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EDITORIAL

Um desafio para a gestão de pessoas: motivar os funcionários de todas 
as idades dentro de um mesmo ambiente corporativo e engajá-los no 

planejamento estratégico da empresa
É imprescindível a importância de se mostrar os desafios para se manter a motivação dentro de um ambiente 
organizacional. Percebe-se nas organizações a existência de um desequilíbrio no quadro de motivação e con-
duta que atinge o planejamento estratégico da empresa e, consequentemente, a operacionalização das ações.
Sabe-se que com a chegada da globalização, gerou-se a competitividade no mercado de trabalho. E, com isso, 
entende-se que o maior desafio para a gestão de pessoas está na capacidade de gerenciar as crises e ao mesmo 
tempo manter a motivação dos funcionários. Por sua vez, as empresas necessitam de profissionais experientes 
assim como necessitam de jovens-aprendizes com conhecimento teórico mais atualizado em todas as catego-
rias profissionais.
Completando essa linha de pensamento, de acordo com Costa (2007, p. 26), é necessário encontrar o equilíbrio 
na administração estratégica da empresa, evitando que os profissionais antigos formem feudos, centralizando 
as tomadas de decisão pautadas em experiências antigas e desatualizadas, ocasionando confronto aos profissio-
nais mais jovens que já possuem uma mentalidade estratégica ampla. Assim, nota-se que a preocupação com a 
cultura da empresa com o que sempre foi feito, é maior do que com a atualização das práticas utilizadas, com a 
implantação de governança corporativa e com os fatores que motivam os funcionários.
Entretanto, se observarmos o resultado de diversas pesquisas realizadas por organizações especializadas em 
gestão de pessoas, as questões culturais da empresa, em muitas ocasiões, não fazem sentido algum para os no-
vos profissionais e o trabalho sem sentido é um grande fator de desmotivação no ambiente empresarial. Costa 
(2007, p. 36).
 Prova disto, pode-se notar em várias pesquisas que “grandes líderes” possuem a convicção de que a motivação, 
utilizada como ferramenta estratégica, é fundamental e indispensável para a subsistência das organizações e 
mostram que funcionários motivados geram alto desempenho em suas funções. Desse modo, para compre-
endermos melhor este contexto, podemos lembrar que no início dos tempos, o homem tinha a necessidade 
de sobrevivência como fator dominante de motivação pessoal. Com a evolução humana e da sociedade, tais 
necessidades tornaram-se mais complexas, afetando a vida nas organizações, transformando a motivação em 
uma importante ferramenta estratégica.
 Assim, percebeu-se que com a implantação de tecnologias cada vez mais avançadas, os resultados poderiam 
ser mais positivos se fossem acompanhados de mudanças na gestão das pessoas, na forma de administração do 
comportamento organizacional. Como comprovação desses estudos, podemos citar à relação entre a tecnolo-
gia e a gestão de pessoas, segundo (NAISBITT apud NELSON, 2007, p. 41), que afirma: “quanto mais avançada 
for a tecnologia a nossa volta, maior a necessidade do contato humano”. Diante deste desafio e objetivando 
resultados maiores para as empresas, o tema motivação ocupa espaço importante nas decisões estratégicas. 
E, o reconhecimento de um trabalho bem feito representa o maior “motivador” do funcionário, melhorando 
assim, seu desempenho.
Desse modo, faz-se necessário determinar o significado de dois termos utilizados quando falamos de motiva-
ção: O “Reconhecimento”, que representa uma atividade intangível, como um agradecimento, algo que des-
perta a emoção do funcionário; e a  “Premiação”, que representa algo tangível, como pagamento de bônus em 
dinheiro ou presentes em forma de produto ou viagem.
Segundo pesquisas, o “reconhecimento” tende a ter maior valor percebido do que a “premiação”, tanto para os 
profissionais mais experientes quanto para os mais jovens. Pois, o reconhecimento acrescenta a sensação de 
realização pelo trabalho executado. Dessa forma, percebe-se que a mudança na composição da pirâmide de 
funcionários por faixa etária nas empresas, pode ser considerada um dos impactos negativos na implantação 
da administração estratégica. Se por um lado os profissionais se colocam avessos a mudanças, representando 
um obstáculo cultural, por outro, não se pode permitir que o amadorismo ou a falta de experiência dos profis-
sionais mais jovens prejudiquem as tomadas de decisão.
Assim, o equilíbrio deve ser buscado em muitos casos. Para tanto, um comitê de governança se faz necessário 
para que os processos sejam padronizados e as melhorias no ambiente de trabalho sejam identificadas e revis-
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tas, influenciando positivamente no desempenho dos funcionários e desen-
volvimento da organização, conforme Silva (2014). Pois, funcionários moti-
vados estão receptivos às mudanças e, enfrentam o medo do desconhecido, 
encarando as dificuldades consequentes de um processo de planejamento 
organizacional. Todavia, as empresas podem se deparar com a diferença 
comportamental entre os profissionais mais experiente e os mais jovens. Os 
primeiros tendem a apresentar atitude tradicionalista, aplicando no presente 
o que deu certo no passado e evitam o que deu errado, enquanto que os mais 
jovens tendem a apresentar atitude pragmática, pautados em suas decisões 
nos modismos e nos acontecimentos do presente, sem visão do futuro.
Diante do exposto, faz-se necessário motivar os profissionais pertencentes 
a todas as faixas etárias da pirâmide, a desenvolver atitudes estratégicas, 
olhando o presente a partir do futuro. Isto representa um elemento funda-
mental para o encaminhamento estratégico da empresa. Sendo assim, a bus-
ca por novos meios de motivação pode ser considerada como a principal 
função do administrador, pois tem a compreensão da necessidade de manter 
os funcionários dentro de suas áreas com desempenho confiante e assertivo.

Katia Bissoli 

Pós-graduação em MBA em Gestão Estratégica de Negócios pela FMU – SP. 
Diretora Administrativo-Financeira da Voltaire Educacional.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

5

ERRATA – Ed. 21 – Junho/ 2019

REFERENTE À EDIÇÃO n. 14 –   Agosto/2018.
No sumário (p. 8),  onde se indica o número da página (671) referente ao artigo “In-
clusão e Bullying: uma luta contra a discriminação” da autora: Gisele Carolina de Ol-
iveira Dias, encontra-se nas páginas (673 - 682).

REFERENTE À EDIÇÃO n. 17 –   Fevereiro/2019. 
No sumário (p. 7) e na página 1042, ed. 17/ fev.2019; referente ao artigo “Letramento 
e os sujeitos da EJA: Práticas, Eventos e Significados atribuídos”, lê-se corretamente o 
nome da autora: MARIA ODELICE MAGRO PEREIRA.
 

REFERENTE À EDIÇÃO n. 18 –   Março/2019. 
No sumário, na página 9, onde se encontra o Título do Artigo: “A PARTICIPAÇÃO DA 
FAMÍLIA NA MELHORIA DA APRENDIZAGEM DOS ALUNOS DO EJA” - (página 
1096), lê-se corretamente o nome da autora: JANINA DOS PASSOS DE ALMEIDA. 

REFERENTE À EDIÇÃO n. 19 – Abril/2019.
No sumário (p. 7) e na página (474), referente ao artigo de Jorge Fernando Inácio – Lê-
se corretamente o título: “Didática e Metodologia: um olhar sobre Música e Ludici-
dade no processo de aprendizagem de crianças autistas”.

REFERENTE À EDIÇÃO n. 20 – Maio/ 2019.
Na edição n. 20 – volume 1, na página 573, a foto ficou deslocado por motivo de dia-
gramação, sendo o nome da autora: MARA REGINA SIQUEIRA DOS SANTOS. 
Na edição n. 20 – volume 2, na página 659 e no sumário (p.9), lê-se corretamente o 
nome da autora: VALESCA CANHASSI PASTORELLI.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA DA ESCOLA PÚBLICA E SUA 
IMPLICAÇÃO NA MELHORIA DA QUALIDADE DO ENSINO 

RESUMO:  O Presente artigo tem como objetivo estudar de que maneira a gestão democráti-
ca das escolas públicas podem influenciar na melhoria da qualidade de ensino ofertado nessas 
instituições. Para tanto foi feito um levantamento histórico das políticas de gestão escolar 
no país até chegar ao modelo vigente. Em seguida procurou-se descrever as características 
do modelo atual de gestão escolar e analisou-se de que forma tais características poderiam 
contribuir para a melhoria da qualidade do ensino.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Escola Pública; Qualidade do Ensino.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo tem por objetivo dis-
cutir os aspectos da gestão democrática 
de escolas públicas de ensino funda-
mental e médio que podem contribuir 
para a melhoria da qualidade do ensino, 
ou seja, das condições pedagógicas que 
influenciam diretamente na aprendiza-
gem e desenvolvimento dos estudantes.

Segundo Hora (1994), a implemen-
tação da gestão democrática nas esco-
las surgiu da necessidade imposta pela 
sociedade em romper com o modelo 
tradicional de administração escolar im-
posto pelo modelo capitalista no qual se 
procurava manter as relações sociais de 
produção por meio de escolhas e critéri-
os que desfavoreciam ainda mais os já 
desfavorecidos, excluindo de seus lim-
ites a bagagem experiencial da criança, 
especialmente a criança do povo por 
meio do autoritarismo e práticas cen-
tralizadoras. 

Ainda nesse aspecto, Campos (1985) 
afirma que esse modelo de educação 
juntamente com reivindicações por qual-
idade no ensino, foi muito criticado pe-
los movimentos sociais urbanos princi-
palmente a partir da década de 80 com a 
abertura política. Sendo assim, podemos 
dizer que esse modelo de gestão surge 
do clamor popular por uma educação de 
qualidade e adequada às necessidades 
da comunidade na qual a escola está in-
serida. 

Entretanto, segundo o MEC (2004) 
quando falamos em qualidade de ensi-
no estamos fazendo uso de um conceito 
dinâmico que está sempre sendo recon-
struído e quem deve ser capaz de definir 
as orientações gerais quanto à qualidade 
do ensino considerando os aspectos 
socioculturais locais é a própria comu-
nidade escolar, evidenciando-se ainda 
mais a importância da gestão 

democrática para a melhoria da educação 
oferecida em nossas escolas.

Nesse sentido, torna-se necessário ex-
plorar os mecanismos desse tipo de gestão 
a fim de aprimorá-lo, contribuindo-se, as-
sim, para a melhoria da qualidade da edu-
cação.

Para a elaboração desse artigo real-
izou-se levantamento bibliográfico sobre 
o tema gestão escolar democrática e qual-
idade da educação em livros e revistas 
encontrados em bibliotecas e na internet 
por meio de bases de dados com o Scielo 
(www.scielo.br) ou pelo Google Acadêmi-
co (scholar. google.com. BR).

Estruturou-se o texto da seguinte forma: 
inicialmente procurou-se fazer um breve 
levantamento histórico das políticas de 
administração escolar no país até chegar 
ao conceito de gestão escolar usado hoje 
em dia; em seguida exploraram-se as car-
acterísticas da gestão escolar democráti-
ca traçando-se um paralelo com as carac-
terísticas da antiga ideia de administração 
escolar e por fim procurou-se fazer um re-
lato histórico dos conceitos de qualidade 
de educação adotados no país e procu-
rou-se discutir de que forma a gestão es-
colar democrática contribui para a melho-
ria da qualidade do ensino.
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BREVE HISTÓRICO: DA 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR PARA 
GESTÃO ESCOLAR DEMOCRÁTICA

De acordo com Drabach & Mousquer 
(2009), as primeiras discussões sobre os 
aspectos teóricos que norteiam a admi-
nistração escolar no Brasil começaram na 
década de 1930 por influencia do movi-
mento pedagógico da Escola Nova, em es-
pecial, a corrente norte americana de John 
Dewey com a publicação do Manifesto 
dos Pioneiros da Educação Nova no qual 
se mencionava, dentre outras coisas, a fal-
ta de espírito filosófico e científico na re-
solução dos problemas de administração 
escolar como principal responsável pela 
desorganização do aparelho escolar.

Segundo Sander (1995), foi a partir da 
década de 1940 surgem os primeiros es-
critos sobre a temática da administração 
escolar no Brasil. As publicações dos au-
tores do tema nesse período são impor-
tantes para a consolidação desse campo 
de estudos no meio educacional brasilei-
ro, entretanto, as publicações do período 
assumiram um enfoque tecnocrático de 
administração inspirados nos princípios da 
abordagem clássica da administração. 

Segundo Horta (1994), essas aborda-
gens baseiam-se nos princípios da admi-
nistração científica de Taylor e adminis-
tração geral de Fayol a partir dos quais 
os primeiros teóricos da administração 
escolar brasileira procuravam validar suas 
proposições teóricas em bases científicas, 
a partir das teorias de administração de 
empresas e assim assegurar os mesmos 
padrões de eficiência e racionalização al-
cançados pelas empresas.

Seguindo esses princípios, cabia ao 
administrador escolar zelar pela escola 
e seguir estritamente aquilo que era de-
terminado pelas instâncias superiores, 

conforme afirma Heloísa Lück: Seu papel, 
nesse contexto, era o de guardião e geren-
te de operações estabelecidas em órgãos 
centrais. 

Seu trabalho constituía-se, sobretudo, 
repassar informações, controlar, supervi-
sionar, “dirigir” o fazer escolar, de acordo 
com as normas propostas pelo sistema de 
ensino ou pela mantenedora. Era consi-
derado com diretor quem cumpria essas 
obrigações plenamente, de modo a garan-
tir que a escola não fugisse ao estabele-
cido em âmbito central ou em hierarquia 
superior (LÜCK, 2000, p.13).

Esse modelo de administração esco-
lar começou a ser duramente questiona-
do a partir do final da década de 1970 e 
começo da década de 1980 com o movi-
mento de reabertura político-democrática 
do Brasil (Sander, 1995) e devido às rei-
vindicações de melhoria na qualidade do 
ensino pelos movimentos sociais urbanos 
(Campos, 1985).

De acordo com Drabach O presente ar-
tigo tem por objetivo discutir os aspectos 
da gestão democrática de escolas públicas 
de ensino fundamental e médio que po-
dem contribuir para a melhoria da quali-
dade do ensino, ou seja, das condições 
pedagógicas que influenciam diretamente 
na aprendizagem e desenvolvimento dos 
estudantes.

Segundo Hora (1994), a implementação 
da gestão democrática nas escolas surgiu 
da necessidade imposta pela sociedade 
em romper com o modelo tradicional de 
administração escolar imposto pelo mode-
lo capitalista no qual se procurava manter 
as relações sociais de produção por meio 
de escolhas e critérios que desfavoreciam 
ainda mais os já desfavorecidos, excluindo 
de seus limites a bagagem experiencial da 
criança, especialmente a criança do povo 
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por meio do autoritarismo e práticas cen-
tralizadoras. 

Ainda nesse aspecto, Campos (1985) 
afirma que esse modelo de educação jun-
tamente com reivindicações por qualidade 
no ensino, foi muito criticado pelos movi-
mentos sociais urbanos principalmente 
a partir da década de 80 com a abertura 
política. Sendo assim, podemos dizer que 
esse modelo de gestão surge do clamor 
popular por uma educação de qualidade e 
adequada às necessidades da comunidade 
na qual a escola está inserida. 

Entretanto, segundo o MEC (2004) 
quando falamos em qualidade de ensino 
estamos fazendo uso de um conceito di-
nâmico que está sempre sendo recons-
truído e quem deve ser capaz de definir 
as orientações gerais quanto à qualidade 
do ensino considerando os aspectos so-
cioculturais locais é a própria comunida-
de escolar, evidenciando-se ainda mais a 
importância da gestão democrática para a 
melhoria da educação oferecida em nos-
sas escolas.

Nesse sentido, torna-se necessário ex-
plorar os mecanismos desse tipo de ges-
tão a fim de aprimorá-lo, contribuindo-se, 
assim, para a melhoria da qualidade da 
educação.Para a elaboração desse artigo 
realizou-se levantamento bibliográfico so-
bre o tema gestão escolar democrática e 
qualidade da educação em livros e revistas 
encontrados em bibliotecas e na internet 
por meio de bases de dados com o Scielo 
(www.scielo.br) ou pelo Google Acadêmi-
co (scholar. google.com. BR).

Estruturou-se o texto da seguinte for-
ma: inicialmente procurou-se fazer um 
breve levantamento histórico das políticas 
de administração escolar no país até che-
gar ao conceito de gestão escolar usado 
hoje em dia; em seguida exploraram-se as 
características da gestão escolar demo-
crática traçando-se um paralelo com as 

características da antiga ideia de adminis-
tração escolar e por fim procurou-se fa-
zer um relato histórico dos conceitos de 
qualidade de educação adotados no país 
e procurou-se discutir de que forma a ges-
tão escolar democrática contribui para a 
melhoria da qualidade do ensino.

 
Mousquer (2009) um dos primeiros 

críticos ao modelo tecnocrático de admi-
nistração escolar utilizado até então foi 
Miguel Arroyo que em 1979 publica um 
artigo intitulado “Administração da educa-
ção, poder e participação”, no qual analisa 
a relação entre a racionalidade administra-
tiva e o processo educativo e questiona 
qual é a contribuição dessa racionalidade 
para a diminuição das desigualdades so-
ciais e acaba concluindo que o sistema es-
colar vem fazendo justamente o contrário,

A administração tem sido vista como 
exercício do poder a fim de reproduzir de-
terminadas relações sociais que são fun-
cionais à manutenção da sociedade civil 
sob o prisma do desenvolvimento econô-
mico, ou seja, do capitalismo. Tendo em 
vista que as desigualdades são inerentes à 
lógica desse sistema produtivo, a adminis-
tração escolar, ao reproduzir as relações 
capitalistas, contribui na manutenção de 
tais desigualdades (Arroyo apud Drabach 
& Mousquer, 2009, p. 272).

O processo educativo, portanto, não 
segue a mesma lógica do processo pro-
dutivo capitalista. No processo educativo 
pode-se pensar em diferentes formas de 
se fazer algo e buscar transformar as de-
sigualdades impostas pelo modelo capi-
talista tornando o sujeito da ação um ser 
pensante e reflexivo:

Longe de possuir a lógica da empresa, 
a organização escolar compreendida dia-
leticamente não se fundamenta na racio-
nalidade funcional, na hierarquia, na obje-
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tividade, na impessoalidade, cujo objetivo 
é a exploração do trabalho alienado. Sem 
desconsiderar suas características repro-
dutivas, a escola contraditoriamente, pode 
buscar conhecimento através da relação 
sujeito objeto, entendida como processo 
individualizado, que se dá entre homens 
independentes, em que se busca a trans-
formação (Zung apud Hora, 1994, p. 48).

Para Drabach & Mousquer (2009), é a 
partir de críticas como essas, ao conceito 
e prática de administração escolar, basea-
da no enfoque tecnocrático, que começa a 
aparecer na literatura deste campo o con-
ceito de gestão escolar. É este caráter de 
essência política e de preocupação com o 
pedagógico que dão base ao conceito de 
gestão escolar, como forma de diferen-
ciar-se da visão técnica que historicamen-
te permeou o conceito de administração 
escolar.

CARACTERÍSTICAS DA GESTÃO  
DEMOCRÁTICA

Como já mencionado, o termo gestão 
representa uma mudança na maneira de 
ver a direção dos estabelecimentos de en-
sino, “voltada para a transformação das 
instituições e de seus processos, como 
meio para a melhoria das condições de 
funcionamento do sistema de ensino” 
(Lück, 1997, p.18).

Ainda segundo Lück (1997), há cinco 
aspectos que nos permitem diferenciar 
administração de gestão. A administração 
impõe uma ótica fragmentada do proces-
so educativo limitando a ação de um su-
jeito se o outro não cumpre o seu papel 
(professores não conseguem ensinar se os 
alunos não querem aprender). 

A gestão possui um enfoque globali-
zado chamando a atenção para a neces-

sidade de que se compreenda que todos 
os elementos que fazem parte do sistema 
educacional constroem, em conjunto, uma 
realidade social de forma interativa e é por 
isso que interferem em seu processo de 
construção.

O enfoque administrativo limita as res-
ponsabilidades, ofuscando do sujeito a 
visão do todo (o professor ensina bem o 
seu componente curricular, mas não con-
tribui para a formação de seus alunos). Já 
o enfoque da gestão procura redefinir as 
responsabilidades, mesmo sem redefinir 
as funções para que todos se sintam res-
ponsáveis pelos resultados obtidos.

Aqui já podemos observar um dos as-
pectos sobre os quais a gestão democrá-
tica influencia a qualidade do ensino. Pelo 
sistema retrógrado da administração esco-
lar no qual há divisão do trabalho o sujeito 
não se sente responsável pelo resultado 
final seja ele o fracasso ou o sucesso de 
um aluno. 

A partir do momento que se redistribui 
as responsabilidades e todos caminham 
juntos rumo a um objetivo comum (pro-
mover o desenvolvimento dos alunos), 
torna-se papel de todos cuidar para que o 
resultado esperado aconteça.

Ainda de acordo com Lück (1997) o en-
foque administrativo é hierarquizado e 
burocrático enquanto que o enfoque de 
gestão procura estabelecer uma ação co-
ordenada que passa pelo aperfeiçoamento 
de todos os membros do estabelecimento 
e pela compreensão de que a contribuição 
individual é muito importante no trabalho 
educacional e para a organização coletiva. 

A gestão procura ainda estabelecer o 
espírito de equipe uma vez que o proces-
so de ensino depende para o seu desen-
volvimento e aperfeiçoamento de ação 
coletiva, contrapondo-se ao espírito indi-
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vidualista proposto pelo enfoque adminis-
trativo com a centralização dos processos 
de direção e de tomada de decisões.

Assim, a gestão democrática pode ser 
caracterizada como um espaço de descen-
tralização do poder, de participação e au-
tonomia das instituições. Portanto ela pos-
sibilita a construção da cidadania e deve 
ser considerada fundamental na formação 
do cidadão (Neto & Castro, 2011, p. 754).

Frequentemente nas escolas quando 
se fala em gestão democrática, aparece à 
ideia da democracia formal de que se trata 
da vontade da maioria, devemos, no entan-
to, ressaltar que a gestão democrática só 
se faz quando todos os envolvidos são ou-
vidos e as decisões são tomadas com base 
em argumentos sólidos após muito diálogo. 

Nas palavras de  ngelo Souza: Ao pau-
tar seus processos de gestão a partir sem-
pre da lógica da maioria, corre sério risco 
de padronizar suas tomadas de decisão 
em procedimentos que podem ser mais 
expressão da violência do que da demo-
cracia, uma vez que a maioria, mesmo 
que fluída, quando ciente do controle que 
possui sobre as decisões, dificilmente abre 
mão de suas posições mesmo tendo frá-
geis argumentos para mantê-las, pois tem, 
neste caso, o principal argumento: a força.

 A instituição de conselhos de esco-
la, eleições para dirigentes escolares 
ou outros mecanismos tidos como de 
gestão democrática que atuam a par-
tir da regra da maioria, per si, portanto, 
não representam a essência da demo-
cracia. Se os indivíduos não pautarem 
suas ações pelo diálogo e pela alterida-
de, pouco restará de democrático nes-
sas ações coletivas (Souza, 2009, p. 125).

A GESTÃO DEMOCRÁTICA E A  
QUALIDADE DO ENSINO

A “escola democrática é aquela em 
que os seus participantes estão coleti-
vamente organizados e comprometidos 
com a promoção da educação de qua-
lidade para todos” (Lück, 2009, p. 69).

Acredito ser oportuno discutir o con-
ceito de qualidade da educação. Silva 
(2009) afirma que quando usamos o ter-
mo “qualidade” estamos fazendo uso de 
mais um termo usado para fins econô-
micos na educação. O termo em ques-
tão é usado na economia para atribuir va-
lor a um determinado bem que em meio 
à concorrência do mercado capitalista, 
precisa ser atrativo aos consumidores. 
Quando nós vemos na condição em que 

temos de escolher entre um produto e 
outro, um dos fatores que consideramos 
é a qualidade do produto. Para tanto, fa-
zemos uso de nossos valores e visão de 
mundo. Dessa forma, o termo qualidade, 
no campo econômico, é relativo a parâme-
tros de utilidade, praticidade, comparabi-
lidade próprios do mercado. É esse con-
ceito de qualidade, próprio dos negócios 
comerciais, que é transposto para as po-
líticas sociais, em especial a educação. É 
nesse contexto que surgem as avaliações 
externas como o SAEB (Sistema nacional 
da Educação Básica) que visa mensurar o 
desempenho dos alunos do ensino funda-
mental e médio de todas as escolas do país.

Segundo Oliveira & Araújo (2005), o in-
dicador de qualidade da educação mencio-
nado por Silva (2009) é o terceiro na histó-
ria da educação em nosso país. De acordo 
com os autores há ainda outros dois sig-
nificados para o termo qualidade da edu-
cação que circulam em nossa sociedade. 
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O primeiro deles diz respeito à oferta 
limitada de vagas nas escolas existentes, 
ou seja, no período de nossa história em 
que a escola servia apenas para atender a 
uma minoria privilegiada a noção de qua-
lidade de educação que foi implantada 
era a de possibilidade ou impossibilidade 
de acesso. Não é raro encontrarmos na 
sociedade pessoas que sentem saudade 
da escola do passado devido a sua qua-
lidade, esquecendo-se que se tratava de 
uma escola elitizada que atendia a poucos.

Ainda de acordo com Oliveira & Araú-
jo (2005), a noção de qualidade descri-
ta acima leva o governo brasileiro a ex-
pandir as vagas com a construção de 
novas escolas e com o fim do exame de 
admissão no início dos anos de 1970. 

Essas medidas aumentaram substancial-
mente o número de matrículas na educação 
básica, mas gerou o segundo conceito de 
qualidade de educação: agora a educação 
é medida levando-se em conta o número 
de alunos que são aprovados após passa-
rem por todas as etapas do ensino básico. 

Essa forma de melhorar a “qualida-
de” do ensino pela simples construção 
de escolas sem qualquer política que 
adaptasse as escolas ao público que 
agora passou a atender novamente le-
vou ao fracasso já que as taxas de re-
provação e desistências eram enormes.

Para reverter esse quadro, criaram-se as 
políticas de ciclos de ensino e os programas 
de aceleração da aprendizagem elevando-
-se substancialmente, as taxas de aprova-
ção na rede de ensino básico do país. Sur-
ge então, o terceiro indicador de qualidade 
por meio do qual a qualidade da educação 
é medida pela aferição da capacidade cog-
nitiva dos estudantes mediante testes pa-
dronizados de larga escala como o SAEB.

Diante do exposto e com base na Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacio-
nal (Lei 9.394/96), entende-se que atu-

almente educação de qualidade é aque-
la capaz de desenvolver nos estudantes, 
por meio dos conteúdos e atividades es-
colares, as habilidades e competências 
necessárias para que estes estudantes 
estejam aptos ao exercício da cidadania, 
sejam capazes de seguir estudos superio-
res ou progredir no mercado de trabalho.

Segundo o MEC (2004), no documen-
to “Indicadores da Qualidade da Educa-
ção”, escrito em parceria com a ONG Ação 
Educativa e com o UNICEF, quando fala-
mos em qualidade de ensino estamos fa-
zendo uso de um conceito dinâmico que 
está sempre sendo reconstruído e quem 
deve ser capaz de definir as orientações 
gerais quanto à qualidade do ensino con-
siderando os aspectos socioculturais lo-
cais é a própria comunidade escolar, evi-
denciando-se ainda mais a importância 
da gestão democrática para a melhoria da 
educação oferecida em nossas escolas.

