo grandes barreiras preocupando-se com o 
ambiente social fornecendo a elas a construção real de sua identidade, única e exclusivamente 
pensando em seu desenvolvimento promovendo assim uma formação contínua na sociedade, 
observando o prévio conhecimento que lhe é oferecido nos espaços de educação infantil de 
uma maneira geral.

Quanto ao professor de educação infantil precisa estar envolvido plenamente em seu papel 
e ter sempre em mente a sua importância na formação da criança em todos os seus aspectos 
sociais, permitindo que elas tenham a partir dele ao menos uma referência de carinho, atenção, 
segurança e afeto.
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O VALOR DA AFETIVIDADE NO ASPECTO COGNITIVO DA CRIANÇA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO:  Este artigo tem por objetivo abordar a afetividade na Educação Infantil, descrevendo 
como a falta da afetividade acarreta interferências no aspecto cognitivo da criança. O artigo se 
baseia em estudiosos como: Wallon, A partir da análise de textos que tratam da importância da 
afetividade para a criança em sua fase escolar, é possível ver o quanto é forte a ligação entre a 
afetividade e o aprendizado, para que se possa chegar a resultados esperados e satisfatórios. 
A partir do ambiente em que vive e dos vínculos emocionais que possui com a sua família e 
com que o rodeia, influenciam seu desenvolvimento como pessoa e como uma criança, que 
dará os seus primeiros passos para os aprendizados que o ambiente escolar propicia. 

Palavras-chave: Educação; Afetividade; Aprendizagem;  Criança; Educador; Cognitivo.
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INTRODUÇÃO
 
Muitas são as mudanças que estão acontecendo na educação e no meio familiar nos dias de 
hoje, onde os pais em sua maioria têm que deixar seus filhos para trabalhar, os professores 
também deixam seus filhos ou familiares para poder trabalhar, é necessário uma dedicação 
e um envolvimento cada vez maior da família nos assuntos relacionados à escola, e nem 
sempre isso é possível devido ao grande número de afazeres diários, sendo assim, falta essa 
atenção que todo ser humano precisa para o seu desenvolvimento afetivo, social, moral. O 
mundo está em uma fase que a preocupação econômica é maior do que qualquer outra, e 
esta lacuna acaba ocasionando problemas para as crianças na escola, pois é o reflexo do que 
elas vivenciam em seu cotidiano. Isso resulta em distúrbios do aprendizado e problemas nas 
relações interpessoais.

 Neste trabalho temos como objetivo trabalhar a importância da afetividade para o processo 
cognitivo da criança na fase de educação infantil e as interferências que a falta da afetividade 
traz para o processo cognitivo da criança. Essa relação de afetividade da criança com o 
educador, da criança com a família, da família com a escola, sem dúvidas é uma parceria que 
deve ser produtiva e completa para dar bons resultados e ter sucesso. É necessário que o 
educador veja e avalie cada criança como ser único, que traz consigo as suas bagagens e a sua 
experiência de vida, e que cada criança possui um ritmo próprio, com as suas características 
inerentes, e isso deve ser respeitado e levado em consideração nas atividades e nas avaliações 
de aprendizado e comportamentais.
 
É preciso estabelecer uma relação de confiança com a criança e isso se dá por meio do vínculo 
afetivo. Em casa o espelho das crianças são os pais, na escola é o educador, a criança deve 
admirar e respeitar seu educador, tendo-o como referência a ser seguida. Esse trabalho se 
inicia com o capítulo 1 trazendo conceitos sobre a afetividade, logo após no capítulo 2, como 
se dá o processo cognitivo, no capítulo 3 vemos a importância do professor nesse processo 
cognitivo e por fim no capítulo 4 o papel da família no processo do desenvolvimento cognitivo 
da criança.  Nesse sentido, este trabalho apresenta conceitos sobre as relações entre família, 
educador, afetividade e suas interferências no processo do desenvolvimento cognitivo.  
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 O QUE É A AFETIVIDADE?
 
Quando se fala em afetividade na educação, 
estamos falando da interação entre as pessoas 
e dos laços que são criados envolvendo vários 
fatores. De acordo com Panzini, (2010, p. 15):
A afetividade é o território das emoções, das 
paixões e dos sentimentos; a aprendizagem, 
território do conhecimento, da descoberta 
e da atividade; organizam-se em fenômenos 
complexos e multideterminados, definem-
se por processos individuais internos que se 
desenvolvem através do convívio humano 
(PANZINI, 2010, P. 15).

A partir dos laços de afetividade, são criadas 
as raízes que permitem que a criança se sinta 
confiante, e se desenvolva em um processo 
de ensino-aprendizagem rico e eficiente. Para 
que isso aconteça essas relações devem ser 
verdadeiras e espontâneas, de tal forma que 
a criança também sinta que esse sentimento 
é verdadeiro e possa retribuir.

Para Wallon (1968) quando se fala em 
afetividade encontramos um leque variado 
que envolve sentimentos e emoções, 
sensações e as diversas associações que a 
criança faz. É com a manifestação destes 
fenômenos que ocorre a transformação 
das emoções em sentimentos. E estas 
transformações ocorrem na medida em que 
a criança adquire a segurança necessária para 
explorar o ambiente e se sentir seguro. 

Neste sentido Tassoni (2010, p. 34) afirma:
Considerando que o processo de aprendizagem 
ocorre em decorrência de interações 
sucessivas entre as pessoas, a partir de uma 
relação vincular, é, deste modo, através do 
outro que o indivíduo adquire novas formas 
de pensar e agir e, dessa forma apropria-se 
(ou constrói) novos conhecimentos.

Explorando o extenso e vasto território do 
campo da afetividade, onde encontramos 
as emoções, sentimentos, relacionamentos 
e as interações que possibilitam o 

desenvolvimento da criança.  Trata-se de uma 
postura que a criança vai aprender de acordo 
com o que vivencia na escola e em casa, 
interagindo com outras crianças. Esses laços 
de afetividade proporcionam à criança a vida 
em um ambiente mais saudável, feliz, alegre 
e estimulante, levando-a a descobertas e a 
resultados positivos.

Quando se pensa em afetividade pensamos 
em diversas manifestações, englobando os 
sentimentos e emoções, no entanto, deve 
se ressaltar a importância desse fator na 
educação da criança, pois a partir, desses laços 
de afetividade é que a criança conseguirá 
buscar a sua identidade no ambiente 
escolar. E quando o campo da afetividade 
não está muito bem é perceptível, pois a 
criança demonstrará desinteresse e qualquer 
atividade proposta estará comprometida, 
com respostas negativas da criança.  Nesse 
sentido Nery (2003, p. 19) destaca que é 
inegável que a afetividade é o motor da 
conduta humana, direcionando as pessoas 
bem como as motivando para o desempenho 
de um papel num contexto e num momento. 
É necessário que a criança sinta o ambiente e 
consiga identificar a reação das outras crianças 
durante as atividades, que haja harmonia 
e sintonia, evitando choros, reclamações, 
indisposição e conflitos para as crianças.
Relacionar a afetividade com o processo de 
ensino aprendizagem nos leva a caminhos que 
merecem estudos aprofundados e constantes, 
mais importante é reconhecer o valor que a 
afetividade tem para a formação de relações 
e parcerias, com o objetivo de fazer com que 
a criança se sinta protegida e compreendida 
no ambiente escolar, contribuindo assim no 
seu aspecto cognitivo e para o seu pleno 
desenvolvimento. 

2. O PROCESSO COGNITIVO

O desenvolvimento cognitivo é primordial 
para compreender o desenvolvimento 
do ser humano. O aspecto cognitivo está 
ligado ao âmbito intelectual, ou seja, a 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

835

aprendizagem predomina nos elementos de 
natureza intelectual, significa a capacidade 
de pensamento humano. É para conhecer as 
características comuns de uma faixa etária 
que existem diversas formas de perceber, 
compreender e se comportar diante da 
sociedade, de acordo com a idade de cada 
um. Para o docente planejar como ensinar, 
ele precisa saber primeiramente quem é 
o educando. A teoria do desenvolvimento 
cognitivo para Wallon é fundamentada na 
psicogênese da pessoa completa. Segundo 
Wallon (1975), o organismo é a primeira 
condição do pensamento, mas não é suficiente, 
porque o objeto de ação mental se desenvolve 
a partir do meio social em que a criança está 
inserida. Isso significa então que para Wallon 
a inteligência é organicamente social, ou seja, 
a cognição é como item da pessoa completa 
que só pode ser compreendida associada a 
ela. Cujo o indivíduo se desenvolve a partir 
das condições orgânicas, que é resultante da 
relação entre o organismo e o meio social ao 
qual está inserido.

De acordo com Henri Wallon (1975), a 
cognição, assim como a afetividade surge da 
base biológica e adquiri maturidade de acordo 
com o seu meio social. Na teoria Walloniana, 
cognição é um domínio funcional que 
possibilita adquirir e manter o conhecimento 
a partir de gravuras, noções, ideias e 
representações. É a cognição que possibilita 
o registro e a reflexão do passado, estabelece 
e analisa o presente e projeta o futuro. 
Assim, a afetividade continua indissociável 
do cognitivo, que na idade adulta chega a um 
equilíbrio.

Para compreender o desenvolvimento 
cognitivo faz-se necessário abordar o estudo 
de Jean Piaget, um pensador que dedicou 
grande parte de seus estudos a esta teoria. 
Jean Piaget nasceu em 1896 e faleceu 
em 1980, foi biólogo, zoólogo, filósofo, e 
psicólogo e ficou conhecido pela sua teoria 
cognitiva. Para Piaget (1976), a aprendizagem 
é o alicerce do pensamento. É por meio da 

aprendizagem que a inteligência se manifesta. 
A criança é um indivíduo que cria e recria o 
seu próprio modelo de realidade. Cognição 
para Piaget (1996) significa um processo 
constante, de avanços e recuos, entre o sujeito 
e o meio, ou seja, o processo cognitivo é ativo 
e não passivo, pois o indivíduo influencia o 
meio vice-versa.

Conforme o pensador, o indivíduo constrói 
os seus próprios conhecimentos através 
das suas ações. O indivíduo é um elemento 
ativo e decisivo no processo de conhecer. 
A inteligência é produto de um processo 
de adaptação. Esse processo de adaptação 
é realizado a partir de duas intervenções, 
a assimilação e a acomodação, trata-se da 
organização mental na pessoa, frente a uma 
nova provocação vinda do meio em que 
vive. De acordo com os estudos de Piaget, a 
criança não raciocina como o adulto, somente 
pouco a pouco se insere nas regras, valores 
e símbolos de maturidade, a partir das 
intervenções acima citadas. Assimilação é um 
processo cognitivo no qual o sujeito classifica 
uma nova informação, ou seja, quando a 
criança experimenta uma nova experiência, 
e tenta encaixar esses novos estímulos às 
estruturas cognitivas já existentes. Piaget 
(1996, p. 13) define assimilação como: (...) 
uma integração a estruturas prévias, que 
podem permanecer invariáveis ou são mais 
ou menos modificadas por esta própria 
integração, mas sem descontinuidade com 
o estado precedente, isto é, sem serem 
destruídas, mas simplesmente acomodando-
se à nova situação. De acordo com a citação 
acima, a criança tenta consecutivamente 
apropriar os novos estímulos aos esquemas 
que já existem até aquele momento, ou 
seja, é o processo de colocar e classificar 
novos eventos em esquemas existentes. 
Quando a criança acomoda o novo estímulo 
a uma nova estrutura cognitiva é chamada 
de acomodação. Piaget (1996, p. 18) define 
acomodação por analogia com as acomodadas 
biológicas como, “toda modificação dos 
esquemas de assimilação sob a influência 
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de situações exteriores (meio) ao quais se 
aplicam”. A acomodação ocorre quando a 
criança não consegue assimilar um novo 
estímulo, ou seja, não existe uma estrutura 
cognitiva que assimile ao novo evento. Pode-
se então criar um esquema no qual se possa 
encaixar o novo estímulo, para modificar um 
já existente de modo que o estímulo possa 
ser incluído nele.

Percebe-se que para Piaget, a atividade 
orgânica tem como objetivo a adaptação 
do indivíduo no meio em que está inserido. 
Assim, na mente existem as estruturas 
cognitivas, no qual o sujeito intelectualmente 
se adapta e organiza o meio social. A criança 
a partir deste aspecto tem alguns esquemas 
básicos, que são reflexos do seu primeiro 
contato com o meio, ou seja, a família. É a 
partir desta interação que a criança começa 
a construir o seu conhecimento a respeito do 
mundo, desenvolve e amplia seus esquemas 
existentes. Para Piaget, assim como para 
Wallon, cognição e afetividade são polos 
inseparáveis. Nota-se então que, não há 
estado afetivo sem meio cognitivo, assim 
como não há comportamento puramente 
cognitivo. A afetividade é a fonte de energia 
que serve para o funcionamento da cognição, 
colaborando assim, para o desenvolvimento 
de um sujeito crítico que sabe pesar os 
fatos, elaborar sua própria opinião e expor 
suas ideias, e para o desenvolvimento da 
autonomia que é primordial na educação 
infantil, com o objetivo de ajudar o aluno a se 
desenvolver intelectual e moralmente. 

3. O PAPEL DO EDUCADOR NO 
PROCESSSO COGNITIVO 

O educador exerce um papel de extrema 
importância no processo de ensino-
aprendizagem, pois ele que vai atuar como 
agente transformador de mudanças, com suas 
ações de despertar o interesse das crianças 
em aprender. É fundamental à presença 
de um educador que tenha consciência da 
relevância de seu papel, e de não ser apenas 

um transmissor, mas que aja com o objetivo de 
transformação.  Buscando atingir o equilíbrio 
entre as crianças, onde é possível o diálogo, a 
brincadeira, o respeito, o amor, e as conquistas 
individuais e coletivas. É necessário que o 
educador saiba os recursos e ferramentas 
que ele pode utilizar na sala de aula, que 
ele faça as adaptações necessárias para que 
as crianças consigam estar bem naquele 
ambiente. Para que as crianças apreciem 
estar naquele ambiente, em convivência 
com outras crianças e para que possam ser 
receptivas as crianças iniciantes.   O objetivo 
do educador deve ser o de passar valores 
e responsabilidades para estas crianças, 
mostrando que elas não podem julgar seus 
colegas, que devem respeitar cada um com a 
sua individualidade e história que a vida em 
comunidade requer paciência, compreensão 
e respeito às pessoas.

O educador precisa conhecer as crianças 
e suas limitações, e a partir desse laço de 
afeto, com percepção e sensibilidade passar 
segurança para elas, e conseguir identificar 
possíveis dificuldades que as crianças 
possam ter em relação às atividades em sala 
de aula, como as crianças vão responder aos 
estímulos, as tarefas, as regras. É preciso 
mostrar os caminhos para que as crianças 
façam florescer seus sentimentos e emoções, 
que elas tenham um campo de visão mais 
amplo sobre o seu território. O educador 
precisa reconhecer que o fator afetividade 
bem resolvido é imprescindível para o seu 
sucesso no aspecto cognitivo da criança. E 
na ausência da afetividade a criança se sente 
desmotivada, podendo desenvolver rejeição 
em relação a aprender, brincar, imaginar, aos 
livros e em casos mais graves rejeitar até as 
pessoas. Essa pode ser muitas vezes a raiz de 
problemas sérios como: déficit de atenção, 
depressão, dificuldades no aprendizado, 
dispersão. A criança cria caminhos e fugas 
para não ter que encarar aquela realidade 
que está vivendo. O ato de aprender este 
diretamente relacionado ao campo afetivo, 
e deve ser feito de maneira prazerosa. É 
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importante que o educador a partir de 
atividades lúdicas promova a curiosidade 
da criança e a faça conhecer a si e aos seus 
colegas, entendendo que eles fazem parte 
do mesmo ambiente, e que devem interagir e 
participar com as outras pessoas, observando 
as emoções que aparecem com as situações 
vivenciadas. O educador deve despertar o 
que a criança tem de melhor para oferecer, 
explorando sua criatividade e fazendo com 
que ela desenvolva seu intelecto de forma 
espontânea. A criança deve aprender a 
ser autônoma, tomar suas decisões, pois 
isso colaborará para a construção de sua 
identidade. O educador é o grande agente 
transformador do processo educacional. O 
diálogo e a postura entre o educador e as 
crianças é que o vai determinar a união ou a 
separação deles.
 
Segundo Marchand (1985, p. 19) “na prática 
pedagógica, podem surgir entre educador”. 
e criança, sentimentos de atração ou de 
repulsão.  “Essas atitudes sentimentais têm o 
poder de influenciar a metodologia com risco 
de alterá-la, provocando na criança, rudes 
transformações afetivas mais ou menos 
desfavoráveis ao ensino”.

A partir da observação da criança o educador 
conseguirá elaborar conteúdos que trabalhem 
a personalidade da criança, possibilitando o 
seu bem-estar emocional no ambiente escolar, 
o educador deve trabalhar a afetividade com 
paciência e calma, pois através dessa atitude 
a criança se sentirá valorizada e confortável 
nos momentos de conflitos, e responderá 
de forma positiva ao trabalho do educador.  
“A serenidade faz parte do conjunto de 
sensações e percepções que garantem a 
elaboração de raivas e conflitos. Ela conduz 
ao conhecimento do si mesmo, tanto do 
educador quando da criança” (SALTINI, 1997, 
p. 90). O educador deve encorajar as crianças 
a buscar as respostas, a transformações e 
descobertas, fornecendo recursos, materiais 
e caminhos que possibilitem trilhar o caminho 
do novo. A relação que se estabelece com o 

individual e com o grupo como um todo é 
diferente para cada criança e isso deve ser 
respeitado. Deixando que esses aspectos 
amadureçam de acordo com a capacidade 
cognitiva de cada criança. A forma de tratar 
as crianças deve ser igualitária e isso deve 
ser mantido sempre e demonstrado nas mais 
diversas situações, não se deve acusar a 
criança, ela tem que expressar suas ideias e 
praticar sua criatividade. E nos dias de hoje 
é complicado para o educador desenvolver e 
manter uma postura comprometida: Creio que 
nosso grande desafio foi, e ainda é, contribuir 
para que os educandos se constituam em 
sujeitos coletivos autônomos de sua prática 
e, ao mesmo tempo, conseguir que cada um 
deles seja único, singular no universo. Esse 
é o grande sonho de nossos tempos – a 
construção de sujeitos preocupados com o 
coletivo, que construam e sejam respeitados 
em suas singularidades. (KRAMER, 1999 
p. 96). Os assuntos relacionados à criança 
devem ser de interesse do educador, que 
deve propor um ambiente onde seja possível 
trocar informações com as crianças, passar 
as tarefas, entender significados e obter 
conhecimentos. O educador é o mediador 
do mundo moderno, é a pessoa que faz o 
intermédio entre o mundo real e o mundo 
ideal das crianças e jovens, sendo o mundo 
real o que tem as famílias desestruturadas, 
crianças e jovens desprotegidos, mal amados, 
que sofrem violências físicas e psicológicas de 
toda espécie e o mundo ideal que teria famílias 
estruturadas, crianças e jovens protegidos, 
amados, seguros, bem alimentados, etc. 
(ROSSINI, 2005, p. 82). Nesse sentido o papel 
do educador é diminuir a distância entre 
esses dois mundos, e facilitar a aprendizagem 
e o entendimento das crianças, trabalhando a 
confiança, os valores, as responsabilidades, as 
escolhas e os princípios.
  
O ato de educar deve ser completo, 
preparando a criança para a vida a partir de 
uma aprendizagem significativa. O educador 
que motiva e encoraja as suas crianças, 
melhora a autoestima deles, contribuindo 



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

838

assim para que se empenharem para enfrentar 
os problemas de aprendizagem. Essas 
relações de interatividade entre educador 
criança favorecem muito a aprendizagem. O 
papel do educador hoje em dia não é apenas 
informar ou transmitir o saber, mas também 
formar e educar. 