No documento, o MEC (2004) afirma 
que como democracia também se apren-
de na escola todos os alunos, inclusive as 
crianças devem participar de todas as ativi-
dades escolares já que como cidadãos eles 
têm direito a opinar sobre o que é melhor 
para eles e podem também se organizar 
em colegiados próprios como os grêmios.

Nesse aspecto, entendo que a gestão 
democrática das escolas auxilia na melho-
ria da qualidade do ensino na medida em 
que estimulam o protagonismo juvenil por 
meio de grêmios estudantis ou pela partici-
pação dos alunos nos conselhos de escola.

Historicamente, a participação ativa 
dos alunos em sua aprendizagem data, no 
Brasil, dos anos 20 e 30 do século passa-
do, quando o pensamento de Dewey foi 
adotado por diversos teóricos da educa-
ção. Quanto a canais institucionais de par-
ticipação de alunos na gestão da escola, 
os grêmios estudantis datam da década 
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de 60 e os conselhos escolares, que pre-
veem o envolvimento dos alunos e de suas 
famílias na direção da escola, remontam, 
em alguns estados da federação, aos anos 
80 (Ferretti, Zibas e Tartuce, 2004, p.412).

De acordo com González & Moura 
(2009), A Secretaria da Educação do Esta-
do de São Paulo produziu uma cartilha em 
1998 na qual apresenta as Associações 
de Pais e Mestres (APM), os Conselhos de 
Escola e os Grêmios Estudantis como ca-
nais legais e legítimos entre a escola e a 
comunidade capazes de promover o avan-
ço democrático da sociedade como um 
todo, na medida em que partilham objeti-
vos comuns e que determinam suas ações.

González & Moura (2009, p. 383), afir-
mam ainda que:

O protagonismo juvenil, inserido na prá-
tica do Grêmio Estudantil, surge das re-
formas educacionais como uma proposta 
inovadora e tem, como cerne, o envolvi-
mento dos educandos no exercício do vo-
luntariado social. É concebido pelos seus 
defensores como uma prática servidora, 
crítica, construtiva, criativa e solidária, na 
qual a atuação dos jovens estudantes dire-
ciona-se para viabilizar soluções imediatas.

Entretanto cabe salientar que não se 
trata de deixar os jovens livres. Como já 
mencionado, de acordo com Lück (1997), 
a gestão democrática envolve a participa-
ção de todos com a criação de um espírito 
de equipe e nessa perspectiva do prota-
gonismo juvenil, segundo Esteves (2005), 
é necessário que os educadores desen-
volvam um papel importante de parceria 
com os educandos, pois são parte desse 
processo, e ações de protagonismo juvenil 
só ocorrerão se for permitida ao jovem sua 
participação como ator principal, o que 
implica aos educadores abrir mão de ati-
tudes paternalistas, permitindo ao jovem 
o desenvolvimento de sua autonomia.

Assim, dentro dessa perspectiva te-
mos o educador como um facilitador do 
processo educativo cabendo a ele e aos 
demais funcionários da escola assesso-
rar os movimentos estudantis na execu-
ção de tarefas que visem à aprendizagem 
de conceitos e valores que irão contri-
buir para a formação dos estudantes.

Na visão de Fernet & Pelozo (2006), o 
grêmio estudantil contribui para o processo 
educativo na medida em que atua de ma-
neira harmônica com outras instituições li-
gadas à escola com finalidades educativas, 
culturais, cívicas, desportivas e sociais. 

Além disso, permite que o aluno de-
senvolva senso crítico, este mecanismo 
de participação favorece o aparecimento 
de lideranças, o engajamento dos alunos 
nas atividades escolares e da comunida-
de, assumindo um caráter pedagógico ao 
promover a aprendizagem de processos 
administrativos, inerentes a toda organi-
zação, dotando crianças de conhecimen-
tos fundamentais para umas atuações 
conscientes, coletivas e organizada na 
sociedade (Fernet & Pelozo, 2006, p. 4).

Assim sendo, pode-se concluir que a ges-
tão democrática das escolas públicas con-
tribui para melhoria da qualidade do ensino 
na medida em que estimula e permite o en-
volvimento dos membros de toda a comu-
nidade escolar nas decisões que envolvem 
o processo educativo, tornando responsa-
bilidade de todos o acompanhamento do 
progresso dos estudantes e, sobretudo, 
por estimular ativamente o protagonismo 
juvenil por meio da participação dos estu-
dantes nos conselhos de escola e na cons-
tituição dos grêmios estudantis que lhes 
permite desenvolver habilidades e com-
petências que são de extrema importância 
para a sua formação enquanto cidadãos.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

22

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Procurou-se nesse artigo fazer um bre-
ve histórico das mudanças nas políticas 
de administração escolar dos sistemas 
públicos de ensino do nosso país, mos-
trando bases sobre as quais essas políti-
cas foram construídas. Percebeu-se que 
o termo administração não é mais válido 
para os processos de gerenciamento das 
instituições de ensino, pois advém de 
uma concepção que visava manter as re-
lações de poder da sociedade capitalista.

A escola atual busca transformar a rea-
lidade, preocupa-se mais com os aspectos 
pedagógicos envolvidos no processo de 
ensino aprendizagem dos alunos do que 
com os aspectos tecnocráticos nos quais 
se baseavam a administração escolar. É 
nesse contexto que surge o termo gestão 
escolar que vai além da simples troca de 
denominação, de acordo com Lück (1997), 
o que se preconiza é uma nova ótica de 
direção, voltada para a transformação das 
instituições e de seus processos como 
meio da melhoria das condições de fun-
cionamento do sistema de ensino. Nesse 
sentido, procurou-se fazer um paralelo 
entre as características do enfoque ge-
rencial dado pela administração escolar e 
com o enfoque dado pela gestão escolar.

Posteriormente discutiu-se, histori-
camente, o conceito de qualidade da 
educação adotado Brasil e verificou-
-se que atualmente a qualidade é aferi-
da por meio de avaliações externas que 
procuram mensurar a capacidade cog-
nitiva do estudante (habilidades e com-
petências desenvolvidas durante o ci-
clo escolar) e o conteúdo apreendido.

Por fim, procurou-se relacionar as ca-
racterísticas da gestão democrática que 
podem influenciar na melhoria da qualida-
de do ensino, concluindo se que ela o faz 
por meio do incentivo a ações de protago-
nismo juvenil por meio das quais os estu-
dantes podem desenvolver habilidades e 
competências importantes na sua forma-
ção enquanto cidadão e que seriam difí-
ceis de serem desenvolvidas por meio do 
sistema antigo de administração escolar.
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A IMPORTÂNCIA DO PROFESSOR NA MEDIAÇÃO DO 
CONHECIMENTO

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo abordar o trabalho do professor como me-
diador no processo ensino-aprendizagem e na construção do conhecimento, tend como foco 
principal a contribuição para a formação de uma sociedade crítica e pensante. O trabalho 
como mediador precisa fazer com que o professor seja um facilitador entre os estudantes e o 
conteúdo a ser trabalhado, as explicações e o aprendizado com a aplicação e desenvolvimen-
to da mediação tendo associação com situações rotineiras e cotidianas no contexto, no qual 
estão inseridos, faz com que haja conhecimento sistemático na resolução de situações-prob-
lema vividos diariamente. O trabalho do professor mediador é de suma importância, pois pode 
ficar mais presente na vida dos estudantes, por meio da própria mediação, interação e mo-
tivação. Para que haja sucesso no processo de construção do conhecimento se faz necessário 
que as práticas pedagógicas sejam pontuais. Quanto mais proximidade o professor tiver com 
os estudantes, mais confiança estes terão e o trabalho será mais intenso e produtivo. O papel 
do professor mediador se torna muito importante porque fornece meios que farão ser des-
pertado nos estudantes o interesse em aprender. Esse aprender desencadeia estímulos e os 
estudantes acabam querendo sempre conhecer mais e partem para pesquisas quando algo 
lhes causam dúvidas. Tanto a educação quanto o professor precisam estar atualizados para 
que os estudantes possam viver, trabalhar e atuar na sociedade acompanhando o ritmo em 
uma velocidade rápida de informações e possam ser autônomos nos momentos de resolver 
as situações-problema que poderão surgir durante toda a vida. 

Palavras-chave: Docência; Mediação; Aprendizagem; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO

Segundo Freire (1979), para que ten-
hamos uma sociedade pensante precisa-
mos ter professores com boa base e esta 
é a formação acadêmica e continuada.
Essa formação se dá no momento em que 
o professor passa a ter a consciência, o 
compromisso e a responsabilidade de que 
aprender não se encerra em um curso. 

Aprender a aprender se realiza e se 
vivi todos os dias quando se apren-
de e ensina.Pensamos em uma edu-
cação que já passou por diversas trans-
formações com a globalização e que 
mantém uma preocupação constante, 
principalmente por parte dos educa-
dores nas questões de desenvolvimen-
to de competências e habilidades, as 
quais são necessárias para o aprendiza-
do e vivência escolar e também social.

Despertar nos estudantes a curiosidade 
segundo Freire (1996), é fazer com que 
os mesmos possam ir além da reprodução 
dos conteúdos trabalhados. A tecnolo-
gia, a interação e as práticas pedagógi-
cas necessitam de atualização constante 
para que o resultado seja satisfatório.

 A Mediação se torna um facilitador no 
processo ensino-aprendizagem para que 
se desenvolva o senso crítico, a partici-
pação em atividades e também a inserção 
do estudante no meio social e profission-
al, tendo a oportunidade de viver e atu-
ar como cidadão protagonista de seus 
direitos e deveres dentro da Sociedade.

 Para que haja o ingresso no merca-
do de trabalho os estudantes neces-
sitam ter habilidades e competências 
que não serão apenas as de aprender, 
mas as habilidades de saber que são: sa-
ber fazer, saber pensar, saber agir, tendo 
sempre iniciativa para que se tornem ci-
dadãos éticos, críticos, podendo tomar 
decisões, ou seja, um cidadão pleno.

 Muitas dificuldades aparecerão du-
rante o processo e cabe ao educa-
dor mediar as suas dificuldades, des-
pertado o estudante para situações 
em que seja desafiado, desenvolven-
do o senso crítico e o raciocínio lógico. 

REFLETINDO SOBRE EDUCAÇÃO

As pessoas, segundo Freire 
(1996), precisam e possuem o di-
reito de fazer coisas novas e difer-
entes e este é o objetivo da educação. 

Com isto as pessoas se tornam cri-
ativas, inovadoras, curiosas e acabam 
por não aceitar a repetição de proces-
sos prontos. Aceitar tudo o que já está 
pronto é ficar parado no tempo, sem a 
oportunidade de resistir e de tomar de-
cisões faz com que os estudantes assu-
mam papéis de cidadãos conformistas. 

Os educadores têm a  capacidade de 
perceber e analisar o conhecimento táci-
to de seus estudantes e precisa trabalhar 
para desenvolver o que é espontâneo, 
intuitivo e experimental, o que acaba 
por revelar o conhecimento adquirido 
no cotidiano, passando a se tornar per-
manente por estar inserido no contexto 
de vida e esse resultado se torna impor-
tante para os envolvidos no processo. 
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AS INFORMAÇÕES E O PROFESSOR

Estamos vivendo em um momento em 
que a informação se apresenta em tempo 
real. Por conta da tecnologia hoje temos 
acesso a todas as informações que quer-
emos, precisamos ou necessitamos e de 
uma maneira fácil, ou seja, com apenas um 
clique estamos conectados e informados. 

O professor é um profissional que neces-
sita estar atualizado constantemente, o que 
significa que o aprender faz parte do seu 
cotidiano. As habilidades e competências 
do professor são aprimoradas diariamente 
com o uso das tecnologias, pois há uma ve-
locidade grande no fluxo de informações, 
as quais permitem que o ensino-apren-
dizagem seja inovado a cada processo. 

Todos nós já sabemos da importân-
cia do professor como um agente trans-
formador e ao mesmo tempo formador 
de opiniões. Sua postura, sua didática e 
a maneira como conduz determinadas 
situações acabam por despertar o inter-
esse de aprender e desenvolver com as 
significado o gosto pela aprendizagem. 

Segundo Alves (1994) quando fala-
mos em nascimento do conhecimento 
precisamos pensar e igualar esse nasci-
mento ao de uma criança, pois os dois 
partem de um ato de amor. Quando se 
coloca uma semente em um ventre vazio 
ela germina e isso é o que pensamos em 
relação ao nascimento do pensamento. 

E a semente mais poderosa do pensa-
mento é o sonho, pois ele nos dá força, nos 
move, nos instiga e nos dá esperança e cor-
agem. Nesse sentido os professores deve-
riam antes de se tornarem especialistas na 

arte do saber, ser especialistas em amor, ou 
seja, aqueles que os intérpretes de sonhos. 

Quando um professor pensa em sua for-
mação ele deve ter claro que deverá haver 
o embasamento na arte de educar, mas ed-
ucar o coletivo, que atinja a todos de uma 
forma permanente e contínua, que ao mes-
mo tempo faça despertar nos estudantes  
a curiosidade, o interesse para chegar na 
autonomia de querer aprender sentin-
do-se motivado a aprender sempre mais. 

Ao trabalhar a metodologia o pro-
fessor precisa ter dinamismo e ter con-
sciência das adaptações pertinentes que 
serão necessárias para cada momento, 
pois assim o processo de ensino-apren-
dizagem fará com que haja uma asso-
ciação do ensino tendo como funda-
mento a realidade vivida pelo estudante. 

Ter afinidade com os estudantes apri-
mora a afetividade que é tão importante 
na relação professor-aluno. Quando se 
há afinidade também com as disciplinas 
o entendimento dos estudantes se tor-
na significativo e os benefícios podem 
ser notados diariamente. Quanto mais se 
aproximar a teoria da prática dentro da 
realidade do momento e da vida de cada 
estudante mais encantados e significati-
vo será o processo de ensino-aprendiza-
gem em cada conhecimento adquirido. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

28

O PROCESSO DE ENSINO-APREN-
DIZAGEM E A IMPORTÂNCIA DA  
MEDIAÇÃO DO PROFESSOR

Estamos em constante aprendiza-
gem. Esta ocorre todos os dias de dif-
erentes formas e maneiras. Apren-
demos desde o momento do nosso 
nascimento e com isso as nossas inter-
ações com o meio nos proporcionam a 
construção do desenvolvimento e as de-
scobertas vão surgindo a cada processo. 

Não obstante também passamos por 
dificuldades e buscamos soluções para 
saná-las. Nesse sentido a presença e a   
função do professor se torna primordial, 
pois ele atua como facilitador onde apli-
ca técnicas de mediação em sala de aula, 
estruturando a formação dos estudantes. 
A mediação precisa ter questionamentos, 
elaboração de propostas, as quais pos-
suem soluções para que não haja dúvi-
das e tudo possa ser esclarecido e vivido.

Segundo Tébar (2011) quando pos-
suímos bons professores, compe-
tentes e qualificados acabamos por 
ter aprendizagens nos mesmos mold-
es, ou seja, ela cresce em quantidade 
e qualidade, sendo parte integrante da 
ação e atuação do professor mediador.

As mudanças surgem a todo momento 
em nossas vidas e precisamos estar prepa-
rados para tais. Para superarmos essas 
mudanças, a mediação se faz presente 
no sentido de construir, no sujeito, habili-
dades que o farão preparados para a pro-
moção de sua autonomia no sentido pleno.

É nosso dever entender e compreender 
que a mediação assume uma posição hu-
manizadora, positiva, construtiva e poten-
cializadora dentro do complexo mundo 
vivido da relação educativa. (TÉBAR, 2011).

Entre a vivência do estudante e o apren-
dizado, podemos dizer que o papel do pro-
fessor facilitador assume uma importân-
cia e acaba sendo crucial para que se 
possa ter aprimoramento contínuo, con-
strução de habilidades e competências. 

O PROFESSOR VIVENDO E CONVI-
VENDO COM E NA ATUALIDADE

Somos conscientes de que a atual-
ização constante do professor o deixa 
mais preparado para atuar e trabalhar 
com seus estudantes, seja na apren-
dizagem de conteúdo ou na mediação. 

Precisamos ter em mente que a for-
mação profissional do professor deve, 
além da formação docente, formar um 
profissional que possa ter um perfil técni-
co e que seja um especialista no que faz 
e desenvolve, criando um paralelo entre 
os conhecimentos que aprendeu com o  
que vai desenvolver com os estudantes, 
ou seja, agregando esses conhecimentos 
com a realidade da vida dos estudantes.

Assim como o professor deve des-
pertar nos estudantes o senso de inves-
tigação, aguçando a curiosidade, nele 
mesmo é necessário que o mesmo seja 
despertado e que se incorpore em sua 
trajetória profissional o perfil de profes-
sor investigador, assumindo uma pos-
tura interrogativa que questione sua 
própria atuação docente e que possa 
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sempre ter alteridade para compreender 
e se fazer entender em seu trabalho.

A formação docente precisa estar ali-
ada a aplicação de estratégias moti-
vacionais para que ao deixar a sala de 
aula como estudantes, possam ingres-
sar como profissionais preparados e mo-
tivados para nova realidade que irão en-
contrar, a qual se origina da globalização. 

É importante que todo o trabalho 
desenvolvido e realizado seja feito com 
dedicação, atenção e que se possa sentir 
prazer no que se está fazendo. Quando se 
sente prazer no que se faz, temos a certeza 
de que estamos fazendo o que gostamos.

Segundo Valente (1999) a educação 
precisa ir além do fazer que leva ao com-
preender. Há de se ter uma preparação 
untamente com um minucioso planeja-
mento por parte de todos os docentes e 
toda a equipe gestora/ pedagógica, onde 
se possa elencar o que é importante 
para que o interesse e motivação sejam 
despertados e a partir disso a mediação 
passa a ser efetivamente trabalhada.

Podemos salientar a importância da 
motivação, a qual está no processo de 
ensino-aprendizagem como uma mola 
propulsora que entende e compreende 
o que está sendo ensinado, aprendi-
do e apreendido de forma clara e eficaz. 

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL. 
COMO DEVE SER A ATUAÇÃO DO 
PROFESSOR?

Quando falamos em educação pro-
fissional precisamos ter cuidado para 
que não sejamos profissionais fecha-
dos. Necessitamos estar abertos a refle-
xões, a pesquisa, ao próprio trabalho, as 
ações, sejam elas críticas ou construtivas, 
as quais irão nortear todo o processo.

 O perfil do professor precisa ser de 
um profissional preocupado com sua 
formação continuada, ou seja, que es-
teja em constante atualização e que 
esta possa contemplar o mercado de 
trabalho e tenha, ao mesmo tempo, re-
lação clara e objetiva com as áreas pe-
dagógicas, tecnológicas e educacional.

Todo o trabalho precisa ser e estar nor-
teado por bases tecnológicas para me-
lhor auxiliar os estudantes no que diz res-
peito às realidades vividas diariamente. 

O professor precisa estar ciente de que 
sabe como é o que ensinar fazendo o que 
aprendeu e ao mesmo tempo aprendendo 
a ensinar, para que possa atingir todos os 
estudantes e estes se possam se desen-
volver em novos profissionais aptos a tra-
balhar nas profissões por eles escolhidas.

 O desenvolvimento de estratégias para 
se chegar a um resultado satisfatório em 
situações-problema, a realização de tra-
balhos Interdisciplinares, atividades que 
envolvam a prática aliada à teoria e pes-
quisas que visem o contexto vivenciado 
ao campo de atuação, devem ser impor-
tantes na vida profissional do professor. 
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O aprender deve ser constante, deve 
acontecer com todos os envolvidos e 
a todo momento. (SHLMAN, 1997).

 A experiência profissional é de muita 
valia no perfil do professor da educação 
profissional, mas essa experiência pre-
cisa ir além, pois há a necessidade de se 
envolver e agregar as diversidades, a in-
clusão escolar e social, a atuação em di-
versos campos do conhecimento deixan-
do bem claro para os estudantes que os 
mesmos precisam estar preparados para 
enfrentar a vida profissional e que com-
preendam a sociedade na qual irão atuar 
de forma ética, crítica e para que sejam 
cidadãos plenos no mercado de trabalho.

Quando falamos em educação pro-
fissional devemos pensar na transfor-
mação que deverá ocorrer no contex-
to educacional. O docente precisa estar 
preparado para facilitar sua relação com 
o estudante enquanto estiver sendo me-
diador e estiver realizando a mediação. 

Quanto mais desafiador o ensino for, 
mais capacidades o estudante possuirá e 
ao final terá autonomia, a qual irá estimular 
suas habilidades e capacidades intelectuais. 

O QUE OS PILARES DA EDUCAÇÃO 
PROFISSIONAL NOS DIZEM

Com tantos estudos e pesquisas sem-
pre há a indagação sobre os desafios 
para educação no século XXI. Há a preo-
cupação em como será a forma de aqui-
sição do conhecimento por meio de di-
versas informações sempre em paralelo 
com as competências que são exigidas. 

Para que possamos compreender 
o que tanto se fala sobre a capacida-
de de aprender se faz necessário men-
cionar Os Quatro Pilares da Educação, 
os quais norteiam todo o processo.

Segundo Delors (2012) existe uma ten-
dência para prolongar a escolaridade. O tem-
po livre que os estudantes possuem deveria 
ser apreciado pelos adultos como alegrias 
do conhecimento e da pesquisa individual. 

Quanto mais saberes os estudantes 
possuírem, mas compreensão sobre o am-
biente e sob os seus diversos aspectos 
eles terão o que irá favorecer o despertar 
da curiosidade intelectual, estimulando 
em cada um o senso crítico, o qual permite 
que se compreenda a realidade, mediante 
a aquisição de autonomia e da importante 
capacidade de discernir sobre o certo e o 
errado, tendo condições de escolher que 
responder por suas escolhas. Abaixo serão 
elencados os Quatro Pilares da Educação:
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1.  Aprender a conhecer - é necessário 
que a educação seja planejada ao longo 
e por toda sua trajetória. Ou aprender a 
conhecer nos mostra que ele é um meio 
de compreensão em que a pessoa adqui-
re diversos saberes durante todas as suas 
fases de vida, ou seja, aprender a conhe-
cer se torna evidente quando entendemos 
que ele consiste em aprender a apren-
der e que faz parte desse processo a es-
timulação da memória e do pensamento.

2. Aprender a fazer - há uma interligação 
do aprender a conhecer com o aprender a 
fazer. Mas fica evidente que o aprender a 
fazer está mais ligado e consequentemente 
mais acentuado na formação profissional e 
que se faz necessário que o conhecimento 
adquirido seja feito, realizado e vivenciado. 

3. Aprender a viver juntos, aprender a vi-
ver com os outros é um pilar delicado e pre-
cisa de muita atenção, pois conviver com 
o outro não é uma tarefa tão fácil quanto 
se imagina. Não somos todos iguais, em 
nosso meio há diversidades e ao mesmo 
tempo semelhanças que precisamos com-
preender e respeitar. Na aprendizagem es-
tamos em constante descobertas e estas 
também são aplicadas quando nos referi-
mos ao outro. Precisamos estar prontos e 
preparados para que sejam evitados con-
flitos ou que os mesmos sejam resolvidos.

4.  Aprender a ser - sabemos que apren-
dizagem faz parte e é essencial para que 
a pessoa possa ter autonomia e possa ter 
um direcionamento que incide em toma-
da de decisões frente às situações que 
surjam e as que são vivenciadas a cada 
dia. Entendemos que a educação possui 
o intuito de dar uma contribuição para e 
no desenvolvimento da pessoa, possibili-
tando a construção da responsabilidade 
em termos de pessoa e também na par-
te espiritual. Aprendemos ao longo da 
nossa vivência que a educação é o prin-
cipal meio para que possamos ter condi-
ções de nos desenvolvermos em seres 
críticos e ao mesmo tempo pensantes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabemos que o papel do educador é trabalhar com metodologias atuais, 
não se restringindo apenas ao que lhe foi ensinado no meio acadêmico. 
Se faz necessário que ele utilize técnicas em sala de aula que possam des-
pertar o interesse investigativo epistemológico e criativo dos estudantes. 

Para que isso ocorra, vale ressaltar, que nada nasce pronto e que o perfil 
do professor precisa ir sendo moldado juntamente com as novas tendên-
cias tecnológicas aliadas às reais necessidades dos estudantes os quais são 
de responsabilidade do professor. É muito importante entender que para 
aquisição do conhecimento a mesma precisa ser clara, objetiva e constan-
te, pois o conhecimento depende de vários fatores, que juntos possibili-
tam essa aquisição. Vivemos em um mundo de mudanças e o professor pre-
cisa acompanhar essas mudanças para que haja uma melhora constante.

A postura do educador é o foco principal, pois os estudantes criam expectativas 
em relação as atitudes realizadas no momento do ensino, esperando que além 
do conhecimento haja a vivência da teoria acoplada a prática, fazendo com que 
o estudante possa utilizar todo o conhecimento adquirido em diversas situações.

Só haverá sucesso no ensino-aprendizagem quando a interação entre edu-
cador e estudantes seja realizada com respeito e atenção. A didática e a prática 
pedagógica do educador precisam estar aliadas ao mundo globalizado, em que as 
deformações por conta das tecnologias chegam em tempo real e podem, nesse 
sentido, serem utilizadas e adaptadas para que se possa refletir sobre as mesmas.

A formação inicial do educador é muito importante, mas mais im-
portante ainda é que a formação continuada que se torne atualiza-
da. É necessário que esta atualização constante seja realizada em 
equipe para que o processo se realize significativamente e seja compen-
sador para todos os envolvidos, com a consciência permanente de que 
tudo muda o tempo todo e a atualização é e faz parte desta mudança.
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ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVER O PROTAGONISMO NA 
ESCOLA: RELATO DE EXPERIÊNCIA DESENVOLVIDO NOS 
ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL II

RESUMO: Este artigo trata-se de um relato de experiência realizado através de um trabalho desen-
volvido para turmas do 6º ano e 7º ano do ensino fundamental II. O objetivo do trabalho foi abordar 
estratégias para desenvolver o protagonismo infantil. Participaram do trabalho 8 turmas com aprox-
imadamente 35 alunos cada, de ambos os sexos e com idades entre 10 e 13 anos.Todo trabalho foi 
realizado durante as aulas de educação física, ministradas 3 vezes por semana para cada turma du-
rante todo o ano letivo de 2018.A proposta tinha como objetivo realizar um trabalho participativo 
com atuação ativa das crianças, através de ações de reflexão e interação direta com os estudantes, 
com o professor atuando como mediador e facilitador de reflexões e sempre buscando encontrar 
estratégias para expor situações problemas e incentivar o grupo a buscar soluções para os mesmos, 
desenvolvendo a empatia e solidariedade.Através dessas estratégias e ações o professor pode dar 
voz aos estudantes e mostrar a capacidade que os mesmos possuem em realizar transformações 
na escola, na comunidade e na sociedade. A experiência permitiu refletir de como a maioria das cri-
anças e jovens não possuem espaços para realizarem discussões e expor suas ideias, com objetivo 
de torná-los atores sociais, resumindo o processo educacional em algo distante da realidade social 
dos mesmos, o que resulta em total desinteresse e indiferença nos conteúdos abordados na aula.
Enfim, para obter sucesso em relação ao protagonismo é necessária uma insistência e buscar muitas 
estratégias para desenvolver essa participação ativa, afinal, estamos em processo de transformação 
da educação, estamos quebrando as barreiras do ensino tradicional, do professor como dono do sa-
ber e reconhecendo a importância da atuação do professor mediador no processo de aprendizagem, 
que contribui para a construção de uma sociedade crítica e pensante.
Palavras-chave: Protagonismo Infantil; Experiência; Crianças e Jovens; Estratégias; Reali-
dade Social.
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INTRODUÇÃO

Atualmente muitas pesquisas inves-
tigam como se desenvolver o protag-
onismo das crianças, afinal, é possível 
visualizar a importância em recon-
hecer a criança como ator social, 
de direitos e responsável pela con-
strução ativa do seu lugar na socie-
dade, respeitando suas singularidades. 

Esse contexto exige metodologias 
que desenvolvam interações sociais 
com outras crianças, com finalidade de 
aprender a ouvir e a expor suas ideias, 
possibilitando a oportunidade de obte-
rem a representação social. (Dal Soto, 
2013). Quando refletimos sobre trans-
formação social, compreendemos a 
importância em potencializar em nos-
sas crianças e jovens a conscientização 
coletiva dos direitos civis e sociais. 

Para desenvolver o protagonismo, 
reconhecemos a necessidades de pro-
mover recursos que despertem nesses 
jovens e crianças o interesse em con-
tribuir ativamente com a sociedade, é 
necessário que o mesmo se sinta incluído 
como cidadão ativo, crítico e autônomo.

Segundo Steffens; Miorando, 2018, a 
criança se constitui através da interação 
e relação com o outro e pelos diferentes 
grupos inseridos no seu meio social, 
quando essa criança inicia na educação 
infantil ela irá ampliar seus conhecimen-
tos a respeito de si e dos outros, pois 
ela terá um contato além da sua família. 

Através dessa vivência proporcio-
nada pelo tempo na escola, a criança 
passa a obter mais oportunidades de 
enriquecer suas experiências durante o 
convívio entre os professores e colegas.

O objetivo de tornar o aluno protag-
onista é colocá-lo como personagem 
principal na participação ativa no pro-
cesso educativo. Para que esse papel 
seja estimulado é importante que al-
guns pontos sejam acessíveis aos alunos.

A ideia central é que haja espaços ab-
ertos para debates, discussões e diálo-
gos para que esses pré-adolescentes 
sejam realmente ouvidos e desenvol-
vam a autonomia de expor suas ideias. 

A criação de locais para diálogos onde 
essas crianças e jovens se sintam con-
fortáveis e sejam ouvidos, para que os 
mesmos possam decidir coletivamente e 
opinem livremente, levantando problemas 
que ocorrem na escola e na comunidade, 
refletindo sobre o assunto e buscando es-
tratégias para solucionar esses problemas.
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PROTAGONISMO NA ESCOLA

Segundo citado por Ferreira (apud 
PIRES, 2007, p.312) o termo protag-
onistes, que vem do idioma grego sig-
nifica ator principal ou aquele que ocu-
pa o lugar principal no acontecimento. 

Quando falamos de protagonismo 
como meio de uma ação educativa, com-
preendemos a necessidade da criação de 
ambientes que proporcionem condições 
e possibilitem aos pré-adolescentes 
a participarem ativamente, envolven-
do-os em atividades direcionadas com 
objetivo de solucionar problemas que 
fazem parte, não somente do ambiente 
escolar, mas também da comunidade.

A criação de um espaço democrático que 
auxilie na contribuição do desenvolvimen-
to pessoal e social dessas crianças e jovens, 
incentivando na formação da autonomia e 
construindo a identidade pessoal e social.
Reconhecer as crianças como atores soci-
ais, com responsabilidades, direitos, capaci-
dades e participantes ativos da sociedade.

Para Pires, 2008, ressalta que a cultu-
ra atua diretamente como construção 
e cada um possui suas possibilidades e 
flexibilidades para conduzir e constitu-
ir seus processos de diversas ações para 
transformação e atuação no mundo. 

Segundo Pires, 2007, uma aborda-
gem sociocultural construtivista permite 
compreender o desenvolvimento das cri-
anças na sociedade e valorizar suas ca-
pacidades. Refletindo, compartilhando e 
promovendo compromissos e responsab-
ilidades, para assim participarem da con-
strução da sua própria realidade social.

Para Pires, 2008, ao promover a par-
ticipação infantil é possível constituir a 
autonomia e a construção social, é ex-
perimentar interações e incentivar re-
sponsabilidades coletivas assumindo 
e conduzindo tomadas de decisões e 
ações para solucionar problemas que im-
pliquem em transformações sociocul-
turais significativas para a sociedade. 

A infância é a base da criatividade, 
então oferecer espaços abertos à escu-
ta para participação dessas ações e com 
o objetivo de potencializar seu desen-
volvimento integral, onde o professor é 
o mediador, oferecendo aos seus alunos 
estímulos para que a criança seja protag-
onista do seu processo de aprendizagem.

Quando é capaz de atingir discussões 
e questionamentos, através da partici-
pação com exposição de ideias e dúvi-
das problematizadas pelos alunos é 
possível ampliar os interesses das cri-
anças, proporcionando oportunidades 
de conhecer diferentes posicionamen-
tos compartilhados através da inter-
ação coletiva e auxiliando na construção 
e solução de problemas da sociedade.

O professor necessita obter um olhar 
diferenciado e agir como facilitador e in-
centivador, para favorecer as crianças 
possibilidades de se tornar um protag-
onista agente de transformação social.

Andreucci, 2017, ressalta que em uma 
sociedade contemporânea a visão críti-
ca do mundo é imprescindível e para que 
se compreenda essas ações motivadoras 
deve-se promover reflexões e interações 
para que o indivíduo se reconheça como 
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sujeito histórico e protagonista da sua 
contribuição para a construção da socie-
dade, compartilhando ideais e posicio-
namento, unindo ações de coletividade, 
democracia, pertencimento, cidadania e 
diálogos uma vez que a comunicação é 
fundamental para estabelecer interações 
para construção da identidade social. 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

O objetivo inicial do projeto visava 
solucionar os problemas que estão pre-
sentes nas aulas de educação física nos 
anos iniciais do ensino fundamental II, 
ou seja, com alunos pré-adolescentes.

Quando os alunos estão nessa fase, 
nos deparamos com algumas situações 
de questionamentos, conflitos e falta de 
interesse, geralmente os alunos não es-
tão mais dispostos a realizar as propos-
tas oferecidas pelo professor, reagem 
com questionamentos e acabam fazen-
do com falta de entusiasmo, por que 
estão no momento de fazer somente 
o que se querem e quando querem.

Compreendendo que essa falta de in-
teresse em realizar as atividades propos-
tas e a resistência de realizar atividades 
diferenciadas por motivos como: ter um 
pré-conceito da atividade, não se sen-
tir habilidoso para praticar, preferência 
em praticar as atividades habituais ou 
com destaque midiático, que muitas vez-
es contemplam a minoria da turma, etc. 

Então o principal objetivo a ser alcançado 

buscava encontrar soluções para motivar e 
eliminar esse desinteresse, aumentar a par-
ticipação dos alunos nas aulas de educação 
física e estar aberto a conhecer e viven-
ciar diferentes modalidades e atividades, 
para que assim se proporciona um amp-
lo conhecimento sobre diversas culturas.

JUSTIFICATIVA

Compreendendo essas dificuldades en-
contradas nas aulas de educação física, que 
muitas vezes são denominadas como aula 
recreativa, onde o aluno realiza atividades 
sem orientação e sem entender o motivo 
da aula. Foi cogitado sobre a necessidade 
de incentivar os alunos a refletir sobre os 
conteúdos e levantar questionamentos, 
conscientizá-los e estimulá-los a contribuir 
com a construção do processo educativo. 

Orientá-los a fazer parte da elaboração 
dos conteúdos que existe uma neces-
sidade da participação ativa dos alunos 
nesse processo, para que se torne pos-
sível aproximar o conteúdo proposta 
com a realidade social desses estudantes. 

Para que realmente se alcance o suces-
so das aulas, onde as mesmas possam 
contribuir com a aprendizagem e com a 
formação da cidadania, é de extrema im-
portância incluir esses alunos para a con-
strução coletiva e participação do grupo 
de uma sociedade democrática com ci-
dadãos autônomos, críticos e conscien-
tes sobre o respeito e a solidariedade.

]
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PARTICIPANTES DA PESQUISA

Participaram do trabalho 8 tur-
mas sendo 4 turmas do 6º ano e 4 
do 7º ano, com aproximadamente 35 
alunos cada turma, com idades en-
tre 10 e 13 anos e de ambos os sexos. 

O local onde foi realizado a pesquisa foi 
a escola municipal de ensino fundamental 
professor Ernesto de Moraes Leme, no es-
tado de São Paulo, no bairro do Jaraguá.

O trabalho foi realizado nas aulas de edu-
cação física que são ministradas 3 vezes por 
semana com duração de 45 minutos cada.

ANÁLISE DE DADOS

Os dados foram realizados através de reg-
istros das aulas. Algumas estratégias foram 
adotadas para estimular o protagonismo:

Na primeira aula ministrada para cada 
turma separadamente, foram discutidos e 
pontuados alguns combinados para o mel-
hor andamento das aulas, sempre refletin-
do sobre as maneiras de conduzir as aulas 
e abordando uma situação problema para 
compreender o motivo de seguir as regras, 
tornando assim agradável para os alunos, 
professor e todos envolvidos no processo.

Através do currículo da cidade de São 
Paulo e das orientações curriculares cedi-
do pela Prefeitura Municipal do Estado de 
São Paulo, foi realizado dois eixos para sem-
pre trabalhados por bimestre, essa divisão 
foi realizada pelo professor da seguinte 
maneira: 1º bimestre: jogos e brincadei-

ras/Lutas; 2º bimestre: Dança/ginástica; 
3º bimestre: esportes de rede e parede/
esportes de campo e taco; 4º bimestre: 
esportes de invasão/práticas de aventura.

Após as divisões bimestrais por eixos se 
apresentava aos alunos o tema do conteú-
do que seria trabalhado naquele mês, at-
ravés de rodas de conversa e vivências so-
bre as modalidades, era possível observar a 
bagagem cultural dos alunos sobre o tema 
e baseado nos conteúdos os mesmos real-
izavam debates e discussões para definir 
qual modalidades proposta eles escolhiam 
para ser trabalhado nas aulas durante o mês.

Com a escolha da modalidade realizada 
pela turma, o professor organizava os pla-
nos de aula. Aulas conceituais realizadas 
com histórias da modalidade no mundo, 
no Brasil e na mídia, as regras e os funda-
mentos e gestos técnicos e curiosidades da 
modalidade. Aulas procedimentais, práti-
cas organizadas com inicialmente através 
de vivências da modalidade, após aulas re-
alizadas com base nos fundamentos e jo-
gos reduzidos e jogos com regras oficiais.
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AÇÕES REALIZADAS

Combinados: como foram constituídos 
coletivamente professor e alunos, foi pos-
sível sempre realizar cobranças quando al-
guém cometia algo fora dos combinados, 
uma vez que todos concordaram ante-
riormente e ajudaram nas discussões para 
elaboração das regras. (Ponto positivo).

Divisão dos conteúdos: os eixos foram 
divididos 2 por bimestre e essa divisão foi 
realizada pelo professor, a sugestão em pro-
por aos alunos para que os mesmos realiz-
assem a divisão dos conteúdos pelo bime-
stre durante o ano letivo, não foi possível 
por conta da demanda de materiais espe-
cíficos, realizações de eventos e festivais 
que já contavam com datas determinadas.

Roda de conversa: inicialmente uma roda 
de conversa foi realizada com a turma, a 
ideia era que os alunos compreendessem 
qual era o objetivo das aulas de educação 
física, refletir com os alunos sobre como 
é organizado o currículo e como é impor-
tante o desenvolvimento de cada conteú-
do abordado, e que para que o conteúdo 
proposto fosse bem desenvolvido era de 
extrema importância participação de to-
dos os alunos envolvidos ativamente no 
processo educativo das aulas teóricas e 
práticas, em debates e rodas de conversa.

PONTOS POSITIVOS E NEGATIVOS

Conforme descrito na metodolo-
gia foram realizadas algumas estraté-
gias com o objetivo de desenvolver o 
protagonismo das crianças e jovens da 
escola municipal de ensino fundamen-
tal professor Ernesto de Moraes Leme, 
através das aulas de educação física. 

Essas estratégias como descrito no 
título sobre protagonismo na escola, 
deixa claro que para que haja sucesso é 
necessário estar consciente da criação 
de oportunidades para discussões e posi-
cionamentos na escola, dar oportunidade 
para exposição de ideias e dar voz e ou-
vir as crianças, para assim desenvolver 
autonomia e senso crítico e compartilha-
mento de através de debates coletivos.

Após a criação dessas estratégias uti-
lizadas, e iniciar na prática a proposta, 
através de estímulos e motivações os 
alunos iniciaram a participação ativa na 
elaboração das atividades a serem desen-
volvidas e realizadas durante o bimestre. 

Foi possível perceber durante as ativ-
idades propostas que a grande maioria 
dos alunos encontram dificuldades de 
expressarem suas opiniões, essas difi-
culdades aparentemente acontecem por 
não estarem habituados a escolherem 
e opinarem no seu processo educativo.

É compreensivo que ocorra um estran-
hamento inicial e com dificuldades de ex-
pressão que serão vencidos através da práti-
ca, com o desenvolvimento através dessas 
intervenções realizadas durante as aulas.
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No início os alunos não compreendiam a 
responsabilidade das suas escolhas, porém 
com o passar das aulas e com as cobranças 
sobres os combinados propostos por eles 
mesmos, foi possível visualizar que os 
alunos começaram a se responsabilizar pe-
las suas ações e posteriormente pensarem 
melhor na hora de propor uma atividade.

Os pontos negativos na verdade pos-
suem duas posições: 

1) muitas vezes as aulas precisavam ser 
organizadas, uma para cada turma, mesmo 
que estavam cursando o mesmo ano letivo, 
pois cada turma tinha um posicionamento e 
uma escolha de atividade, porém se torna-
va cansativo a montagem de vários planos 
de aula de diferentes temas e propostas; 

2) Ao montar aulas diferenciadas 
com atividades diferenciadas foi pos-
sível aprender e ter contatos com di-
versos tipos de atividades, ampliando 
cada vez mais o repertório do docente.

   

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando a importância em estim-
ular o protagonismo na escola, para assim 
contribuir com a construção da autono-
mia, senso crítico e formação da cidadania 
de crianças e jovens. Compreendemos o 
papel do docente e de toda comunidade 
escolar para o estímulo dessas ações, com 
a criação de espaços para discussões, 
questionamentos e exposições de ideias. 

E fazer com que o aluno se sinta per-
tencente daquela comunidade e por isso 
tenha consciência da sua responsabili-
dade para a transformação positiva na 
sociedade, mas sempre ressaltando que a 
construção social precisa de diálogos co-
letivos e de aproximação dos conteúdos 
abordados com a realidade desses alunos.

Encontramos estratégias para motivar 
esses estudantes, dando voz e escutando 
suas experiências e mediante suas ações 
e posicionamentos, direcionando reflex-
ões através de situações problemas e 
com objetivo de construir coletivamente 
as resoluções desses problemas, sejam 
eles da própria escola ou da comunidade.

Incluir as decisões dos alunos nos 
planejamentos das aulas, mostrar a re-
sponsabilidade por suas próprias escol-
has, e dar a eles a oportunidade de incluir 
suas experiências de vida nas aulas, suas 
culturas e suas realidades. Tornando-os 
responsáveis e construtores do seu pro-
cesso educativo, ressaltando que a partic-
ipação coletiva para o sucesso do mesmo.
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Para que nossas crianças e jovens sejam protagonistas ativos na transformação 
da sociedade, precisamos estar dispostos a encontrar espaços para que eles pos-
sam ter voz, criar estratégias para que possam falar e estar sempre aberto para ou-
vir e ter empatia para entender e compreender a real necessidade de ser ouvido e 
ser compreendido nessa idade e na sociedade atual, muitas vezes essas crianças e 
jovens não são ouvidos e não possuem oportunidade de serem compreendidos.

Enfim, encontrar estratégias para formar um cidadão pensante e crítico pode 
não ser tão simples, mas essa é a contribuição do docente para transformação da 
sociedade, são essas crianças e jovens que possuem a oportunidade de recon-
struir nossa sociedade tornando-a mais solidária, igualitária e justa para todos.
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Graduação em Educação Física pela Universidade Nove de Julho (2012); Espe-
cialista em Fisiologia do Exercício Aplicada à Clínica médica pela Universidade 
Federal de São Paulo (2014) Professor de Ensino Fundamental II – Educação 
Física - na EMEF Professor Ernesto de Moraes Leme. 
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Resumo: Este artigo tem como objetivo, propor uma reflexão sobre a educação inclusiva na 
educação infantil, considerando a educação inclusiva como um modelo educacional firmado 
por políticas públicas, no entanto ainda distante da realidade escolar. O termo inclusão faz 
refletir, analisar, sobre o tratamento direcionado às pessoas com necessidades especiais. A 
palavra inclusão como signo social, tem que ser compreendida em seu funcionamento como 
instrumento da consciência. Por esse papel excepcional de instrumento da consciência, que a 
palavra funciona como elemento essencial, que acompanha toda criação ideológica. Inclusão 
não é levar crianças às classes comuns, sem o acompanhamento do professor especializado, 
nem ignorar as necessidades específicas da criança, nem fazer as crianças seguirem um pro-
cesso único de desenvolvimento, ao mesmo tempo para todas as idades, nem extinguir o aten-
dimento de educação especial antes do tempo, nem esperar que os professores de classe reg-
ular ensinem as crianças com necessidades especiais sem um suporte técnico. A reflexão é no 
sentido de pensar nas mudanças necessárias desde a educação infantil, por ser esta a primeira 
etapa da educação básica e período crítico no processo de desenvolvimento e aprendizagem 
de crianças com deficiência. A construção da escola inclusiva desde a educação infantil, im-
plica em pensar em seus espaços, tempos, profissionais, recursos pedagógicos etc. Voltados 
para a possibilidade de acesso, permanência e desenvolvimento pleno também de alunos 
com deficiências. A inclusão é um direito das crianças e as instituições de Educação Infantil 
precisam estar preparadas para desenvolver planos significativos para esse público. A escola 
é um espaço democrático, que deve estar aberto e preparado para receber todos os alunos.

Palavra-chave: Educação Infantil; Processo de Aprendizagem; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho visa fazer uma reflex-
ão acerca da importância da educação 
inclusiva no contexto da educação 
infantil, visto que esta apresenta 
uma grande evolução atualmente, 
tendo uma conquista muito grande 
em nossa sociedade, na forma como 
as crianças com algum tipo de defi-
ciência vinham sendo educadas. 

No entanto, para apresentarmos 
este tema faz-se necessário, inicial-
mente, entender o conceito de ed-
ucação inclusiva que será utilizado. 
Tal inclusão é fundamental para o 
desenvolvimento de uma pedagogia 
centrada na criança com deficiên-
cia, da ampliação da participação da 
família e da comunidade, da organi-
zação das instituições de educação 
infantil para a participação e apren-
dizagem de todas as crianças e da for-
mação de redes de apoio à inclusão. 

Esta postura ativa de identificação 
das barreiras que algumas crianças 
encontram no acesso à educação 
e também na busca dos recursos 
necessários para ultrapassá-las, se 
constituiu no movimento de inclusão 
e consolidação de um novo paradig-
ma educacional, referenciado na con-
cepção de educação inclusiva, que 
tem como desafio a construção de 
uma instituição aberta às diferenças 
e uma sociedade que reconhece e 
valoriza a diversidade (VEIGA, 2008). 

A educação inclusiva na educação 
infantil compreende a formação 
completa de qualquer criança na 
condição de cidadão. E para garan-

tir uma educação inclusiva, os profes-
sores da educação infantil precisam 
ser capacitados, ter o conhecimen-
to acentuado sobre inclusão escolar. 

Tal Educação precisa ser aplicada 
de forma que a instituição de ensino, 
se adapte ao aluno e não o contrário, 
pois cada criança tem características, 
interesses, capacidades e necessidades 
de aprendizagens próprias e diferentes 
(MANTOAN, 2004; SASSAKI, 1997). 

A Educação Inclusiva se configura na 
diversidade inerente à espécie humana, 
buscando perceber e atender as neces-
sidades educativas especiais de todos 
os alunos, em salas de aulas comuns, 
em um sistema regular de ensino, de 
forma a promover a aprendizagem e 
o desenvolvimento pessoal de todos.

Prática pedagógica coletiva, multi-
facetada, dinâmica e flexível requer 
mudanças significativas na estrutu-
ra e no funcionamento das escolas, 
na formação humana dos professores 
e nas relações família e escola. 

Não é suficiente trazer as cri-
anças com necessidades espe-
ciais, as escolas e necessário que 
realmente acontece a inclusão. 

Para isso e necessário preparar o 
professor que vai estar com essa cri-
ança durante todo o processo de 
aprendizado, oferecendo cursos 
de especializações, proporcionan-
do a esse profissional conhecimento, 
aprendizagem, para saber como auxil-
iar essa criança com necessidades es-
peciais na jornada do conhecimento.
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E importante disponibilizar auxílio 
a esses professores, que trabalham 
com uma sala de aula superlotada de 
alunos, cada um com suas próprias 
características, com seu próprio rit-
mo para aprender, por isso para que 
as atividades acontecem e essa cri-
ança sejam inseridas, respeitadas de 
verdade, não somente no papel. Para 
isso precisamos do envolvimento de 
todos nesse processo, escola e família.

A Inclusão vai muito além de ma-
tricular essas crianças com necessi-
dades especiais, tem que garantir a 
participação delas no cotidiano esco-
lar, na construção da própria história.

Começando com as estruturas do 
prédio escolar se tem acessibilidade, se 
possui a estrutura para atender as pes-
soas que frequentam aquele espaço. Se 
os professores possuem formação es-
pecífica, para trabalhar com as crianças 
com necessidades especiais seja ela físi-
cas, neurológicas, psíquicas, para que 
esse aluno seja de verdade inserido em 
todas as atividades, eventos, que serão 
realizados no decorrer do ano escolar.

REFLETINDO SOBRE A ESCOLA 
INCLUSIVA

O artigo tem como objetivo com-
preender a construção da escola in-
clusiva desde a educação infantil. 

Podendo realizar um trabalho de 
ação pedagógica com enfoque no 
desenvolvimento e construção do re-
speito a diversidade, reconhecendo as 
necessidades individuais dos alunos. 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bas-
es da Educação Nacional (LDB), Lei 
nº 9.394/96, em seu Art. 29, a edu-
cação infantil, primeira etapa da ed-
ucação básica, tem como finalidade 
o desenvolvimento integral da cri-
ança até cinco anos de idade, em 
seus aspectos físico, psicológico, in-
telectual e social, complementando 
a ação da família e da comunidade”. 

A evolução da educação inclusiva no 
Brasil pode ser comprovada através dos 
dados do Censo Escolar/INEP o qual 
registra o crescimento da matrícula de 
alunos com necessidades educativas 
especiais na rede regular de ensino ten-
do aumentado de 337.326 alunos, no 
ano de 1998, para 640.317 em 2005.

 Essa evolução se reflete tam-
bém no aumeescolas da rede públi-
ca que registram matrículas de alunos 
com necessidades educativas es-
peciais tendo aumentado de 4.498, 
em 1998, para 36.897 em 2005.

Nesse sentido, fica evidente que a ed-
ucação infantil, não tem como foco sub-
stituir a família nas suas obrigações, ela 
surge como um complemento onde de-
verá estar integrado com a família, em prol 
do pleno desenvolvimento da criança.  

O ensino inclusivo não deve ser con-
fundido com educação especial em-
bora o contemple. No Brasil, a políti-
ca nacional de educação especial, na 
perspectiva da educação inclusiva, 
assegura acesso ao ensino regular a 
alunos com deficiência diversificada 
como: mental, física, surdos, cegos etc. 

Com transtornos globais do desen-
volvimento e a alunos com altas hab-
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ilidades(superdotação), desde a edu-
cação infantil até à educação superior. 
O direito à educação surge prescrito 
em 1948, na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, no art. 26, que diz: 

Todo o homem tem direito à instrução. 
A instrução será gratuita, pelo menos 
nos graus elementares e fundamentais. 

A instrução elementar será obrigatória. 
A instrução técnica e profissional será 
acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta baseada no mérito.

 A instrução será orientada no senti-
do do pleno desenvolvimento da per-
sonalidade humana e do fortalecimen-
to do respeito pelos direitos do homem 
e pelas liberdades fundamentais.

 A instrução promoverá a com-
preensão, a tolerância e amizade en-
tre todas as nações e grupos raciais ou 
religiosos, e coadjuvar as atividades 
das Nações Unidas em prol da ma-
nutenção da paz. (UNESCO, 1948, p.5).

 Ao se discutir a inclusão no currícu-
lo escolar, é comum que essa conversa 
frequentemente gire em torno da elim-
inação ou empobrecimento de conteú-
dos básicos como proposta de currícu-
los alternativos ou paralelos de ensino.

Entretanto, não é disso que trata a inclusão. 
Ao contrário, a proposta curricular inclusiva 
deve ser pensada e promover práticas ped-
agógicas que contemplem as necessidades 
dos alunos que a escola tem, pensado a par-
tir das diferenças. (Rodrigues 2003, p. 92). 

O acesso à educação tem início na edu-
cação infantil, na qual se desenvolvem as 
bases necessárias para a construção do con-
hecimento e desenvolvimento do aluno. 

É fundamental que a inclusão es-
colar de todas as crianças tenha in-
ício na educação infantil, onde se 
desenvolvem as bases necessárias 
para construção do conhecimen-
to e seu desenvolvimento global. 

Nessa etapa, ludicidade, o acesso 
às formas diferenciadas de comuni-
cação, a riqueza de estímulos nos as-
pectos físicos, emocionais, cognitivos, 
psicomotores e sociais e a convivên-
cia com as diferenças favorecem as 
relações interpessoais, o respeito e a 
valorização da criança (Política Nacio-
nal Especial, MEC/SSESP,2007. p.16). 

 De acordo com a Constituição Fed-
eral de 1988, o artigo 205 define a 
educação como um direito de todos, 
garantindo o pleno desenvolvimen-
to da pessoa, o exercício da cidada-
nia e a qualificação para o trabalho. 

No seu artigo 206, inciso I, esta-
belece a “igualdade de condições de 
acesso e permanência na escola” como 
um dos princípios para o ensino e ga-
rante o dever do Estado, a oferta do 
atendimento educacional especializa-
do, preferencialmente na rede regular 
do ensino (art.208); (Inclusão revis-
ta da Educação Especial 2008, p 10). 

A comunidade internacional, sob a lid-
erança das Nações Unidas, reconhece 
a necessidade de garantias adicionais 
de acesso para excluídos, e neste sen-
tido declarações intergovernamentais 
levantam a voz para formar parcerias 
entre governos, trabalhadores e socie-
dade civil com o objetivo de desen-
volverem políticas e práticas inclusivas. 
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No Congresso Internacional “So-
ciedade Inclusiva” convocado pelo 
Conselho Canadense de Reabili-
tação e Trabalho, foi feito um apelo 
aos governos, empregadores e tra-
balhadores bem como à sociedade 
civil para que se comprometesse com 
o desenvolvimento e a implemen-
tação de contextos inclusivos em to-
dos os ambientes, produtos e serviços. 