O educador precisa ter tato para lidar com 
as diferenças e respeitar a individualidade 
de cada criança. Tendo consciência de seu 
papel de facilitador da aprendizagem e 
formador de cidadãos, focando nas relações 
que estimulem o prazer para aprender e a 
criatividade das crianças. O educador é uma 
referência para a criança e para conseguir 
manter sua função ele precisa se manter 
atualizado profissionalmente. A formação 
é um fator fundamental para o educador. 
Não apenas a graduação universitária ou a 
pós-graduação, mas a formação continuada, 
ampla, as atualizações e os aperfeiçoamentos. 
Não basta que o educador entenda apenas 
da disciplina que ele leciona, mas sim que 
ele tenha uma visão e entendimento de um 
modo geral. Para que um educador seja bem-
sucedido deve abordar os temas transversais 
e conhecer sua criança.  Tudo o que diz 
respeito à criança deve ser de interesse do 
educador. Ninguém ama o que não conhece, 
e o criança precisa ser amado! E o educador 
é capaz de fazer isso. Para quem teve 
uma formação rígida, é difícil expressar os 
sentimentos; há pessoas que não conseguem 
elogiar, que não conseguem abraçar, que 
não conseguem sorrir. O educador tem de 
quebrar essas barreiras e trabalhar suas 
limitações e as das crianças (CHALITA, 2003, 
p. 164-165). O educador não pode tratar as 
atitudes da criança com indiferença, pois se o 
fizer faltará com a afetividade. Ele deve sentir 
o ambiente e propor atividades que tragam 
paz ao ambiente. A partir desse vínculo que 
a criança cria com seu educador e com as 
pessoas que a cercam é que surge o interesse 
por aprender e nasce a confiança que 
propiciaria o bom relacionamento e o sucesso 
no processo de ensino-aprendizagem. Para 

que se consiga desenvolver a socialização 
dessas crianças são necessários estímulos 
constantes do professor. Quando se fala em 
aprendizagem, devemos pensar nas crianças 
como parte ativa e atuante desse processo, 
e as interferências que essa criança sofrerá 
nesse ambiente te darão suporte emocional 
e intelectual. O educador deve incentivar a 
criança a ter uma vivência humanizadora, 
incentivando a compreensão do outro, a 
busca de boas relações. Nesse contexto, é 
clara a importância das relações sociais e 
afetivas no contexto da aprendizagem e de 
seu desenvolvimento nos quesitos: sociedade, 
cidadania e coletividade.

4. A FAMÍLIA NO PROCESSO 
COGNITIVO

De acordo com Goleman (1995) a vida 
familiar representa a nossa primeira escola de 
aprendizado emocional. O que quer dizer que 
é no ambiente familiar que a criança vai fazer 
suas primeiras interações emocionais e sociais, 
e quando a criança parte do seio familiar 
para o ambiente escolar, a separação pode 
ser dolorosa, pois a criança está acostumada 
a um ambiente, e mudança sempre gera um 
certo desconforto, no entanto, é necessário 
que os pais tenham um diálogo com a criança 
e expliquem que este momento é importante 
para o desenvolvimento dela e que será 
divertido e importante estar na escola, pois é 
o ambiente onde ele irá aprender e que fará 
parte de seu desenvolvimento e crescimento. 
Os laços de afetividade têm origem na 
família, posteriormente na escola e em outros 
ambientes sociais que a criança venha a 
frequentar. A partir dessas relações de afeto 
que a criança constrói a partir de sua vivência 
ela consegue obter melhor interação e um 
melhor desenvolvimento. Com a agitação 
dos dias atuais, e pelo fato de muitos pais 
trabalharem, isso os torna menos disponíveis, 
provocando uma lacuna no aspecto afetivo da 
criança. É necessário que a criança tenha amor, 
carinho, cuidado e proteção por parte dos 
pais, pois muitas crianças que convivem com 
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os pais, pode não receber todos os cuidados e 
afetos que necessita e essa privação materna 
e paterna pode causar danos ao aprendizado 
e convívio da criança no processo de ensino–
aprendizagem. Como encontra-se destacado 
no prefácio de Família e o desenvolvimento 
individual. Repetidas vezes procurei afirmar e 
reafirmar a teoria do crescimento emocional 
da criança, crendo que a estrutura familiar 
deriva em grande parte das tendências para 
a organização presentes na personalidade 
individual. A família possui lugar claramente 
definido naquele ponto em que a criança em 
desenvolvimento trava contato com as forças 
que operam na sociedade. O protótipo desta 
interação é encontrado na relação original 
entre crianças e mãe; relação essa em que, 
por vias extremamente complexas, o mundo 
representado pela mãe pode vir a auxiliar 
ou a impedir a tendência inata da criança ao 
crescimento. Winnicott (1997 p. IX). A criança 
com a sua inocência necessita dos laços 
afetivos para poder progredir, quando convive 
em um ambiente harmônico, recebe amor 
e carinho de seus familiares, ela consegue 
passar esse sentimento adiante e usar isso a 
seu favor em sala de aula, pois dificilmente terá 
problemas de relacionamentos e interação. 
Portanto, a boa convivência familiar é o 
diferencial nesse processo de transição e 
adaptação, os pais antes de tudo devem 
entender a importância da escola na vida da 
criança, estimulando-a e incentivando-a para 
que ela tenha prazer em frequentar a escola, 
e se sinta segura neste ambiente.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Após as leituras conclui-se que as diferenças 
que são inerentes a cada ser humano, 
e que trazem características próprias, 
como facilidades, dificuldades, conteúdos, 
interesses, onde cada característica vai 
influenciar no seu desenvolvimento na escola 
e não existe um padrão de comportamento 
a ser abordado pelo educador, pois o que 
funciona com um criança pode não funcionar 
com o outro, por isso é necessário que o 

educador, procure conhecer suas crianças, 
faça testes com atividades e textos, para 
ver o que atrai a atenção dos crianças e que 
melhor funciona para o seu aprendizado e 
o mais importante que os trate com amor, 
carinho, respeito, igualdade para atingir os 
resultados desejados no processo de ensino-
aprendizagem. Na Escola atual a importância 
de tratarmos a afetividade como ponto chave 
para o desenvolvimento da criança, é que em 
casa, ele vai receber os estímulos emocionais, 
que irão sustentar seus medos, suas dúvidas, 
seus conflitos e que o ajudarão a lidar com 
diversas situações na escola. O fato de a 
família estar presente na vida escolar dessa 
criança, e ensina-la a valorizar as pessoas, 
os princípios e valores para a visa,  resultará 
em um laço de afetividade também com o 
educador, pois a criança confiará que estando 
ali com o educador e as outras crianças, 
terá a oportunidade de brincar, aprender, 
e desenvolver suas habilidades dentro de 
um aspecto cognitivo. O educador  deve 
reconhecer seu papel de extrema importância 
e expectativas tanto dos crianças quanto 
dos pais, e deve estar sempre por dentro de 
novas metodologias, estudando e buscando 
se atualizar, respeitar a bagagem que cada 
criança traz e utilizar isso a favor de suas 
metodologias de ensino, abordando nas 
atividades que deseja realizar com as crianças. 
Os laços de afetividade criados na infância 
vão caminhar com a criança durante todos 
os anos escolares, e principalmente nos anos 
iniciais, pois são a partir desses laços que a 
criança desenvolve a segurança para se sentir 
amada, querida e confiante, enfrentando as 
dificuldades que aparecerem no seu trajeto 
escolar.  A escola é onde a criança pode se abrir 
para a vida, explorados diversas maneiras de 
pensar, de agir, mas acima de tudo faz parte 
do papel de educador, trabalhar princípios 
como o respeito, a igualdade, o amor, e que 
a criança possa desenvolver sua criatividade, 
seu senso crítico, suas percepções, a partir 
de contato com o educador e com outras 
crianças que farão com todo este processo 
de ensino aprendizagem se torne produtivo 
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e possível de ser realizado e que a criança 
possa entender seu papel na sociedade.
 É a afetividade que determina o modo como 
essa criança irá se relacionar com as outras 
e com o ambiente que está, se ela é tímida, 
expressiva, expansiva, alegre, pois está 
relacionada com os pensamentos e maneira 
de agir da criança.
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ARTE CÊNICA, UMA REFLEXÃO PEDAGÓGICA

RESUMO: A arte está presente na vida humana desde os passados mais remotos agregando 
várias formas de expressão.  Este estudo se direciona na arte teatral e procura apresentar 
a importância de seu emprego na educação. Por meio da arte cênica se observa uma 
maior inclusão entre as crianças, e trabalha o desenvolvimento da timidez, da oralidade, da 
autoestima, e da criatividade. A pesquisa fundamenta por meio de uma ampla referência 
de autores e pesquisadores que abordam o teatro como importante no desenvolvimento 
pedagógico. Divide-se em três capítulos, referenciando a origem histórica, a arte cênica no 
Brasil seus conceitos e definições, a inclusão da arte no processo de ensino e os benefícios do 
teatro de fantoche na educação.

Palavras-Chave: Arte Cênica; Educação; Teatro de Fantoche; Criança.
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INTRODUÇÃO

Nos últimos anos o ensino de Artes Cênicas 
ganhou espaço no meio educacional, com 
isso surge à necessidade de um trabalho 
mais acentuado, direcionado para o 
desenvolvimento do educando que busca 
aprendizagem necessária para inteirar suas 
necessidades e compreensão de maneira 
coerente para integrá-lo a sociedade atual.
Segundo Barbosa (1997) o teatro hoje 
é considerado fator importante no 
desenvolvimento humano, e as instituições 
de ensino precisam elaborar métodos de 
adequação para desenvolver este processo 
de ensino de forma a gerar aquisição de 
conhecimentos e que possam ser incluídos 
na grade escolar como prática educacional de 
progresso individual e social, que cada aluno 
necessita para seu desempenho escolar.
A Arte possibilita ao aluno manifestações 
de diversas formas do saber sensível. O 
uso de linguagens artísticas possibilita ao 
aluno criação e recriação de incontáveis 
possibilidades de expressão por meio de sua 
capacidade criadora. Na intenção de obter 
uma prática pedagógica concreta a Arte 
Cênica deve ser desenvolvida de maneira 
organizada, capaz de levar aos estudantes o 
entendimento e a importância dessa disciplina 
como método de ensino e aprendizagem. 
Entre as inúmeras possibilidades de 
expressão e criação, a linguagem da Arte 
Cênica, apresenta de maneira integrada e 
mais complexa diante das demais linguagens 
correntes no mundo da Arte, uma vez que, 
a linguagem teatral desenvolve habilidades 
que possibilitam a expressão por intermédio 
do corpo, sendo este o elemento principal na 
representação da dramaturgia. Este conteúdo 
por ser mais complexo exige do aluno mais 
habilidades, tendo como principal aspecto 
desta linguagem a excelência. 
A Arte Cênica favorece o desenvolvimento 
integrado do aluno, privilegiando não 
somente seu potencial, mas suas emoções, 
seus conhecimentos e a sua subjetividade. 
Este aspecto educacional dá à criança 

momentos possíveis de se ver em outro 
mundo, em que pode ser mostrado aspecto 
de sua personalidade, de seu comportamento 
individual ou com trabalho em grupo. 
Trabalhar o teatro na educação infantil 
incentiva à criança a improvisar, a coordenar 
a socializar, a memorizar, a criar, a ler e ainda 
melhora o vocabulário e sua habilidade oral.
Diante desta percepção sobre o significado e 
a necessidade da Arte Cênica como veículo 
de conhecimento e manifestação cultural, 
este trabalho busca compreender como a arte 
teatral está vinculada as práticas pedagógicas, 
e seu reflexo sobre o desenvolvimento da 
potencialidade das crianças. 

Considerando o trajeto histórico da Arte e 
suas consequências, buscamos investigar 
como essa linguagem está presente e quais 
seus benefícios para a educação. Pretende-
se analisar as ações educativas e suas 
relevâncias no quesito aprendizagem de 
forma a envolver a arte cênica e diagnosticar 
em quais momentos e, como os professores 
desenvolvem esta prática educacional. 
O trabalho é fundamentado em uma análise 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais e em 
autores que contribuem com reflexões sobre 
conceitos e definições desde os primeiros 
momentos da história até a prática pedagógica 
com a arte cênica na educação, busca também 
investigar quais as técnicas utilizadas pelos 
professores em salas de aula. Com base em 
referências bibliográficas buscamos também 
identificar quais contribuições o teatro de 
fantoches agrega a educação e qual a sua 
relação no ensino-aprendizagem.
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ARTE CÊNICA, UMA REFLEXÃO 
PEDAGÓGICA: CONCEITO E 
DEFINIÇÃO

Desde a existência do ser humano na terra 
há indícios da arte e no decorrer da história 
assumiu-se vários aspectos e utilidades, que 
vai desde ilustração até expressar emoções, 
ideias, sentimentos, ou na explicação da 
história do homem. Cada época da história 
houve manifestações artísticas deixadas 
pelo povo em sua existência.  A mais antiga 
manifestação artística catalogada são as 
pinturas rupestres no período pré-histórico. 
Na Grécia e em Roma ainda na antiguidade 
eram classificados como arte: a dança, o 
teatro, a pintura, a música, a oratória e a 
poesia. Assim considera-se que o surgimento 
da arte está relacionado com a evolução do 
homem, tendo como atividade de expressão 
criadora o desenhar, ou pintar e o modelar 
(CRUZ, 2009, p. 16).

Os gregos tinham a arte como à busca pela 
perfeição, eles buscavam na representação 
de suas artes o mais fiel e meticuloso possível. 
Suas obras eram voltadas para o tempo 
presente, a natureza era tida como visão de 
contemplação e sempre representada com 
precisão. A beleza, o amor e o racionalismo 
eram sempre ostensivos na criação. Os 
egípcios tinham na arte a ligação com os 
deuses, com os espíritos. A busca pelo divino 
era padronizada esteticamente por todos os 
artistas em seu processo de criação. Ao esculpir 
nas pedras os egípcios representavam os 
deuses e os faraós em posição de serenidade, 
sem indicar emoção alguma. As figuras 
compostas davam a impressão de majestade, 
de força. Os egípcios destinavam suas artes às 
tumbas e aos mortos, pretendiam traduzir nas 
esculturas a ilusão de imortalidade, devido ser 
fixados pela vida após a morte (CRUZ, 2009, 
p. 16).

 A igreja católica com seu crescimento e 
domínio significativo, intervia para reprimir as 
ciências, os estudos e as produções artísticas, 

com o intuito de favorecer o cristianismo. 
Segundo CRUZ (2009, P. 16) “sendo toda 
produção que não seguisse tal rigor temático 
e ideológico duramente suprimido”.
 
Nesse período houve um domínio da 
arte bizantina, uma arte cristã do império 
romano do oriente que abrangia arquitetura 
(cúpula), pintura e mosaico com caracteres 
bidimensionais e simbolismo. Além da arte 
gótica e românica, otoniana, dentre outras 
(CRUZ, 2009, P. 16-17).
 
Segundo a autora com o Renascimento houve 
a transição da Era Medieval para a Moderna. 
Este período da baixa idade Média foi marcado 
por transformações e conspirações contra a 
Igreja o que galgou a libertação intelectual 
e cultural. Artistas mesmo os financiados 
pela Igreja Católica ocultavam em suas obras 
diversos conhecimentos como a metafísica e 
astrologia.  Estes artistas contribuíram para 
estudos posteriores relacionados à anatomia, 
mecânica, hidráulica dentre outras áreas do 
conhecimento humano e para o surgimento 
da Modernidade: 
 
 Nesse movimento renascentista, artistas 
como Da Vinci, Botticelli, Michelangelo e 
Rafael lideraram um resgate estético ao 
período clássico da arte antiga, inspirando-se 
nos gregos e seu antropomorfismo, e de certa 
forma, também o simbolismo e gnosticismo 
e suas pinturas assumem aspectos ainda 
mais elevados, enquanto o conhecimento e 
as ciências começam a aparecer novamente, 
mesmo ainda sendo suprimidos (CRUZ, 2009, 
P. 17).
 
Fonterrada (2008) relata que a partir do século 
XVII surge na Europa à modernidade, que logo 
ganha proporções mundiais. A Idade Moderna 
é marcada pelo pensamento cartesiano no 
qual atitudes de reflexão, busca pela verdade, 
questionamento constante, deixa de lado 
a era medieval e sua obscuridade. Nesse 
contexto o homem passa a ser considerado 
o centro do Universo. Os artistas rompem as 
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tradições anteriores, passam a se expressar de 
novas formas, a razão é valorizada e assumem 
uma natureza racional e real.
 
 No Brasil esse processo de modernização 
se deu de uma forma muito particular 
acompanhando o movimento de reinvenção 
estrutural estética, o grande responsável pelo 
modernismo no Brasil foi Villa Lobos, que 
trouxe uma tendência folclórica e regionalista 
para sua música, rompendo com a estética 
europeia, e criando algo genuinamente 
brasileiro, ao passo que Carlos Gomes 
seguia fielmente a influência europeia, 
principalmente de Beethoven. Villa Lobos 
juntamente com Tarsila do Amaral (nas artes 
plásticas), Oswald de Andrade (na poesia) e 
Glauber Rocha (cinema), entre outros criaram 
o modernismo no Brasil que veio também a ter 
grande impacto e absorção em todo o mundo. 
Em consequência veio o pós-modernismo 
através da qual as fronteiras estéticas se 
desfazem novamente (CRUZ, 2009, P. 18).
 
Com o pós-modernismo formam as tendências 
de mercado e a Arte passa a ser um produto 
valorizado, o que acarreta na formação de 
uma indústria de extensão mundial em caráter 
cultural, segundo Cruz (2009).
  A Arte tem a visão como crucial no processo 
de apreensão e avaliação a uma determinada 
representação imaginária ou real de mundo. 
Está relacionada com a venustidade, a 
sensibilidade estética e a criatividade que 
o indivíduo possui capaz de manifestos e 
criações de obras atraentes e agradáveis 
de ver.De acordo com o dicionário Houaiss, 
a palavra se origina do Sânscrito e significa 
“capacidade de dominar a matéria, ideia 
básica (ajustar, moldar)”, sendo esta uma 
ação transformadora que o homem realiza. 
Segundo os latinos artis ou ars significa 
maneira de agir ou ser, habilidade que se 
adquire ou algo natural. Assim considera-se 
arte todo conhecimento técnico de fabricação 
humana CRUZ, 2009, p. 17).

De acordo com a época ocorrem mudanças 
no contexto da Arte, formas diversas surgem 
em acordo à necessidade e a motivação 
de cada civilização ou tempo. No entanto 
seu conteúdo original permanece que é a 
capacidade de lidar com produtos, sendo por 
meio de métodos ou materiais com o uso de 
conhecimentos essenciais se dão forma a 
expressões, sentimentos e ideias.
Segundo os antropólogos a Arte possui 
variados conceitos, ela é parte da cultura de 
uma nação, assim cada nação tem sua arte 
desenvolvida relacionada à cultura local. 
Mello (2001, p. 430) diz que “O que é belo 
para determinado povo pode não sê-lo para 
outros. Em suma, negar tudo isso é negar à 
arte sua condição de atividade cultural e 
social”: 
 
 A arte aparece em todos os povos de todos 
os continentes em todas as épocas. A arte 
é a necessidade humana de se expressar 
de se comunicar com seu deus, com seus 
semelhantes consigo mesmo, criar e mostrar 
seus mundos, mas seu desenvolvimento, como 
arte, depende da sociedade, do ambiente no 
qual o sujeito sonhante está imerso (MENDES 
e CUNHA, 2004 p. 80).
 
Após o romantismo a ideia sobre arte 
foi alterada, o que antes era reduzido à 
especialidade de lidar com tal atividade, 
entendido como produto de atividade artística, 
passou a ser valorizada pelo sentimento em 
nível superior ao conhecimento técnico.