Na inclusão, a diferenciação cur-
ricular que se procura é aquela na 
qual não se separam os alunos com 
base em determinadas categori-
as, mas em que se educam os alunos 
em conjunto, procurando aproveit-
ar o potencial educativo das suas dif-
erenças, em suma, uma diferenciação 
na classe assumida como grupo het-
erogêneo. (RODRIGUES, 2003, p. 92).

De acordo com SCAGLIAR (1998) 
e considerando, que o melhor mét-
odo para um professor trabalhar, 
deve vir de sua experiência e ser 
baseada em conhecimentos só-
lidos e profundos do que ensina. 

Os profissionais da Educação em es-
pecial, aqueles que trabalham com a 
Educação infantil, precisam ser ouvi-
dos, pois o trabalho com criança requer 
deste profissional mas atenção, cuidado 
e planejamento para sua prática diária. 

No entanto, para esta nova propos-
ta de inclusão os profissionais, além 
de todos os requisitos mencionados, 
precisam ter uma formação que os ori-
entem, a como proceder na promoção 
da educação da criança com deficiên-
cia, para que esta tenha um desen-
volvimento a partir das suas limitações. 

A educação inclusiva deve oferecer 
a todos os indivíduos condições ple-
nas de desenvolvimento, pressupõe 
uma reorganização no sistema educa-
cional de forma a garantir acesso, per-
manência e condições de aprendiza-
gem a toda população em idade escolar. 

Os sistemas de ensino devem organi-
zar as condições de acesso aos espaços, 
aos recursos, pedagógicos e à comuni-
cação que favoreçam a promoção da 
aprendizagem e a valorização das dif-
erenças, de forma a atender as necessi-
dades educacionais de todos os alunos.      



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

50

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICO
 

Quanto aos procedimentos técnicos, 
foi realizada pesquisa bibliográfica, que 
segundo SCAGLIAR (1998) MANTOAN, 
(2004); SASSAKI, (1997) foi desenvolvi-
da a partir de material já elaborado e 
disponível, constituído principalmente 
de documentos impressos em livros e 
teses. Esta pesquisa que como aportes 
os trabalhos de SCAGLIAR (1998); 

MANTOAN (2004); SASSAKI (1997), 
que abordam as temáticas ou questões 
sobre a assunto ou tema em questão 
discutido neste artigo. Nesta pesqui-
sa foram analisados alguns artigos, 
teses que discutem e apresentam re-
flexões, sugestões que podem con-
tribuir para uma maior compreensão 
da temática apresentada neste artigo.

Oferecer educação inclusiva é um 
processo complexo, que envolve 
várias ações e adaptações a fim de 
manter o aluno em um processo ed-
ucativo construtivo (SILVA, 2004). 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação inclusiva, aponta para a 
transformação de uma sociedade inclu-
siva é um processo em que se amplia 
a participação de todos os estudantes 
nos estabelecimentos de ensino regular. 

O movimento mundial pela edu-
cação inclusiva é uma ação política, 
cultural, social e pedagógica, desen-
cadeada em defesa do direito de to-
dos os estudantes de estarem jun-
tos, aprendendo e participando, 
sem nenhum tipo de discriminação. 

Com a LDB (Lei de diretrizes de base da 
educação) Lei nº 9.394/96, as políticas 
educacionais atuais têm como princípio 
a inclusão de crianças no ensino regular. 

O processo de inclusão gera uma ex-
igência da transformação da escola, pois 
acarreta na inserção no ensino regular 
de alunos que fazem parte do grupo de 
educandos atendidos pela educação 
especial na perspectiva de educação in-
clusiva, cabendo às escolas se adaptar-
em às necessidades deles, desta forma 
inclusão acaba por exigir uma ruptura 
com o modelo tradicional de ensino.

 É uma abordagem humanística, 
democrática, que percebe o sujeito e 
suas singularidades, tendo como obje-
tivos o crescimento, a satisfação pes-
soal e a inserção social de todos. Para 
garantir uma Educação Inclusiva, os 
professores da educação infantil precis-
am ser capacitados, ter o conhecimen-
to acentuado sobre inclusão escolar. 
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As questões como capacitação e 
formação dos professores da edu-
cação infantil, que trabalham com cri-
anças com deficiência, considero que 
lidar com a diversidade em sala de 
aula, requer dos mesmos conhecimen-
tos e disposição de enfrentar e com-
preender o diferente, o que se faz novo.

O Estatuto da Criança e do Ad-
olescente (ECA, Lei nº 8.069/90, 
no artigo 55), reforça os dispositi-
vos legais supracitados ao determi-
nar que “os pais ou responsáveis têm 
a obrigação de matricular seus filhos 
ou pupilos na rede regular de ensino”. 

Também nessa década, documentos 
como a Declaração Mundial de Edu-
cação para Todos (1990) e a Declaração 
de Salamanca (1994) passam a in-
fluenciar a formulação das políti-
cas públicas da educação inclusiva. 

O Plano Nacional de Educação (PNE, 
Lei nº 10.172/2001), destaca que “o 
grande avanço que a década da educação 
deveria produzir seria a construção 
de uma escola inclusiva que garanta o 
atendimento à diversidade humana”.  

A melhor resposta para o aluno 
com deficiência e para todos os de-
mais alunos é uma educação que re-
speite as características de cada es-
tudante, que ofereça alternativas 
pedagógicas que atendam às neces-
sidades educacionais de cada aluno, 
uma escola que ofereça tudo isso num 
ambiente inclusivo e acolhedor, onde 
todos possam conviver e aprender 
com as diferenças. (Gil 2005, p. 18). 

Esta formação deve conter e incluir 
conteúdos sobre os fatores que levam 
a deficiência, como também apresen-
tar, quais tipos de necessidades espe-
ciais, podem ser verificados em cada 
caso, que envolva qualquer tipo de 
deficiência, para que este possa elab-
orar métodos que venham a atender 
a singularidade de cada criança.  

Estes temas devem fazer parte de 
cursos de capacitação, graduação e 
pós-graduação, assim como as es-
tratégias e práticas destes profission-
ais em sala de aula frente a esta nova 
proposta educacional, a inclusão.  

Tal Educação precisa ser aplicada 
de forma que a instituição de ensino 
se adapte ao aluno e não o contrário, 
pois cada criança tem características, 
interesses, capacidades e necessidades 
de aprendizagens próprias e diferentes 
(MANTOAN, 2004; SASSAKI, 1997). 

Percebemos que a inclusão no es-
paço escolar é algo recente em nos-
sa sociedade, inclusão da criança com 
deficiência no contexto da educação 
infantil é uma prática também recente, 
cresce a cada ano a inserção de crianças 
com deficiência, surgem os desafios de 
promover e garantir uma educação de 
qualidade que possa atender a todos.

Neste sentido para qualquer situação 
nova, provoca incômodos, desperta 
nos envolvidos neste processo certa re-
sistência, desperta também a simpatia 
de alguns, como também críticas, porém 
é necessário que todos os envolvidos, 
sejam eles professores, pais, gestores, 
comunidade escolar, compreendam 
melhor a complexidade do processo 
de inclusão e o quanto ele é impor-
tante, em especial quando se trata da 
educação de crianças com deficiência. 
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Ao trabalharmos a inclusão na educação infantil, está se torna mais sig-
nificativa, pois está é uma etapa que conduz as crianças a desenvolv-
er relações de respeito mútuo, solidariedade, igualdade fora do con-
texto familiar, promovendo na criança uma autonomia em suas ações, 
tornando-a um ser pensante e preparando-as para o convívio social. 

Por ser a educação infantil a primeira etapa da educação básica, sen-
do atualmente direcionada a desenvolver uma educação inclusiva, ed-
ucadores e crianças aprendem a conviver com a diversidade, a respeit-
ar as diferenças e construir através do convívio ações de caráter inclusivo. 

Com isso, a oportunidade de acesso e permanência torna-se igual para todos, 
juntamente com as adaptações feitas no currículo, flexibilidade nos métodos, 
como também novas estratégias que atendam a especificidades de cada criança. 

Diante desta nova conjuntura, faz-se necessário considerar que a faixa 
etária de zero a cinco anos é uma fase crucial no desenvolvimento humano. 

Portanto, para os educadores desenvolverem práticas inclusivas em sala de 
aula, faz-se necessário uma reflexão acerca da educação inclusiva dentro da 
educação infantil, na qual percebam a importância desta educação no proces-
so ensino aprendizagem e na inclusão social dessas crianças com deficiência.
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INCLUSÃO DE ALUNOS COM SÍNDROME DE BARDET-BIEDL

RESUMO: A síndrome de Bardet-Biedl é definida como uma desordem genética, de 
caráter autossômico recessivo. Uma das principais manifestações clínicas é a perda de 
visão, devido a alterações na retina. Obesidade é outra característica. O excessivo gan-
ho de peso inicia-se, geralmente, na infância, passando a ser um problema para o res-
to da vida do indivíduo. Em associação com a obesidade, pode haver diabetes do tipo II, 
hipertensão, elevados níveis de colesterol e hipercolesterolemia. Este artigo traz as car-
acterísticas desta síndrome, pois causar bastante prejuízo para quem a possui. Pode afe-
tar mais do que um sistema do corpo, e até pessoas da mesma família com esta síndrome 
tem sintomas diferenciados. Crianças também podem apresentar problemas de apren-
dizagem, dificuldades intelectual e no discurso, sistema motor com as habilidades em at-
raso tal como andar. O conhecimento sobre Bardet-Biedl se faz necessário para um mel-
hor atendimento aos alunos, que apresentarem esta síndrome, nas escolas de todo o país.  

Palavras-chave: Inclusão; Síndrome; Aprendigem.
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INTRODUÇÃO

A síndrome de Bardet-Biedl ou 
apenas BBS (a abreviatura que vem 
do inglês Bardet-Biedl syndrome), 
é uma doença genética relacionada 
ao prejuízo da expressão gênica de 
pelo menos um dos seguintes genes: 
BBS1, BBS2, BBS3, BBS4, BBS5, 
BBS6, BBS7, BBS8, BBS9, BBS10, 
BBS11, BBS12, BBS13 (FRITZZ), 
BBS14 (CEP290) que podem for-
mar o BBSome ou as chaperonas. 

O complexo BBSome auxilia no IFT 
(Intraflagellar Transport, em inglês,ou 
Transporte Intraflagelar, em portu-
guês) e é composto pelas proteínas 
BBS1, BBS2, BBS4, BBS5, BBS7, 
BBS8 e BBS9. As chaperonas, por sua 
vez, são as proteínas que regulam a 
atividade deste complexo e são repre-
sentadas por BBS6, BBS10 e BBS12. 

A síndrome tem a obesidade 
como uma das características prin-
cipais. A maioria das crianças apre-
sentam hiperfagia o que leva a 
obesidade. Há também moderado 
atraso do desenvolvimento neuro-
cognitivo e atraso de característi-
cas sexuais, como hipogonadismo.

 

Ainda não existe tratamento 
para a doença, já que ela está rel-
acionada diretamente à expressão 
gênica, embora os sintomas pos-
sam ser tratados. Um em cada 160 
mil nascimentos tem a doença.

 

Acredita-se que estes genes desem-
penham papéis importantes nas es-
truturas celulares denominadas cílios. 

Estes últimos são estruturas presente 
na superfície de diferentes tipos de 
células, envolvidos no movimento celu-
lar e em diferentes vias de sinalização 
química. Além disso, também são es-
senciais na percepção de estímulos sen-
soriais, como a visão, audição e olfato. 

Desta forma, defeitos nos cílios, re-
sultam em alterações de todas es-
sas funções.Mutações nos genes 
BBS levam à síndrome em questão. 

Aproximadamente 25% dos casos 
da síndrome são decorrentes de uma 
mutação no gene BBS1, enquan-
to que 20% dos casos são ocasiona-
dos por mutações no gene BBS10. 

Mutação em cada um dos outros 
genes BBS representa uma pequena por-
centagem de todos os casos da doença.
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Outras manifestações clínicas desta 
síndrome incluem:

• Polidactilia; 

• Atraso mental;

• Anormalidades da genitália;

• Anormalidades renais;

• Problemas de fala;

• Atraso no desenvolvimento das       
habilidades motoras;

• Problemas comportamentais;

• Características faciais peculiares;
• Anormalidades dentárias;

• Dedos anormalmente curtos e/ou 
fundidos dos pés;

• Perda parcial ou completa do olf-
ato;

• Alterações hepáticas, cardíacas e 
gastrointestinais.

 

O diagnóstico é clínico, havendo 
também a opção de teste molecular 
para 4 dos 14 genes envolvidos na sín-
drome identificados até o momento.

 
O tratamento é somente sin-

tomático e multidisciplinar. No en-
tanto, não existe um tratamento 
para toda a sintomatologia presente 
nesta síndrome (SCIELO, 2019).

 

SINTOMAS
 

Os sintomas mais frequentes são: obe-
sidade, retinopatias (doença degenera-
tiva não inflamatória da retina) como a 
distrofia retiniana, polidactilia, problemas 
renais, hipogonadismo e retardo mental. 

Outros problemas também relaciona-
dos à BBS, porém menos frequentes, são 
os seguintes:

•  estrabismo, 
• catarata, 
• astigmatismo, 
• anosmia (diferentes graus, com 

possível perda total, de sensibilidade 
olfativa), 

• problemas auditivos, sindactilia 
(qualquer grau de fusão ou aderên-
cia – por meio de membranas – dos 
dedos das mãos ou pés, envolvendo 
as partes moles ou até estruturas 
ósseas),

•  braquidactilia (encurtamento dos 
dedos),

•  cardiomiopatia dilatada (causada 
pela hipertrofia do septo interventri-
cular e do ventrículo esquerdo), 

• situs inversus (inversão de órgãos 
internos), dificuldade com intera-
ções sociais (muitas vezes, associada 
à forma branda de autismo), 

• deficiência nas sensações térmica e 
mecânica, diabete tipo II, 

• hipertensão e hipercolesterolemia 
(SCIELO, 2019).

 
 Obesidade: pessoas com BBS tendem 

a ter maiores índices de massas corpóreas 
(IMC médio de 31,5 nas mulheres e 36,6 
nos homens), maior quantidade de gordu-
ra visceral e baixa atividade locomotora, 
o que inclui baixo consumo energético. 
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Devido à existência do baixo consumo 
energético e da hiperfagia, especulou-
-se que a obesidade da BBS poderia es-
tar relacionada à leptina. A leptina é uma 
proteína com 167 aminoácidos expressa 
principalmente em adipócitos, de onde é 
lançada em direção à corrente sanguínea. 

Sua ação no SNC (sistema nervoso cen-
tral) promove a perda de peso, com a re-
dução da fome e aumento do gasto ener-
gético. Testes com os indivíduos afetados 
ressaltaram a hiperleptinemia, mostrando 
que a obesidade associada à síndrome 
não é devida à deficiência de leptina, mas 
sim, à resistência do organismo ao hor-
mônio. Para encontrar a fonte dessa re-
sistência, foram elaboradas 3 hipóteses:

1) A primeira se baseava no fato de a 
leptina não conseguir ser transportada do 
plasma sanguíneo ao cérebro. Esse trans-
porte ocorre, em condições normais, por 
meio de receptores a leptina (denomina-
dos ObRb), que garantem o fluxo unidire-
cional do hormônio e são localizados no 
endotélio da vasculatura cerebral e no 
plexo coróide. Essa hipótese, no entanto, 
foi logo rechaçada, devido à presença de 
altos níveis de leptina no líquido cerebro-
espinhal e à continuidade do problema em 
questão mesmo após a aplicação de lep-
tina diretamente ao ventrículo cerebral.

2) A segunda hipótese era a de me-
nor expressão gênica hipotalâmica dos 
receptores ObRb, a qual foi descar-
tada pela simples averiguação dos ín-
dices de receptores ObRb na célula.

3) A terceira e última hipótese, que foi 
considerada plausível, seria a existência de 
problemas na via de sinalização celular rela-
cionada aos receptores ObRb. Isso porque 
os receptores ObRb não conseguem ser 
transportados para sua devida localização 
na membrana plasmática, em virtude da 
disfunção dos microtúbulos do axonema 
(com conseqüente problema no IFT), causa-
da pela deficiência do complexo BBSome. 

Esses receptores ObRb, quando na sua 
localização correta, ativam a fosforilação 
da STAT-3, que, por sua vez, ativa a ex-
pressão do gene POMC nos neurônios 
POMC e inativa a expressão do genes 
AgRP e NPY nos neurônios NPY. Os ín-
dices de AgRP e de NPY (Neuropeptídeo 
Y) nas células de indivíduos com BBS não 
parecem ter sido influenciados. No en-
tanto, a expressão gênica do POMC foi 
consideravelmente reduzida, explican-
do a falta de saciedade e a diminuição 
do consumo energético nessas pessoas.
 

Distrofia Retiniana: doença degenera-
tiva não inflamatória da retina que acar-
reta a perda progressiva de visão. Inicial-
mente, a visão noturna é a mais afetada, 
caracterizando a cegueira noturna. Em 
seguida, o quadro clínico se agrava com 
perda de visão periférica. Por fim, perde-
-se também a visão central. A evolução 
dessa doença é decorrente da inativa-
ção de pelo menos um dos genes BBS, o 
que causa a inibição do complexo BBSo-
me (e, por consequência, o IFT é afetado).
   

Isso, por sua vez, impede o correto 
endereçamento da rodopsina na célula, 
causando a apoptose dos fotorrecepto-
res, com conseqüente degeneração da 
retina. Além disso, a inativação desses 
genes pode levar a defeitos na transmis-
são da informação sensorial dos fotor-
receptores aos neurônios secundários.
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 Polidactilia: acréscimo do número de de-
dos das mãos ou dos pés. Sua presença 
em indivíduos com BBS está relacionada à 
desregulação da via de sinalização celular 
Hh (Hedgehog) no período embrionário. 
Sabe-se que quanto maior a concentração 
de proteínas SHh (sonic hedgehog) maior 
será a probabilidade de polidactilia no local.

Problemas Renais: os problemas re-
nais mais freqüentes são rins com di-
mensões reduzidas e a presença de cis-
tos corticais ou medulares. Os sintomas 
mais simples manifestados por problemas 
renais são a poliúria e a polidipsia. Es-
ses problemas renais são decorrentes da 
desregulação da via de sinalização Wnt. 
Sabe-se que quanto maior a atuação da 
sinalização canônica maior será a pro-
babilidade de formação de cistos renais.

Hipogonadismo: atrofia do sistema re-
produtivo, caracterizada pelo micropênis e 
diminuição do volume dos testículos no sexo 
masculino, e pela menarca tardia, dentre 
outros acometimentos, no sexo feminino.
 

Desordens Neurológicas: as princi-
pais ocorrências são caracterizadas pela 
dificuldade em se sociabilizar (alguns 
médicos consideram como uma for-
ma branda de autismo), perturbações 
na fala, depressão, imaturidade emo-
cional, transtornos obsessivos compul-
sivos e dificuldade de aprendizado. 

Todas essas desordens neurológicas 
são oriundas da má formação dos cílios 
primários do SNC, que recebem e recon-
figuram sinais formadores de neurônios, 
esculpem o plano corporal e formam, 
em última análise, o próprio cérebro. 

Obs.: apenas um único cílio de cada 
célula é responsável por essa recepção 
e reconfiguração dos sinais formado-
res de neurônios Portal News-Medical. 
Disponível em: http://www.news-me-
dical.net/health/Bardet-Biedl-Syndro-
me-What-is-Bardet-Biedl-Syndrome-
-(Portuguese). (INFORESCOLA,  2019)

COMO A SÍNDROME DE  
BARDET-BIEDL É TRANSMITIDA?

Todos os pacientes com a Síndro-
me de Bardet-Biedl devem ser avalia-
dos por um nefrologista. Os distúrbios 
metabólicos e endócrinos associados à 
Síndrome de Bardet-Biedl merece trata-
mento multidisciplinar com o endocrino-
logista, nutricionista e exercícios físicos. 

 

Entretanto, nem todas as características 
associadas à Síndrome de Bardet-Biedl 
podem ser tratadas. À medida que a visão 
piora, os pacientes podem se beneficiar de 
auxílios visuais e orientação de mobilidade.

 

Pesquisadores identificaram 12 ge-
nes que estão relacionados à Síndrome 
de Bardet-Biedl, dando direcionamento 
para o desenvolvimento de tratamentos.
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EXISTEM OUTRAS SÍNDROMES RELACIONADAS?
 

Bardet-Biedl e Laurence-Moon são duas síndromes muito parecidas, mas nes-
ta última os pacientes apresentam as alterações neurológicas, mas não polidactilia. 

 

Laurence-Moon é uma doença muito rara, com alguns poucos casos do-
cumentados. E devido às semelhanças entre as duas, alguns especialis-
tas preferem o termo Síndrome de Laurence-Moon/Bardet-Biedl ou Sín-
drome de Laurence-Moon/Biedl.News-Medical, (NEWS-MEDICAL, 2019). 

EXISTE TRATAMENTO DISPONÍVEL?

 
Não existem tratamentos para todas as características associadas com Bar-

det-Biedl. Com o agravamento da perda de visão, os pacientes devem utili-
zar de recursos e tecnologias assistivas para garantir sua orientação e mobili-
dade. Pesquisadores identificaram 12 genes que estão ligados a Síndrome de 
Bardet-Biedl, dando-lhes metas claras para o desenvolvimento do tratamento.

 
Para gerir as complicações da doença renal associada com síndro-

me de Bardet-Biedl, o paciente deve ser examinado por um nefrologis-
ta, um médico especializado em doenças renais (NEWS-MEDICAL, 2019). 
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HISTÓRICO DA SÍNDROME
 
 

No ano de 1866, Laurence e Moon descreveram uma condi-
ção genética na qual os indivíduos apresentam atraso mental, bai-
xa estatura, hipogenitalismo, ataxia, paraplegia espástica e nistag-
mo. Outros também exibiam retinose pigmentar ou atrofia coroidiana. 

Anos depois, Bardet e Biedl descreveram uma síndrome com-
posta por obesidade, polidactilia, retinose pigmentar, atraso men-
tal e atresia anal. Tempos depois, Solis-Cohen e Weiss uniram as 
duas desordens, nomeando-a de Síndrome de Laurence-Moon-Biedl.  

Contudo, mais recentemente, foi estabelecido que as sín-
drome de Laurence-Moon e Bardet-Biedl tratam-se, na re-
alizada, de patologias distintas (NEWS-MEDICAL, 2019). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao fazer um estudo bibliográfico sobre esta síndrome descobriu-se que ela atinge 
vários sistemas corporais ao mesmo tempo. Precisa-se ampliar o conhecimento so-
bre ela para que as pessoas possam ter uma intervenção efetiva desde muito cedo. 

Esta síndrome traz muitas sequelas para quem a possui, uma gama de sintomas que 
mesmo com o diagnóstico correto, prejudica a vida das pessoas. Desde a piora na visão, até 
obesidade, diabetes tipo II e outras tantas doenças, esta síndrome não tem cura, apenas 
tratamento para as doenças subsequentes que aparecem com esta desordem genética. 

Quando crianças, com esta síndrome, chegam a idade escolar sofrem muito precon-
ceito, pois a desordem genética traz muitas características ou sequelas corporais. Há um 
longo caminho a se percorrer para o diagnóstico, pois a síndrome não é muito conhecida. 

Após diagnosticada, a pessoa tem que conviver com várias doenças resultantes 
da síndrome. A comunidade escolar conhecendo um pouco mais sobre ela, aju-
da a inserir e acolher esta criança, sempre observando as capacidades e especifici-
dades de cada uma. Há a necessidade da família, escola e equipe de saúde especial-
izada trabalhar em conjunto para poder desenvolver as potencialidades do aluno.

 

O desenvolvimento neuropsicomotor deve ser avaliado e estimulado para que 
as pessoas com esta síndrome tenham inserção na sociedade e qualidade de vida.
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A IMPORTÂNCIA DE TRABALHAR MÚSICA NO ENSINO DAS 
ARTES VISUAIS

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar a importância de abordar o ensino de 
música e arte para o conhecimento e importância da educação cultural e seus benefícios na 
formação do indivíduo na educação infantil pois desperta diversas sensações e sentimentos 
de modo a envolver a afetividade que é tão importante no contexto da educação. É impor-
tante mostrar que a música se caracteriza como umimportante instrumento que facilita a 
aprendizagem e consequentemente a socialização dos educandos.

Palavras-chave: Aprendizagem; Arte; Desenvolvimento; Educação Musical.
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INTRODUÇÃO

A educação se caracteriza por um 
processo amplo que tem como princi-
pal objetivo desenvolver as mais vari-
adas competências e habilidades do 
indivíduo, desta forma, o educador 
pode-se utilizar dos mais variados instru-
mentos para que o aluno aprenda como 
estratégias ligadas a música e a dança 
para que haja um aprendizado praze-
roso e ao mesmo tempo significativo.

Se pensarmos no contexto histórico e 
social, a música que se caracteriza como 
uma grande expressão artística, sempre 
esteve presente na humanidade e este 
fator não deve ser ignorado na edu-
cação. O papel dos professores é impor-
tante para que os alunos aprendam a faz-
er arte e a gostar dela ao longo da vida. 

Tal gosto por aprender nasce também 
da qualidade da mediação que os pro-
fessores realizam entre os aprendizes e 
a arte. Tal ação envolve aspectos cogni-
tivos e afetivos que passam pela relação 
professor/aluno e aluno/aluno, esten-
dendo-se a todos os tipos de relações 
que se articulam no ambiente escolar. 
Requer-se do professor, sensibilidade 
e aguda observação sobre a qualidade 
do vínculo de cada um de seus alunos 
nos atos de aprendizagem em arte.

Os alunos devem aprender por inter-
esse e curiosidade, e não por pressão 
externa. Isso não implica a proposta de 
conteúdos de ensino e o incentivo a cada 
aluno para navegar pelas relações que 
estabelece entre os conteúdos da apren-
dizagem, a própria cultura e a vida pessoal. 

A arte é um importante trabalho 
educativo, pois procura, através das 
tendências individuais, amadure-
cer a formação do gosto, estimular a 
inteligência e contribuir para a for-
mação da personalidade do indivíduo, 

sem ter como preocupação única e 
mais importante a formação de artistas. 

As artes são um dos instrumentos fun-
damentais para os indivíduos, dado que 
permitem a tomada de consciência de 
que há sempre mais do que uma solução 
para a resolução de um problema e mais 
do que uma resposta para uma pergunta. 

Desta forma, a educação artística de-
verá ser um pólo de dinamização da sen-
sibilidade estética e da promoção das 
várias expressões, no âmbito da comuni-
cação humana, cultivando os vários tal-
entos e respeitando a sua multiplicidade.

AS CONCEPÇÕES DE INFÂNCIA E 
EDUCAÇÃO INFANTIL

Ao se debruçar sobre um contexto so-
cial e histórico, as crianças nem sempre 
foram vistas como seres dotados de in-
dividualidades e capazes, muitas vezes 
principalmente durante o período con-
hecido por Idade Média, esses bebês e 
crianças foram tratados como adultos 
mirins, desprezando todo o seu desen-
volvimento potencial. (Ariès, 1981, p.279).

Ainda sob esse contexto, as crianças par-
tilhavam muitas vezes do mundo adulto, e 
não eram bem vistas, pois justamente nes-
sa época, a família que ocupa um local de 
instituição na sociedade, era vista a partir 
de uma ótica mais econômica, de se partil-
har bens e a questão afetiva como temos 
hoje era ignorada. (Ariès, 1981, p.279).

Na atualidade, sabemos que a edu-
cação infantil visa o desenvolvimento 
ético, estético e político do indivíduo, 
mediante influência de teorias con-
strutivistas e no preparo para o pleno 
convívio em sociedade. (Pinto, p.27). 

Deste modo, de acordo com as Referên-
cias Curriculares da Educação Infantil 
(1998, p.200.), o currículo norteador des-
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sa educação deve ser de movimento e so-
bretudo integrador, devendo somar com os 
conhecimentos prévios e valorizar a cultura 
infantil, além de preservar a singularidade 
de cada criança, como é evidenciado no 
Referencial Curricular da Educação Infantil.

De acordo com Sarmento (2003, p.86) 
a condição de permitir que as crianças 
sejam valorizadas enquanto sujeitos de 
direitos, que haja sempre a prática da es-
cuta, do protagonismo vai ao encontro da 
concepção de infância do nosso século.

A educação infantil em parceria com a 
família, introduz as crianças em práticas 
sociais humanas, desde o momento das 
brincadeiras até a hora da alimentação, hi-
giene e a cultura que estas trazem consigo. 

Outro aspecto importante a ser res-
saltado é que o cuidar e educar são el-
ementos indissociáveis, que propria-
mente assegura a proteção e segurança 
desses menores. (Sarmento, p.88).

Existem vários estudos bibliográficos 
referente a infância, mas, no entanto, 
ainda é preciso dar visibilidade para ess-
es menores, alguns aspectos que estão 
em nossa sociedade fazem desaparecer 
o mundo infantil, tais como a pobreza, 
exploração do trabalho destes, os fazem 
chegar rapidamente ao mundo adul-
tocêntrico, coloca responsabilidades que 
não são propícias para sua faixa etária.

A instituição escolar torna-se intermé-
dio para preparar as crianças e promover 
também a socialização, a fase conhecida 
como primeira infância representa uma 
etapa primordial, a família e posterior-
mente a escola, representam um conjunto 
que irá educar e transformar essa criança.

De acordo com o Referencial Curric-
ular Nacional para a Educação Infantil 
(BRASIL, 2001, p.11), os primeiros anos 
de vida de uma criança são de extrema 
importância, principalmente no que se 
confere a vida escolar, até mesmo pelo 

fato da educação infantil ser considerada 
a primeira etapa da educação básica, 
por esse motivo as instituições sociais 
família e escola devem se conversar e se 
completar nesse processo educacional.

Até mesmo porque a família que é uma 
instituição a priori incumbida de passar 
todo um conjunto de normas, regras que 
norteiam as convivências básicas dentro de 
uma sociedade. É importante salientar que 
cada família, conforme afirmações de Gal-
lardo (2005, p. 89), possuem um diferente 
patrimônio cultural e ao mesmo tempo 
segue um padrão que lhe é determinado.

Portanto, a criança na contempora-
neidade é vista de maneira única e por 
viver em sociedade classifica-se como 
ser político e social, desta forma a ed-
ucação vai trabalhar a fim de desen-
volver as potencialidades desse in-
divíduo, para que no futuro este chegue 
na chamada autonomia. (Pinto, p. 35).

Sobre as concepções de crianças, 
Kuhlmann (1998, p. 469), defende que 
as crianças interagem umas com as out-
ras e nesse sentido obtém uma edu-
cação mais empírica, desta forma a for-
mação do conhecimento se dá pela 
experiência em que estes pequenos 
são submetidos no âmbito escolar.

É importante ressaltar, que a criança é o 
ator protagonista e tem voz ativa que no 
caso, os educadores devem trabalhar de 
fato na escuta destes, além de que todos 
que estão a volta dessas crianças tem de 
certa forma, a vida modificada pelas ações 
das crianças. (Kuhlmann, 1998, p.470).

Atualmente, se tem um crescente e sig-
nificativo desenvolvimento no estudo so-
bre a infância, de acordo com os estudos 
de Postman (1999, p.50), esse nicho infan-
til possui linguagens, vestimentas e ainda 
brincadeiras próprias que devem ser res-
peitadas e valorizadas pelo público adulto.
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A IMPORTÂNCIA DA  
AFETIVIDADE NO PROCESSO DE   
ENSINO E APRENDIZAGEM

A afetividade é um estado emocio-
nal e psicológico que pode ser mudado 
ou não a partir das relações humanas 
e diversas situações, de acordo com o 
psicólogo francês Henri Wallon (1954, 
p.280), a emoção também tem impor-
tância no desenvolvimento das inteli-
gências e possui um papel fundamental, 
pois é por meio das emoções que a crian-
ça expressa seus desejos e vontades.

Já Vygotsky (1934, p.180), afirma 
que a afetividade está ligada no está-
gio referente às conquistas realizadas 
pelo indivíduo durante seu desenvol-
vimento potencial ou proximal, e que 
o desenvolvimento do afeto e inte-
lecto estão intimamente interligados.

Desta forma, os dois teóricos renoma-
dos da educação enfatizam que a cons-
trução da cognição tem total ligação com 
o desenvolvimento afetivo da pessoa, e 
que acima de tudo, esses fatores con-
tribuem para a formação de identidade 
do indivíduo. (Wallon, 1954, p. 289).

O ser humano é um ser social, desta 
forma precisa conviver com o outro, e 
quando pequeno necessita de cuidados, 
de ensinamentos e carecem de relações 
afetivas, como o carinho, a emoção, e 
apesar de ser apenas um bebê ou criança 
é um cidadão de direitos e que merece 
ser respeitado. (Vygotsky, 1954, p.288).

A educação infantil é a primeira eta-
pa da educação básica, e é justamente 
nesse estágio que ela inicia o processo 
de ensino aprendizagem e de acordo 
com o pensamento de Lisboa (1998, 
p. 492), as creches são locais propí-
cios para o desenvolvimento cognitivo 
e emocional das crianças, pois é neste 
espaço que elas aprenderam a brincar 
com os outros, dividir e respeitar limites.

 

Ao  mencionar a afetividade, o autor 
cita que no cotidiano escolar há a va-
lorização do coletivo e que diante dos 
conflitos que surgem, de certa forma é 
necessário o diálogo e a compreensão 
entre ambos, aluno, professor e colegas.

O autor Cortella (2011, p.101) afirma: 
“como o interior de uma relação afetiva, a 
aula impõe dedicação, confiança mútua, 
maleabilidade e prazer compartilhado”. 

Desta forma, é conveniente que 
o educador esteja sempre aten-
to ao comportamento dos alunos, 
suas reações, expressões, identifi-
cando assim, as contribuições e bar-
reiras das relações afetivas para o 
processo de ensino e aprendizagem. 

O professor como elemento de mais 
experiência desta relação da sala de aula, 
precisa contribuir para a criação de um cli-
ma favorável para o processo cognitivo.

Ainda é possível ressaltar que é na 
educação infantil que os pequenos rece-
berão ensinamentos que tem relevância 
com sua realidade e que oferece os pri-
meiros subsídios para a formação plena 
de um cidadão. (Lisboa, 1998, p.493).

De acordo com a LDB (Lei de Diretri-
zes e Bases 9394/96), no seu artigo 29, 
define os objetivos da educação infantil:

A educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade, 
o desenvolvimento integral da criança 
até seis anos de idade, em seus aspec-
tos físicos, psicológicos, intelectual e 
social, complementando a ação da fa-
mília e da comunidade. ( LDB, 1996 )

Conforme orientações da LDB 
9394/96 e dos estudiosos presentes na 
bibliografia, pode-se concluir que a edu-
cação infantil contribui para a formação 
global do indivíduo e envolve elemen-
tos afetivos e lúdicos que são ineren-
tes da linguagem dos pequenos e que 
seria essencial no indivíduo, além de 
ressaltar os princípios básicos anterior-
mente citados, como o cuidar e educar.
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Ainda de acordo com os estudos de 
Lisboa (1998, p. 492) a instituição da 
educação infantil, é muito importante 
pois é nesse espaço que as crianças vão 
aprender valores pertinentes a socieda-
de no qual estão inseridos, além de ser 
nessa fase o início das relações com o 
outro, de sair principalmente da zona de 
conforto do lar e da família e saber lidar 
com o convívio e respeito às diferenças.

Ainda de acordo com a Lei de Dire-
trizes e Bases da educação brasileira 
(9394/96), em seu artigo 22, ressalta:

A educação básica tem por finalida-
des desenvolver o educando, assegu-
rar-lhe a formação comum indispen-
sável para o exercício da cidadania e 
fornecer-lhe meios para progredir no 
trabalho e em estudos posteriores.

O educador infantil deve ser cons-
ciente de seu papel, e deve ter uma 
escuta atenta e sensível para as prefe-
rências e questionamentos dos bebês e 
crianças, além de um investimento de 
formação continuada, pois como afirma 
Chalita (2011, p. 35), é de grande im-
portância a formação do docente, não 
só a universitária, mas também a con-
tinuada, mas acima de tudo, é necessá-
rio que o educador conheça seu aluno.

De acordo com La Taille (1992, p. 25), 
Jean Piaget foi um dos primeiros estu-
diosos a abordar teorias referentes, 
a afetividade e a cognição, de acordo 
com seus estudos, este afirma que a 
afetividade do sujeito impulsiona seus 
pensamentos e o desenvolvimento de 
atividades propostas, desta maneira, 
ambos os quesitos são indissociáveis.

Wallon, Vygotsky e Piaget (apud La 
Taille, 1992, p.91), afirmam que não 
se pode separar afetividade de cogni-
ção, e que segundo eles o desenvol-
vimento afetivo é primordial em to-
das as pessoas e em todas as etapas, 
mas principalmente no desenvolvi-
mento infantil, ainda frisam que a afe-
tividade está presente em todos os 
momentos da vida da pessoa, pois vi-
vemos relações com os seres sociais.

Na educação, o afeto também é pre-
sente nas relações entre aluno e profes-
sor, de acordo com Silva (2001, p. 43), 
é por meio das relações afetivas que os 
alunos terão um aprendizado mais tran-
quilo, e em relação a educação infantil, 
a relação do educador com as crian-
ças é constante e deve ser valorizada.

Ainda referente as relações afetivas 
entre educador e educando, Galvão 
(2008, p 67), ressalta que muitas ve-
zes o educador de maneira autoritá-
ria acaba afastando o aluno, a autora 
reprova todas as práticas do método 
tradicional de ensino, e ainda ressalta 
a importância de a sala de aula ser um 
local acolhedor, visando a aprendiza-
gem do aluno, o autor ainda menciona 
a importância da afetividade no desen-
volvimento da inteligência da criança.

Por sua vez, Cunha (2010, p. 41), que 
com amor se estimula qualquer pessoa 
a aprender e vivenciar suas experiên-
cias afetivas, ainda ressalta a importân-
cia da escola como meio de socializa-
ção em que o aluno precisa conviver, 
estabelecer relações com os demais 
indivíduos e gerar conhecimento.

O professor deve estar atento ao seu 
aluno e preocupar-se sempre com o 
bem-estar das crianças e desta forma 
irá criar confiança e credibilidade, des-
pertando a curiosidade e a vontade de 
aprender dos educandos, pois como afir-
ma Saltini (2008, p.100), o afeto é um fio 
condutor para uma aprendizagem sadia.

A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA 
APRENDIZAGEM

Gardner (1995) ao abordar sobre 
as inteligências múltiplas, destaca so-
bre a importância de inserir a músi-
ca no currículo pois é um elemento 
que facilita a interação entre os co-
legas e o professor além de possi-
bilitar a construção do ser humano.
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Pois o que de certa forma interes-
sa ao educando ficará guardado e 
lembrado com muito mais facilidade, 
possibilitando assim, o chamado co-
nhecimento significativo que é constru-
ído através da mediação com o outro. 

Gainza (1988, p.22) afirma que a mú-
sica e o som são energias que estimulam 
o homem e que os professores devem 
trabalhar com novas técnicas para de-
senvolver no aluno características rela-
cionadas à sua inteligência emocional.

Romão (2007) e Teixeira (2007) afir-
mam que a escola deveria investir em 
educação musical para que haja um 
aprendizado de forma lúdica e espon-
tânea e que o aluno tenha o desenvol-
vimento da criatividade e também da 
sensibilidade, estes afirmam que se a 
música for trabalhada durante o pro-
cesso de alfabetização haverá a so-
matizacao de benefícios cognitivos e 
afetivos, contribuindo para a a cons-
trução de um indivíduo mais humano.

É importante que através do ensino da 
música haja uma formação mais crítica e 
sensibilizada, além disso, os Parâmetros 
Curriculares Nacionais defendem a mú-
sica é essencial para a construção global 
do indivíduo e abrange todo o conheci-
mento de mundo que o aluno já pos-
sui, sendo este um importante elemen-
to que garante um desenvolvimento 
maior das competências e habilidades.

Deste modo, a utilização da mú-
sica na sala de aula se caracteriza 
por um atrativo que além de tudo 
é visto como uma prática pedagó-
gica que possibilita resultados mais 
significativos e eficientes ao aluno.

Bréscia (2003) já afirmava em sua 
obra que a música não pode ser tratada 
como um mero elemento destinado à 
recreação, mas que existem vários fa-
tores que devem ser explorados e que 
de acordo com seus estudos, foi pos-
sível perceber que crianças que pos-
suíam aulas de música se saíam muito 
melhor em testas relacionados a me-
mória e alfabetização em relação das 

que não possuíam o contato com a arte.
Logo, promover atividades que envol-

vam o trabalho com a música favorece 
um melhor aprendizado e possibilita o 
prazer e o interesse do aluno pois exer-
ce um papel extremamente afetivo e lú-
dico, inclusive auxilia para sanar as mais 
variadas dificuldades de aprendizagem.

Trabalhar com a música ajuda 
na inclusão do espaço escolar pois 
permite que todos possam sentir 
suas emoções e benefícios, inclu-
sive para os deficientes auditivos.

OS BENEFÍCIOS DO ENSINO DA 
MÚSICA PARA OS DEFICIENTES 
AUDITIVOS

A escola tem papel fundamental na ga-
rantia de acesso ao ensino de qualidade 
para as crianças com deficiência ou não, 
embora esta não seja a única responsável. 

A grande produção legislativa, que 
abordam sobre a inclusão educacional de 
alunos com deficiência, ainda não resul-
tou em mudanças concretas na maioria 
das escolas públicas, pois é preciso um 
engajamento para colocá-las em prática.

Atualmente fala-se muito em promover a 
inclusão, pois as análises socioeconômicas 
e políticas descrevem o crescente processo 
de exclusão de pessoas e grupos humanos 
dos benefícios da sociedade pós-industrial.

Por sua vez, a inclusão assume uma pos-
tura que visa deixar de excluir. Pressupõe 
que todos fazem parte de um mesmo grupo, 
e que não deve ser feita distinções. Assim, 
ainda segundo Fávero “para “deixar de ex-
cluir” a inclusão exige que o Poder Público 
e a sociedade em geral ofereçam as condi-
ções necessárias para todos”. (2004, p. 38)

As propostas de educação musical para 
os surdos elencam uma série de benefícios, 
como a integração social durante as ativi-
dades, melhorar a coordenação motora, 
além de ensinar ritmo, melodia e harmonia, 
estas vivências são de extrema importância 
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para o aluno e o professor e têm garantida 
a presença da Língua de Sinais Brasileiras, 
que facilitam a identidade desta comu-
nidade e seu aprimoramento cognitivo

Em uma escola inclusiva, todos devem 
aprender juntos sempre que possível, in-
dependente das dificuldades que uma 
criança possa ter, apesar de políticas e le-
gislações vigentes, ainda existe uma gran-
de dificuldade de se trabalhar com alunos 
surdos nas escolas, por inúmeros fatores, 
como falta de intérprete e deficiência na 
formação continuada de professores.

Contudo, é possível afirmar que o ensi-
no de música propiciará que as crianças, 
inclusive as que possuem surdez expres-
sem seus sentimentos e que tenham um 
conhecimento significativo além do de-
senvolvimento de várias competências 
e habilidades, como a coordenação mo-
tora, noções de ritmo, melodia entre ou-
tros elementos que enriquecem a apro-
ximação entre o educador e o educando.

Outro grande fator de importância é 
que durante ao ensino musical, que seja 
permitido sempre que possível, a mani-
pulação de instrumentos por parte do 
aluno surdo, para que este possa tocar e 
perceber a formação e vibração dos sons.

A ideia de que a música não faz parte da 
comunidade surda, é uma visão equivoca-
da, e os professores devem estar engajados 
na prática musical para surdos para quebrar 
barreiras entre a arte musical e os surdos.

Logo, outro ponto relevante a ser des-
tacado é que a música não foi feita apenas 
para ser ouvida, mas para ser sentida, pois 
desde cedo o surdo começa a perceber 
os sons que o rodeiam, portanto é preci-
so ressaltar que a música, com o seu rit-
mo, consegue envolver a todos, indepen-
dente dos graus de surdez, desta forma, 
é possível interagir com o meio musical.

A MÚSICA COMO ELEMENTO 
LÚDICO DA EDUCAÇÃO

Paulo Freire (2008, p.154), as rela-
ções do brincar ocorrem num contexto 
social e cultural, portanto, não existe a 
possibilidade dessa atividade se desvin-
cular do afeto e consequentemente da 
cognição no processo de ensino-apren-
dizagem, pois o brincar é uma das for-
mas pela qual a criança é inserida na 
cultura e colabora para a formação do in-
divíduo e suas principais características.

Elkonin (1998, p.34), aborda o conta-
to e o desenvolvimento das crianças em 
relação com os objetos, e que no brin-
car a criança cria o mundo que a rodeia, 
pelo processo de imitação do outro, 
daqueles que são de fato seus mode-
los como o professor e a própria família.

Nesse contexto, Piaget (1999, p.38), 
cita que é na escola que a criança passa-
rá a conviver com novas pessoas, e esse 
contato gera simpatias e empatias com es-
ses variados grupos de pessoas, permitin-
do que haja uma troca entre as crianças.

No entanto Vygotsky (1996, p.123), 
afirma que a construção e formação da 
criança ocorre no contato com o outro, 
assim se desenvolve as relações afetivas 
e cognitivas, pois o brinquedo segun-
do ele, desenvolve a inteligência, des-
ta forma, há o desenvolvimento do afe-
to, pois são elementos indissociáveis:

[...] é enorme a influência do brinquedo no de-
senvolvimento de uma criança. É no brinquedo 
que a criança aprende a agir numa esfera cog-
nitiva, ao invés de numa esfera visual exter-
na, dependendo das motivações e tendências 
internas, e não por incentivos fornecidos por 
objetos externos. (VYGOTSKY, 1996, p.123).

Elkonin (1998, p.35), ressalta que a par-
tir das brincadeiras, as crianças apren-
dem valores como ajuda mútua, e seria 
uma forma de mostrar concretamente 
tudo aquilo que a criança vivencia no 
seu cotidiano, ao interagir com as brin-
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cadeiras as crianças estão aprendendo 
com o auxílio de seus sentimentos em 
situações como dialogar, entender o ou-
tro, além de dividir objetos e ou tarefas.

Freire (2008, p.154) afirma que no ato 
de brincar, as crianças dominam suas an-
gústias e controlam ideias e impulsos e 
que na simples linguagem da ludicidade, a 
criança expressa sentimentos, fantasias e 
faz a relação entre o real e o imaginário.

Portanto, Freire (1971, p. 96), afirma 
que o desafio do atual educador é esta-
belecer características de uma pedagogia 
que forme através do diálogo e do respeito 
à escuta, uma comunicação de relação hu-
mana para a formação de uma consciên-
cia crítica a qual o educando está inserido.

Meyer (2008, p.13) diz que o brincar 
é um instrumento de aproximação en-
tre o professor e o aluno e trabalha as-
pectos da individualidade da criança 
como também a ensina viver no coleti-
vo e que por meio do brincar de faz de 
conta, os pequenos constroem a visão 
de cidadão que participa da sociedade.

Para Kishimoto (1997), o homem es-
tabelece um paralelo com a musicali-
dade de modo a atingir a ludicidade e 
buscar um equilíbrio global para a ob-
tenção de uma melhor qualidade de vida, 
ressaltando sobre a grande importân-
cia do trabalho com música nas escolas.

Ainda de acordo com os estudos de 
Winnicot (1982, p.162), o brincar aju-
da a crianças a lidar com os sentimen-
tos que são de fato difíceis para ela, 
desta forma pode-se expressar rela-
ções como a angústia e a agressividade.

Behenck (2004, p.37), em seus es-
tudos afirma que a afetividade na vida 
de uma criança é tão importante quan-
to os cuidados básicos, é pelo afeto 
que garantimos a confiança e a valori-
zação deste indivíduo em construção.

Outro importante autor, Mársico (1982) 

discorre que uma das tarefas principais 
da instituição escolar é fornecer o aces-
so a música e que este seja um ambien-
te estimulador que provenha cultura.

 A música deve ser utilizada como ele-
mento lúdico e recreativo, mas não se 
restringe somente a isso, pois possui 
uma bagagem cultural e social que in-
fluencia no desenvolvimento da lingua-
gem oral e corporal das crianças.Além de 
ser um recurso lúdico, a música funciona 
para estreitar as relações entre professor 
e aluno favorecendo a inteligência intra-
pessoal e permite uma forte integração 
entre as mais variadas formas de lingua-
gem e suas percepções como falar, ouvir, 
ler e escrever, além do desenvolvimen-
to da inteligência linguística como afir-
ma Gardner (1995) em sua grande obra.

Os educadores devem ter consciência 
de que a música no ensino aprendizagem 
colabora para a formação do indivíduo e 
auxilia as crianças a superar progressiva-
mente as suas aquisições de forma criati-
va, pois a música tanto dentro quanto fora 
da sala de aula contribui para a formação 
dos mais variados grupos sociais. A músi-
ca é entendida como um agente facilitador 
do processo cognitivo e os educadores de-
vem explorar todas as possibilidades que 
ela tem a oferecer pois está ligada ao co-
nhecer do corpo, da mente e das emoções.

De acordo com os PCNs (Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Arte), para que 
realmente tenha sentido o ensino de mú-
sica é preciso que todos tenham a pos-
sibilidade de conhecer e participar como 
ouvintes, intérpretes e também composi-
tores de ritmos musicais, “A escola pode 
contribuir para que os alunos se tornem 
ouvintes sensíveis, amadores e talen-
tosos ou músicos profissionais. [...]. Ela 
pode proporcionar condições para uma 
apreciação rica e ampla, onde o aluno 
aprenda a valorizar os momentos impor-
tantes em que a música se inscreve no 
tempo e na história” (BRASIL, 1997, p.56).
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A  ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo o PCN, a Arte desenvolve 
o pensamento, a percepção, a sensibili-
dade, a imaginação e o lado artístico de 
cada criança. Compreender a metodologia 
no Ensino de Artes, que pode influenciar 
o desenvolvimento criativo da criança.

A educação em Arte propicia o desen-
volvimento do pensamento artístico e 
da percepção estética, que caracteriza 
um modo próprio de ordenar e dar sen-
tido à experiência humana: o aluno de-
senvolve sua sensibilidade, percepção 
e imaginação, tanto ao realizar formas 
artísticas, quanto na ação de apreciar e 
conhecer as formas produzidas por ele 
e pelos colegas, pela natureza e nas di-
ferentes culturas. (PCN, 2001, p.19 )

A disciplina Educação Artística é ca-
racterizada pela imposição de ativida-
des já prontas, onde os alunos devem se 
submeter. Trabalhando com desenhos 
prontos, somente para pintar, tiran-
do todo o sentido da arte, que é incen-
tivar a produção do aluno, uma vez que 
as experiências estimuladoras da criati-
vidade pressupõem o desenvolvimento 
das relações e das descobertas pessoais. 

A educação em arte é uma prática liga-
da à produção e reconstrução do aluno, 
conhecendo a arte o aluno torna-se capaz 
de perceber sua realidade cotidiana mais 
vivamente, reconhecendo objetos e for-
mas que estão à sua volta. Solicitando to-
dos os sentidos, como portas de entrada 
para uma compreensão mais significativa. 
Este trabalho evidencia a importância de 
uma educação de qualidade, onde o pro-
fessor deve criar um ambiente de cons-
trução e de descoberta, encorajando as 
crianças a desenvolver a sua criatividade.

Assim o professor conduz o ensino, 
proporcionando ao aluno, mais prazer 
na construção do conhecimento artísti-
co, despertando na criança o prazer de 
criar, por entender que toda criança é 

dotada naturalmente de potencial cria-
dor, mas necessita de incentivos ade-
quados para o seu desenvolvimento.

Através da Arte pode-se despertar a 
atenção de cada um para a sua maneira 
particular de sentir, sobre a qual se ela-
boram todos os outros processos racio-
nais.  Aprender Arte envolve não apenas 
uma atividade artística, mas também, a 
conquista da significação do que fazem.

As artes visuais favorecem compreen-
sões mais amplas para que o aluno desen-
volva sua sensibilidade e afetividade, cons-
trua conceitos e se posicione criticamente. 
Sendo a manifestação artística bastante 
presente na humanidade e consideran-
do-se a música como uma segunda língua 
materna, vê-se a importância dos seus ele-
mentos no processo de desenvolvimento 
educacional e social da criança. “Composi-
ção, improvisação e interpretação são pro-
dutos da música” (PCN -Arte, 1997, p.53).

 Envolver as crianças num processo 
que objetive tais construções é colocá-las 
frente a um desafio, num primeiro mo-
mento, talvez, difícil, mas superável, que 
possibilitará a colheita de frutos valiosos. 
No contato com a música, a criança pode-
rá criar e expressar-se, por análise, através 
da apreciação, do canto, da composição 
e manuseio de instrumentos musicais.

O teatro exige do homem “a sua pre-
sença de forma completa: seu corpo, sua 
fala, seu gesto, manifestando a necessi-
dade de expressão e comunicação” (PCN 
- Arte, 1997, p. 57). No desenvolvimen-
to da dramatização na escola, é preci-
so que se leve em conta os níveis de en-
volvimento que uma criança estabelece 
com a atividade. A atividade teatral evo-
lui, gradativamente, da espontaneida-
de para o cumprimento de regras, e do 
plano individual para uma visão coletiva

A partir da promulgação da Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação n.9394/1996 
(em seu artigo 26), a Arte passa a ser con-
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siderada um componente curricular obri-
gatório nos diversos níveis da educação 
básica: § 2º O ensino da arte constitui-
rá componente curricular obrigatório, 
nos diversos níveis da educação básica, 
de forma a promover o desenvolvimen-
to cultural dos alunos (BRASIL, 1996).

Um ano depois foram publicados 
os Parâmetros Curriculares Nacionais 
para o ensino da arte que trouxeram 
em seu conteúdo os critérios para a se-
leção de conteúdos, critérios de ava-
liação e orientações didáticas para o 
ensino da arte em suas diferentes lin-
guagens, quais sejam: Artes Visuais, 
Dança, Música e Teatro (BRASIL, 1997).