                         A concepção de arte de Platão repousa 
na própria concepção da reminiscência, isto 
é, na ideia de que o mundo real é a cópia ou 
simulacro do mundo ideal. Nesse caso a arte 
sendo uma espécie de cópia do mundo real 
(da natureza e da natureza transformada pela 
cultura) seria inferior a este e este por seu 
turno inferior ao mundo ideal (MELLO, 2001 
p. 427-428).
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Conforme Mello (2001) a arte se rompeu 
com o princípio platônico e passou a ser vista 
como escola especial da consciência humana. 
Para Platão a arte não era considerada uma 
manifestação plena da ideia, segundo sua 
teoria objetos modificados naturalmente 
eram referência de originalidade, algo 
modificado pela mão do homem não capta 
a forma original da ideia com fidelidade, 
sendo de um nível inferior de projeção. 
As modificações realizadas pelo indivíduo 
teriam da ideia original, somente o material 
a ser usado, como tecido ou madeira, e sua 
função no olhar de Platão é secundário com 
significado estético ou prático. 

A Arte não possui uma linha de obediência 
fixado na razão ou na lógica, nela é 
permitido tudo, ela esculpiu um universo 
de possibilidades em que tudo é rompido e 
recriado: 
 
  Ela reproduz as ideias eternas apreendidas 
mediante pura contemplação, o essencial e 
permanente de todos os fenômenos do mundo, 
e conforme a matéria em que ela reproduz, 
se constitui em artes plásticas, poesia ou 
música. Sua única origem é o conhecimento 
das ideias; seu único objetivo, a comunicação 
deste conhecimento (SCHOPENHAUER 
1991, p. 17).
 
A Arte em seu dinamismo possui uma 
variedade de conceitos, nos quais sua 
manifestação tem como base os primórdios 
de um povo por meio de seu olhar, de sua 
cultura e de seu tempo.  Schopenhauer (1991, 
p. 25) ressalta que “o artista nos permite 
contemplar o mundo por seus olhos”.
O ensino de Arte no Brasil iniciou-se com 
a vinda da família real, com o intuito de 
adequar as necessidades da corte portuguesa 
que se instalava no país. Várias instituições 
foram construídas principalmente no Rio de 
Janeiro, sede do governo da época. No século 
XVII chega ao Brasil a Missão Francesa, em 
1826 é efetivada a primeira escola de Artes 
no país com sede no RJ. A partir deste 

momento surgiram novas instituições de 
Ensino Superior, no entanto várias destas não 
objetivavam e ainda não objetivam formar 
profissionais para atuar como educador de 
Arte nas escolas.

Em 1973 foram publicados os parâmetros a 
ser aplicado na formação de professores de 
Licenciatura em Educação Artística. O número 
de instituição que oferecia a formação era 
insuficiente diante da demanda que estava 
em expansão na época, este fato acarretou 
consequências graves conforme respalda o 
autor:
                     
Sem profissionais suficientes para atuar 
neste novo curso e sem controlar a qualidade 
de ensino que era oferecido, os cursos de 
Licenciatura em Arte foram se desenvolvendo, 
desde sua origem, com muitas deficiências 
e carências, problemas que, ainda hoje, 
são percebidos em muitas instituições 
que oferecem esta modalidade de ensino 
(FRANCO, 1998,39).
 
A formação na área seguia o modelo de 
outras licenciaturas com estrutura de 
formação rápida, com dois anos de duração. 
Os professores formados neste período não 
obtiveram conhecimento suficiente para 
atuar com Educação de Arte na educação 
básica. Por um longo período o curso de Arte 
era voltado para o tradicionalismo. Algumas 
exceções como UNICAMP (Universidade de 
Campinas), USP (Universidade de São Paulo) 
entre outras, mantinham o curso com duração 
de quatro anos.
Segundo Coutinho (2002) em 1980, 
evidencia o fracasso das licenciaturas curtas 
e começa então a discutir sobre o assunto. 
A autora ressalta que a Licenciatura em Arte 
passou por um processo avaliativo, buscando 
adequar aos PCN’s para ministração de aulas 
no Fundamental e Médio, e de acordo com 
os Referenciais Curriculares para o ensino de 
aula na Educação Infantil seguindo as normas 
da LDB 9394/96.
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De acordo com a autora ainda existem 
estilhaços dos cursos antigos de Licenciatura 
em Artes no momento atual, mesmo com toda 
preocupação de repensar na grade curricular 
na formação acadêmica. Ela afirma que:
 
  Para que haja uma efetiva atualização na 
concepção dos currículos se faz necessário 
um maior compromisso dos educadores em 
arte envolvidos no processo... A questão é 
complexa e não se solucionará apenas com 
novos modelos e padrões, pois envolve 
posturas conceituais dos sujeitos envolvidos, 
postura definida por matizes ideológicos 
(COUTINHO, 2002,155).
 
Segundo Franco (1998) três dimensões podem 
ser observadas para aprimorar questões 
teóricas do ensino num entendimento crítico 
e criativo: O saber Arte; o saber fazer Arte 
e o saber ensinar Arte. No entanto duas 
outras dimensões podem ser acrescentadas 
e deveriam ser referência na formação do 
educador de Arte. A política como eixo central 
visando o desenvolvimento consciente crítica, 
com capacidade reflexiva para atuar numa 
sociedade democratizada. Outra dimensão 
a ser acrescentada é iniciação científica, esta 
contempla formar educadores pesquisadores.
A Arte na escola é um fator desencadeante 
que concentra desenvolver cultura, 
conhecimento, criatividade, sensibilidade 
e liberdade de expressão. Por meio deste 
ensino é possível trazer para o aluno a análise, 
a observação e a reflexão do mundo em sua 
volta. 

INCLUSÃO DA ARTE NO PROCESSO 
EDUCACIONAL

Para a educação infantil segundo o Referencial 
Curricular Nacional (RCN), é composto de três 
volumes. Leite Filho (2001) relata que este 
documento apresenta sugestões essenciais 
aos professores que atuam na educação 
infantil, porém o documento a que se refere 
não possui caráter obrigatório, cabe à equipe 
pedagógica querer ou não incorporar as 

propostas por ele apresentadas.
Segundo o RCN (BRASIL, 1998) a educação 
infantil deve proporcionar as crianças 
acessibilidade cultural contribuinte para o 
seu desenvolver e sua interação social. De 
acordo com este documento a construção 
da identidade da criança é fundamentada 
no desenvolvimento emocional, afetivo e 
cognitivo e somente a educação embasada na 
interação social contribui para este processo.
Publicado em 1998, pelo MEC (Ministério da 
Educação e Cultura), o RCNEI (Referencial 
Curricular Nacional da Educação Infantil) 
tem como objetivo ser material de natureza 
instrumental e didático, sendo opcional a 
instituição incluir por integral ou agregar a 
outras propostas de ensino. Composto por 
três volumes (volume I – Introdução, volume 
II – Formação Pessoal e Social, volume III – 
Conhecimento de Mundo).

Observam-se na terminologia utilizada pelos 
RCNEI termos como meio e suporte. Suporte 
é o material utilizado para desenvolvimento 
de um determinado trabalho (cartolina, isopor, 
etc.), e meio é o instrumento utilizado para tal 
finalidade (pincel, lápis, borracha, etc.), sendo 
estes termos específicos de conhecimento do 
profissional de Arte.

O educador que ministra Arte na educação 
infantil não possui formação na área específica, 
sendo ele um professor polivalente, ou seja, 
com formação em pedagogia. Conforme o 
documento RCNEI o professor polivalente 
deve ter conhecimento de conteúdos diversos, 
que vão desde cuidados básicos essenciais 
até conteúdos específicos do conhecimento, 
contendo uma formação profissional bastante 
ampla. (BRASIL, 1998).

A formação do professor polivalente 
expressa o pensamento de redução na 
pseudoformação, e é quase impossível ter 
conhecimento assimilado de diversas áreas 
educacionais. No entanto é aceitável afirmar 
que a formação do educador polivalente 
possui apenas informações extrínsecas e 
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mastigadas das variadas áreas de ensino. No 
entanto ao ler o documento, o Referencial 
presume a existência de um docente com alta 
qualificação, capaz de compreender diferentes 
nomenclaturas, com capacitação para 
moldar determinadas práticas educacionais 
e refletir sobre estas diariamente, ou seja, o 
documento apresenta um pouco distante da 
realidade uma vez que esta área educacional 
ainda necessita de atenção.

Segundo o RCNEI a conceituação de Arte 
se dá como “linguagem, portanto uma das 
formas de expressão e comunicação humana, 
o que, por si só, justifica sua presença no 
contexto da educação, de modo geral, e na 
educação infantil, particularmente” (BRASIL, 
1998, P. 85). Conceituar Arte como linguagem 
é entendido que nela há um elemento de 
comunicação, em que todas as dramatizações 
artísticas comunicam algo aos indivíduos 
espectadores.

Adorno (1986) o ensino de Arte não deve 
se limitar em como ensinar e sim em o que 
deve ser ensinado aos alunos, de modo a 
possibilitar o uso do pensamento.
Segundo o Referencial o ensino de Arte deve 
ser articulado e embasado nos seguintes 
dados: 

Fazer artístico: produção de trabalhos de arte 
realizados pelas crianças, a fim de propiciar o 
desenvolvimento de um percurso de criação 
pessoal;

Apreciação: observação das obras, 
articulando tanto os elementos da linguagem 
artística quanto os materiais e suportes 
utilizados pelos artistas. Visa a desenvolver, 
por meio de observação, reflexão e prazer, o 
reconhecimento, a análise e a identificação 
de obras de arte e de seus produtores;
Reflexão: considerada tanto no fazer artístico 
como na apreciação. É um pensar sobre 
todos os conteúdos do objeto artístico, 
compartilhando perguntas e afirmações que 
a criança realiza instigada pelo professor, no 

contato com suas próprias produções e as 
dos artistas (BRASIL, 1998, V. III P. 91).
 
De acordo com esses aspectos a finalidade 
do ensino de Educação Artística na Educação 
Infantil é formar indivíduos conhecedores da 
linguagem da Arte e sensível ao mundo. Assim 
entende que as escolas de educação infantil 
têm a obrigação de garantir por meio de 
práticas educacionais oportunidades para que 
seus alunos sejam preparados e capacitados 
para ampliar seus conhecimentos.

O documento orienta os educadores da 
educação infantil para criar oportunidades 
nas quais as crianças possam descobrir e 
explorar com liberdade vários materiais 
como giz de cera, lápis, carvão, papel entre 
outras inúmeras variedades. Segundo os 
RCNEI imagens, histórias ou fatos do dia a 
dia aumentam as possibilidades das crianças 
enriquecerem seus trabalhos com temas 
vivenciados.

No que diz respeito à avaliação pedagógica o 
documento informa que deve ser formativa, 
desviando de julgamentos como certo ou 
errado, feio ou bonito. O professor deve 
avaliar com ênfase em fornecer elementos 
necessários para adequar a prática e melhor 
estruturá-la.

De acordo com o RCNEI, (BRASIL, 1998) o 
educador deve garantir à criança compreensão 
e conhecimento as diversas formas de 
produção artística. Deve possibilitar aos 
educandos o uso de diferentes materiais, 
respeitar as diferentes concepções de 
pensamento de cada criança e entusiasmar as 
crianças a trocarem experiências.
Inserir a Arte nas séries iniciais possibilita o 
contato e a apoderação do conhecimento 
referente à Arte por várias camadas da 
sociedade, o que favorece uma maior expansão 
deste conteúdo beneficiando a inserção em 
reflexões e discussões. Este ensino favorece 
o compreendimento de elementos ligados 
a obras, exigindo um esforço do indivíduo 
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relacionado nesse processo pedagógico.
É importante lembrar que na educação infantil 
se aplica todas as diretrizes e princípios 
voltados para a educação num todo, pois 
ela constitui a primeira fase da educação 
básica. Assim segundo a LDB 9.394/96 art. 
1° “A educação escolar deverá vincular-se 
ao mundo do trabalho e a prática social”. 
Art. 2° “a educação tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho”. Tais fatos levam 
ao entendimento de que o conhecimento 
em Arte visa à integração social no contexto 
produtivo
 

Arte Segundo os PCN’s
 
Para Paulo Freire (1996) ensinar não consiste 
apenas em transmitir conhecimentos, mas sim 
criar possibilidades de produzir e construir. 
O autor defende que estas capacidades só 
podem ser adquiridas com o envolvimento 
de todos no processo prático da educação, 
buscando algo consciente e concreto de 
envolver a sociedade no entendimento de 
criação e numa prática educacional positiva 
para este desejado processo.

Os PCN’s consideram fundamentais a 
polivalência das linguagens no currículo 
escolar. No documento PCN de Arte considera 
princípio de formação para cidadania não 
apenas o teatro mais outras linguagens 
artísticas, a dança, a música e artes visuais. 
Argumentam que a polivalência de linguagens 
é essencial no currículo escolar. A instituição 
de ensino tem como responsabilidade decidir 
qual modalidade artística irá trabalhar qual 
momento mais adequado para desenvolver o 
estudo e o tempo de cada uma das atividades 
curriculares

Segundo o PCN de arte, o educador deve 
capacitar seus alunos de maneira que possam 
dominar com mais qualidade as linguagens 
artísticas, na realização de trabalhos individuais 
ou em grupos com autonomia. De acordo 

com o documento as crianças irão adquirir 
o saber artístico ao desenredar proposições 
e argumentos pessoais relacionados a teoria 
e a prática já adquirida e construída. Assim 
como também eles reconhecerão com mais 
percepção que existe apresentação do 
contexto histórico social e assinatura pessoal 
nos trabalhos artríticos

Para os PCN cabe ao educador o auxílio 
aos alunos para que possam identificar o 
posicionamento de comunidade no contexto 
de produção cultural, com posicionamentos, 
interpretações e comparações das variadas 
produções artísticas da região, e de outras 
regiões. Com essas informações as crianças 
passam a estabelecer conexões entre os 
trabalhos na escola e a cultura extraescolar.
O PCN aponta que as instituições de ensino 
que trabalham com crianças de 0 a 3 anos 
devem garantir oportunidades para que as 
mesmas sejam capazes de:
 
Ampliar o conhecimento de mundo que 
possuem, manipulando diferentes objetos 
e materiais, explorando suas características, 
propriedades e possibilidades de manuseio e 
entrando em contato com formas diversas de 
expressão artística;

Utilizar diversos materiais gráficos e plásticos 
sobre diferentes superfícies para ampliar suas 
possibilidades de expressão e comunicação 
(BRASIL, 1998, v. 3, P. 95).
 
Para as crianças de 4 a 6 anos devem 
aprofundar e ampliar os conhecimentos 
obtidos anteriormente e gerar oportunidades 
para que possam:
 
Interessar-se pelas próprias produções, 
pelas de outras crianças e pelas diversas 
obras artísticas (regionais, nacionais ou 
internacionais) com as quais entrem em 
contato, ampliando seu conhecimento do 
mundo e da cultura;
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Produzir trabalhos de arte, utilizando a 
linguagem do desenho, da pintura, da 
modelagem, da colagem, da construção, 
desenvolvendo o gosto, o cuidado e o respeito 
pelo processo de produção e criação (BRASIL, 
1998, v. 3, p. 95).
 
A partir da didática do teatro a criança pode 
ter um desenvolvimento mais significativo. É 
na escola que a criança é estimulada a explorar 
e conhecer o mundo, se socializar com outras 
crianças e aprende a compartilhar e dividir 
seus brinquedos e a atenção das pessoas 
com as quais convivem e também aprendem 
a conviver com a diversidade. Diante desses 
argumentos é importante que a escola tenha 
uma proposta de ensino que desenvolva 
a atividade teatral como instrumento de 
desenvolvimento da criança na sociedade 
e por esse meio despertar na criança um 
olhar de cidadão consciente e crítico. Nesse 
sentido o teatro tem importante destaque na 
formação da identidade da criança enquanto 
aluno, e segundo Os PCN’ de Artes:
 
 A criança, ao começar a frequentar a escola, 
possui a capacidade da teatralidade como um 
potencial e como uma prática espontânea 
vivenciada nos jogos de faz-de-conta. Cabe 
à escola estar atenta ao desenvolvimento no 
jogo dramatizado oferecendo condições para 
o exercício consciente e eficaz, para aquisição 
e ordenação progressiva da linguagem 
dramática. Deve tornar consciente as suas 
possibilidades, sem a perda da espontaneidade 
lúdica e criativa que é característica da criança 
ao ingressar na escola (PCN: Arte, P. 84).
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo 
analisar a importância da Arte Cênica no 
desenvolvimento educacional. No decorrer da 
pesquisa evidenciou claramente a importância 
não somente no aspecto progressista das 
várias formas de expressão, mas também 
no desenvolvimento criativo, oral e motor e 
como principal aspecto a socialização.

O trabalho possibilitou conhecimento 
avaliativo e técnicas metodológicas de ensino 
que auxiliam e podem ser inseridas e utilizadas 
no processo de implantação de Artes Cênicas 
na grade de ensino.

O Referencial atual, elaborado segundo uma 
visão pragmática, com o intuito de atender os 
interesses de uma época capitalista, adoram 
a natureza útil e racional das disciplinas, um 
útil que porventura não ultrapassa a acepção 
prática do termo, no entanto se ampliarmos 
essa definição para além do conveniente 
pode verificar o quanto a Arte pode ser útil 
para melhorar os resultados educacionais.
Considerando a divisão de trabalho como fator 
decisivo, em que os indivíduos cada vez mais 
estão especializados, a Arte é uma maneira de 
alforriar a totalidade do homem, totalidade 
esta que abrange as várias extensões humanas: 
cognitiva, social e afetiva, numa conexão de 
integridade racional e emocional, afetivo e 
cognitivo, subjetivo e objetivo, fragmentando 
as funções do pensar, do olhar e do falar, 
assim as pessoas são incapazes de dar o seu 
melhor, sendo fragmentos impossibilitados 
de construir a sua totalidade.

A educação atual é preciso ser repensada 
sob uma nova perspectiva, é preciso ser vista 
e considerada em sua estética como lúdico, 
contrariando os princípios da sociedade 
capitalista e social. No entanto pouco se vê 
dessa experiência lúdica e estética, é algo que 
não está presente no cotidiano do profissional 
e do aluno em razão de exigências do enérgico.
A educação em Arte não deve levar em 
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consideração somente como um meio para 
outras áreas educacionais. O conhecimento 
em Arte deve ser considerado como finalidade 
para si somente, como uma interação 
carregada de peculiaridade com objetivos 
próprios fundamentados numa estética que 
vai além dos muros da escola. Arte é um 
trabalho de criação, um pensar de emoções 
específicas produzidas pelo homem. Este 
conteúdo deve ser visto como atividade 
estética, de ensino criador com integração 
entre aprendizagem racional e estética que 
vão além do ensinamento de Educação 
Artística.

Por meio desta reflexão e considerando a Arte 
como via de acesso ao conhecimento pensante 
e criador possível de causar experiências 
singulares, no indivíduo frente à sociedade, 
este trabalho dentre todas as formas de Arte 
apresentou os efeitos causados pela Arte 
Cênica no ambiente educacional. No entanto 
dentre as várias modalidades de artes cênicas 
destaca-se o teatro de fantoches devido à 
riqueza de conteúdo, beleza e história dos 
mesmos.

A origem histórica dos fantoches destaca 
seu valor em diferentes áreas e culturas, no 
entanto todos com as mesmas semelhanças. 
Reconhecer que o trabalho com fantoches 
em Artes Cênicas pode ser um instrumento 
de aprendizado de forma lúdica e que ao 
inserir nas aulas teatrais instiga a criatividade, 
a imaginação, os movimentos motores, 
causa melhora na oralidade e ainda auxilia 
o trabalho do educador com seu educando 
pode considerar que a educação artística traz 
equilíbrio psicológico e físico.