Além disso, a LDB 9394/96 prevê em 
seu artigo 24 que “IV - poderão organizar-
-se classes, ou turmas, com alunos de sé-
ries distintas, com níveis equivalentes de 
adiantamento na matéria, para o ensino de 
línguas estrangeiras, artes, ou outros com-
ponentes curriculares” (BRASIL, 1996).

A partir do entendimento de que não 
se trata de Arte mas de Artes visto a plu-
ralidade de linguagens que compõem 
esta área de saber e entendendo que “[...] 
o ensino da arte não se dá em abstrato, e 
sim por meio de uma determinada Arte, 
e esta está em dependência direta das 
aptidões dos alunos. Não há, [...] por que 
obrigar todos os alunos a estudar músi-
ca ou cinema; e, em música não tem ca-
bimento obrigar todos a estudar flauta, 
por exemplo. [...]” (PILETTI, 2004, p.80).

Em 2010 redação da LDB 9394/96 foi 
modificada pela Lei n. 12287 de 2010 que 
estabelece as diretrizes e bases da educa-
ção nacional, no tocante ao ensino da arte 
prevendo: § 2o O ensino da arte, espe-
cialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obriga-
tório nos diversos níveis da educação bá-
sica, de forma a promover o desenvolvi-
mento cultural dos alunos (BRASIL, 2010).

Também, no ano de 2008, foi apro-
vada a Lei n. 11769 de agosto de 2008 
que altera a Lei no 9.394/1996 e dis-
põe sobre a obrigatoriedade do en-
sino da música na educação básica.

Apesar de ter sido um avanço a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
n. 9394/1996 incluir a Arte como disci-
plina. A arte continua ocupando um lu-
gar secundário em detrimento de disci-
plinas consideradas “mais importantes”

Assim é a partir do entendimento da arte 
enquanto prática social que se torna possí-
vel estabelecer os fundamentos para nor-
tear a prática educativa em torno da arte. 

Entender “[...]todo o panorama so-
cial, político, histórico cultural em que 
[a arte] foi produzida; como ela se in-
sere no momento de sua produção e 
como esse momento se reflete nela. 

Pensar a Arte como objeto de conheci-
mento (VENTRELA; GARCIA, 2006, p.10) 
é fundamental para subsidiar o trabalho 
do professor. Até porque, para muitos, a 
escola é o único meio da criança se apro-
ximar do universo artístico e da erudição. 
Sabe-se que para a maioria das crianças 
a “fonte mais frequente de imagens [...] 
é a TV, os fracos padrões dos desenhos 
para colorir e cartazes pela cidade (out-
doors). As crianças de escolas públicas, 
na sua grande maioria, não têm revistas 
em casa, sendo o acesso à TV mais fre-
quente [...]” (BARBOSA, 2013, p.172).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos dizer que a arte sempre este-
ve ligada ao indivíduo desde os primórdios 
e se caracteriza por um importante instru-
mento de formação global do educando, 
desenvolvendo as mais variadas caracte-
rísticas emotivas, lúdicas e que garante um 
conhecimento significativo ao educando 
por fazer parte do seu entorno e cotidiano.

Os professores devem ser mediado-
res deste processo e devem incentivar o 
uso desta ferramenta em sala de aula que 
promove inúmeros benefícios à apren-
dizagem do educando, inclusive para 
aqueles que possuem certa dificuldade e 
para a inclusão, pois a música ultrapassa 
todas as barreiras e mesmo aquele que 
não pode ouvir seus sons tem a possibi-
lidade de sentir suas vibrações e deste 
modo, todos interagem no espaço escolar.

A música também é responsável por aju-
dar a desenvolver a criatividade, a concen-
tração e a socialização por isso se defende 
cada vez mais o ensino musical pois favo-
rece o bem-estar e o desenvolvimento das 
potencialidades dos alunos, além de fa-
vorecer a afetividade que é indispensável 
na educação seja ela em qualquer etapa.

Além de promover benefícios na apren-
dizagem a educação musical também 
promove a inclusão pois as propostas de 
educação musical para os surdos elencam 
uma série de benefícios, como a integra-
ção social durante as atividades, melhorar 
a coordenação motora, além de ensinar 
ritmo, melodia e harmonia, estas vivên-
cias são de extrema importância para o 
aluno e o professor e têm garantida a 
presença da Língua de Sinais Brasileiras, 
que facilitam a identidade desta comu-
nidade e seu aprimoramento cognitivo.

Conclui-se, que a presença da música au-
xilia desde a socialização até as habilidades 
de cognição linguística, afetiva e alfabeti-
zação, uma vez que está ligado a conhe-
cimento de mundo do indivíduo, estimula 
os sentimentos e as inteligências emocio-
nais favorecendo a construção de um ci-
dadão mais consciente e crítico, além de 
ser cada vez mais humano e participativo.

  
ALEXANDRA NANUSA DA 

SILVA BRAS

Professora Educação Infantil e FUND 
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ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL

RESUMO: Este trabalho está centrado no processo de alfabetização de Jovens e Adultos 
no Brasil, sendo uma das demandas de maior impacto no ensino formal, porque os adul-
tos que não sabem ler e escrever, na maioria não conseguiu fazê-lo na escola quan-
do eram crianças. Neste enfoque, jovens e adultos trabalhadores lutam para superar suas 
precárias condições de vida: vulnerabilidade social, desemprego, moradia, saúde, al-
imentação, transporte, etc., que se manifestam no problema do analfabetismo. O proces-
so da alfabetização é o primeiro componente da formação de mão de obra qualificada e 
a superação do preconceito que cerca o analfabeto, se reafirma quando forem criadas 
políticas de alfabetização que reconheçam o adulto como cidadão atuante da sociedade, 
que produz cultura, sendo ele, o principal agente na luta pela sua transformação social. 

Palavras-chave: Alfabetização; Analfabetismo; Jovens; Adultos; Professor. 
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo ex-
plicitar o processo de alfabetização da 
Educação de Jovens e Adultos (EJA), de-
stacando como esta modalidade de en-
sino se estrutura de forma a favorecer 
este processo que não é passivo, nem 
neutro, onde muitas ideologias e formas 
de poder se destacam como facilitadores 
ou dificultadores desta aprendizagem.

Este artigo destaca o que o educan-
do necessita aprender para se apropri-
ar do saber letrado; como a sociedade 
oportuniza na sua organização social 
para que o jovem, adulto ou mesmo 
idoso tenha uma mobilização interna, 
e, manifestem o desejo de aprender 
para que o aprendizado transforme sua 
vivência e traga desenvolvimento cog-
nitivo e significante no seu cotidiano. 

Apresenta ainda, um breve relato so-
bre uma experiência de alfabetização 
em uma comunidade no Sul do Brasil na 
cidade de Porto Alegre, onde o método 
construtivista, contextualizado com suas 
vivências, modificaram suas vivências e 
como passaram a valorizar sua apren-
dizagem, destacando a possibilidade da 
construção de um saber que se legiti-
mou com todos envolvidos no processo.

O objeto deste estudo,  não é algo 
propício da alfabetização de crianças, 
com intuito de infantilizar-lo, pelo con-
trário,  não se deve subestimar o adul-
to que tem suas construções, vivên-
cias que é dotado de conhecimentos 
que se construíram dentro de sua cul-
tura e na sociedade que está imerso. 

 
A alfabetização como objeto de intro-

dução no mundo letrado muito nos tem 
dado pistas sobre quais métodos, práti-
cas pedagógicas que de fato serão efica-

zes no processo de ensino-aprendizagem 
de jovens e adultos sem perder de vistas 
questões emergenciais que compõem 
sua construção política, histórica e social. 

Elenca-se aqui referências bibliográficas 
que destacam como é o perfil dos alunos 
da EJA que buscam retornar, começar ou 
finalizar seus estudos, seu papel como 
sujeito principal da alfabetização, desta-
cando o professor que se coloca como 
mediador deste processo e necessita ser 
um observador, pesquisador e conhecer 
este sujeito com todas suas subjetivi-
dades, constituintes de seu educando.

A prática docente se faz necessário à 
apropriação de diferentes suportes ped-
agógicos, métodos e outros,  dentro de 
uma proposta ampla de alfabetização, pois 
cada sujeito tem um desenvolvimento sin-
gular, que norteará o trabalho do professor.

O CONTEXTO HISTÓRICO

O histórico da Educação de Jovens e 
Adultos inicia-se como uma prática social, 
constituída dentro de um ensino formal ou 
não. As dificuldades para organização de-
sta modalidade de ensino se manifestam 
desde o ensino jesuíta, até os dias atuais.

Os Jesuítas tinham dois objetivos com 
o ensino de jovens e adultos: a doutri-
nação através da fé católica e o fazer 
educativo. O trabalho com o catecis-
mo objetivava não só salvar almas, mas 
abriam também a entrada dos coloniza-
dores, disseminando a doutrina católica, 
as primeiras letras e costumes europeus.
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Com a expulsão dos jesuítas no sé-
culo XVIII, a educação de jovens e adul-
tos só foi retomada no Brasil Império 
em 1824 com a constituição que res-
ervava a todos os cidadãos o di-
reito da instrução primária gratuita. 

A educação de jovens e adultos começa 
ter um destaque maior na década de 
30, na qual a sociedade brasileira passa-
va por um momento de grandes trans-
formações, onde começa a ser firmado 
um novo sistema de ensino, organizados 
por diretrizes nacionais de educação.

Nos anos cinquenta, surgiram duras 
críticas à Campanha de Educação de Jov-
ens e Adultos, motivadas pela organização 
superficial do aprendizado, sendo estas: 
pouco tempo de formação e inadequação 
do método, que se aplicava de forma ho-
mogênea nas diferentes regiões do país, 
sem ter um olhar específico para as diversi-
dades regionais que culminou no fracasso 
da campanha, principalmente na Zona Rural. 

Na sequência, emerge um novo panora-
ma de educação brasileira para Jovens e 
Adultos: Paulo Freire, no início dos anos 
sessenta, sendo uma Educação Popular 
com articulação política junto aos grupos 
populares: de estudantes, intelectuais e 
pessoas ligadas à igreja católica e a CNBB – 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. 

No ano de 1964 é aprovado o pla-
no Nacional de Alfabetização a nível 
nacional, mas esta proposta não vin-
ga, pois com o golpe militar no mesmo 
ano, este plano é substituído pelo “MO-
BRAL”, ou seja, Movimento Brasileiro 
de Educação, criado no ano de 1967.

Na década de 1980 e 1990, o ensino 
deixa de ser centrado no tradicional, e, pas-
sa a exigir uma busca dos educadores, por 
novas propostas de ensino, objetivando o 
crescimento do aluno para a construção 
de um futuro melhor para a humanidade.

Já na década de 1990 houve muitos 
entraves, que contribuíram para o fe-
chamento da Fundação Educar, devido à 
ausência de políticas públicas, porém es-
tados e municípios, assumiram a respons-
abilidade de ofertar educação para o EJA.

Podemos observar que a educação de 
jovens e adultos teve seus momentos de 
tentativa de renovações, em que fracas-
sou e sofreu críticas, relacionadas à busca 
de um ensino de qualidade, onde os alunos 
possam ter direito a uma vida mais digna.

No ano de 2003, O MEC anunciou que 
o processo de alfabetização de jovens e 
adultos seria uma prioridade do Gover-
no Federal do governo Lula, contribuindo 
com os órgãos públicos Estaduais e Mu-
nicipais, instituições de ensino superior 
e organizações sem fins lucrativos para 
que desenvolvam ações de alfabetização.
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A PRODUÇÃO ESCRITA 

A escrita das palavras se relacio-
na no nosso dialeto com a consciên-
cia fonológica das palavras, ou seja, di-
recionam a construção das mesmas. 

Quando falamos em famílias silábicas, 
letras (parte menores constituintes das 
palavras), no momento da alfabetização, 
esses universos se tornam amplo, pois 
cada palavra, além da nomeação comum, o 
aluno, ainda terá que treinar a associação 
do fonema e sonoridade que muitas vez-
es, não se reportam à simples nomeação 
silábica trabalhada no método tradicional.

Segundo Desbordes (1995), as carac-
terísticas de análise da escrita se organizam 
como instrumentos e destacam-se: a lin-
earidade que analisa as unidades, a manip-
ulação permitindo a correção da ortogra-
fia, das famílias das palavras, tendo efeito 
sobre o texto, assim como a fragmentação 
das palavras em unidades, permitiram o 
desenvolvimento de uma série de relações 
hierarquizadas entre as partes dos textos. 

Destaca Ana Teberoscky (2002), que 
essas relações são: delimitação (pontu-
ação, compagnação), de dependência (en-
tre os diferentes parágrafos do texto), de 
indicadores de categorias (dispor colunas 
listas da mesma categoria) e de indicação 
de gênero (carta, conto, reportagem, etc.).

No mundo letrado a leitura e escri-
ta são recursos indispensáveis que o in-
divíduo recorre para executar o trabalho, 
tendo sua valorização de acordo com 
o serviço que executa em sociedade.

A resposta social da escrita explici-
ta em face da conservação de determi-
nadas formas do saber para a comuni-
dade, seu aprendizado se realiza pelo 
método crítico, com a mesma facilidade 
que o da leitura e concomitantemente, 
pois se trata de uma atividade humana.

Escreve-se porque se lê e se lê porque se 
escreve, e ambas se processam porque se 
pensa. Neste foco, o trabalho do educador 
se organiza na introdução do educando no 
sistema e convenções gráficos usados pela 
sociedade e relativo ao idioma habitual.

OS ENTRAVES DA  ALFABETIZAÇÃO

 
Jovens e adultos trabalhadores, do-

nas de casa, idosos aposentados, lutam 
para superar suas precárias condições 
de vida (vulnerabilidade social, desem-
prego, moradia, saúde, alimentação, 
transporte, etc.), que se enraízam no 
problema do analfabetismo.“O anal-
fabetismo é a expressão da pobreza, con-
sequência inevitável de uma condição so-
cial injusta”. GADOTTI (2001).  

Destacamos algumas causas aponta-
das da condição social injusta do anal-
fabetismo no país: pobreza familiar, 
distância entre a casa e a escola, desin-
teresse dos governos em criar políti-
cas públicas favoráveis ao combate da 
evasão escolar, acesso e permanência.
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Já a sociedade intelectualizada aponta 
causas do analfabetismo: baixo nível in-
telectual, falta de interesse, preguiça, in-
capacidade de adaptar-se ao meio, neg-
ligenciando a condição social injusta, no 
qual os jovens e adultos são submetidos.

A alfabetização é um termo abstra-
to, pensamos antes no ponto de vista 
humanista e não idealista, pois o anal-
fabetismo é um aspecto sociológico e 
o analfabeto é uma condição humana.

O analfabeto não é aquele que não sabe 
ler, mas sim aquele que não necessita ler do 
ponto de vista real de sua existência, mas 
que se vê obrigado a letrar-se para atender 
o caráter social para o mundo do trabalho.

 
As causas do analfabetismo sempre 

são postas como uma deformação na for-
mação pessoal do indivíduo, de sua família, 
mas nunca este problema é visto como 
uma deficiência na estrutura social, den-
tro deste aspecto, PINTO (2001), destaca: 
“se hoje em dia todos os países em desen-
volvimento se faz sentir a iniciativa do 
poder público, que promove a comanda, 
o esforço de alfabetização de um povo...”.

 

O adulto torna-se analfabeto porque 
sua condição social lhe permite sobreviv-
er de forma mínima de conhecimentos, 
ou seja, o mínimo aprendido pela apren-
dizagem oral, na identificação de sua 
convivência social, neste ínterim não se 
faz necessário a escola para apropriação.

 

A superação do preconceito que cerca o 
analfabeto se reafirmará quando forem cri-
adas políticas de alfabetização que recon-
heçam o adulto como cidadão atuante da 

sociedade, que produz cultura, e, que por 
sua condição de classe, raça, deficiência, 
etc., têm sido privados do direito à aquisição 
dos códigos de leitura e escrita e de conhe-
cimentos que ampliam suas possibilidades 
de participação e transformação social:

Reafirmamos a necessidade de priorizar 
a educação, em especial, a educação funda-
mental e a superação do analfabetismo, no 
sentido de que o sistema nacional de edu-
cação, na sua organização e funcionamen-
to – da educação infantil à universidade 
– traduza uma política de educação vincu-
lada a um conjunto de medidas que pro-
movam a justiça social e o desenvolvimen-
to econômico. GADOTTI (2001, pg.108)

 

O PAPEL DO PROFESSOR

O aluno apesar de ser auxiliado pelo 
professor tem que assumir o papel de 
conversão da sua consciência, apropri-
ando-se de uma realidade que antes 
não te pertencia ou não te interessava. 

O professor é quem o incenti-
va, estimula e o conscientiza a tomar 
posse dos saberes que fortalecerão 
seus esquemas mentais para apropri-
ar-se de um mundo intelectualizado.

A docência tem a função de comunicar 
ao aluno adulto quais são os símbolos de 
uso comum à sociedade, com intuito que se 
utilize as novas exigências do saber letrado.

O fazer pedagógico deve apoiar-se em 
experiências curriculares que promovam 
uma nova qualidade de ensino e que colo-
quem os jovens e adultos como protagoni-
stas da construção de seus conhecimentos. 
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Deve-se pensar na estimulação e im-
plantação de currículos e metodolo-
gias próprias da EJA, facilitando o tra-
balho de integração entre a prática e 
a teoria no processo de alfabetização 
de jovens e adultos (GADOTTI, 2001). 

A PRÁTICA DO FAZER

 
A pedagogia não é uma ciência neutra, ela 

se constrói de múltiplas questões políticas 
e sociais, se submete aos saberes organi-
zados dentro de um campo científico que é 
ditado através de uma política educacional. 

Em concordância a este panorama, a es-
colha de um método de alfabetização (e da 
educação de adultos), se depara com o êxito 
ou não do esforço social da alfabetização, 
pois GADOTTI (2001) reforça que um pro-
grama de educação de adultos não deve 
ser avaliado pelo seu rigor metodológico, 
mas sim pelo impacto social gerado na 
qualidade de vida da comunidade atingida.

As práticas de sistematização da al-
fabetização, não se organizam apenas por 
razões pedagógicas, pois estas estão sub-
ordinadas a estímulos sociais, políticos e 
econômicos, dos quais o fazer docente 
não pode abstrair-se, pelo contrário deve 
legitimá-los em sua prática. O educando 
só constrói sua estrutura de pensamento 
em função da qual a alfabetização ou a 
aquisição de novos conhecimentos, se es-
tes tenham significado em suas vivências.

A FORMAÇÃO DOCENTE
 

 
A formação docente, especialmente do 

educador de adultos, tem que ser con-
templada nas políticas educacionais, sem 
perder de vista o caráter de respeito às 
condições culturais de seu aluno, fazen-
do um diagnóstico histórico-econômi-
co do grupo ou comunidade onde irão 
trabalhar, visando o estabelecimento de 
um canal de comunicação entre o saber 
formal (erudito) e o informal (popular).

O educador deve se conscientizar que 
a fonte de sua aprendizagem, de sua for-
mação é a sociedade, demandando uma 
formação, pois esta se organiza de forma 
dinâmica nas constantes transformações: 
“Por isso, em cada etapa do desenvolvi-
mento social, o conteúdo e a forma de edu-
cação que a sociedade dá a seus membros 
vão mudando de acordo com os interess-
es gerais de tal momento” PINTO (2001).

Em razão da rápida mudança da organi-
zação social, muitos pedagogos não reajus-
tam imediatamente sua consciência, sem 
lhe ocasionar conflitos, a grande maioria se 
manifesta este fator causa total inércia na 
prática docente, tornando o papel do do-
cente pouco rentável, negativo, por não se 
adaptar às novas exigências da realidade.

Essas reações ocorrem, porque falta a 
visão crítica do papel do professor frente 
à mediação da construção dos saberes de 
seus educandos, sendo necessária a reci-
clagem constante da formação docente 
nos temas atuantes dos desenvolvimentos: 
político, econômico e cultural da sociedade. 
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A capacitação docente se faz por duas 
vias: a via externa, organizada por cursos 
de extensão, aperfeiçoamentos, seminári-
os, leituras diversas (páginas da internet, 
livros, periódicos especializados, etc.); 
a via interna é o papel ao qual o profes-
sor se submete, ao cumprimento de seu 
papel social (mudança de pontos de vis-
ta, debates coletivos, crítica recíproca), 
para que o professor possa trocar com 
seus parceiros os problemas comuns, 
sugestões do grupo e construa suas con-
clusões a respeito da sua prática docen-
te, sem perder de vista seu papel como 
interlocutor no diálogo educacional.

RELATO DE UMA EXPERIÊNCIA 
CONSTRUTIVISTA

Esta experiência fora relata pela autora 
Irene Terezinha Fuck na sua monografia 
do Curso de Especialização Sobre Apren-
dizagem do GEEMPA, no segundo seme-
stre de 1989, onde destacamos alguns fa-
tos sobre a alfabetização de adultos tendo 
como norte o método construtivista no 
Grupo Escolar Nossa Senhora da Con-
ceição, no bairro Roçado, em Florianópolis.

A turma de adultos fora construí-
da através de muitas resistências gera-
das pelos temores de vivenciarem o 
fracasso na tentativa frustrada de se 
apropriarem da leitura e escrita e su-
perar as chacotas da comunidade pelo 
fato deles retomarem seus estudos.

O trabalho teve início com a escri-
ta do nome e reconhecimento dos co-
legas e assim houvesse a tentativa de 
se escrever algo sobre este colega, na 
qual a preocupação maior não fora 
a escrita da palavra e sim selecionar 
algo ou característica sobre o mesmo. 

Este trabalho proporcionou não só a 
avaliação do nível de escrita que se encon-
travam como elevou a autoestima do grupo 
e os uniu em prol de uma busca pelo letra-
mento.A organização do método se dava 
em atividades feitas a partir do nome, de-
stacando palavras nos textos com a letra 
inicial, separando o mesmo em pedacin-
hos (sílabas) de acordo com o número de 
vezes que se abre a boca pra falar o nome.
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Organizava-se um conjunto de síla-
bas em pequenas cartelas, contendo 
as sílabas dos nomes dos colegas para 
cada um buscar nas mesmas as síla-
bas correspondentes ao seu nome, 
em seguida organizá-lo na sequência.

Várias atividades foram organizadas 
a partir da escrita do nome como: bin-
go e quebra-cabeça. A escrita do en-
dereço, também serviu para a discussão 
coletiva da importância do uso social do 
mesmo, tendo como itens norteadores: 

Nome – Rua - N°. – Bairro – Mu-
nicípio – Estado. A iniciativa teve 
como proposta a escrita de uma carta 
para qualquer pessoa que lhe interes-
sasse, saiu carta até para o presidente.

A produção de textos coletivos foi 
organizada de forma interativa a par-
tir das vivências dos alunos, como se 
acreditava que escrevendo facilitar-
ia a leitura e lendo facilitaria a escri-
ta, tudo era motivo de leitura e escrita. 

Os temas eram dos mais diver-
sos como: família, criança, fina-
dos, estações do ano, política, tra-
balho, Nossa Senhora da Conceição 
(padroeira da igreja da comunidade), etc. 

As produções eram dadas como lição de 
casa nos finais de semana para serem apre-
sentadas para a turma na segunda feira, 
após era feita uma discussão com o foco 
de sistematização das ideias para a orga-
nização das mesmas em forma de textos. 

A partir dos textos, fazia-se a escrita 
na lousa, depois entregava a cópia da-
tilografada para a leitura inicial em voz 
baixa, onde destacavam palavras, perce-
bia-se a lógica da leitura, entre outros.

Alguns, quando percebiam que o texto 
remetia-se à sua produção escrita, trata-
vam de localizar onde estava a frase que 
mais caracterizava seu trabalho, enfim aos 
poucos se descobriram leitores, escritores, 
onde caia por terra as expressões que lei-
tura e escrita “eram coisas de doutores”.

Estes relatos destacam a importância à 
leitura e escrita como forma de superação 
do preconceito acerca do analfabetismo e 
os estigmas pertencentes a este entorno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O processo de alfabetização não se limita a se considerar apenas uma técnica de 
transmissão particular (ato de ler e escrever), mas considerar a mudança na con-
sciência do aluno, sendo a leitura apenas um elemento do processo:“...no processo 
de educação não há uma desigualdade essencial entre dois seres, mas um encon-
tro amistoso pelo qual um e outro se educam reciprocamente...”. PINTO (2001),

 Neste enfoque o autor destaca que a alfabetização é muito mais 
do que um encontro entre teoria-prática, professor-aluno, esta se rel-
aciona com o humano e sua interação social na produção dos saberes.

A formação docente na modalidade EJA, ainda é escassa, apesar da 
grande importância.As políticas educacionais de alfabetização de jov-
ens e adultos representará um avanço no quadro atual, se garantir inves-
timentos significativos no ensino público, quando houver valorização do 
quadro do magistério, criando mecanismos eficazes que cooperam en-
tre as esferas de governo e os segmentos organizados da sociedade civ-
il, combinadas com ações na educação básica de crianças, jovens e adultos.
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A ESCOLA FRENTE AO BULLYING

RESUMO: O presente artigo apresenta a prática de bullying como um impactante ele-
mento prejudicial ao desenvolvimento dos estudantes, interferindo no processo de en-
sino-aprendizagem diante da sua agressividade e do traumatismo que infere na formação 
dos indivíduos cidadãos, atrapalhando suas relações harmoniosas com a sociedade em que 
se encontra inserido. Para isso, inicialmente apresentou-se a definição de bullying, pontu-
ando as especificidades que o caracterizam. Em continuidade, foram apresentadas as con-
sequências que o bullying traz para os estudantes, tanto agressores como vítimas desta 
prática. Em sequência, foi exposto o papel da escola no combate ao bullying, ressaltando 
a importância de estratégias de ações que envolvam toda comunidade escolar. Como con-
clusão, o artigo apresenta a importância do tema ser discutido com maior valorização, pois, 
as práticas têm se intensificado dentro da escola, mesmo com uma vasta literatura que pon-
tua sobre a atuação da escola nas intervenções de bullying que ocorrem dentro dela. Traz 
por objetivo promover reflexões dos profissionais da área sobre a importância de abordar 
este tema no cotidiano da escola. Trata- se de uma pesquisa da revisão de literatura.

Palavras-chave: Bullying; Escola; Educação.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo discorre sobre o 
bullying como uma prática que tem sido 
preocupação na educação, uma vez que 
essas ações trazem impactos diretos e sig-
nificativos no processo de ensino-apren-
dizagem e na formação que afeta as 
relações interpessoais, provocando con-
sequências psicossomáticas e traumáti-
cas que afetam a socialização das vítimas.

O bullying não é uma prática recente. 
As consequências dessas são vistas em 
adultos que desconheciam o olhar que é 
dado na atualidade para este tema. Víti-
mas e agressores realizavam e sofreram 
agressões constantes que eram ignorados 
pela escola, as quais geraram a perpetu-
ação da prática no ambiente educacional. 

Nos dias de hoje, respaldado por uma 
gama de estudos, o bullying tem apa-
recido como uma prática que deve ser 
extinguida dos espaços sociais, se ref-
erenciando a escola como uma das in-
stituições capazes de intervir para 
que o respeito ao próximo ocupe o lu-
gar dessas ações de difamar ao outro.