Arte é a mais importante concentração de 
conhecimento no processo de ensino, é o 
equilíbrio entre o homem e o mundo até 
mesmo nos momentos mais críticos. A Arte 
engloba um vasto tipo de conhecimento e 
visa à criação de significações exercitando a 
constante oportunidade de transformação 
do indivíduo. As atividades em Artes Cênicas 

entrelaçam com as habilidades sensório-
motores fundamentais para desenvolver os 
movimentos, o raciocínio, as ações, a oralidade 
e integração com a sociedade sensório-motor 
da criança.
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A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO NA PROFISSÃO DOCENTE

RESUMO: Este artigo visa abordar o papel do educador, os desafios e a importância da 
atualização de sua formação, a fim de conduzir o processo de aprendizagem de maneira 
mais atrativa e prazerosa, diversificando sua forma de ensinar, para que o educando tenha 
a compreensão do conhecimento, descrevendo como precisa que o educador tenha uma 
prática reflexiva, seus deveres e alguns de seus direitos e a formação adequada dentro das leis. 
Qualquer profissão exige de seus profissionais uma formação constante, tendo em vista que 
o mundo está em constante evolução, sendo então necessário acompanhar tais mudanças, 
buscando atualizar-se e aprimorar-se dia após dia. O Educador deve manter vivo dentro de 
si a chama da curiosidade e a busca constante pelo aperfeiçoamento, lendo livros, revistas, 
publicações e matérias relacionadas à Educação, buscando participar de cursos, congressos, 
seminários, entre outros.

Palavras Chave: Aprendizagem; Docente; Educação; Formação.
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INTRODUÇÃO

O trabalho trará o papel do educador, e a importância da atualização da formação do educador, 
numa formação continuada, descrevendo um pouco sobre as diversas inteligências 

Dentro do trabalho será tratada uma forma prática reflexiva do educador, no qual deve 
organizar, aplicar, refletir, registrar e avaliar a sua forma de trabalho, em conjunto com seus 
colegas, para à partir de seus apontamentos rever o que não deu certo, transformando sua 
forma de agir e de transmitir conhecimento. Será tratado por último sobre a formação dentro 
das leis, dos seus deveres e de uma proposta pedagógica no ensino básico. Os objetivos deste 
trabalho é fazer uma apresentação sobre a história educacional brasileira e o quanto ela mudou 
no decorrer dos anos, comentando sobre as leis que regem o nosso sistema educacional 
brasileiro e qual o papel do professor dentro da escola.
O objetivo geral é descrever um pouco sobre as leis que vigoram no Brasil e determinam os 
procedimentos dentro das secretarias estaduais, municipais e dentro das escolas, percebendo 
um pouco as mudanças que ocorreram durante os anos e refletir se há como mudar para 
melhor.

Precisamos acompanhar as mudanças das Leis que amparam a educação brasileira, bem como 
saber como podemos aplicá-la, devemos transmitir aos pais de alunos, aos colegas de trabalho 
e à todos que buscam o saber todos os direitos que está em Lei, não deixando de lado os 
deveres, formando assim uma sociedade mais igualitária, mais justa e menos analfabeta.

O professor tem o papel de ensinar, mas também precisa fazer com que seus alunos consigam 
pensar, formular ideias, analisar situações, resolver problemas e acima de tudo criar um senso 
ético, com intuito de construir pessoas politicamente corretas, sabendo fazer escolhas, para 
fazer com que o seu futuro e o futuro da sociedade seja cada vez melhor. Esse trabalho se 
justifica a partir do momento que como educadora é necessário saber sobre essas leis e fazer 
com que elas se cumpram dentro das escolas, tanto da rede pública quanto da privada. Muitos 
jogam a culpa em cima dos professores, mas não percebem que nossas leis deixam uma brecha 
muito grande, para que a educação venha caindo a qualidade, fazendo cada dia mais pessoas 
alfabetizadas, mas com um nível muito baixo de aprendizagem, eles sabem ler, escrevem seus 
nomes, ou melhor assinam e não compreendem o que leu e nem sabem escrever direito  
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O PAPEL DO EDUCADOR

Quando pensamos em educadores, logo nos 
vem em mente o papel do professor e dos 
nossos pais (ou responsáveis), que são as 
figuras mais importantes nesse nosso processo 
de formação de conceitos, construção de 
conhecimento, pois são grandes referências 
(BRASIL, 2018).

Levando em consideração a Teoria 
interacionista (Piaget), todo o conhecimento 
é uma construção, construção esta que vai 
sendo elaborada desde a infância, por meio 
de diversas interações do sujeito com os 
objetos que procura conhecer, podendo ser 
eles do mundo físico ou cultural. Ou seja, 
o conhecimento se dá, a partir das ações e 
interações do sujeito com o ambiente em que 
vive.

O desenvolvimento humano é influenciado 
pelos diferentes fatores: hereditariedade, 
ambiente, crescimento orgânico e maturação, 
porém essas influências estão presentes de 
diferentes modos, ao longo de todo o ciclo 
de vida.Cada idade tem suas características 
próprias, referentes ao aspecto físico-
motor, a organização intelectual-cognitiva, 
as características afetivo-emocionais e 
aos aspectos sociais. Sendo assim para a 
construção de qualquer projeto pedagógico, 
de qualquer intervenção educativa é 
fundamental considerar essas diferenças 
(BRASIL, 2018).

Segundo Vygotsky, na área do desenvolvimento 
da aprendizagem, ele destaca o conceito de 
Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP). 
Para isso destaca a Zona de Desenvolvimento 
Potencial, que é a capacidade de aprender com 
a outra pessoa, Proximal, que é a distância do 
que a criança faz sozinha e o que ela é capaz 
de fazer com a intervenção de um adulto 
(distância entre o nível de desenvolvimento 
Real e o Potencial). 

Os processos de aprendizagem e 
desenvolvimento estão inter-relacionados, 
a aprendizagem interage com o 
desenvolvimento. É relevante que o educador 
crie condições e oportunidades para a 
aprendizagem a partir da teoria interacionista, 
pois a criança vai aprendendo, construindo o 
conhecimento, enfrentando o desconhecido, 
explorando o meio, o objeto, se adaptando, 
voltando a se equilibrar, criando uma nova 
visão de mundo, podendo observar novas 
possibilidades, e assim se deparar com novos 
objetos, situações, para continuar esse ciclo 
de adaptar-se e equilibrar-se. Para isso, 
tanto a escola quanto a família, têm um 
importante papel nessa construção, pois em 
ambos, acontecem constantemente grandes 
interações e precisamos dar o “espaço 
necessário” para que isso aconteça (BRASIL, 
2018).



Revista Educar FCE - 24 ª EDIÇÃO - NOVEMBRO/ - 2019

857

Podemos também mencionar “Os quatro 
pilares da Educação”, que são conceitos de 
fundamento da educação ao longo da vida, 
baseados no Relatório para a UNESCO (da 
Comissão Internacional sobre Educação para 
o Século XXI), elaborada por uma equipe 
coordenada por Jacques Delors. Nele trata-se 
de propor uma educação de qualidade, trazendo 
para a contemporaneidade, parâmetros 
necessários para o desenvolvimento do 
processo de ensino-aprendizagem (BRASIL, 
2018).

Os quatro pilares da Educação são os 
seguintes:
 
Aprender a conhecer (dominar os 
instrumentos do conhecimento, estudando 
em profundidade. Aprender a aprender, 
para que as oportunidades que vão sendo 
oferecidas pela educação ao longo da 
vida sejam aproveitadas, ou seja a pessoa 
beneficie-se delas);

 Aprender a fazer (não refere-se apenas a 
qualificação profissional, e sim a competência 
que a torna apta a enfrentar várias situações, 
ou seja, agir sobre o meio em que está inserido 
e trabalhar em equipe);

Aprender a conviver (preparar-se para o 
gerenciamento de conflitos, participando e 
cooperando nas atividades humanas de uma 
forma geral); 
Aprender a ser (trata-se do desenvolvimento 
da personalidade individual e da progressão 
da capacidade de autonomia, discernimento 
e responsabilidade pessoal), (BRASIL, 2018).
 
A utilização desses conceitos pode gerar 
boas relações no âmbito da criatividade, 
construtivismo e solidariedade. Uma 
experiência de formação que se faz em uma 
prática social de ensino-aprendizagem, de 
ensino e pesquisa, que implica todos os sujeitos 
vinculados direta ou indiretamente à instituição 
educacional, que inclui vivências subjetivas e 
sociais, conhecimento e atividades, em que se 
manejam conteúdos e processos disciplinares 
e interdisciplinares, em realizações teóricas 
e práticas, explícitas e implícitas, didáticas 
e organizacionais, sistêmicas e subjetivas, 
cognitivas, emocionais e comportamentais, 
endógenas e exógenas, éticas e estéticas, 
instituídas e instituintes, conservadoras 
e inovadoras, interativas, integradas, em 
ambiente de inovações tecnológicas, que tem 
como objetivo, a construção da autonomia 
dos sujeitos implicados, no mundo das suas 
subjetividades, diferenças, culturas, trabalho 
e cidadania (BRASIL, 2018).
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A IMPORTÂNCIA DA ATUALIZAÇÃO 
DA FORMAÇÃO DO EDUCADOR

Estamos em um período de grandes 
mudanças, devido ao ritmo acelerado da 
revolução tecnológica, o qual causou grande 
impacto na sociedade como um todo. No 
âmbito da educação, a incorporação das 
tecnologias digitais, traz várias implicações.
Autores afirmam que, na atualidade, o bem-
estar humano está associado ao acesso à 
informação, pois o mesmo potencializa as 
relações de poder e dominação nos grupos 
sociais de hoje. 

Vivemos a era do acesso à informação, ao 
conhecimento, ao saber. Os alunos de hoje 
em dia, pertencem a uma geração digital 
virtual (geração “homo zappiens” ou dos 
“nativos digitais”), geração esta que se 
movimenta com rapidez e facilidade, acesse 
uma variedade grande de informações 
com várias possibilidades de se comunicar 
e interagir, geração esta que requer do 
docente o desenvolvimento de um conjunto 
de competências fundamentais indo além 
do campo específico do conhecimento, da 
sua área de atuação, incluindo competências 
didático-pedagógicas aliadas às competências 
tecnológicas-digitais (BRASIL, 2018).

O uso das novas tecnologias de informação 
e comunicação, vem crescendo nessa nova 
geração, ou seja, o educando tem acesso rápido 
a notícias, novidades, seja via TV ou internet, 
podendo ser acessada via smartphone e em 
tempo real. A escola precisa estar atenta, 
para estar informada dos acontecimentos, 
para assim poder contextualizar a realidade 
da escola com a realidade desses educandos, 
ou seja, aproximá-la de seu dia-a-dia, co-
relacionando com situações que eles 
vivenciam ou possam vivenciar, fazendo com 
que esta experiência em sala de aula se torne 
prazerosa (BRASIL, 2018).

Segundo Paulo Freire, ensinar exige respeito 
aos saberes dos educandos, ou seja, deve-se 
aproveitar a experiência que têm os alunos, em 
viver em determinada situação, por exemplo 
uma área descuidada pelo poder público e 
discutir sobre a poluição e outras situações 
que por consequência eles vivenciam em sua 
região, de forma a associar a realidade concreta 
com o conteúdo da disciplina que se ensina. 
Diante da nova era digital, questiona-se, no 
que se refere a eficácia educacional, o uso 
de livros, pois com frequência é considerado 
um meio de comunicação desinteressante, 
questiona-se também a utilidade dos 
professores como agentes de ensino e das 
propostas curriculares, fazendo com que os 
alunos troquem a investigação bibliográfica 
por informações superficiais dos sites “de 
pesquisa” pasteurizados, vídeos são usados 
para substituir livros e não complementá-los.
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No Brasil, infelizmente vemos um panorama 
atual, no qual a população não sabe ler, ou 
que pouco lê, ou quando lê pouco entende 
(segundo a constatação insuspeita de um 
órgão da própria ONU), tendo em vista tal 
observação,  constata-se que o Brasil está 
formando “analfabetos funcionais” e de 
acordo com estudo conduzido pelo IPM 
(Instituto Paulo Montenegro) e pela ONG 
Ação Educativa, que entrevistou 2002 pessoas 
entre 15 e 64 anos de idade (residentes em 
zonas urbanas e rurais de todas as regiões do 
país) registrou que apenas 8% das pessoas 
são consideradas em sua plena capacidade 
de escrever e se expressar por meio de 
letras e números, o qual é considerado nível 
proficiente. 

Existem cinco tipos de alfabetismo funcional, 
segundo o relatório “Alfabetismo e o Mundo 
do Trabalho”: analfabeto (4%), rudimentar 
(23%), elementar (42%), intermediário 
(23%) e proficiente (8%). São considerados 
analfabetos funcionais o grupo de analfabeto 
(que não domina as habilidades testadas) 
mais o de rudimentar (que reconhece sinais 
de pontuação por função ou nome; utiliza-se 
de operações matemáticas elementares para 
resolver problemas matemáticos simples; 
localiza uma ou mais informações que são 
expressadas de forma literal em textos 
simples; compara, escreve e lê os números 
que lhe são familiares), ou seja, grupos os 
quais não estão preparados para enfrentar 
um mundo competitivo, ou poucas chances 
terão, pois exige qualificação de sua força de 
trabalho, na qual a força física é substituída 
pela sutileza e pela educação formal (BRASIL, 
2018).

Hoje em dia, “o giz e a lousa”, já não são 
mais tão atrativos para o jovem. O uso de 
projetores, imagens, sons, situações práticas, 
jogos (atividades lúdicas), pode prender mais a 
atenção da criança e do jovem, ou seja, ser uma 
aula mais convidativa. Para isso o educador 
precisa sempre se atualizar, não apenas em 
conteúdo, mas também em alternativas para 
atrair a atenção dos educandos, para o que 
está sendo ensinado e ele assim assimilar e 
aprender o conteúdo (BRASIL, 2018).
 
O professor precisa se interessar em conhecer 
seu educando, identificar os sinais que eles 
apresentam no dia a dia, se demonstram 
dificuldades no processo de aprendizagem, 
seja demonstrando desinteresse, não 
participação das atividades, dificuldade 
de compreensão, baixo rendimento, entre 
outros. Quando isso acontece, uma boa 
alternativa é a avaliação psicopedagógica, que 
irá contribuir para o diagnóstico, a prevenção 
e o tratamento dessas dificuldades de 
aprendizagem, pois serve como um meio de 
situar o desenvolvimento da criança, porém 
não rotulando o aluno como definitivamente 
incapaz de progredir. Isso não tira a função do 
professor de buscar um trabalho diferenciado 
para atender aquele aluno (BRASIL, 2018).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo apresentamos o papel do educador na construção do conhecimento do 
educando, na busca constante de sua formação e atualização, buscando alternativas para 
atrair o educando, aproximando o conteúdo teórico com sua realidade concreta (dia-a-dia), 
afim de que ele se interesse pelo que está sendo ensinado e assimile. Além disso, mostrar-se 
com seu olhar sempre atento ao educando, para os sinais do dia a dia, sendo assim, ensinando 
de diversas formas, para que o mesmo também possa aprender de diversas maneiras.

Propusemos Parâmetros para o desenvolvimento do processo de ensino-aprendizagem, a fim 
de oferecer uma Educação de qualidade para a contemporaneidade.
Segundo Paulo Freire, primeiro aprendemos para depois ensinarmos, mas para haver ensino 
é necessário pesquisar, e a pesquisa só acontece pois há o ensino. Ou seja, um está ligado ao 
outro. 

Aprendemos de diversas formas, seja por meio das próprias experiências de vida, por ouvir 
experiências de outras pessoas, atitudes de terceiros consigo e/ou com outros, lendo ou 
pesquisando algum conteúdo, ouvindo a explicação de alguém sobre algum assunto, enfim, 
estamos sempre aprendendo uns com os outros, seja por situações consideradas positivas ou 
negativas e reproduzimos em nossas vidas de diversas maneiras.

Retratamos também a importância do papel tanto da escola quanto da família, nessa construção 
do conhecimento, pois em ambos, acontecem constantemente grandes interações, as quais 
trabalhando em parceria tornam-se ainda mais enriquecedoras.
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A ARTE COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM PARA A CRIANÇA 
COM DEFICIÊNCIA

RESUMO: O objetivo deste trabalho foi mostrar como o ensino da Arte pode agir em benefício 
de alunos com deficiência, melhorando seu desempenho cognitivo e incluindo-o na sociedade 
escolar diante das dificuldades dos professores acerca da inclusão e dos conhecimentos 
artísticos necessários. As abordagens qualitativa e crítica foram fundamentadas em pesquisas 
bibliográficas, com base em Ana Mae Barbosa (2011), Lucia Helena Reily (2008) e Lev Vygotsky 
(1997) entre livros, artigos e revistas científicas com publicações entre os anos de 2010 e 
2015. Foram observados técnicas e instrumentos mais adequados a cada tipo de deficiência, 
e como cada método auxilia especificamente nas necessidades de cada um. O processo de 
aprendizagem da criança com deficiência é mais lento, e exige do educador conhecimentos 
específicos para lidar com cada indivíduo em suas potencialidades. Há muito ainda por fazer em 
relação à Educação Especial, mas a Arte, integradora e universal, pode ajudar nesse processo 
de construção do conhecimento de outras disciplinas, de si mesmo e do mundo.

Palavras Chave: Ensino da Arte; Deficiência; Inclusão; Autoestima.
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INTRODUÇÃO

Não é incomum a manifestação de queixas 
e questionamentos acerca de soluções 
imediatas para a Educação Especial. 
Observa-se com frequência a dificuldade dos 
professores por meio de falas estigmatizadas, 
frustradas e amedrontadas, de que não são 
capazes, não sabem o que fazer nem por onde 
começar a trabalhar diante do aluno especial. 
A proposta de inclusão fica ainda mais difícil 
quando o professor se apoia exclusivamente 
no profissional da saúde. Esse aluno acaba 
sendo considerado “doente” e o professor 
esquece o seu papel, e acaba desconhecendo 
esse sujeito: suas possibilidades, seus desejos, 
dificuldades e limitações. Fatores como 
ignorância, negligência, superstição e medo 
(segundo a ONU – Organização das Nações 
Unidas) ainda interferem na inclusão. 

Porém, outros conflitos se estabelecem nesse 
âmbito: gratificações salariais e aumento de 
trabalho; baixo investimento em pessoas 
especiais, por serem julgadas improdutivas, 
e consequentemente a limitação da sua 
entrada na escola e no trabalho. Podemos 
ainda destacar como dificuldades para o 
acesso à educação: barreiras arquitetônicas, 
qualificação deficiente de professores, 
resistência do Sistema Educacional 
em receber alunos especiais, materiais 
inadequados, número excessivo de alunos 
em sala, insuficiência do transporte público 
adequado e inexistência de dados para 
identificar a demanda não atendida pelo 
sistema de ensino.

A Arte, por ser uma linguagem universal, não 
precisa de tradução. Sua aplicação, por si só, 
contribui para a evolução daquele que procura 
espaço na sociedade e procura contribuir 
com seu talento e seu potencial; contribui 
com a aquisição de conhecimentos ligados 
às normas de conteúdo, além de aumentar os 
conhecimentos culturais e sociais do indivíduo. 
Quando se trata de alunos com necessidades 
especiais, o educador deve buscar meios 
para atender a cada necessidade, e a arte faz 

possível a canalização das potencialidades de 
cada um, já que é um meio de expressão.
Durante o período em que lecionamos Arte 
para o Ensino Infantil e Fundamental I em 
uma escola regular, ao contato com alguns 
alunos com deficiência, enxergamos nesses 
momentos uma suave libertação de tudo o 
que era maçante e difícil, a aquisição de uma 
liberdade momentânea em que era possível 
“o fazer”, assim como para os outros colegas, 
e consequentemente, um grande prazer 
em estar inserido. Esses momentos nos 
motivaram a pesquisar mais profundamente 
sobre o tema, a fim de usarmos esse meio de 
aprendizagem com mais valor e propriedade 
para os próximos alunos especiais que virão, 
e servir como apoio a outros educadores 
comprometidos ética e politicamente com 
a proposta pedagógica nacional para a 
Educação Especial. Por meio da presente 
pesquisa, pretendemos demonstrar que a 
Arte – universo amplo de múltiplas formas 
de linguagem – pode ter muito a oferecer 
em diferentes aspectos, como: formas de 
comunicação, oportunidades de expressão, 
meio de autoafirmação e desenvolvimento da 
criatividade, favorecendo assim a socialização 
e estimulando o desenvolvimento psicomotor 
da criança, contribuindo com a aprendizagem 
escolar.

Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, na 
qual foi feita uma investigação entre livros, 
artigos e revistas científicas sobre ensino 
de arte para crianças com deficiência, 
buscando compreender melhor as questões 
que envolvem esse tema. Como critério de 
inclusão serão selecionados os textos com 
publicação entre 2010 e 2015, observando 
a temática específica. Quanto à modalidade 
de pesquisa será a análise de texto. Para 
posterior análise dos textos encontrados, 
será utilizada a abordagem qualitativa e 
crítica, pois pretendo verificar a evolução da 
aprendizagem e da afetividade de uma criança 
com deficiência quando tem a oportunidade 
de entrar em contato com a Arte para mediar 
esse processo e como essa criança evolui em 
relação a esses aspectos.
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 BREVE HISTÓRIA DO ENSINO DE 
ARTE NO BRASIL

O Ensino de Arte no Brasil tem uma história 
recente, visto que há poucos anos atrás era 
considerada apenas uma atividade de lazer 
e recreação na escola. Tem início com a 
catequização dos índios, na qual, em oficinas 
de artesãos, eram utilizadas técnicas artísticas 
como instrumento pedagógico (BRASIL, 
1997).

Em 1816, tem início o ensino formal das 
Artes na Academia Imperial de Belas Artes, na 
qual predominavam o exercício do desenho 
de modelos vivos, estamparia e produção 
de retratos, sempre obedecendo a regras 
rigorosamente técnicas e somente permitidas 
a uma pequena elite. Com a Proclamação 
da República, as reformas políticas, sociais 
e econômicas permitem à educação “mudar 
a visão” dos liberais e positivistas, na qual o 
Ensino da Arte concentrou-se no desenho 
como linguagem da técnica e da ciência, 
linguagens estas usadas como uma forma de 
redenção econômica da classe obreira, que se 
viu ampliada e recém-liberta (BRASIL, 1997).
A partir dos anos 20, a arte tornou-se um apoio 
a outras disciplinas, porém, o exercício das 
cópias prevalecia; em 1922, o ideário trazido 
com a Semana de Arte Moderna transformava 
a produção artística da criança como 
expressão de sentimentos, não precisando ser 
ensinada. Entre as décadas de 30 e 40, apesar 
de as experiências no Ensino da Arte serem 
diversas, a difusão da linguagem musical foi 
sistemática - juntamente com o civismo e a 
coletividade (pensamento político da época) – 
por meio do Canto Orfeônico (BRASIL, 1997). 
Paralelamente em 1948, Augusto Rodrigues, 
Margareth Spencer e Lucia Valentim fundam 
no Rio de Janeiro a EAB – Escolinha de Artes 
do Brasil, com a proposta de educar por 
intermédio da Arte.

Então, nos anos entre 1950/60, o desenho 
permanece como conteúdo, mas são 
acrescentados ao currículo o canto orfeônico, 

a música e os trabalhos manuais, utilizando 
a metodologia de ensino tradicional, no qual 
os conteúdos são apenas transmitidos; em 
1961, a LDBN – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – instituiu a Educação 
Musical. Porém, em pleno regime militar, 
o modelo de ensino deveria adequar-se à 
economia da época, na qual a tecnologia e a 
sociedade industrial estavam se expandindo 
cada vez mais (BRASIL, 1997).

Com a reforma de 1971, a Lei nº 5692 incluiu a 
“Educação Artística” no currículo escolar para 
que tivesse como fundamento um caráter 
humanista, porém como uma atividade 
educativa e não uma disciplina. Os conteúdos, 
ao serem ministrados por professores de 
outras áreas de ensino, relegaram o Ensino 
da Arte a um lugar de inferioridade diante 
de outras disciplinas; os professores então 
de Desenho, Música, Trabalhos Manuais, 
Canto Coral e Artes Aplicadas viram seus 
saberes específicos serem transformados em 
“atividades artísticas”.

Para Fusari e Ferraz (2001), os professores 
passaram então a ter dificuldades em 
encontrar uma metodologia de ensino, 
resultando numa prática pedagógica pouco 
ou nada fundamentada.

Magalhães (2002, p. 164-165) expressa a sua 
preocupação com o ensino da Arte no Brasil, 
ao afirmar que: 

Muitas são as questões que envolvem os 
motivos de tantas fragilidades conceituais 
e metodológicas no campo do ensino-
aprendizagem em Arte: a inexistência de 
recursos humanos, a inexperiência pedagógica 
e a conseqüente falta de questionamentos, 
são as causas apontadas pelo Parecer 
nº540/77, [...]. Faz-se necessário repensar o 
papel da Arte na educação escolar frente às 
reformas curriculares advindas da LDB atual 
(Lei 9.394/96) e a conseqüente divulgação 
dos Parâmetros Curriculares Nacionais-Arte, 
elaborados pelo MEC [...] que ratificam a 
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presença das diversas linguagens artísticas 
nas escolas - música, teatro, dança e artes 
visuais e a Proposta de Diretrizes Curriculares 
sistematizada pela Comissão de Especialistas 
de Ensino de Artes Visuais da SESu/MEC 
[...]. Em vista disso, urge a necessidade de re-
significar os currículos escolares de maneira 
geral, principalmente, a formação do professor 
de Arte frente à rapidez das mudanças 
deste final de milênio. Como os cursos de 
Licenciatura em Artes estão preparando o 
professor para um posicionamento crítico 
frente às novas perspectivas teórico-
metodológicas subjacentes nos documentos 
propostos pelo MEC? (MAGALHÃES, 2002, 
P. 164-165).
 
Essas afirmações nos levam a pensar no 
ensino de Arte atualmente, e na formação 
desses profissionais. É preciso que esses 
novos professores (e os antigos também) 
percebam a sua função como alguém que irá 
mediar um processo de autoconhecimento, 
criatividade e liberdade para aprender, cada 
aluno deficiente no seu ritmo, com as suas 
limitações.

É preciso deixar de lado as cópias (que 
muitos chamam de releitura), os desenhos 
para colorir, e oferecer a esses alunos 
possibilidades de exploração, ampliação de 
repertório, liberdade de expressão para que 
consigam atingir seus objetivos seguindo a 
linha da criatividade e os conduzindo a uma 
aprendizagem melhor.

Somente em 1996, a Lei nº 9394 (Brasil, 
1996, Art. 26 parágrafo 2º) estabeleceu a 
Arte como disciplina curricular obrigatória, 
como forma de promover o desenvolvimento 
cultural dos alunos, e como orientação às 
bases curriculares dessa modalidade de 
ensino, o MEC – Ministério da Educação e 
Cultura divulgou amplamente os PCNs – 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) 
a fim de enfatizar o papel da disciplina [...] 
Arte tem uma função tão importante quanto 
à dos outros conhecimentos no processo de 

ensino aprendizagem. A área de Arte está 
relacionada com as demais áreas e tem suas 
especificidades.

Entretanto, mesmo diante da evolução das 
propostas educacionais com relação ao Ensino 
de Arte, é nítida a desvalorização da disciplina 
dentro do processo pedagógico, diante de 
profissionais pouco ou nada qualificados, e 
do menosprezo da Arte em relação às outras 
disciplinas mais tradicionais (BRASIL, 1996).

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NA 
INFÂNCIA E NA EDUCAÇÃO

A Arte tem um papel essencial na infância, pois 
é por meio dela que conseguimos pensar e agir 
sobre a realidade. Os educadores listam vários 
benefícios, entre eles o desenvolvimento dos 
sensos crítico e estético, da criatividade, 
curiosidade e autoestima.

Segundo Ana Mae Barbosa (em entrevista 
dada à Revista Educação UOL, artigo 233134, 
2011):
 
Ainda é preciso mais pesquisas, mas podemos 
dizer que a arte possibilita que os indivíduos 
estabeleçam um comportamento mental que 
os leva a comparar coisas, a passar do estado 
das ideias para o estado da comunicação, 
a formular conceitos e a descobrir como 
se comunicam esses conceitos. Todo esse 
processo faz com que o aluno seja capaz de 
ler e analisar o mundo em que vive, e dar 
respostas mais inventivas. O artista faz isso 
o tempo todo, seja para melhor se adequar 
ao mundo, para apontar problemas, propor 
soluções ou simplesmente para encantar, que 
é uma das formas de tirar você das mazelas 
do dia-a-dia. A arte não tem certo ou errado, 
o que é muito importante para as crianças 
que são rejeitadas na escola por terem 
dificuldade de aprender, ou problemas de 
comportamento. Na arte, eles podem ousar 
sem medo, explorar, experimentar e revelar 
novas capacidades (BARBOSA, 2011).
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 Um estudo recente feito pela Dana Foundation 
– instituição filantrópica americana dedicada 
a pesquisas sobre o cérebro – reuniu 
neurocientistas de universidades como 
Harvard e Stanford num projeto chamado 
“Learning, Arts and the Brain” (Aprendizado, 
Arte e o Cérebro), com o objetivo de descobrir 
porque o trabalho com Arte está associado a 
um melhor desempenho na aprendizagem. 
Segundo os resultados, crianças motivadas 
artisticamente desenvolvem a atenção e a 
memória, a representação geométrica e o 
domínio na leitura, além de se tornarem mais 
observadoras  (MANTOVANI, 2008).

  “A arte é importantíssima para o 
desenvolvimento infantil, inclusive no aspecto 
cognitivo. A criança aprende melhor outras 
matérias: matemática, inglês, português, 
ciência”, confirma a pós-doutora em arte-
educação Ana Mae Barbosa, professora do 
mestrado em design da Universidade Anhembi 
Morumbi e única latino-americana que já 
presidiu a InSEA (Sociedade Internacional 
para a Educação por Meio da Arte, na sigla 
em inglês).

Porém, muitos cuidados devem ser tomados 
em relação ao Ensino da Arte; a criança deve 
ser livre para criar, sem “certo” e “errado”; 
a inventividade e a descoberta devem ser 
promovidas. Não se trata de desenhos para 
colorir – é preciso ainda ir além da prática e 
associá-la à apreciação, treinar o senso crítico 
para a leitura de imagens, levar a criança a 
exposição, mostra obras e conversar sobre 
elas.

Toda forma de expressão que o homem 
conhece tem a ver com Arte; por meio dela, 
expõe-se o interior e olha-se à volta, o que 
ajuda a formar identidades. A Arte é a resposta 
e a reação do homem ao meio em que vive, 
ajuda-o a pensar e se desenvolver, sendo um 
grande pilar que sustenta o entendimento 
próprio.

Por estar relacionada com a Ciência, 
Psicologia, História, Filosofia, etc., a Arte é 
matéria fundamental para auxiliar o ensino 
em outras áreas.

Infelizmente, por toda a história que permeia 
o Ensino da Arte no Brasil, não temos o 
hábito de apreciá-la, pois não a conhecemos. 
É urgente a valorização da disciplina Arte nas 
escolas, pois por meio dela conhecemos a nós 
mesmos e à nossa capacidade de evoluir; toda 
expressão de linguagem é feita a com base no 
pilar Arte.

O ENSINO DA ARTE E A 
CRIATIVIDADE NA AÇÃO 
PEDAGÓGICA

A criatividade é um tema diretamente 
relacionado ao Ensino da Arte e aos 
profissionais que nele atuam; tema esse 
que abre uma lacuna na prática pedagógica, 
sobretudo quando se exige do professor 
polivalente que aplique essa criatividade 
na sua ação pedagógica. Quando a ação 
pedagógica exige mudanças desse professor, 
para que por intermédio de desafios que 
envolvam novos procedimentos de ensino 
para compreender e auxiliar um aluno com 
deficiência, as polêmicas e discussões acerca 
do tema aumentam ainda mais (VYGOTSKY, 
1982).

Existem algumas reflexões que contribuem 
para a compreensão da relação entre a 
criatividade e o Ensino da Arte em tempos 
históricos diferentes. Como aponta Vygotsky 
(1982, p.31-32), a imaginação criadora é 
motivada pela capacidade de fantasiar a 
realidade:

A imaginação criadora é resultante da 
capacidade de fantasiar situações. O 
indivíduo irá criar segundo a sua capacidade 
de imaginar e fantasiar com base numa 
série de fatores, entre eles, a experiência 
acumulada, enquanto um produto de sua 
época e seu ambiente [2] [...]. Percebe-se a 
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forte influência que a imaginação e a fantasia 
exercem sobre a atividade criadora, que irá 
ser desenvolvida a partir dos conhecimentos 
construídos individualmente e socialmente, 
de forma tal que os estímulos do meio 
ambiente atuam imperativamente sobre a 
capacidade imaginativa e criativa de cada um 
(VYGOTSKY, 1982, p.31-32).

Entendemos, assim, que a fantasia é o 
primeiro passo para a criação; essa fantasia 
somada às vivências da criança - solitárias 
ou em grupo, e aos estímulos do entorno 
fortalecem a capacidade de imaginação, 
tornando o indivíduo mais criativo.

A imaginação criadora permite ao ser 
humano conceber situações, fatos, ideias e 
sentimentos que se realizam como imagens 
internas [...]. É a capacidade de formar imagens 
que torna possível a evolução do homem 
e o desenvolvimento da criança; visualizar 
situações que não existem, mas que podem 
vir a existir abre o acesso a possibilidades 
que estão além da experiência imediata [...]. A 
emoção é movimento, a imaginação dá forma 
e densidade à experiência de perceber, sentir 
e pensar, criando imagens internas que se 
combinam para representar essa experiência. 
A faculdade imaginativa está na raiz de 
qualquer processo de conhecimento, seja 
científico, artístico ou técnico. A imaginação 
criadora é a fonte originária da criatividade 
e se dá segundo fatores internos e externos 
ao indivíduo. A criatividade é entendida 
enquanto campo interdisciplinar e que sugere 
a existência de novos fenômenos, através da 
capacidade de investigar possibilidades e 
não apenas reproduzir relações conhecidas 
(VYGOTSKY, 1982).

Dessa maneira, sendo a criatividade uma 
atividade subjetiva na qual se explora a 
condição individual e social, e que pode ser 
expressa na produção de algo novo e valioso 
da ação humana, e, considerando-se que a 
ação pedagógica está diretamente ligada ao 
processo de ensino e aprendizagem – então 

– a união dos dois temas pode resultar na 
produção de algo novo e valioso que contribua 
para o processo de ensino e aprendizagem.

Entretanto, a criatividade no atual contexto 
escolar pode estar sendo barrada por 
vários fatores, dentre os quais: documentos 
institucionais que determinam a concepção 
dessa criatividade; o tempo em que se 
devem cumprir prazos e planejamentos no 
calendário escolar; o espaço escolar, visto 
que painéis e apresentações geralmente tem 
um cunho pedagógico e ideológico, deixando 
a estética de lado – justamente um valor que 
é produto da criatividade, que mostra etapas 
do processo de ensino e aprendizagem das 
artes visuais (BARBOSA, 1975).

No caso do aluno com deficiência, o 
despreparo do sistema educacional pode 
levar o profissional a facilitar a compreensão 
e o trabalho desse aluno, diminuindo os níveis 
de dificuldade para que ele finalmente possa 
“produzir algo novo e valioso”. É uma ação 
nitidamente limitada, mas suficiente para 
incluí-lo no mercado de trabalho.

Por outro lado, há também os professores 
que conseguem ter “insights” de criatividade, 
identificando falhas dentro de uma 
determinada estrutura – concepção essa que 
contribui amplamente para a defesa da Arte 
na escola (BARBOSA, 1975).

Existe uma linha tênue entre a possibilidade 
e o impedimento do processo criativo, 
cuja capacidade do professor de associar 
e combinar estratégias de ensino, bem 
como sua liberdade de escolha para agir 
pedagogicamente, e também suas relações 
com o contexto escolar podem contribuir 
para manifestar sua criatividade (BARBOSA, 
1975).
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O PAPEL DA ARTE NA EDUCAÇÃO 
INCLUSIVA

A partir dos anos 90, com a Declaração de 
Salamanca, o movimento da inclusão escolar 
tornou-se o novo paradigma que reconhece o 
direito dessa criança ao Ensino Regular.
Assim sendo, o número de matrículas cresceu 
consideravelmente, embora segundo Mendes 
(2006, p.401) “faltam aspectos básicos 
para garantir não apenas o acesso, mas a 
permanência e o sucesso desses alunos 
deficientes matriculados em classes comuns”.
Diante da diversidade que vem crescendo 
nos últimos anos, tornam-se cada vez mais 
nítidas as falhas na formação do professor de 
Arte para trabalhar com a heterogeneidade, 
e há uma falta grande de publicações e livros 
acerca do assunto. Por heterogeneidade 
entendem-se as diferentes habilidades 
com instrumentos e materiais, interesse 
pelas atividades propostas, vivências que 
influenciam na atenção e no envolvimento 
com a Arte.

No Brasil, culturalmente não é comum 
valorizar-se o Ensino da Arte, o qual fica em 
segundo plano, sem incentivo, dificultando 
o trabalho do professor especialista na 
organização de projetos e participação dos 
alunos. Sendo assim, cada professor tem 
de reorganizar suas metodologias, e por 
conta própria, buscar conhecimentos sobre 
a natureza das deficiências, a fim de buscar 
a sua participação e aprendizado (MENDES,  
2006, P.401).

Os livros publicados que abordam o fazer 
artístico com pessoas deficientes não 
chegam a uma dezena no Brasil, dentre os 
quais podemos citar Bavcar (2003), Reily 
(1986, 2001), Francisquetti (2005) e Lopes 
(2008); porém, artigos, dissertações e teses 
vêm crescendo nos últimos 25 anos. Entre 
os importantes nomes ligados ao Movimento 
Escolinhas de Arte com alunos deficientes, 
estão:

Helena Antipoff, pioneira ao tentar assegurar 
o ensino da Arte no currículo da Educação 
Especial, formou professores em Belo 
Horizonte de acordo com a pedagogia 
da Escola Nova, e instituiu programas de 
exercícios de desenho, trabalhos manuais e 
canto. Fundou o Instituto Pestalozzi em 1935.
Lucia Alencastro Valentim, Margareth Spencer 
e Augusto Rodrigues, que criaram a Escolinha 
de Arte do Brasil em 1948, no Rio de Janeiro, 
a qual deu origem a outras unidades no 
Brasil e América Latina; Rodrigues visitava 
frequentemente a fazenda do Rosário, 
fundada por Antipoff, para atender deficientes 
e formar professores.

Noêmia Varella, que fundou na sequência 
a Escolinha de Arte do Recife, na qual as 
ações pedagógicas eram realizadas de forma 
inclusiva e atenta às crianças deficientes, 
envolvendo a estética do cotidiano nas 
práticas de ensino.

Porém, muitas experiências de sucesso 
não foram bem divulgadas, estando os 
resultados diluídos em publicações dispersas. 
Historicamente, houve um maior interesse 
na produção artística por pessoas com 
transtornos mentais, no qual os indivíduos, 
forçados a serem dóceis e passivos, 
“praticavam Arte colorindo desenhos pré-
determinados, tirando-lhes a capacidade da 
sua forma de expressar o que é significativo” 
Mc Gregor (1989).