A importância deste estudo se encontra 
no aprofundamento da temática para que 
sejam levantados elementos essenciais 
para determinar práticas que realmente 
possam ser denominadas de bullying. 

A apropriação de conhecimento per-
mite a elaboração de estratégias de ações 
e práticas pedagógicas que influem dire-
tamente nas condutas de bullying que 
são visualizadas no cotidiano educacio-
nal, assim como de uma forma indire-
ta com a exposição do assunto em mo-
mentos oportunos de maneira coletiva.

Dessa forma, o objetivo que o arti-
go pretende alcançar é o de promov-
er reflexões dos profissionais da área 

sobre a importância de abordar este 
tema no cotidiano da escola, buscan-
do práticas de conscientização dos ed-
ucandos sobre respeito e humanidade.

Para compor o teor dos desenvolvi-
mentos deste artigo foi utilizado uma 
metodologia de revisão de literatu-
ra com análise crítica-reflexiva de ar-
tigos científicos que dissertam par-
cial ou integralmente sobre a temática, 
trazendo uma abordagem qualitativa.

DEFINIÇÃO E CARACTERIZAÇÃO 
DO BULLYING

O tema Bullying não é um tema recen-
temente discutido e vem ocupando es-
paço nos momentos de formação contin-
uada dentro das escolas. Segundo série 
Hubner e Slobodziam (2019), a origem do 
Bullying é inglesa, em que a palavra sig-
nificava um comportamento agressivo e 
repetitivo a alguém que seja mais fraco. 

Essa prática é comum de ser visual-
izada dentro do contexto educacional 
que a princípio parecem ser brincadei-
ras de mau gosto ou agressões verbais 
e físicas sem que se dê o devido valor a 
estas práticas. Como citado, o proble-
ma não é recente é um problema an-
tigo que causa traumas e sofrimentos, 
sendo muito estudado na atualidade.

Neste contexto, Brandão et al (2016) 
colocam que: O bullying é um fenôme-
no que se refere a comportamentos 
agressivos entre alunos e/ou alunas, 
englobando diversas ações como bat-
er, tirar dinheiro ou lanche, ignorar, 
ameaçar, insultar, falar mal, empurrar, etc. 

Analisando as respostas dadas sobre o 
conceito de bullying, percebe-se que os 
entrevistados possuem uma noção básica 
sobre o que é o fenômeno, porém o delimi-
tam nas agressões físicas ou verbais, base-
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ando-se no senso comum, uma vez que as 
agressões não são apenas físicas ou ver-
bais, elas também são psicológicas, sociais 
e virtuais. (BRANDÃO et al, 2016,p. 73)

Cardoso et al (2016), o bullying se 
configura devido a sua intencional-
idade e persistência, apresentando 
três características que o especificam 
e são fundamentais para que as práti-
cas sejam consideradas como o bullying. 

Nessas características é possível ver uma 
ação agressiva ocasional, na qual perpetua 
práticas que visam impor a desigualdade de 
poder entre o agressor e a vítima. Se essas 
características não forem visualizadas não 
pode se afirmar que é bullying, visto que 
nem toda agressão deve ser vista como tal. 

De forma mais sintética, esses au-
tores colocam que existem quatro es-
pecificidades que caracterizam o bul-
lying sendo a primeira a intenção de 
ferir; a segunda a repetição do ato; a 
terceira ter um público espectador para 
a prática agressiva e; a quarta o alvo, a 
vítima deve aceitar a ofensa, se inco-
modando com ação.Para Pereira (2019):

  

Esse tipo de violência é conceituado 
como um conjunto de comportamentos 
agressivos, físicos ou psicológicos, como 
chutar, empurrar, apelidar, discriminar e 
excluir, que ocorrem entre colegas sem 
motivação evidente, e repetidas vezes, 
sendo que um grupo de alunos ou um alu-
no com mais força, vitimiza outro que não 
consegue encontrar um modo eficiente 
para se defender. (PEREIRA, 2019, p. 2)

De acordo com a visão de Brandão et al 
(2016), o bullying pode ocorrer de diversas 
formas como uma agressão verbal, uma 
agressão física, uma agressão moral, uma 
agressão racista, uma agressão sexual, uma 
agressão virtual ou uma agressão material. 
Agressão verbal é considerada aquela em 
que o agressor utiliza de palavras ofen-

sivas para denegrir a imagem da vítima. 

A física consiste em socos, pontapés, 
empurrões, puxões de cabelos, enfim, 
qualquer ação que venha a ferir a vítima no 
seu corpo. Agressão moral se dá pela di-
famação da vítima nos espaços sociais. En-
quanto a agressão racista é uma agressão 
que tem como objeto de exploração a raça 
da vítima e suas características particulares. 

A Agressão sexual se dá pela falta de 
respeito com a orientação sexual es-
colhida pela vítima. Agressão virtual é 
aquela ocorrida nos meios tecnológi-
cos que utilizam de redes de comuni-
cação interpessoais. E agressão mate-
rial é aquela onde o agressor roubar ou 
danificar os bens materiais da vítima.

Ao caracterizar os agressores, Santos 
(2016) coloca que estes são impiedosos 
e colocam a exposição a vítima, deixan-
do-a humilhada mediante a utilização de 
apelidos perversos e atitudes covardes. 
Não importa o sexo do agressor, am-
bos cometem o bullying dentro do am-
biente educacional e isso está relacio-
nado a personalidade desrespeitosa que 
este agressor possui de forma que pode 
atuar sozinho ou em grupo, não aceit-
ando serem contrariadas e frustrados.

Em complemento, Santos (2016)  
evidência que:

Já as vítimas do bullying são pessoas ou 
grupos que recebem agressões de outros, 
são prejudicadas porque quase nunca co-
mentam sobre as agressões sofridas por 
vergonha ou por medo. O silêncio da vítima 
torna-se um aliado poderoso do agressor, 
ajudando a aumentar a violência dentro da 
instituição de ensino e comprometendo o 
desenvolvimento da vítima no processo 
de aprendizagem. (SANTOS, 2016, p. 6)

As vítimas também podem ser diver-
sas, cada qual com um jeito próprio para 
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lidar com a situação que vivencia no mo-
mento das práticas de bullying. Essas car-
acterísticas particulares levam a reações 
específicas que são atreladas a sua per-
sonalidade. Mas um ponto importante a 
se destacar é que toda a vítima sofre e 
muitas necessitam de um auxílio especial-
izado para superar os traumas causados 
pelas ações do bullying que são refleti-
dos em problemas em sua vida adulta.

Para Santos (2016), toda atitude agres-
siva, repetitiva e intencional se configu-
ra como bullying. As consequências são 
diversas que resultam no abalo da víti-
ma diante da exposição e humilhação 
da sua pessoa num grupo social, poden-
do gerar problemas como depressão 
entre outros de ordem psicológica. 

Assim Almeida e Souza (2011) enfatiza 
que: 

O bullying é um forte fator de risco 
para comportamentos antissociais indi-
viduais geradores de violência na socie-
dade. Porém, ainda são poucos os artigos 
científicos brasileiros que tratam do tema, 
isto é, estudos empíricos ainda necessi-
tam ser realizados em uma abrangência 
nacional, com dados de todas as regiões. 

Esta pesquisa encontra-se em fase ini-
cial, e este artigo visa contribuir para es-
tudos sobre a educação, a saúde e a so-
ciedade, para uma compreensão local e 
global da problemática da violência na es-
cola e de suas implicações individuais e co-
letivas. (ALMEIDA; SOUZA, 2011, p. 181)

Em grande parte das práticas de bullying 
não há uma motivação específica para que 
o agressor a pratique, mas essa prática é 
intencional e seguida de agressão física 
ou verbal de forma repetitiva, a que acaba 
levando a vítima a um isolamento do gru-
po social ocorrido por essa humilhação.

CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING

De acordo com Cardoso et al (2016), 
o objetivo do agressor quando realiza o 
bullying é ferir e magoar a vítima. As for-
mas que ele utiliza ocorrem de três ma-
neiras: físicas diretas, verbais diretas e 
agressões indiretas, sendo que essa últi-
ma se configura com a exclusão social da 
vítima com o isolamento, o ignorar dessa 
pessoa, quando o agressor se encontra 
dentro de um grupo específico, dificultan-
do as suas relações com outros grupos.

A prática do bullying, de acordo com 
Brandão et al (2016), é reflexo de uma 
necessidade do agressor de se impor 
perante o outro, com intuito de demon-
strar poder ou satisfazer-se pessoal-
mente. Parte de uma necessidade própria 
de autoafirmação. Com essas ações os 
agressores não conseguem perceber as 
consequências que ele causa a vítima 
como danos e traumas que podem ser ir-
reparáveis, exemplo disso temos: baixa 
estima, depressão, queda no rendimento 
escolar, desejo de vingança e até o suicí-
dio.Assim, Pereira (2019) coloca que:

As consequências ocasionadas pelo bul-
lying nos envolvidos. Algumas experiências 
são menos traumatizantes, outras deixam 
estigmas para o resto da vida, sobretudo 
nas vítimas. Nos agressores as consequên-
cias podem utilizá-las no futuro, de acor-
do com o rumo que sua vida tomar. Alguns 
agressores adotam a violência como estilo 
de vida, chegando à marginalização. Mui-
tos espectadores não superam os temores 
de envolvimento, a angústia de não poder 
ajudar e se tornam pessoas inseguras e de 
baixa autoestima. (PEREIRA, 2019, p. 6)

Conforme Almeida e Souza (2011), as 
reações da vítima dependem de cada in-
divíduo. O sofrimento pode ocorrer em 
maior ou menor proporções em acor-
do com a forma com que este indivíduo 
reage diante da prática de bullying. A 
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grande maioria acaba levando para a vida 
adulta traumas e consequências que aca-
bam refletindo nas suas inter-relações 
pessoais e estes necessitam de ajuda 
para que consigam superar esses trau-
mas causados na infância e juventude.

Essas consequências são muito graves, 
como afirma Pereira (2019), incluindo a 
falta de interesse pela escola, a dificul-
dade de aprendizagem e até a evasão 
escolar. Ainda ao refletir sobre as con-
sequências do bullying, Pereira (2019) 
acrescenta a baixa resistência imunológi-
ca, transtornos psicológicos, sintomas 
psíquicos e somáticos que desfavorecem 
as relações harmoniosas sociais desta 
vítima que sofreu isso no momento em 
que estudava na escola com seus pares.

Diante disso, Almeida e Souza (2011) 
afirmam que:

Mas as consequências do bullying não 
alcançam apenas as vítimas, estando 
agressores e testemunhas também su-
jeitos aos seus efeitos. O agressor tende a 
experimentar a sensação de consolidação 
de suas condutas autoritárias, tendo como 
possíveis consequências o distanciamento 
e a falta de adaptação aos objetivos es-
colares e a valorização da violência como 
forma de obtenção de poder, o que poderá 
implicar em futura delinquência. Além do 
mais, as condutas violentas podem se 
projetar para a vida adulta trazendo difi-
culdades de convivência nas diversas es-
feras da vida: pessoal, profissional, social. 
(ALMEIDA; SOUZA, 2011, p. 186-187)

Hubner e Slobodziam (2019) refletem, 
ainda, sobre a importância de se identi-
ficar os agressores, pois os mesmos ne-
cessitam de uma orientação para com-
preender o sofrimento que eles causam 
nas vítimas. É importante ressaltar que 
só a escola não resolve o problema do 

bullying, tanto os agressores quanto os 
as vítimas necessitam de um auxílio que 
perpassa os muros da Escola com pessoas 
especializadas em tratar deste psicológico.

Em complemento, Pereira (2019) acres-
centa que os agressores também apre-
sentam condutas específicas no ambi-
ente educacional como distanciamento e 
falta de interesse aos conteúdos que são 
ensinados, incitados pela projeção de vi-
olência. Tem entre suas características 
buscar a popularidade e demonstração 
de poder o que os levam a selecionar in-
divíduos aparentemente mais fracos com 
características peculiares que possibilitem 
essa agressão verbal e a demonstração 
de que possuem poder sobre o outro 
para um determinado público especta-
dor. Se os agressores não são orientados 
e tratados nessa fase infanto-juvenil es-
tes também podem apresentar condutas 
violentas em sua etapa de vida adulta.

Dessa forma, Almeida e Souza (2011) 
colocam que o bullying se tornou uma 
questão mundial, pois ocorre fortemente 
nas escolas do mundo todo, implicando 
no desenvolvimento das pessoas e no fu-
turo dessas mesmas nas suas relações so-
ciais. É fato que o bullying traz prejuízos 
à formação emocional e socio educacion-
al das vítimas, assim como a prática dos 
agressores levam a conflitos particulares 
em relação à constituição da sua per-
sonalidade. Se o bullying não for tratado 
com maior importância dentro das escolas 
serão visualizados futuramente cidadãos 
estressados, deprimidos, com baixa es-
tima, sem auto aceitação, com apresen-
tação de nenhuma resistência à frustração, 
sem autoafirmação e sem auto expressão.
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ESCOLA E O BULLYING

A escola é um dos principais re-
sponsáveis pela violência explícita do bul-
lying e este bullying tem crescido cada 
vez mais, como afirmam Brandão et al 
(2016). Verificando essa necessidade de 
tratar o bullying na escola, ela deve en-
volver todos os funcionários da escola, 
pais, estudantes e até a comunidade es-
colar para que em conjunto eles busquem 
estruturar ações contra o bullying.Nes-
ta vertente, Santos (2016) afirma que:

A escola deixou de ser um local protegi-
do e seguro, hoje se tornou um local onde 
a violência faz parte da vida do educan-
do. Todos os dias, alunos sofrem com al-
gum tipo de violência, onde os agressores 
atacam suas vítimas de forma impiedosa. 
Tais atitudes trazem consequências neg-
ativas para os agressores, vítimas e te-
stemunhas, afetando sua formação psi-
cológica, emocional e sócio educacional. 
O bullying ocorre em todas as dependên-
cias das escolas, dentro das salas de 
aula, no pátio, nos banheiros, corredores 
e outros locais (SANTOS, 2016, p. 6).

Em continuidade, Santos (2016) coloca 
que essas ações agressivas, repetitivas e 
sem motivação trazem sofrimento e isol-
amento individual. A escola ao perceber 
esse tipo de situação deve desmascarar 
o bullying não o tratando como uma brin-
cadeira de criança, pois ao visualizar essa 
prática como uma brincadeira infantil aca-
ba acarretando sérios problemas no pro-
cesso de aprendizagem e desenvolvimen-
to das vítimas e dos agressores de bullying.

Para Pereira (2019), os alvos de bullying 
são considerados aqueles que apresentam 
uma particularidade, um diferencial e que 
chamam a atenção do agressor que tem 
essa necessidade de autoafirmação e colo-
car-se como superior ao outro. Com isso, é 
possível verificar que as agressões ocorrem 

de forma gratuita e que a escola dentro do 
seu papel socializador deve intervir de for-
ma fazer ambos, vítima e agressor, com-
preenderem este processo como um pro-
cesso prejudicial a formação do indivíduo.

Neste contexto, Brandão et al (2016) 
enfatizam que:

As vítimas típicas são alunos com difi-
culdade de socialização, geralmente são 
tímidos ou reservados, e não reagem às 
atitudes de provocação e agressão con-
tra elas, costumam apresentar alguma 
característica que foge ao padrão impos-
to por certo grupo; as vítimas provoca-
doras insinuam reações agressivas con-
tra si próprias, geralmente costumam 
brigar ou discutir quando são insultadas 
ou atacadas; as vítimas agressoras são 
aquelas que procuram outras vítimas 
que sejam mais fracas e vulneráveis que 
elas para descontar os maus-tratos sof-
ridos, visando assim ter uma compen-
sação. (BRANDÃO et al, 2016, p. 69)

Cardoso et al (2016) acrescenta, ain-
da, que são muito graves as consequên-
cias do bullying ocorrido dentro do am-
biente educacional e acarretam um 
desenvolvimento prejudicial na vida adulta. 

Apesar do tema não ser recente ain-
da é necessário maiores investigações a 
respeito do perfil dos participantes, com 
enfoque bem detalhado sobre locais de 
áreas vulneráveis, as quais a violência 
vem de dentro do ambiente familiar dess-
es estudantes e que se torna uma forma 
de resolver os conflitos, verificando como 
essa estrutura familiar interfere nessas 
práticas de bullying dentro da escola.
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Dessa forma, Santos (2016) acrescenta 
que:

Só acontece o bullying quando o agres-
sor comete atos de forma intencional, 
repetitiva, intimidando a vítima, deix-
ando-a abalada e com diversos tipos de 
problemas. A dificuldade de aprendiza-
gem é um deles, muitas vezes as víti-
mas deixam de questionar quando tem 
dúvidas, por medo de ser ridicularizada; 
acontecem casos em que querem tro-
car de escola ou até mesmo abandonar o 
ambiente escolar por não suportar a go-
zação dos colegas. (SANTOS, 2016, p. 9)

Para Hubner e Slobodziam (2019), as 
leis que dissertam sobre a temática do bul-
lying falam que as instituições educacio-
nais devem ter ações contra essa prática. 

Essas ações devem visar a prevenção 
mediante abordagem de temas como o 
respeito entre os indivíduos, trazendo 
discussões com toda a comunidade para 
que se definam ações coletivas a serem 
agregadas ao projeto político pedagógico 
da escola, implicando em práticas efetivas 
que tragam a temática para debate entre 
os alunos, propiciando a compreensão e 
conscientização de quão maléficas essas 
podem ser na formação dos indivíduos. 

A escola deve estar preparada 
para intervenção e encaminhamen-
to dos casos apresentados de práticas 
de bullying dentro do seu espaço.As-
sim, Brandão et al (2016) colocam que:

O conhecimento do tema é impre-
scindível para prevenir e erradicar as 
várias formas de prática do bullying, sen-
do a participação da sociedade, pais, 
professores, funcionários indispensáveis 
para o efetivo combate do problema. 

Objetivando também pensar as pos-
síveis consequências desta violência e 
suas formas de enfrentamento, amplian-
do o conhecimento, para que haja mobi-
lização da sociedade em geral, para uma 
compreensão local e global da problemáti-
ca da violência na escola e de suas con-
sequências para a vida do indivíduo e so-
ciedade. (BRANDÃO et al, 2016, p. 70)

Dessa forma, Almeida de Sou-
za (2011) pontuam que a intervenção 
na escola deve ocorrer de modo efeti-
vo. Para isso, a prevenção é o melhor 
remédio para evitar práticas de bully-
ing dentro do ambiente educacional. 

A implantação de políticas escolares 
serve como uma estratégia de ação para 
que os educandos consigam visualizar a 
ocorrência dessas práticas e denunciar 
quando as presenciam. O envolvimen-
to da sociedade deve ser voltado para 
ações diretas dentro do contexto escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante das fontes argumentativas evidenciadas no decorrer do teor deste artigo, foi 
possível perceber que se o bullying é algo antigo e perpétua dentro dos espaços escolares, 
as medidas que estão sendo tomadas não são muito eficazes para o combate a esta prática.

Isso visão se dá porque ao invés de estar diminuindo os casos de bullying, eles estão au-
mentando. Porém, esta pode partir de uma nova visão, a apresentação do bullying para os 
estudantes e as formas como uma escola o trata pode levar ao aparecimento de vítimas 
que antes se mantinham escondidas e por isso a quantidade de casos tem aumentado.

Não dá para afirmar em nenhum dos dois primeiros posicionamentos, mas 
o que é perceptível é que o bullying ainda existe e está longe de ser erradi-
cado. O ponto é que a escola deve estar aberta para um trabalho em conjun-
to com a comunidade escolar e ter políticas públicas que favoreçam o encamin-
hamento dos agressores e vítimas para espaços especializados de atendimento.

Dessa forma, o bullying deve ser melhor visualizado e valorizado no que con-
cerne ao seu combate. A escola deve favorecer dentro do espaço palestras, 
debates, discussões e dar espaços para que os agressores e as vítimas pos-
sam falar, para promoção coletiva de conscientização de respeito ao próximo, 
possibilitando melhor formação e desenvolvimento dos seus educandos que 
demonstrarão fora da escola, dentro da sociedade, sua repulsa por tal prática. 
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INSTÂNCIAS DO LETRAMENTO POR MEIO DOS JOGOS

RESUMO: É inquestionável que os jogos de alfabetização no universo infantil constituem 
bases fundamentais para o desenvolvimento emocional, social e cognitivo. Dentre os 
pioneiros da educação infantil moderna, Maria Montessori, já apresentava os jogos 
como subsídio fulcral para as diversas fases da infância. Na pedagogia muita atenção é 
dada ao acompanhamento e ao apoio no que se refere as prerrogativas do lúdico nas 
brincadeiras, bem como ao material selecionado a cada tipo de atividade da criança, o 
jogo é explicitamente ou implicitamente associado à aprendizagem. Para a Educação 
Infantil, o termo jogo é usado em vários contextos relacionados as formas exploratórias 
de aprendizagem, isso expressa uma estreita relação entre os jogos e aprendizagem. Da 
mesma forma é feita uma distinção entre os arranjos moderados de aprendizagem e fases 
de jogo livre, sempre com referência aos aspectos especiais (propósito e motivação).

Palavras-chave: Lúdico; Jogos; Educação; Letramento; Crianças.
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INTRODUÇÃO

As abordagens funcionais das quais 
representam uma evolução significati-
va a partir da linguagem como um obje-
to estático cuja aquisição se baseava na 
aprendizagem racional do conhecimento 
formal desenvolvem-se de acordo com 
as premissas significativas do letramento.

 
Esse campo epistemológico tem a 

preocupação de introduzir o ensino da com-
preensão desde os primeiros dias da apren-
dizagem da leitura, enquanto os métodos 
tradicionais implicam que era preciso pri-
meiro dominar os mecanismos do código. 

Esse desejo foi ditado pela observação 
de que os métodos tradicionais não con-
stituíam necessariamente leitores fun-
cionais, uma clara consequência dessa 
situação era que uma grande proporção 
dos alfabetizados voltou a se tornar 
analfabeta em alguns quesitos do mun-
do pós-moderno, (TIC’s) ao deixar a es-
cola ou programas de alfabetização. 

Essa preocupação por uma redefinição 
da alfabetização não era nova, mas era 
cada vez mais necessária para elevar 
os níveis de alfabetização nas socie-
dades que entram na era da informática.

 

No entanto, se as abordagens didáticas 
desenvolvidas nessa perspectiva funcional 
da aprendizagem forem, sem dúvida, mais 
interessantes, mais bem coladas às reali-
dades das crianças, mais adaptadas às suas 
necessidades e interesses, drenam com elas 
muitos mitos, crenças e confusão, alguns 
tão antigos quanto à invenção da escrita.

Na prática, a aprendizagem da criança 
por meio dos jogos é frequentemente 
percebida enquanto apropriação obsti-
nada com referências nas complexidades 
do mundo e às vezes, também como 
uma problematização interpretativa da 
vida da sociedade a qual se está inserida.

 O presente trabalho busca por meio 
da pesquisa bibliográfica delinear alguns 
parâmetros acerca da problematização 
fruto da nossa inquietação, desse modo 
buscamos expor algumas contribuições 
no que tange o lúdico e o processo de 
aprendizagem bem como suas ligações 
com outras ramificações acadêmicas.

 

Nesta observação, a grande varie-
dade de jogos para crianças se expres-
sa, no interesses, habilidades, idade e 
relaciona-se ao desenvolvimento, mas 
também surgem as dimensões intercul-
turais e interpessoais de heterogenei-
dade – os papéis de gênero, dinâmicas 
de grupo e estados mentais internos 
como manifestações comportamentais. 

No discurso pedagógico, portanto, a 
questão é de que forma o jogo - ou mel-
hor a variedade de jogos – é levado em 
conta é entendido como uma oportuni-
dade de aprendizagem e pode ser apoia-
do, promovido e orientado de modo a 
contemplar as necessidades pedagógicas.

 

Podemos também levantar um ques-
tionamento no sentido de buscar com-
preender o que caracteriza as diferen-
ciações entre as especificidades dos 
jogos. O jogo é um fenômeno extrema-
mente complexo, com múltiplas cama-
das, e difícil de conceituar quando ocorre 
o primeiro contato na vida da criança.
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Cada jogo tem uma sensação que a 
criança exterioriza determina como ele 
incide sobre o modo que a leva a ex-
plorar – construir, representar, medir ou 
mesmo competir. A característica espe-
cial é o sentido individual que dá a im-
portância significativa a criança, que 
dificilmente pode ser reconhecido ou 
compreendido às vezes para fora. Cada 
jogo tem objetivo, que podem ser ped-
agógicos, culturais ou de competição, isto 
deve ser demonstrado explicitamente 
(como regras), para outros jogadores. 

 

O processo de construção de um jogo 
é complexo e deve seguir premissas e 
objetivos predefinidos. Frequentemente, 
pode haver mudanças nas metas dentro 
das ações do jogo: as metas podem se 
expandir, mudar, reverter ou interligar. 

As ações do jogo podem estar no 
contexto de tensão entre tradicional 
e novo. As experiências e teorias exis-
tentes sobre o mundo são incorpora-
das ao jogo, dando uma sensação de se-
gurança, previsibilidade e competência. 

Os jogos são geralmente observáveis, 
porque são caracterizados por uma 
dinâmica maior ou menor, em seus 
níveis de ação. Dependendo da mo-
dalidade de jogo, as ações podem ser 
rápidas e complexas ou concentradas.

 
 

LETRAMENTO CONCEITUAL
 

O conceito de letramento é derivado 
do latim alphabetum - alphabet - que 
é formado pelas duas primeiras let-
ras do alfabeto grego: alpha e beta. 

Literalmente, refere-se aos proces-
sos pelos quais o conhecimento do al-
fabeto é transmitido, mas, mais pro-
fundamente, traduz a crença de que a 
aprendizagem da palavra escrita passa 
necessariamente e primeiro pelo ensino 
do alfabeto como se o alfabeto era a es-
crita original, o alicerce de toda escrita. 

Ao contrário dessa crença, que ainda é 
difundida na educação, o alfabeto não é 
a primeira manifestação da escrita, nem 
é o primeiro sistema de escrita inventa-
do, nem um sistema adequado para todas 
as línguas, nem o mais fácil de aprender.

As origens da escrita e processos que 
permitiram o seu desenvolvimento têm 
gerado muitos mitos e crenças que se infil-
traram no pensamento educacional e con-
cepções de ensino da escrita determina-
dos. Assim, assumindo que aprender a ler 
implicava apenas a apropriação dos me-
canismos do código e abordagens formais. 

A distinção entre abordagem e méto-
do é fundamental para alunos na alfabet-
ização viam a escrita como um espelho da 
palavra falada. A epistemologia da escrita, 
ainda pouco conhecida na comunidade 
educacional, pode levantar esse mito. 
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Em particular, eles mostram que as 
ligações entre a linguagem falada e a escrita 
não foram estabelecidas a priori ou delib-
eradamente, seguindo análises linguísticas. 

Pelo contrário, sua construção parece 
ser o resultado de um longo proces-
so de desenvolvimento que, antes 
de mais nada, pressupunha a gradu-
al conscientização do homem sobre as 
funções específicas da palavra escrita.

A ALFABETIZAÇÃO E O LÚDICO NA 
FORMAÇÃO DO SUJEITO

 
Aprender através do brincar é um ter-

mo usado em educação e psicologia para 
descrever como uma criança pode apren-
der a compreender o mundo ao seu redor. 