Algumas pesquisas mostram que, onde 
não há o especialista, o professor acaba 
menosprezando as atividades de Arte 
e a capacidade dos alunos deficientes, 
oferecendo-lhes tarefas repetitivas e poucos 
contribuintes para o desenvolvimento criativo 
e estético.

De acordo com a LDB – Lei de Diretrizes 
e Bases, nº 9394/96, art. 58 da Educação 
Nacional, a educação especial deve ser 
entendida como uma modalidade de educação 
oferecida preferencialmente na rede regular 
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de ensino para educandos e portadores de 
necessidades especiais.

A proposta pedagógica deve, de acordo com 
as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Especial, assegurar 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 
educandos com necessidades educacionais 
especiais, em todas as etapas e modalidades 
da educação básica.

Nesse âmbito, a Arte pode ser vista como 
instrumento de inclusão, por desenvolver 
aprendizagens ligadas a diversas áreas do 
conhecimento.

Porém, desenvolver habilidades em alunos 
deficientes exige talento e esforço por parte 
do professor, além de um compromisso 
político e estético, além de buscar meios 
e estratégias para atender o perfil de cada 
potencialidade e necessidade. A seguir, 
destacamos a correlação do ensino da arte 
com algumas deficiências.

O ENSINO DA ARTE E O AUTISMO

Considera-se autista aquele indivíduo que 
carrega consigo o Transtorno do Espectro 
Autista, prejudicando sua interação social, 
comunicação verba e não verbal, bem como 
comportamentos, atividades e interesses 
restritos e repetitivos.

Alguns estudiosos, entre eles Rivière (2004) 
apontam a ação pedagógica como uma aliada 
no tratamento de crianças autistas, devendo 
caminhar para as tentativas de aumentar a 
comunicação e interação social, redução de 
alterações comportamentais e maximização 
do aprendizado, tornando-os independentes 
em sua vida cotidiana.

Porém, cada indivíduo deve ser respeitado em 
seus limites, e isso não acontecerá mediante 
uma aprendizagem voltada para a aquisição 
de conhecimento cognitivo, mas sim num 
processo de construção no qual esse sujeito 
alcance novas percepções, experimentando 
novas maneiras de aprender e interagir com o 
contexto sócio-cultural.

Lançar mão de linguagens verbais e não verbais 
(sonoras, gestuais, visuais, etc.) pode melhorar 
a vivência emocional, transcendendo reações 
afetivas, as quais podem ser um termômetro 
para o professor, a fim de adotar estratégias 
de aprendizagem para cada um.

Orrú (2009) acredita que a valendo-se das 
interações sociais, outras funções como 
memória e desenvolvimento da imaginação 
podem ser gradualmente ativadas.

Diante dessas premissas, entende-se que 
o Ensino da Arte possibilita, por meios não 
verbais, que outros saberes sejam adquiridos 
no processo ensino-aprendizagem.

Para Reily (2008), é necessário que o professor 
de Arte contemple a conciliação sobre 
diversidade e inclusão, que esteja preparado 
para lidar com o tempo e o espaço escolar, 
além da singularidade de cada sujeito autista.
O uso de recursos visuais como objetos do 
cotidiano ou imagens de arte podem ser 
referências externas importantes para ajudar 
esse aluno a construir sua autoimagem, 
estimular seus sentidos para se relacionarem 
com o espaço e elementos em seu entorno, e 
construir significados e linguagens com o seu 
universo individual.
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O ENSINO DA ARTE E O DEFICIENTE 
INTELECTUAL

A criança com déficit intelectual tem 
dificuldade para desenvolver elaborações, 
sejam elas abstratas ou generalizantes; 
apresenta limitações de funcionamento 
mental e social.
Segundo Vygotsky (1997, p. 19), determinar 
límites para alunos com deficiência não é o 
caminho:

O que decide o destino da pessoa, em última 
instância, não é o defeito em si mesmo, mas 
suas consequências sociais, suas relações 
psicossociais. [...] Todos são capazes de 
aprender a desenvolver algum nível de 
habilidade artística social e conhecimento 
humano, potencializando a cognição – que 
é o trabalho feito pela Arte – sendo ou não 
portador de algum tipo de deficiência. [...] A 
Arte desenvolve a cognição, a capacidade de 
aprender; na Arte se permite ousar, explorar, 
experimentar, inventar, sonhar, sem medo de 
errar, revelando novas capacidades. [...] Inclui 
atenção, percepção, memória, raciocínio, 
imaginação, pensamento, afetividade: é o 
processo de conhecer, aprender (VYGOTSKY, 
1997, P. 19).

Nesse sentido, as aulas de Arte devem levá-
los a exprimir e comunicar tudo o que lhes diz 
respeito ao seu convívio sociocultural.

As atividades devem focar nas aprendizagens 
e no conhecimento, os quais provocam o 
aluno a pesquisar e coletar dados, exercitando 
sua percepção, observação, experimentação 
e imaginação. É na articulação entre o fazer, o 
conhecer, o exprimir e o criar que se constrói 
o conhecimento. Quando o indivíduo pinta, 
desenha e esculpe, organiza espaços, define 
formas, compõe planos, escreve sua história. 
Nessa produção artística, articula o sentir e 
o pensar, possibilitando diversas formas de 
construção e expressão, potencializando a 
cognição – processo pelo qual o organismo 
se torna consciente do seu meio ambiente.

A arte mostra um mundo em constante 
transformação, fazendo com que esse 
aluno perceba que pode ser um agente 
transformador de si mesmo e da sociedade 
a qual pertence, construindo sua linguagem, 
seu discurso e seu contexto.

O Ensino da Arte e a Síndrome de 
Down

A Síndrome de Down é uma alteração 
genética que se caracteriza pela presença 
a mais do cromossoma 21 – a trissomia – 
que leva à deficiência mental moderada 
ou leve, acrescida de vários problemas de 
audição, coração e formação óssea (KIRK & 
GALLAGHER, 2002, p. 129).

Ao longo de uma trajetória que se iniciou 
em 1868, com as observações do cientista 
inglês John Langdon Down acerca desses 
portadores, hoje se sabe que a criança com 
Síndrome de Down pode se desenvolver 
e sobreviver independentemente, apesar 
dos atrasos nos desenvolvimentos motor, 
linguístico e cognitivo.

A pessoa com Síndrome de Down deve 
ser estimulada a criar uma identidade, se 
reconhecendo como pessoa, elevar sua 
autoestima, seu valor como ser humano.

Nesse sentido, a Arte proporciona a 
oportunidade da expressão sem os parâmetros 
do “certo” e “errado”, na qual se pode de forma 
criativa, expressar sentimentos normalmente 
guardados. É também a oportunidade de se 
correr riscos, aprender com os próprios erros, 
tentar alcançar novos patamares criativos 
diante de técnicas e princípios fora da “zona 
de conforto”.

A aceitação de si mesmo e dos outros pode 
surgir da auto expressão, da criatividade e da 
coragem para se criar algo valioso e único.
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O ENSINO DA ARTE E O DEFICIENTE 
VISUAL

A arte, para a maioria das pessoas, está 
intimamente ligada ao que se vê. Entretanto, 
podemos também entender a Arte desafiando 
nossos limites, indo mais longe do que 
possibilita a nossa visão, compreendendo-a 
em sua total essência.

A maioria dos deficientes visuais está à 
margem do que podemos considerar como 
“Ensino da Arte”, pois muitos professores não 
sabem como ensinar esse aluno a desenhar e 
pintar, e como dançar e atuar, esquecendo-se 
de que a Arte é antes de tudo o “sentir”, e que 
os deficientes visuais podem e devem “ouvir” 
e “tocar”, para ultrapassarem os limites do 
“ver”.

A dança pode contribuir para a melhora da 
coordenação motora e do equilíbrio, bem 
como o teatro pode ajudar o deficiente visual 
a compreender seu corpo e suas habilidades 
de localização; a música pode ser um 
ótimo recurso para o aumento do ritmo e a 
compreensão auditiva.

Porém, talvez o maior desafio esteja dentro 
das Artes Plásticas, justamente pelo conceito 
do “ver” estar tão impregnado em nossa 
cultura.

É necessário o professor compreender que 
pode lançar mão de diversos materiais que 
proporcionam ao aluno o tato, como pinturas 
em alto relevo, modelagem, maquetes ou 
qualquer outro recurso que possibilite ao 
deficiente visual se expressar e estabelecer 
pontes com o mundo. “O ser humano não vê 
apenas com os olhos, ele vê através de toda 
uma experiência acumulada.” Cohen (2001, p. 
176).

 O ENSINO DA ARTE E A SURDEZ

Por volta do século XVI, é constatado o início 
de uma tentativa de educação para surdos, a 
fim de ensiná-los a falar, ler e escrever.
Girolamo Cardano, nesse período, observou 
que esses indivíduos tinham um intelecto 
peculiar propício à aprendizagem; sua base 
de estudos consistiu então numa técnica 
de ensino em que gravuras reportavam 
a elementos cotidianos, cuja resposta foi 
favorável. Deu-se então o início de um modelo 
de ensino para surdos.

Porém, entre muitos nomes, técnicas e 
congressos acreditou-se por muitos anos que 
o oralismo era o método mais correto para a 
educação dos surdos.

Somente em 2005, mediante o decreto 
5.626 que regulamenta a Lei 10.436, foi-
lhes garantido o direito à educação por meio 
da linguagem de sinais. As crianças devem 
primeiro ser alfabetizadas em Libras – sua 
língua materna – e depois em Português, a 
fim de facilitar seu processo de aprendizagem. 
Porém, na prática, poucos professores 
conhecem as Libras, o que dificulta esse 
aprendizado.

Nesse contexto, as artes visuais podem ser 
um canal de mudanças, pois a imagem pode 
ser uma poderosa ferramenta pedagógica e 
comunicacional, no sentido de ser pensada, 
produzida, ou mesmo contemplada, 
ocasionando reações, reflexões e sentimentos 
distintos. Os estímulos visuais são importantes 
para as pessoas surdas, já que seus olhos 
fazem também o papel dos ouvidos.

Com a criação de imagens, o surdo assume 
o papel de produtor de um bem cultural, 
inserindo seu discurso na sociedade, 
expondo suas ideias e concepções do 
mundo. Por meio da Arte, eles dialogam 
não só com familiares e pessoas próximas, 
como também com a sociedade em que 
se inserem. Com a ajuda da internet, essa 
informação pode ser democratizada, o 
que traz enriquecimento da cultura e 
consequentemente cria oportunidades de 
crescimento e desenvolvimento do indivíduo 
e da sociedade, convivendo com a diferença e 
valorizando-a (MICHELETTO, 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante dos estudos realizados, mostrou-
se que a Arte pode ser um importante 
instrumento mediador da aprendizagem para 
alunos com deficiência.

Entretanto, é importante lembrar que, como 
forma de comunicação, ela deve ser lecionada 
e aplicada por professores especialistas, 
que detenham o conhecimento dos fazeres 
artísticos, para que não se torne obsoleta. 
Esse mesmo professor deve também 
conhecer a natureza das deficiências – o que 
não acontece na sua formação acadêmica.
As escolas devem valorizar mais o ensino 
da Arte - que é integradora de tantas outras 
disciplinas, e faz com que o indivíduo tenha 
mais conhecimento de si mesmo e do mundo 
- disponibilizando espaços e materiais 
adequados para que o profissional possa ter a 
capacidade de desenvolver ideias e métodos 
criativos.

No Trabalho como docente, lecionamos aulas 
de Arte uma vez por semana para alunos 
de Fundamental II e oficinas de Arte para 
o Ensino Médio, que estuda em Período 
Integral. Também temos experiência com 
Ensino Infantil e Fundamental I, com alunos 
que apresentavam deficiência física, paralisia 
cerebral, Síndrome de Down, autistas e 
deficiência mental. Essa escola é inclusiva e 
foi determinante para o meu contato com 
crianças deficientes.

Percebemos com essa experiência, que a 
dificuldade de se estabelecer vínculo com 
esses alunos é fundamental para resultados 
positivos. Porém como o contato não era 
diário, a cada encontro era necessário 
primeiramente criar essa aproximação, e 
muitas vezes não tivemos sucesso por esse 
motivo.

Sempre contamos muito com as professoras e 
auxiliares de sala, porém, a grande dificuldade 
era dar a devida atenção a esse aluno, já que 
a auxiliar de sala se apropriou dessa função 
para ajudá-los nas atividades; quando era 
possível, orientava que os deixasse manusear 
os materiais livremente, mas os resultados 
sempre eram frustrantes, pois justamente a 
pessoa que estava com essa criança em tempo 
integral não era especialista em Arte – o que 
nos leva de volta às premissas deste trabalho 
– a falta de capacitação dos profissionais de 
ensino e a pouca relevância que a aula de Arte 
tem na nossa sociedade.

Hoje, nosso único aluno com deficiência, irá 
cursar o 9º ano do Ensino Fundamental II. 
Nosso vínculo está estabelecido, porque além 
de mais velho, ele é muito carinhoso e apegado 
a todos os professores. Sua deficiência é 
mental, o que faz com tenha idade mental 
bem mais jovem que seus colegas de classe. 
Ele precisa de mais tempo para tomar nota, 
e de muitas explicações para que tente 
entender a proposta de atividade. A pedido 
da Coordenação, os professores deixam suas 
atividades mais leves, e talvez isso faça com 
que ele se acomode um pouco, e não queira 
realizar suas atividades sozinho, sempre com 
o discurso de que “não sabe fazer”.

Nas aulas de Arte, procuramos explicitar de 
forma prática a proposta, deixando que o 
aluno a realize sozinho. É uma forma de fazer 
com que sua confiança em si mesmo seja 
resgatada, e já rendeu alguns bons resultados, 
não estéticos, mas de conduta desse aluno 
em realizar com suas próprias mãos algo de 
que se sinta orgulhoso.

Acreditamos no poder da Arte em fazer o aluno 
se expressar, se comunicar, se autoafirmar, e 
dessa forma se socializar e desenvolver-se na 
aprendizagem escolar. A sensibilização pela 
Arte diminui os limites, agrega, inclui e ajuda 
a aprender.
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ARTES NA EDUCAÇÃO INFANTIL: VIVÊNCIAS E EXPERIÊNCIAS

RESUMO: Este artigo busca afirmar a importância do tema do ensino de arte na educação 
infantil partindo de propostas, vivências e possibilidades em arte com as crianças pequenas. 
Quanto aos procedimentos metodológicos, a pesquisa primeiramente fez referência a teóricos 
que abordam a temática tais como  Barbosa (2014), Iavelberg (2008), Coli (2006) entre outros 
e após, apresentar atividades práticas que endossam a fundamentação. Busca-se com a 
pesquisa compreender que o ensino da arte na educação infantil é de fato significativo e que 
por meio da arte a criança amplia sua capacidade de expressão e percepção de mundo.

Palavras-chave:  Educação Infantil; Arte; Primeira Infância; Experiências.
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INTRODUÇÃO 

A palavra “arte”, como substantivo puro e 
simples, não tem uma definição única, como 
bem afirma Reis (2003), que concorda que é 
muito difícil trazer uma definição específica 
para a arte considerando uma linguagem rica 
em suas características, e de diferentes abor-
dagens ao longo da história da humanidade.

A arte na infância amplia não só os conheci-
mentos referentes a essa área de conhecimen-
to, mas toda uma gama de potencialidades 
diante da criança. Por meio da arte a criança 
pode se expressar, trazer à tona sentimentos 
e ideias, ampliando seu olhar com relação ao 
mundo, além de contribuir para o seu desen-
volvimento cognitivo e também afetivo, de-
senvolvendo sensibilidade, apreciação e tantas 
outras características emocionais que a arte 
desperta e são fundamentais para o desenvol-
vimento do ser humano em sua integralidade.

Renomados autores afirmam que a arte 
exerce forte influência sobre a criança, e den-
tre muitos podemos destacar os estudos de 
Barbosa (2007), Pillar (2011), Iavelberg (2008) 
e Coli (2006). Após os estudos realizados com 
bases nestes autores, é possível afirmar que o 
ensino da arte não pode ser apenas uma ati-
vidade alheia na rotina escolar, uma atividade 
menos valorizada que outras, mas sim com 
objetivos pertinentes para a aprendizagem da 
criança, pois a mesma está numa faixa etária 
que está permeada por descobertas de mundo. 

Com isso, compreendemos que cabe ao 
professor mediar e incentivar o interesse das 
crianças pela arte, enfatizando questões que 
valorizem o aprendizado estético, artístico e 
visual dos alunos e trazer propostas de cria-
ções e vivências expressivas onde valorize as 
potencialidades e saberes das crianças. E são 
nessas mediações entre criança e professor que 
se amplia as formas expressivas da arte junto 
as crianças, pois o aprender arte se dá na prá-
tica: fazendo, valorizando e apreciando arte. 

Este artigo busca afirmar, através de pesqui-
sas acadêmicas e de relatos de práticas viven-
ciadas em sala de aula, que a arte contribui na 
educação infantil auxiliando no seu processo 
de formação intelectual, afetivo e social, pois 
é através da arte que as crianças têm a opor-
tunidade de expressar seus sentimentos, sen-
sações e emoções atreladas a sua realidade. 

As propostas em arte para a educação in-
fantil devem respeitar as peculiaridades da 
faixa etária atendida favorecendo o desen-
volvimento e a ampliação de conhecimen-
to. É importante, novamente, destacar o pa-
pel do professor nessa mediação motivando 
as crianças a ter o gosto por fazer arte. En-
fatizamos diversas vezes o papel do pro-
fessor por entender que se faz necessário 
reafirmar a importância que este profissio-
nal tem na construção integral da infância.

As leituras de autores que abordam a te-
mática e as propostas apresentadas no pre-
sente artigo contribuem de maneira signi-
ficativa para um ensino de arte que traga 
qualidade para as vivências das crianças.
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Nos documentos oficiais destacamos o 
Referencial Curricular Nacional da Educa-
ção Infantil (RCNEI) onde podemos cons-
tatar que a arte na educação infantil, só 
teve visibilidade com a publicação do re-
ferido documento onde o mesmo apre-
senta os eixos de trabalho que enfatiza a 
importância da arte na educação infantil. 

[...] a arte está presente no cotidiano da in-
fância. Ao rabiscar e desenhar no chão, nos 
muros, ao utilizar materiais encontrados ao 
acaso (gravetos, pedras, carvão), ao pintar 
os objetos e até mesmo seu próprio corpo, 
a criança pode utilizar-se arte para expressar 
experiências sensíveis (BRASIL, 1998, p. 85). 

 Por fim é válido destacar as infinitas con-
tribuições da arte para a infância. Ela aju-
da a criança a se tornar um sujeito cada vez 
mais criativo e estético. A arte tem um cunho 
transformador, libertador e oportuniza novos 
caminhos para a criança.  Com isso, paralela-
mente as crianças crescem tornando-se  se-
res reflexivos, ativos e críticos na sociedade.

                   
A arte se constitui de modos específicos 

de manifestação da atividade criativa dos se-
res humanos, ao interagirem com o mundo 
em que vivem, ao se conhecerem, e ao co-
nhecê-lo.(...) o valor da arte está em ser um 
meio pelo qual as pessoas expressam, repre-
sentam e comunicam conhecimentos e ex-
periências (FERRAZ E FUSARI, 2009, p.18).

Nesse sentido a arte contribui para que 
os sujeitos ampliem sua capacidade cria-
tiva interagindo com o mundo e não ape-
nas olhando o mundo – o primeiro pas-
so para a transformação da sociedade.

A Arte na Educação Infantil - Olhares 
para a Primeira Infância

A arte contribui de forma significativa 
para a formação global da criança. Através 
dela, além de promover diferentes experi-
ências (seja pintar, colar, modelar, cortar), 
permite que se ampliem outros aspectos 
fundamentais para a criança e assim outras 
aprendizagens, desenvolvimentos e poten-
cialidades são descobertos e promovidos. A 
expressividade está presente no cotidiano 
da criança quando desenha, rabisca e ma-
nipular diversos materiais (RCNEI, 1998).

É fato destacar que o ensino da arte na edu-
cação infantil não traz em questão como foco 
formar artistas, mas acima de tudo trazer ex-
periências artísticas para e com as crianças, 
oportunizando momentos em que eles possam 
produzir, valorizar suas produções, demons-
trar seus sentimentos e sentir-se produtor 
de seu próprio conhecimento (RCNEI, 1998).

Na educação infantil a arte deve ser con-
siderada área de conhecimento tal qual são 
as demais áreas do conhecimento, pois com a 
arte a criança promove a imaginação e o fan-
tasiar aprendendo sobre o mundo que a cer-
ca e transformando-o com as possibilidades 
que a arte propõe e provoca (RCNEI, 1998).

Segundo os RCNEI (1998) a arte na educa-
ção infantil também é considerada forma de 
linguagem, sendo uma das mais importantes 
quando nos referirmos ao modo de expres-
sar-se e comunicar-se uns com os outros.
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Para Iavelberg (2003), a arte tem como pro-
posta de trabalho considerar a produção da 
criança, a apreciação tanto dos próprios tra-
balhos quanto dos colegas e a contextualiza-
ção de obras de arte que o professor mostra 
as crianças. Segundo os RCNEI a arte deve 
promover espaços privilegiados nas escolas 
promovendo locais de autoria e expressão: 

                                 
[...] tal como a música, as Artes Visuais 

são linguagens, e também uma das for-
mas importantes de expressão e comu-
nicação humana, o que, por si só justifica 
sua presença no contexto da educação, de 
um modo em geral, e na Educação Infan-
til, particularmente (BRASIL, 1998, p. 85).

Nessa perspectiva, a arte promove en-
tre as crianças a interação e comunica-
ção sendo esta uma forma de linguagem 
que possibilita o desenvolvimento da ima-
ginação, da criatividade e sensibilidade. 
Os mesmos referenciais ainda destacam:

                               
As crianças têm suas próprias impressões, 

ideias e interpretações sobre a produção de 
arte e o fazer artístico. Tais construções são 
elaboradas a partir de suas experiências ao 
longo da vida, que envolvem a relação com 
a produção de arte, com o mundo dos obje-
tos e com seu próprio fazer. As crianças ex-
ploram, sentem, agem, refletem e elaboram 
sentidos de suas experiências. A partir daí 
constroem significações como se faz o que é, 
para que serve e sobre outros conhecimen-
tos a respeito da arte  (BRASIL, 1998, p. 89).

Nesse sentido, quando a criança tem a 
oportunidade de trazer à tona seu olhar e 
expressão produz com significado. Além 
disso, ela atrela as experiências que traz 
consigo na ação e no fazer artístico. O pro-
fessor trazendo esse olhar frente a impor-
tância da arte na educação infantil culti-
var propostas pertinentes e significativas.

Possibilidades de Diálogos

Durante a pesquisa que precedeu a escri-
ta deste artigo nos deparamos com muitos 
autores que dialogam com a proposta do 
ensino de arte e que corroboram com o ide-
al de educação que temos afirmado desde o 
início deste artigo e que vai ao encontro da 
proposta prática desta professora em sua 
prática diária com alunos de educação infan-
til na Prefeitura de São Paulo (COLI, 2006).

O autor (2006) destaca o poder transfor-
mador da arte tanto no sujeito quanto nas 
pessoas que cercam. Professores quando 
estudam ou buscam formação em arte se 
transformam, abrem seus horizontes e suas 
percepções referente à importância da sen-
sibilização artística no contexto escolar. 
Crianças quando têm acesso a bens cultu-
rais e práticas de expressão artística ampliam 
seu olhar estético, sua sensação de perten-
cimento ao mundo, sua vontade de fazer-
-se presente e representado na sociedade.
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Arte e sua importância enquanto percep-
ção e imaginação são ressaltadas por Bar-
bosa (2007) quando cita que por meio da 
relação entre realidade e fantasia a crian-
ça desenvolve de maneira global. Cor-
roborando com as palavras de Barbosa 
(2007), Ferraz e Fusari (2009) ressaltam:

                            
É fundamental entender que a arte se cons-

titui de modos específicos de manifestação 
da atividade criativa dos seres humanos, ao 
interagirem com o mundo em que vivem, ao 
se conhecerem, e ao conhecê-lo. Em outras 
palavras, o valor da arte está em ser um meio 
pelo qual as pessoas expressam, represen-
tam e comunicam conhecimentos e expe-
riências (FERRAZ  e FUSARI, 2009, p. 18).

São as manifestações em arte que ampliam 
as interações criança e o mundo contribuin-
do para que se expressem, representem e 
comuniquem. Pillotto (2007) concorda que 
promovendo ações em que a linguagem, as 
diferentes formas de expressão e de comuni-
cação produzirá sentidos para que a criança 
traga a tona a percepção, a emoção a intui-
ção e a criação para que as crianças se tor-
nem sujeitos sensíveis uns com os outros.

Sendo a educação infantil também uma 
modalidade que se produz conhecimento, 
é pertinente atrelar a realidade pelo qual 
estão inseridas com os conhecimentos ad-
quiridos na escola. Nesse olhar Jobim e 
Souza (1994) aborda a criança não consti-
tuída no amanhã, mas principalmente no 
hoje, pois é aqui que a mesma constrói sua 
história, seu tempo que reverbera no futu-
ro. E nesse cotidiano tão importante para 
a formação da criança, Pillotto ressalta:

                                    

As vivências artísticas, estéticas e cul-
turais, desenhar na terra, na areia do mar, 
cantarolar, dramatizar a partir de persona-
gens imaginários, movimentar o corpo nas 
brincadeiras e danças, ouvir o violeiro, his-
tórias, lendas e contos, são práticas do coti-
diano das crianças  (PILLOTTO, 2007, p. 22). 

Dessa forma, com o embasamento teórico 
apresentado anteriormente e com as experiên-
cias práticas adquiridas em sala de aula, acre-
ditamos que a escola e todos os atores envol-
vidos no fazer educacional devem ter um olhar 
atento e cuidadoso que amplie as propostas 
junto as crianças, no intuito de promover es-
paços e situações significativas e produtivas.

 PROCEDIMENTOS  
METODOLÓGICOS

Acreditamos assim que a escola e to-
dos os atores envolvidos devem ter um 
olhar atento, cuidado que amplie as pro-
postas junto as crianças promoven-
do espaços e situações significativas.

A pesquisa qualitativa [...] se preocupa com 
o universo de significados, motivos, aspira-
ções, crenças, valores e atitudes, o que cor-
responde a um espaço mais profundo das re-
lações, dos processos e dos fenômenos que 
não podem ser reduzidos à operacionaliza-
ção de variáveis (MINAYO, 2004, p. 21-22).

Minayo (2004) ainda destaca que a pes-
quisa qualitativa diz respeito a responder a 
questões muito particulares onde os resulta-
dos não podem ser quantificados, pois traba-
lhos com relações e fenômenos subjetivos.  
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Nesse sentido, acreditamos que a pesqui-
sa qualitativa trará os subsídios necessários 
para responder a nossas indagações. Apre-
sentaremos a seguir algumas situações prá-
ticas significativas em um trabalho com arte 
na educação infantil onde o fazer, experi-
mentar, imaginar, criar são de fato significa-
tivos para uma prática junto às crianças. As 
propostas apresentadas foram realizadas em 
minha prática enquanto professora de educa-
ção infantil na rede municipal de São Paulo, 
acreditando que a partir de propostas sim-
ples é possível realizar experiências estéticas 
onde as crianças possam de fato “fazer arte”, 
no sentido de experimentar, imaginar e criar 
livremente, sem necessariamente seguir este-
reótipos e modelos prontos (MINAYO, 2004).

Procuramos trazer no presente texto situa-
ções em que outros professores independen-
tes da realidade que estejam inseridos pos-
sam realizar as propostas com suas crianças. 
A arte precisa ser deixada de ser apenas um 
mero fazer, ou para passar o tempo, ações 
esta que ainda se faz presente no cotidiano 
de muitas crianças e muitas escolas. Resu-
mem-se ainda em decoração para datas co-
memorativas ou desenhos xerocados que de-
vem apenas ser pintados e muitas vezes de 
forma dirigidas (pintar a árvore de verde, o 
coração de vermelho, o sol amarelo...) e ações 
tais como essas citadas acima não desenvol-
vem a criatividade da criança, não promo-
vem experiências estéticas (MINAYO, 2004).

Tecidos e sucatas podem se tornar pro-
postas significativas em arte junto às crian-
ças. Um exemplo disso é uma proposta rea-
lizada que foi criada a partir de uma releitura 
do autor Kandinsky -  as crianças receberam 
vários círculos de tecidos, de cores e tama-
nhos diferentes para uma composição vi-
sual. Realizaram a colagem de forma livre, 
como preferiram, dando a elas autonomia 
de criação individual e ao mesmo tempo 
respeito com o espaço ocupado pelo outro, 
pois o trabalho foi realizado coletivamente.

Esta é apenas uma sugestão, que propõe si-
tuações de experiências onde a criança pode 
do seu modo, do seu jeito e com as suas possi-
bilidades colar os círculos conforme querem e 
propor as crianças experiências artísticas, pois 
elas foram convidadas a criar dentro de suas 
próprias ações, com protagonismo de escolha 
dentro das vivências artísticas. Além disso, 
essas atividades são importantes para o tra-
balho com o respeito ao espaço e à produção 
do colega, à valorização do trabalho coletivo.

 Com materiais simples (neste caso foi utiliza-
do tecido, tesoura e cola), as crianças realizaram 
uma experiência significativa em arte concluin-
do em uma composição estética interessante.

A sucata também pode ser utilizada das 
mais diversas formas como proposta para as 
crianças. Ela serve como suporte para novas 
formas de pintura e desenho, pode ser utili-
zada em colagens, para criar maquetes, ins-
trumentos musicais e até mesmo brinquedos. 
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Uma mesma embalagem pode propor dife-
rentes experimentações e cabe o professor 
lançar mão desse recurso para propor expe-
riências estéticas aos pequenos. É possível 
pendurar embalagens de diferentes formas, 
embalagens ou pedaços de papelão na lou-
sa ou em uma parede, com auxílio apenas de 
fita crepe e pedir que as crianças pintem e re-
criem, ao invés de pensarem apenas sobre a 
folha de sulfite A4 sentado em sua carteira.

Ao final de uma atividades como esta, é 
importante que todos os objetos sejam ex-
postos para apreciação. Com isso, as crian-
ças aprendem a respeitar o próprio trabalho 
e o do colega tal qual afirma Barbosa (2003).

Outra sugestão de atividade que desperta 
nas crianças esse olhar artístico que tantos 
temos enfatizado ao longo da escrita deste ar-
tigo é realizar um desenho de observação de 
um dos espaços da escola. De certo, alguma 
criança observará algum lugar muitas vezes 
esquecido pelo olhar do adulto, que no dia dia 
muitas vezes está sobrecarregado das deman-
das e se esquece do olhar afetuoso e atento 
de uma criança pequena (BARBOSA, 2003).

Além disso, podemos afirmar de acordo 
com os estudos realizados que o desenho 
de observações potencializa e amplia o de-
senho cultivado pela criança. São as ob-
servações do cotidiano que ampliam seus 
significados e olhares diante de tudo que 
cerca. Pillar (2007) destaca assim um pen-
samento em ação, ou seja, a criança fazer e 
não só observar torna mais viva a proposta.

Estes são apenas alguns exemplos de 
atividades realizadas com alunos da edu-
cação infantil, entre 4 e 6 anos e que por 
mais simples que pareçam despertam fa-
las e olhares que nos fazem acreditarmos 
que este é o caminho certo para uma edu-
cação verdadeiramente libertadora, for-
mando alunos críticos, reflexivos e atentos 
ao mundo que os rodeia (PILLAR, 2007).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste artigo, diante das leituras 
realizadas, da observação das experiên-
cias realizadas com as crianças, com a me-
diação dos professores, podemos compre-
ender que a arte está de fato presente no 
cotidiano das crianças e além de tudo, po-
demos acreditar no poder transformador 
que a arte tem em suas diversas expressões.

 A criança através da ludicidade e criativi-
dade imaginativa atrelam as suas vivências ao 
mundo da arte. Autores citados na escrita des-
se artigo, como  Barbosa (2014), Coli (2006) e 
Iavelberg (2008),  dialogam com a pertinência 
e importância dessa, pesquisa, além de docu-
mentos oficiais que trazem a temática como 
sendo algo de fato relevante para um trabalho 
escolar junto às crianças na educação infantil 
– e acrescentamos, durante toda a vida, pois 
as experimentações e sensações que a arte 
traz são fundamentais para todo ser humano. 

O significado do trabalho com arte na infân-
cia se remete principalmente as possibilidades 
oferecidas às crianças para que saiam do fazer 
por fazer e que o professor garanta qualidade 
nas oportunidades que promove as crianças, 
como citamos oferecendo diversos supor-
tes, oportunidades de apreciação e criação. 

Com isso, é fato destacar que a arte está 
muito mais do que em uma folha de sulfite, 
muito mais do que pintar um desenho pron-
to e muito mais do que limitar-se as datas 
comemorativas. Arte da mesma forma que 
não se limita na definição de sua própria pa-
lavra, não se limita em suas ações junto a 
prática promovida pelos professores. Talvez 
o ponto mais importante destacado na es-
crita deste artigo, foi a abertura que a pro-
dução de arte promove às crianças: mostrar, 
refletir, criar, interagir, construir nas diversas 
situações de aprendizagem. E essa abertu-
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ra que as crianças nos trazem é um convite 
para desenvolver propostas potenciais para 
abranger a educação em sua integralidade.

Reafirmamos muitas vezes durante a escrita 
do presente artigo que é papel do professor 
a busca por trazer propostas significativas, 
apresentando materiais interessantes, pro-
postas enriquecedoras, que convide os alunos 
para as mais diversas experimentações. Neste 
sentido, Rosa Iavelberg (2008), autora ampla-
mente citada no tema, afirma que o educador 
não precisa ser um artista e nem sequer é ne-
cessário que tenha uma cultura artística, ape-
nas é necessário que saiba a importância que 
a arte tem no desenvolvimento de sus alunos.

Entendemos dessa forma que as atividades 
artísticas não só ampliam os conhecimentos 
sobre arte mas traz outras potencialidades 
na formação da criança. A arte expressa du-
rante as vivências ações, sentimentos, re-
ciprocidade  para consigo e com os outros. 
Novamente afirmamos a importância de que 
a arte entendida enquanto área de conheci-
mento e não como um simples fazer traz à 
tona a arte onde as vivências, experiências 
e possibilidades acontecem. Sendo a faixa 
etária da educação infantil permeada por 
descobertas e vontades de fato o professor 
atento, preocupado em fazer o melhor den-
tro de sua prática trará propostas pertinentes 
e significativas para as crianças. O professor 
engajado vai estimular as vivências expressi-
vas de propostas potentes para as crianças.

Trouxemos na escrita deste artigo a pes-
quisa de uma gama de autores que desta-
cam o poder transformador da arte tanto 
na criança quanto nas pessoas que as ro-
deiam. E o professor quando estuda e pes-
quisa também se transforma nessa ação, 
enquanto formador, mediador e cidadão. 

  
Neste sentido é pertinente atrelar os co-

nhecimentos prévios das crianças ao de 
mundo promovido pela escola de forma a 
ampliar seus olhares. É necessário acredi-
tar que práticas potencializadoras e signifi-
cativas em arte promovem de fato a arte e 
a educação com qualidade junto às crian-
ças, no objetivo de todos envolvidos no 
processo educativo: alunos críticos, refle-
xivos, cientes de seu papel transformador 
na sociedade e no mundo em que vivem.
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O USO DE GÊNEROS TEXTUAIS NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

RESUMO: Este artigo tem como objetivo refletir sobre a importância do uso de diferentes 
gêneros textuais no processo de alfabetização e letramento no ensino escolar, pois estes 
são instrumentos de aprendizagens riquíssimos no campo criativo e social. Foi realizada uma 
pesquisa bibliográfica de alguns teóricos e seus estudos. Ao pensarmos sobre alfabetização 
à luz da psicogenética recorremos aos estudos de Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Para 
entendermos sobre língua, linguagem e escrita, demos uma pincelada nas teorias do pai da 
Linguística, Ferdinand de Saussure, e de Mikhail Mikhailovich Bakhtin. A este nos atentamos à 
sua importância aos estudos de gêneros e juntamente com estudos dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Língua Portuguesa refletimos na importância do trabalho efetivo de diversos 
gêneros textuais com vistas à promoção de uma prática contextualizada e transformadora.

Palavras-chave:  Alfabetização; Letramento, Gêneros Textuais.
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INTRODUÇÃO 

Não muito longe de nossa prática percebemos que concepções mais tradicionais e métodos de 
aplicação menos modernos, com referencial teórico no behaviorismo, ainda são aplicados no con-
texto alfabetizador. Onde a criança aprende por repetição, memorização e estímulos. Não vendo 
a criança como sujeito ativo no processo de aquisição da língua escrita, apenas mera reprodutora.

O trabalho no ambiente alfabetizador necessita acontecer pelo uso da língua e da lin-
guagem, em sua aquisição e socialização, respectivamente. Infelizmente é comum en-
contrar, em nosso contexto social, pessoas já passadas à idade escolar do Ensino Bá-
sico que não possuem capacidade de fluência leitora. As perguntas frequentes são: 
como ocorreu este processo de ensino-aprendizagem? Qual foi a abordagem utilizada? 

 
Na tentativa de responder às perguntas citadas e compreender novas concepções de al-

fabetização e o novo termo: letramento, foi realizada uma pesquisa bibliográfica para 
aprofundar os conhecimentos com objetivo de mudança para uma prática mais eficiente.

No primeiro momento, buscaremos explicitar como é o processo de alfabetização através dos 
estudos inovadores de Emília Ferreiro e Ana Teberosky, que bebem das fontes de Jean Piaget, uma 
vez que este foi orientador de Ferreiro em seus estudos. Guiando-a no sentido de compreender suas 
investigações de como se passa de um estado de menor conhecimento para um estado de maior 
conhecimento. Seus estudos trazem a inovadora concepção da Psicogênese da Língua Escrita.

Após, compreenderemos através das contribuições de Magda Soares o que é letra-
mento, como surgiu este termo e a importância de alfabetizar letrando no proces-
so de ressignificação da escrita como função social, entendendo que além de aprender 
a ler e escrever é necessário saber utilizar esses atributos no cotidiano de forma efetiva.

Para ampliar nossos conhecimentos, traremos a definição das palavras língua, lin-
guagem, escrita e do termo linguagem escrita, que se entrelaçam, mas cada um com 
suas especificidades.  Para abordar tais termos buscamos, além do dicionário, te-
óricos como Ferdinand du Saussure e Mikhail Bakhtin, dando suas contribuições.

Para finalizar debruçamos sobre gêneros textuais e sua relevância para a alfabetização e letra-
mento de forma contextualizada, valorizando os conhecimentos e interesses dos alunos. Uma 
vez que as atividades de gêneros de discurso e textuais referem-se a ler, escrever, escutar e falar 
- atividades tão necessárias à condição humana, como para o corpo é necessário o alimento para 
a mente é necessário comunicação, e compreendemos através da linguagem e seu uso social.
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CONCEPÇÃO DE ALFABETIZAÇÃO E 
LETRAMENTO

Alfabetização

Por muito tempo acreditou-se que a crian-
ça aprendia apenas por repetição, seguindo 
teorias como behaviorismo, e que alfabetizar 
compreendia decorar as famílias silábicas e 
formar palavras. Eram trabalhados textos fora 
do contexto sem significado para as crianças, 
as experiências destas eram desconsideradas, 
elas eram vistas como uma “tábua rasa”. No 
meio escolar o professor era o principal agen-
te de transmissão de conteúdos. O foco não 
era refletir como a criança aprendia, mas cen-
trava-se no como ensinar e que ela deveria 
aprender da forma que era estabelecida. 

O pensamento era de que a alfabetização 
começava e terminava dentro da sala de aula 
e que a aplicação correta do método era efe-
tiva para todos os estudantes. A mesma era 
vista como uma aprendizagem exclusiva à es-
cola, primeiro o professor devia ensinar as le-
tras e/ou sílabas escritas e seus sons e apenas 
quando estas estivessem memorizadas os es-
tudantes seriam capazes de ler e de escrever.

Seguindo a linha da psicogenética da Língua 
Escrita trazida pelos estudos de Emília Ferrei-
ro e Ana Teberosky o foco de investigação 
de como ensinar foi desviado para como se 
aprende. O centro deste estudo é a criança 
que participa, uma protagonista do processo 
de ensino e aprendizagem, e não apenas uma 
espectadora. Emília Ferreiro relata:

O desenvolvimento da alfabetização ocorre, 
sem dúvida, em um ambiente social. Mas as 
práticas sociais, assim como as informações 
sociais não são recebidas passivamente pelas 
crianças (...) elas transformam o conteúdo re-
cebido. Além do mais, a fim de registrarem a 
informação, elas a transformam (FERREIRO, 
1986).

Muda-se, então, a concepção de aluno, pas-
sando a ser um sujeito que pensa, que elabora 
suas hipóteses de resolução de problemas e, 
também, resolução sobre a escrita, pois tex-
tos fazem parte da vida do ser social, tendo 
acesso – alguns mais outros menos- a textos, 
frases, propagandas, rótulos desde peque-
nos. Logo, na psicogênese da língua escrita a 
criança tem como objeto de conhecimento a 
escrita. 

Ferreiro; Teberosky (1999) demonstram que 
as crianças formulam uma série de ideias so-
bre a escrita alfabética, mesmo antes de en-
trar na escola, e que essas hipóteses seguem 
uma ordem de evolução. Essas hipóteses fo-
ram detalhadas e largamente divulgadas no 
livro Psicogênese da língua escrita, que mos-
tra como o indivíduo independente da classe 
social, cursa os caminhos para se apropriar da 
língua escrita, passando por níveis estruturais 
de pensamento. Esses níveis foram intitula-
dos de nível pré-silábico, nível silábico, nível 
silábico-alfabético e nível alfabético.

Assim, a alfabetização avança em direção a 
uma análise em que passa a fazer correspon-
dência de recortes do falado a recortes do 
escrito. Essa correspondência passa por um 
momento silábico, onde atribui uma letra a 
uma sílaba, antes de chegar a compreender o 
que realmente cada letra representa e come-
çar a produzir uma escrita alfabética. Neste 
momento silábico, toda informação externa 
é perturbadora, pois a criança compreende 
o que faz, mas não pode compreender o que 
os outros fazem. Diante desta perturbação 
a criança pode ignorá-la ou assimilá-la reali-
zando alterações em seu esquema de escrita. 
Para Ferreiro:
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[...] quando as crianças são capazes de [as-
similarem essas perturbações], abandonam a 
“hipótese silábica” e começam a reconstruir 
o sistema de escrita sobre bases alfabéticas. 
Mas, antes de fazê-lo, procurarão por todos 
os meios conservar os esquemas assimila-
tórios que construíram com tanto trabalho  
(FERREIRO 1986).

Compreendemos que a alfabetização é um 
processo cognitivo de desenvolvimento da 
leitura e escrita onde existe uma construção 
efetiva de organizadores internos que são in-
fluenciados pelo mundo externo do alfabeti-
zando.

 É fundamental, à quem participa como con-
tribuinte deste processo, compreender essa 
concepção de alfabetização, considerando 
essas ideias e criando um espaço de reflexão 
sobre o objeto escrita. Assim, nas atividades 
de escrita e leitura de diversos gêneros tex-
tuais, o aluno que ainda não sabe escrever 
convencionalmente, precisa se esforçar para 
construir procedimentos de análise e en-
contrar formas de representar graficamente 
aquilo que quer escrever e formas de com-
preender o escrito. Isso contribui efetivamen-
te para o processo de alfabetização de forma 
contextualizada e participativa, valorizando o 
protagonismo do aluno.

Letramento 

A palavra letramento é nova em nossa lín-
gua e surgiu com a autora Mary Kato em 1986 
em seu livro “No mundo da escrita: uma pers-
pectiva psicolinguística”. Letramento vem na 
palavra inglesa literacy que significa condição 
de ser letrado. Essa palavra é do mesmo cam-
po semântico que a palavra inglesa literatte, 
que significa pessoa que domina a leitura e a 
escrita. Ou seja, pessoa letrada é aquela que 
aprende a ler e a escrever e que se envolve 
em práticas sociais de leitura e de escrita. 

O termo letramento surgiu porque apareceu 
um fato novo para o qual precisávamos de um 
nome, um fenômeno que não existia antes. 
Um dos fatos é decorrente da alteração do 
critério utilizado em levantamentos do Censo 
populacional, no Brasil realizado pelo IBGE -   
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, 
onde habilidade de codificar e decodificar o 
nome passou-se da simples verificação para 
verificação da capacidade de usar a leitura e 
a escrita para uma prática social como fazem 
em países desenvolvidos, onde o interesse 
esta na avaliação do nível de letramento da 
população e não no índice de alfabetização.

Magda Soares, (2010) discute esse con-
ceito com o objetivo de esclarecer os seus 
significados. Trazendo uma interpretação de 
que o letramento altera as condições cogniti-
vas do indivíduo ela traz duas dimensões do 
letramento, uma individual e outra social. A 
dimensão individual do letramento se refere 
aos processos e habilidades cognitivas e me-
tacognitivas envolvendo a leitura e a escrita. 
Deste modo Soares faz uma observação im-
portante ao afirmar que: 

Ter-se apropriado da escrita é diferente de 
ter aprendido a ler e a escrever: aprender a ler 
e a escrever significa adquirir um a tecnologia, 
a de codificar em língua escrita e a de decodi-
ficar a língua escrita; apropriar-se da escrita é 
tornar a escrita “própria”, ou seja, é assumi-la 
como sua “propriedade” (SOARES. 2010, p. 
39).

Outra dimensão abordada por Magda Soa-
res é a dimensão social do letramento, a qual 
considera uma prática social relacionando-as 
com suas necessidades, valores e intenções. 

O letrado traz consigo consequências lin-
guísticas, cognitivas. Passa ser o resultado da 
ação de ensinar e aprender as práticas sociais 
de leitura e de escrita. Um indivíduo alfabe-
tizado, não é necessariamente um indivíduo 
letrado, pois ser letrado implica em usar so-
cialmente a leitura e a escritura e responder 
às demandas sociais de leitura e de escrita. 
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Magda Soares diz que:

O fenômeno do letramento significa que já 
compreendemos que nosso problema não é 
apenas ensinar a ler e a escrever, mas é, tam-
bém, e, sobretudo, levar os indivíduos a fazer 
uso da leitura e da escrita, envolver-se em 
práticas sociais de leitura e escrita (SOARES, 
2003).

Nesse contexto, faz-se necessário alfabeti-
zar letrando, ou seja, ensinar a ler e a escrever, 
em seus códigos e signos, no contexto das 
práticas sociais da leitura e da escrita. Para 
Soares (2003) “letrar é mais que alfabetizar, é 
ensinar a ler e escrever dentro de um contex-
to onde a escrita e a leitura tenham sentido e 
façam parte da vida do aluno”. Ler é um con-
junto de habilidades, de comportamentos e 
conhecimentos. Escrever, também é um con-
junto de habilidades e de comportamentos, 
de conhecimentos que compõem o processo 
de produção do conhecimento. Logo, há di-
ferentes tipos e níveis de letramento, depen-
dendo das necessidades, das demandas, do 
indivíduo, do seu meio, do contexto social e 
cultural.

 As condições necessárias para o letramen-
to são primeiramente uma escolarização real 
e efetiva do aluno e que haja disponibilidade 
de material para leitura e diversos gêneros 
textuais para ampliar o repertório cognitivo 
dos alunos.

RELAÇÃO ENTRE LINGUAGEM, 
LÍNGUA E ESCRITA

Após um breve estudo sobre letramento e 
alfabetização à luz da psicogênese da língua 
escrita, se faz necessário compreender o que 
vem a ser língua, escrita e acrescentar um 
tema novo ao estudo: linguagem. Compreen-
dendo suas relações. 

O dicionário de Língua Portuguesa Melho-
ramentos (2011) traz algumas definições in-
teressantes para o presente estudo:

Língua: idioma, linguagem, estilo, expres-
são,

Escrita: representação de palavras ou ideias 
mediante o uso de sinais,

Linguagem: faculdade de expressão audível 
e articulada do homem, produzida pela ação 
da língua e dos órgãos vocais próximos, fala. 
Conjunto de sinais falados escritos ou gesti-
culados, de que se serve o homem para expri-
mir suas ideias e sentimentos. 

Com estas definições, vemos que língua e 
linguagem possuem relações muito próximas, 
sobretudo pelo seu radical em latim linguae. 
Vemos, também, que o significado de escrita 
é a forma de representar ambas em forma de 
sinais.

O pai da Linguística Moderna, que torna a 
língua como objeto de estudo diz que “A lín-
gua é um sistema cujas partes podem e devem 
ser consideradas em sua solidariedade sincrô-
nica” (Saussure,1975). Sincrônico entende-se 
como tudo que se relaciona ao aspecto está-
tico da ciência iniciada por ele - Linguística. Já 
a Linguagem, para ele, pertence ao domínio 
social e individual, ao mesmo tempo, que é 
física é psíquica, é a faculdade do ser humano 
se expressar. 

Com os avanços de concepções e estudos 
modernos sobre aprendizagem que partem 
do sócio-interacionismo Bakhtin escreve:

A linguagem é constituída de sujeitos, pois 
tanto eles quanto as relações sociais que es-
tabelecem entre si, se constituem pela lingua-
gem. Por outro lado, é constituída pelos sujei-
tos, já que seu uso nas mais diversas práticas 
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sociais inaugura significados, sentidos e mo-
dos de dizer, o que faz com que evolua histo-
ricamente, modificando-se (BAKHTIN, 1992). 

 
A linguagem, portanto, é um processo de 

interlocução que possibilita a prática social. 
É a língua em funcionamento. Além disso, a 
linguagem é um modo de compreensão dos 
significados que o mundo, as coisas e as rela-
ções entre as pessoas possuem em um dado 
momento, grupo social é determinada cultu-
ra. Essa forma de compreensão vai se consti-
tuindo à medida que se realiza nas situações 
de interlocução. 

 
Compreendido o quem vem a ser língua, 

linguagem e escrita, há uma diferença entre 
escrita e linguagem escrita. Aquela é uma fer-
ramenta tecnológica que permite registrar, ou 
seja, um sistema de representação alfabético. 
A linguagem escrita vai além de um registro 
gráfico. Uma vez que linguagem é uma forma 
de organizar um discurso, linguagem escrita 
estabelece este para que se possa ser lido no-
vamente pelo autor ou por outro leitor. 

GÊNEROS DO DISCURSO / 
GÊNEROS TEXTUAIS
 
Como vimos, linguagem se estabelece atra-

vés de um discurso ou mensagem, é o pro-
cesso que auxilia a prática social dos mais 
diversos gêneros. Para cada função social da 
linguagem é necessário um discurso diferen-
te, por exemplo, ao ler uma reportagem de 
jornal não encontraremos características de 
uma receita culinária. Ou seja, nas diferentes 
práticas sociais, as pessoas elaboram diferen-
tes discursos, de acordo com a finalidade que 
se realizam. 

Todo texto deve levar em consideração os 
componentes básicos que participam das si-
tuações discursivas em geral: quem fala, para 
quem fala, qual intenção e como fala. Es-
creve-se sempre com alguma intenção e de 

acordo com ela, toda a estrutura do texto se 
modifica: seleção do vocabulário, extensão 
da sentença, organização dos parágrafos, etc. 
Intuitivamente, sabemos que a cada intenção 
corresponde certo gênero de linguagem. O 
mesmo assunto pode ser objeto dos mais di-
ferentes tipos de textos, cada um deles com 
propriedades próprias.

Esses aspectos estão vinculados e se con-
cretizam em forma de gêneros, sejam de es-
feras cotidianas ou de esferas mais comple-
xas, formais e públicas. 

Gêneros discursivos ou gêneros textuais 
são agrupados conforme suas semelhanças 
de formato e suas características sociais e 
comunicativas. Bakhtin (Brait, 2006), defen-
de a existência de gêneros primários (simples) 
e secundários (complexos). O que define um 
gênero como primário ou secundário, não 
está na distinção fala e escrita, mas em sua 
complexidade discursiva. 

Os gêneros primários ou simples são aque-
les articulados em processos de comunicação 
verbal, como a família e a comunidade da qual 
fazem parte (bilhetes, cartas pessoais, diálo-
gos etc.). Os gêneros secundários ou comple-
xos estão vinculados à linguagem escrita, que 
será apresentada, oficialmente na escola, cir-
culam nas esferas mais públicas da sociedade, 
em instituições que não a familiar. Portanto 
os gêneros secundários são formados a par-
tir dos primários, que fazem parte da vida de 
qualquer indivíduo, independentemente do 
seu nível de letramento. 

Nesse sentido, é válido lembrar que: Os gê-
neros são artefatos culturais construídos his-
toricamente pelo ser humano. Não podemos 
defini-los mediante certas propriedades que 
lhe devam ser necessárias e suficientes eles 
variam e se modificam à medida que os cos-
tumes sociais se alteram e a tecnologia evolui.

O professor deverá levar em consideração 
a constituição dos gêneros primários ou se-
cundários, pois são essenciais no processo de 
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análise das características de utilização social 
de determinado gênero, tanto para garantir a 
alfabetização, letramento, o  aprendizado da 
língua e também para o ensino da gramática 
que tem que ser dada de forma contextuali-
zada e com a realidade do ensino, garantindo 
assim aos seus alunos os gêneros textuais de 
diferentes formas, para um ensino de quali-
dade. 

Gêneros Textuais no Ensino

Para Ferreiro (1986) “muito antes de se-
rem capazes de ler, no sentido convencional 
do termo, as crianças tentam interpretar os 
diversos textos que encontram a seu redor”. 
Percebemos que os gêneros textuais, princi-
palmente de interesse das crianças, podem 
ser propulsores à aquisição da língua.

 
Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

(Brasil, 1997) recomendam que o trabalho 
com o texto deva ser feito na base dos gêne-
ros, sejam eles orais ou escritos, pois através 
das manifestações textuais serão abertos ca-
minhos para um conhecimento maior do fun-
cionamento da língua e suas funções práticas 
e sociais. 

O mediador do conhecimento ao usar os 
gêneros como instrumentos de ensino na es-
cola dará mais significado ao estudo, porque 
os aproxima da língua que são usadas natural-
mente no dia a dia do aluno, seja em comuni-
cações formais ou informais. No entanto:

[...] é devido a essas mediações comunicati-
vas, que se cristalizam na forma de gêneros, 
que as significações sociais são progressiva-
mente reconstruídas. Disso decorre um prin-
cípio que funda o conjunto de nosso enfoque: 
o trabalho escolar, no domínio da produção 
de linguagem, faz-se sobre, os gêneros, quer 
se queiram ou não. Eles constituem o instru-
mento de mediação de toda a estratégia de 

ensino e o material de trabalho, necessário 
e inesgotável, para o ensino da textualida-
de. A análise de suas características fornece 
uma primeira base de modelização instru-
mental para organizar as atividades de ensi-
no que esse objeto de aprendizagem requer 
(SCHNEUWLY, DOLZ, 2004, p. 51). 

No processo de alfabetização o conteúdo 
prioritário é a aquisição do sistema de escrita, 
no entanto quer queiramos ou não os gêne-
ros textuais serão trabalhados no contexto 
escolar. Isto se dá porque o discurso faz parte 
da vida do aluno antes mesmo da apropria-
ção da escrita, logo não é necessário esperar 
a criança se tornar efetivamente alfabética 
para mergulhá-la nos gêneros textuais.

É necessário ensinar a escrever de forma 
a levar a participação do aluno nas mais di-
versas situações comunicativas, levando o 
acesso de diferentes gêneros que circulam 
no gênero primário, como alfabetizar e letrar 
através de bilhetes, cantigas infantis, e, tam-
bém, selecionar textos de qualidade, do gê-
nero secundário, levando em consideração a 
adequação do interesse dos alunos. 

Retomando as ideias de Ferreiro e Tebe-
rosky, ao beberem das fontes da psicogené-
tica - onde o sujeito levanta suas hipóteses e 
faz parte da construção do pensamento - al-
fabetizar com diferentes gêneros de discurso 
compreendendo a função social da lingua-
gem, como sugere o letramento em Magda 
Soares, levará o aluno a uma aquisição de es-
crita condizente com sua realidade e possibi-
litará uma prática social eficiente. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
O presente artigo surgiu com uma questão 

sobre como, num contexto alfabetizador, evi-
tar que um indivíduo tenha baixa capacidade 
leitora. Buscamos pensadores, orientações, 
teorias para que, na prática, esta situação 
possa ser amenizada.

 Ao perceber que o ser humano apren-
de, não apenas como ouvinte, mas como par-
ticipante deste processo progressivo de ensi-
no e aprendizagem, temos em mente, como 
professores, a importância do nosso papel de 
conduzi-lo por um caminho mais excelente. 

 
Estudando alguns conceitos separadamen-

te, pudemos entender os processos em suas 
etapas, sistematizando e ampliando nossas 
fronteiras, uma vez que somos sujeitos de 
transformação. 

Em cada teoria percebemos uma evolução, 
logo, tratando de ciências que estudam o ser 
humano, sua aprendizagem, seu desenvolvi-
mento, suas aquisições, suas potencialidades 
e, também, suas incapacidades, percebemos 
que sempre estão em constante desenvolvi-
mento. O que nos leva à necessidade de es-
tar sempre em busca de melhoria às práticas 
educativas para facilitar o processo de ensino 
e aprendizagem de nossos alunos. 

 
Neste processo, professor não será aque-

le detentor de todo conhecimento, mas me-
diador, trazendo propostas para que o aluno 
construa gradativamente suas hipóteses so-
bre escrita, língua, texto, uma vez que estes 
atributos não são estáticos, eles se transfor-
mam com o mundo e o mundo é transforma-
do por eles. 

 

É papel do mediador através do ambiente 
alfabetizador apresentar e ensinar a organizar 
textos que os alunos tenham acesso e, tam-
bém, aqueles os quais nunca tiveram contato, 
pois em um ambiente que tenha a finalidade 
de formar cidadãos efetivamente participa-
tivos, trará discursos verbais ou textuais em 
suas práticas sociais.

 
Para tanto, é necessário que as práticas de 

alfabetização como ato de aprender a ler e 
escrever seja transformado pela ideia de que 
é fundamental ler e escrever para aprender. 
Um tipo de alfabetização que permita ao in-
divíduo ler e escrever para mudança e não 
apenas para consumo e reprodução sem cri-
ticidade. 

  
Trabalhar gêneros textuais alarga as áreas 

cognitivas e ampliam a inserção no mundo 
letrado, contribuindo por consequência todas 
as esferas do homem, no seu aspecto físico, 
mental e social, pois poderá compreender 
discursos necessários à sobrevivência huma-
na de forma mais efetiva.

 
À vista de uma concepção de uma prática 

educativa libertadora, apropriar-se, enten-
der e construir gêneros discursivos e textu-
ais diversos e de forma contextualizada são 
competências necessárias para uma mudança 
social. Uma vez que se, na alfabetização, con-
tinuarmos a trabalhar de forma tradicional, 
dificilmente construiremos protagonistas do 
saber e de possível transformação.  
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