Por meio do brincar, as crianças podem 
desenvolver habilidades sociais e cogniti-
vas, amadurecer emocionalmente e gan-
har a autoconfiança necessária, para se en-
volver em novas experiências e ambientes. 

Os primeiros anos de vida são deci-
sivos na formação da criança, pois se trata 
de um período em que ela está constru-
indo sua identidade e grande parte de 
sua estrutura física, afetiva e intelectual. 

Sobretudo nesta fase, deve-se ad-
otar várias estratégias, entre elas as 
atividades lúdicas, que são capazes de 
intervir positivamente no desenvolvi-
mento da criança, suprindo suas necessi-
dades biopsicossociais, assegurando-lhe 
condições adequadas para desenvolver 
suas competências. (MALUF, 2009. p.13)

 

As principais formas que as crianças 
pequenas aprendem incluem brincar, es-
tar com outras pessoas, ser ativo, explorar 
novas experiências, conversar consigo 
mesmo, comunicar-se com outras pes-
soas, enfrentar desafios físicos e mentais, 
mostrar-se como fazer coisas novas, prati-
car e repetir habilidades e ter Diversão.

O fato de a criança, desde muito cedo, 
poder se comunicar por meio de ges-
tos, sons e mais tarde representar de-
terminado papel na brincadeira faz com 
que ela desenvolva sua imaginação. 

Nas brincadeiras as crianças podem 
desenvolver algumas capacidades im-
portantes, tais como a atenção, a imi-
tação, a memória, a imaginação. Amadu-
recem também algumas capacidades de 
socialização, por meio da interação e da 
utilização e experimentação de regras 
e papéis sociais (BRASIL, 1998, p. 22).

 

As crianças não apenas desfrutam de 
brincadeiras, mas também se benefici-
am dela de muitas maneiras, assim, a im-
portância do brincar. Abaixo estão expli-
cações baseadas em pesquisas sobre a 
importância do jogo e como incorporar o 
jogo na sala de aula da primeira infância. 

O brincar pode ser um termo vago no 
mundo educacional porque sua definição 
não é clara, especialmente quando se 
coloca no contexto de uma sala de aula. 
A brincadeira pode ser definida como 
qualquer coisa que uma criança faça 
dentro do contexto social e, às vez-
es, é definida como apenas tempo livre. 

Existem definições confusas e confli-
tantes, mas existem duas formas seguras 
de brincar no contexto da educação, jogo 
e brincadeiras guiadas ou estruturadas. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

102

Grande parte da confusão em torno 
da definição de brincar está relacionada 
ao fato de que na literatura de desen-
volvimento infantil o termo brincar é 
frequentemente usado para rotular a 
maioria das formas de comportamento 
social e não social das crianças, indepen-
dentemente de ser ou não brincadeira.

 

O brincar é essencial para o desen-
volvimento porque contribui para o 
bem-estar cognitivo, físico, social e emo-
cional das crianças e jovens. Brincar é a 
ferramenta que as crianças usam para 
aprender sobre o mundo e a sociedade. 

Através do brincar, suas necessidades 
sociais e cognitivas podem ser atendi-
das e desenvolvidas. Brincar é o modo 
como as crianças interagem com este 
mundo e criam experiências para entend-
er a sociedade e as interações humanas. 

Sua prática permite que as crianças criem 
e explorem um mundo que podem dominar, 
conquistando seus medos enquanto ex-
ercem papéis adultos, às vezes em conjunto 
com outras crianças ou cuidadores adultos. 

O jogo ajudará as crianças a se 
tornarem solucionadores de prob-
lemas auto eficientes, porque duran-
te as brincadeiras, as crianças criam 
e resolvem seus próprios problemas. 

Quando uma criança é solicitada a resolv-
er um problema acadêmico ou da vida real, 
ela poderá usar as habilidades que pratica 
durante o jogo para encontrar uma solução.

TRABALHANDO A ALFABETIZAÇÃO 
NO CONTEXTO DAS PRÁTICAS 
EDUCATIVAS

 
O desenvolvimento da linguagem é 

outro elemento que percebemos aqui 
pois, a linguagem se desenvolve por 
meio de contextos culturais e soci-
ais. Muitos desenvolvimentos na lin-
guagem ocorrem no contexto social.

 Portanto, quando as crianças brincam 
juntas, elas estão praticando suas habili-
dades linguísticas e se desenvolvendo mais. 

O currículo de idiomas e alfabetização 
pode ser integrado em todas as áreas. Se 
houver uma abordagem baseada em inves-
tigação para o ensino de ciências, a brinca-
deira também será incorporada através de 
uma abordagem baseada na investigação, 
as crianças podem explorar e brincar para 
encontrar as respostas para suas próprias 
perguntas sobre esse mundo natural. 

Permitir que as crianças usem materi-
ais no ambiente para experimentá-las e 
jogá-las ajudará a aprender sobre os con-
ceitos matemáticos de maneira natural. 

Além disso, a criação de experiências 
como cozinhar, medir, construir, etc., 
em um ambiente de jogo, aprimora seu 
desenvolvimento matemático, ou seja,  
“Igualmente, no brincar relacionado ao le-
tramento, é o evento do faz-de-conta que 
determina a natureza da resposta letrada, 
e não uma página de um livro de exercícios 
que arbitrariamente, decide focalizar a lei-
tura ou a escrita.” (MOYLES, 2006, p 137)

 
O jogo é suficientemente impor-

tante para todas as crianças, ele dá 
liberdade para explorar e brincar. 
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O brincar também contribui para o 
desenvolvimento do cérebro. Evidências 
da neurociência mostram que os primeiros 
anos do desenvolvimento de uma criança 
(do nascimento aos seis anos) estabelece-
ram a base para a aprendizagem, o com-
portamento e a saúde ao longo da vida. 

Os caminhos neurais de uma cri-
ança são influenciados em seu desen-
volvimento através da exploração, 
pensamento, resolução de problemas 
e expressão de linguagem que ocor-
rem durante episódios de brincadeira. 

O jogo nutre todos os aspectos do 
desenvolvimento infantil – forma o al-
icerce das habilidades intelectuais, soci-
ais, físicas e emocionais necessárias para 
o sucesso na escola e na vida. O brin-
car abre o caminho para o aprendizado. 

 

A aprendizagem ocorre quando as cri-
anças brincam com blocos, pintam uma 
imagem ou brincam de faz de conta, 
nesse contexto a alfabetização vai gan-
hando espaço no universo infantil. Du-
rante o brincar, as crianças tentam cois-
as novas, resolvem problemas, inventam, 
criam, testam ideias e exploram. As cri-
anças precisam de brincadeiras não es-
truturadas e criativas; em outras pala-
vras, as crianças precisam de tempo para 
aprender através de suas brincadeiras. 

 

O brincar é um negócio sério para o 
desenvolvimento de jovens em fase de 
desenvolvimento. Esse é um entendimen-
to tão importante. Uma abordagem delib-
erada e eficaz apoia o desenvolvimento 
cognitivo de crianças pequenas. Quando 
bem projetada, essa abordagem explora 
os interesses individuais das crianças. At-
rai as suas capacidades emergentes e re-
sponde ao seu sentido de investigação e 
exploração do mundo à sua volta. Ele gera 
crianças altamente motivadas que desfru-

tam de um ambiente no qual os resulta-
dos de aprendizagem de um currículo têm 
maior probabilidade de serem alcançadas.

O brincar não significa apenas recrear, 
é muito mais, caracterizando-se como 
uma das formas mais complexas que a 
criança tem de comunicar-se consigo 
mesma e com o mundo, ou seja, o desen-
volvimento acontece através de trocas 
recíprocas que se estabelecem durante 
toda sua vida. Assim, através do brincar 
a criança pode desenvolver capacidades 
importantes como a atenção, a memória, 
a imitação, a imaginação, ainda propi-
ciando à criança o desenvolvimento de 
áreas da personalidade como afetividade, 
motricidade, inteligência, sociabilidade 
e criatividade (OLIVEIRA, 2000, p. 67).

 

O jogo desenvolve o conhecimento de 
conteúdo das crianças e oferece às crianças 
a oportunidade de desenvolver habilidades 
sociais, competências e disposição para 
aprender. A aprendizagem baseada em brin-
cadeiras baseia-se em um modelo vygotski-
ano, no qual o professor presta atenção em 
elementos específicos da atividade lúdica e 
fornece incentivo e retorno sobre a apren-
dizagem das crianças. Quando as crianças se 
envolvem em atividades reais e imaginárias, 
o brincar pode ser um desafio no pensamen-
to das crianças. Para estender o processo de 
aprendizagem, a intervenção sensível pode 
ser fornecida com apoio de adultos, quando 
necessário, durante a aprendizagem baseada 
em jogos. Aprendizagem baseada em brinca-
deiras também pode ser definida como cri-
anças ativas e envolvidas em seu aprendiza-
do. As crianças aprendem melhor através de 
experiências, o propósito da aprendizagem 
ativa é que ela motiva, estimula e apoia o 
desenvolvimento de habilidades, conceitos, 
aquisições de linguagem, habilidades de co-
municação e também oferece oportunidades 
para que as crianças desenvolvam atitudes 
positivas e demonstrem conscientização uso 
de aprendizado, habilidades e competên-
cias recentes e consolida o aprendizado. 
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BENEFÍCIOS DA ABORDAGEM 
LÚDICA NA ALFABETIZAÇÃO  
INFANTIL
 

Existem vários benefícios da aborda-
gem de aprendizagem lúdica no cenário 
dos anos iniciais, ela dá a criança a visão 
primária das relações sociais e sentido 
nos primeiros traços representativos do 
mundo incluindo as crianças que usam e 
aplicam seus conhecimentos, habilidades 
e compreensão no campo interpretativo 
de maneiras diferentes e em diferentes 
contextos, e praticantes lúdicos usam 
muitas abordagens diferentes para en-
volver as crianças em atividades que as 
ajudem a aprender e a desenvolver dis-
posições positivas para o aprendizado. Os 
praticantes podem e devem planejar brin-
cadeiras infantis, criando ambientes de 
aprendizado de alta qualidade e garantin-
do períodos ininterruptos para as crianças.

 
O nível de brincadeiras infantis au-

menta quando adultos brincam com elas. 
A variedade de brincadeiras que as cri-
anças praticam também aumenta quan-
do os adultos se juntam. A união é dif-
erente do controle. O controle faz com 
que as crianças sigam uma agenda cas-
tradora e não leve a tanto desenvolvi-
mento cognitivo quanto quando os pais 
seguem o exemplo de seus filhos. Brincar 
é a moeda das crianças. Existem várias 
maneiras pelas quais os educadores, pais 
e responsáveis   podem facilitar o apren-
dizado das crianças durante o brincar. 

 
Os adultos podem modelar atitudes 

positivas em relação ao jogo, encorajan-
do-o e proporcionando um equilíbrio de 
brincadeiras internas e externas ao lon-
go do ano. Quando os adultos se jun-
tam, devem guiar a forma, engajar-se e 
estendê-la, em vez de ditar ou dominar a 
ação. É necessário um ambiente decidin-
do quais brinquedos, materiais e equipa-
mentos serão incluídos nesse ambiente. 
É importante oferecer uma variedade de 

materiais e experiências em diferentes 
níveis de dificuldade. A escolha dos mate-
riais é importante, porque fornece a mo-
tivação para a exploração e descoberta 
das crianças. Ambas as experiências in-
ternas e externas devem fornecer centros 
e espaços exploratórios. O ambiente de 
jogo deve permitir que as crianças façam 
escolhas e explorem as possibilidades de 
jogo. O ambiente de jogo deve refletir as 
experiências de vida diárias da criança.

 

Observe cuidadosamente quando as 
crianças começarem a usar os brinquedos, 
materiais e equipamentos. A observação é 
um processo contínuo, fornecendo infor-
mações sobre os interesses, habilidades 
e pontos fortes da criança e as oportuni-
dades de aprendizagem e desenvolvimen-
to adicionais. A observação ajuda a iden-
tificar maneiras pelas quais os adultos 
podem construir e guiar o aprendizado. 

Ouça, repita, amplie e faça perguntas 
no momento certo, estenda a observação 
natural das crianças fornecendo a lingua-
gem necessária para ajudar as crianças 
a articular o que elas vêm acontecer. Os 
adultos podem promover brincadeiras e 
oportunidades para descobertas expan-
sivas; eles podem melhorar (ou facilitar) 
o brincar, encorajando as crianças a traz-
er seus interesses e experiências para a 
brincadeira. Os adultos podem fazer per
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A questão de por que as crianças estão prontas para jogar e aparentemente incansáveis 
é frequentemente justificada pelas experiências acumuladas nos cursos das vivências. 
Isso significa um estado mental positivo que surge quando se está totalmente focado 
em uma atividade, absorvido por ela, desse modo sujeito a perder a noção de tempo. 

Tal estado de espírito se instala quando se refere a requisitos que estão de acor-
do com as próprias habilidades, pode-se, dessa forma apresentar um novo desafio, 
mas ao mesmo tempo tem a tendência de ser controlado pelo incentivo que surge 
intrinsecamente das próprias ações e que não é determinado pelo resultado da ação. 

 

Outra justificativa para mostrar que o brincar é a forma mais importante de ap-
ropriação mundial e, portanto, também o motor do desenvolvimento infantil que 
resulta das necessidades básicas humanas que guiam a percepção e a ação, a ne-
cessidade de apego, o relacionamento, a necessidade de orientação, o controle, a 
autonomia, a necessidade de autoestima e a necessidade de preservação do prazer. 

Quando as necessidades básicas, que são independentes e iguais umas às outras, 
são satisfeitas nas ações lúdicas, uma sensação resulta de uma consistência e bem-es-
tar.Ainda em tenra idade, as crianças vêm adquirindo ativamente experiências valiosas, 
adquirindo muitas habilidades e formando, cada vez mais, consciência de sua própria 
identidade. Neste contexto, os jogos educativos oferecem áreas de experiência nas 
quais lidam com os  requisitos que eles ainda não conseguem enfrentar na realidade. 

O enfrentamento da realidade por meio dos jogos pode ocorrer de três formas: 
a reprodução da realidade, a transformação da realidade e a mudança da realidade. 
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A ARTE COMO INSTRUMENTO PEDAGÓGICO

RESUMO: No mundo contemporâneo, têm sido constantes as manifestações de violência 
praticadas por sujeitos de todas as faixas etárias e dos diversos seguimentos sociais. Estas 
manifestações retratam condutas agressivas, muitas vezes, até sem motivo aparente. Por 
meio de revisões bibliográficas, estudou-se a importância das artes visuais na educação, 
enfatizando a influência do trabalho artístico na educação como ferramenta pedagógi-
ca. Como problema da pesquisa questiona-se como olhar hoje para a arte e potencializar 
a sua dimensão criativa na escola? Por hipótese temos que a experiência artística pode in-
fluenciar o desenvolvimento cognitivo e afetivo dos alunos, contribuindo para estrutu-
rar a sua vida interior, bem como torná-los capazes de conhecer o Mundo através da arte.

Palavras-chave:  Educação; Artes Visuais; Arte Moderna; Linguagem.
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INTRODUÇÃO

Objetiva-se que este trabalho possa ser 
lido por educadores que estejam dispostos 
a tomar consciência para fazer a diferença, 
conhecendo, reconhecendo e valorizando 
a história, pois se percebe que o ser hu-
mano não sabe ainda valorizar algo se não 
conhece como e porque ocorreu, e se não 
se reconhece dentro do contexto históri-
co como parte desta história, do todo. 

Assim observa-se uma possibili-
dade muito grande de os discentes 
se interessarem pela arte colocando 
como metodologia educação estética.

O maior objetivo nesta pesquisa é con-
taminar a classe docente com a vontade 
de buscar e pesquisar novas essências 
artísticas, para como em efeito dominó 
este docente contamine seu discente 
para a busca de sua própria essência, tra-
zendo a tona toda intuição, percepção, 
imaginação e apreciação para trazer a 
consciência artística para a realidade.

A metodologia desenvolvida nes-
ta pesquisa foi estritamente bibli-
ográfica de análise qualitativa em 
artigos, teses, livros e internet.

A ARTE COMO INSTRUMENTO 
PEDAGÓGICO

O ensino da Arte tem se desenvolvi-
do, frequentemente, dentro de um pro-
cesso fragmentado. A práxis tem acon-
tecido através de estratégias de curta 
duração, fazendo com que a disciplina de 
educação artística mostre-se aos alunos 
como um espaço de trabalho que apre-
senta sempre uma novidade, “a criança 
agressiva provavelmente possui senti-
mentos profundos de ira, sentimentos de 
rejeição, insegurança e ansiedade, sen-
timentos de mágoa, um senso de iden-
tidade difuso e uma opinião muito po-
bre a respeito do que conhece do seu 
eu” (FRANÇA e YAEGASHI, 2005, p. 13).

O processo fragmentado dificulta o 
desenvolvimento e o aprofundamen-
to dos conteúdos da Arte. Acredita-se 
que o ensino da Arte, assim como as 
outras áreas do conhecimento, preci-
sa de um processo sistematizado para 
que proporcione resultados significantes.

Pareyson (2007, p. 33) diz que: “quan-
do a criança é capaz de produzir um ob-
jeto novo, quando ela foi capaz de olhar 
e perceber, teve de saber olhar e interp-
retar, para pôr-se em condições de rev-
elá-lo e de interpretá-lo”. Na atividade 
realizada, no fechamento da estratégia 
proposta pelo projeto, constata-se que 
os alunos são capazes de transcender o 
real, de somar à sua visão perceptiva as 
suas vivências mais os novos conheci-
mentos e expressarem um novo “real”.

A arte, como forma de expressão, per-
mite desenvolver a sensibilidade estética 
e a criatividade. Na nossa mente existe 
um reservatório de imagens capaz de 
tornar sensível e material o lado imate-
rial da vida. Quando o artista faz passar 
essas imagens para o domínio da repre-
sentação simbólica, recupera uma nova 
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visualidade expressiva que recria difer-
entes níveis de apropriação do Mundo.

A criatividade é a possibilidade de realizar 
uma produção inovadora na qual a capaci-
dade de pensar por imagens tem um papel 
primordial. A flexibilidade de pensamento e 
o potencial criativo estão diretamente rel-
acionados, favorecendo-se mutuamente.

Para além de ver, os olhos devem tra-
balhar na compreensão daquilo que vêem. 
Ver é compreender e a criança que desenha 
é já aquela que aprende a ver. A visão não é 
um fenômeno puramente ótico, e os recur-
sos cognitivos que estão ao seu dispor con-
stituem um rico manancial de informações.

 
O mundo à nossa volta apresenta-se 

perante o olhar como uma proposta alici-
ante que permite a passagem, por sua vez, 
a um mundo próprio que é o nosso. Ver 
é projetar a realidade exterior no interior 
do nosso espírito, um reflexo que espel-
ha a possibilidade de compreender este 
mundo de contradições no qual o “eu” se 
distingue progressivamente dos outros. 

Para decodificar mensagens visuais, 
há que disponibilizar as capacidades 
do entendimento e da visão em si para 
o “ver”, há que aprender a pensar vi-
sualmente e saber interpretar as for-
mas de aparência da realidade visível, 
já que umas são puramente ilusórias 
e outras são dignas de credibilidade.

O mundo aparente, aquele que aparece 
perante a visão, revela-nos realidades 
ocultas envoltas em véus de mistério 
que escondem o verdadeiro significado 
das coisas. Por outro lado, os diversos 
modos de olhar refletem visões difer-
entes, já que a realidade visível se revela 
como uma possibilidade entre tantas. O 
trabalho artístico é o resultado da inter-

pretação espontânea dos momentos de 
aprendizagem, da conquista, da organi-
zação estruturada do gesto e do manu-
seio adequado dos materiais e das cores.

Ao buscar fundamentação em Piag-
et (1978), sabemos que, para conhecer 
os objetos que a cercam, a criança deve 
agir sobre eles, transformando-os até che-
gar a compreendê-los. Essa apropriação 
das coisas do mundo resulta, portan-
to, da própria atividade da criança. Ela 
se apossa do que abstrair de suas ex-
periências e aumenta seu conhecimento. 

Os objetos também influenciam as 
ações das crianças, modificando-as, 
ao mesmo tempo em que têm suas 
funções originais modificadas por elas.

De acordo Kuhlmann (2011), para a 
criança, até o princípio da adolescên-
cia, a arte reveste-se de caráter um tan-
to diverso, que precisamos especificar. 
O ponto fundamental dessa diferença 
reside no fato de que, para ela, a arte se 
constitui muito mais numa atividade, num 
fazer, do que num objeto a ser fruído. 

A arte tem para ela importância à medi-
da que constitui uma ação significativa, ou 
significante, e não por proporcionar-lhe 
oportunidades para a experiência estética.

A atividade artística, no mundo infantil, 
adquire características lúdicas, isto é, tem o 
sentido do jogo em que a ação em si é mais 
significante que o produto final conseguido. 

O importante é o processo da criança, 
o seu pensamento, os seus sentimentos, 
as suas percepções, em suma, as suas 
reações ao seu ambiente. Portanto, não se 
pode encarar a arte infantil sob o prisma 
da estética, ou seja, do ponto de vista da 
produção de objetos belos e harmoniosos.
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Algumas pesquisas sobre a importân-
cia do ensino da arte na Educação In-
fantil têm sido realizadas, como os tra-
balhos de Dias (2004) que estuda o tema 
“O Papel da Arte na Educação Infantil”. 

Carvalho (2004) desenvolveu um pro-
jeto de pesquisa sobre “As Linguagens 
Lúdicas na Formação de Educadores”. 
Lopes (2001) desenvolveu o trabalho: 
“As Artes na Educação Infantil”. Cordeiro 
(2004) doutora em Educação, desen-
volveu e aplicou o projeto: “O Lúdico at-
ravés da Arte teatral na Educação Infantil”. 

Manteve um diálogo com professoras 
sobre um trabalho docente que privile-
gia o jogo dramático, a improvisação e o 
movimento para uma aprendizagem mais 
rica e autônoma da criança pré-escolar.
A atividade artística da criança apresenta o 
sentido de organização de suas experiências. 

Desenhando, pintando, esculpindo, 
jogando papéis dramáticos, cantando, 
dançando, entre outras atividades, a cri-
ança seleciona os aspectos de suas ex-
periências que ela vê como importantes, 
articulando-os e integrando-os num todo 
significativo. É uma comunicação signifi-
cativa consigo mesma, é a seleção daque-
les aspectos do seu meio com que ela 
se identifica e a organização desses as-
pectos em um novo e significativo todo.

Ainda não totalmente “educada” para 
essa civilização que separa o intelecto do 
sentimento, a criança pode encontrar na 
atividade artística uma forma de resistên-
cia a essa cisão. Não sendo a arte produto 
somente do pensamento, nem apenas um 
extravasamento emocional, ela permite à 
criança a vivência do seu “eu” como re-
sultado de uma integração. Por meio de 
seu trabalho, ela pode de certa forma, 
ver-se de “fora”, já que existe uma iden-
tificação sua com aquilo que ela produz.

Ao pretender corrigir e orientar o tra-
balho infantil estamos apenas impondo os 
nossos padrões e valores. E, o que é pior, 
impondo os nossos padrões estéticos, que 
não têm, para a criança, o menor significado. 

Para a criança, a arte não tem um val-
or estético. Ao afirmarmos que nossos 
padrões estéticos não têm sentido para 
a criança, não estamos querendo dizer 
com isso que seja irrelevante auxiliá-la 
a desenvolver uma consciência estéti-
ca. Pelo contrário, sua atividade artísti-
ca é um fator altamente importante para 
que essa consciência se desenvolva.

Assim, consciência estética, de acor-
do com Rossi (1995), significa a busca de 
uma visão global do sentido da existên-
cia; um sentido pessoal, criado a partir 
de nossos sentimentos e de nossa com-
preensão do mundo em que vivemos. Sig-
nifica uma capacidade de escolha, uma 
capacidade crítica para não apenas sub-
meter-se à imposição de valores e senti-
dos, mas para selecioná-los e recriá-los 
segundo nossa situação existencial.

A aprendizagem não significa, mera-
mente, acúmulo de conhecimentos; 
também implica uma compreensão de 
como esses conhecimentos podem 
ser utilizados. Aprendizagem supõe 
uma integração harmônica entre o sa-
ber e o agir, entre o sentir e o pensar.

Quando se pensa, então, na dimensão 
estética da educação, isso não significa 
meramente o treino artístico como tal. An-
tes, é o respeito ao desenvolvimento da ca-
pacidade crítica e criadora do homem. Sig-
nifica muito a diferença entre a imposição 
de valores e sentidos ao qual o educando 
deva adaptar-se e o auxiliá-lo a descobrir 
e criar seus próprios valores e significados.
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A remoção de todos os obstáculos, 
de todas as dificuldades que surgem, 
nem sempre é vantajosa para a criança. 
Realizar todas as suas vontades equiv-
ale a fechar-lhe o caminho à iniciati-
va e à procura da própria satisfação. 

Ao passo que somos (professores) 
bastante eficientes para reconhecer as 
suas necessidades físicas, descuidan-
do-nos gravemente dos seus prob-
lemas de caráter emocional e mental.

Para Vygotsky (2006, p. 29) a familiari-
dade da criança com os sistemas conven-
cionais de representação de cada uma das 
Artes deveria ser parte indispensável da 
educação escolar pública: “O sentimen-
to estético tem, que se tornar um assun-
to da educação como são todos os out-
ros assuntos, e receber atenção especial”.

Quando uma criança executa uma pin-
tura, o resultado não é uma represen-
tação objetiva. Ao contrário, ali se ex-
pressam suas preferências, bem como 
as coisas que lhe desagradam, suas 
reações emocionais com seu próprio 
mundo e com o mundo que a cerca. 

Combina então dois fatores importantes: 
seu conhecimento das coisas e sua relação 
própria, individual para com elas. Quanto 
mais sensitiva for as relações estabelecidas 
pela criança, maior será seu entendimento.

Precisamos ter em mente que tudo 
quanto uma criança faz e todas as ex-
periências pela qual passa exerce alguma 
influência sobre ela. Se a criança, em seu 
trabalho criador, procura continuamente 
relacionar entre si todas as suas experiên-
cias, tais como pensar, sentir, ver, tocar etc., 
tudo isso deve também exercer um efeito 
de integração sobre a sua personalidade.

As manifestações artísticas, iniciadas 
nos primeiros anos de vida, podem sig-
nificar para as crianças a diferença que 
existe entre indivíduos adaptados e feliz-
es e outros que, apesar de toda capaci-
dade, continuam, às vezes, desequilib-
rados e encontram dificuldades em suas 
relações com o próprio ambiente, “ a Arte 
pode constituir o equilíbrio necessário 
entre o intelecto e as emoções. Pode tor-
nar-se como um apoio que elas procuram 
naturalmente cada vez que alguma coi-
sa as aborrece; uma amiga à qual as cri-
anças se dirigiram quando as palavras se 
tornarem inadequadas” (PILLOTTO, 2000).

Quanto mais espontaneamente a 
criança desenhar, tanto menor será a 
possibilidade de tornar-se tensa, inibi-
da. À medida que pudermos alimen-
tar a naturalidade, a criança se expres-
sar livremente e será uma criança feliz.

O trabalho artístico da criança deve 
agradar à criança e não ao gosto dos adul-
tos. Pois nesta fase da vida a criança não 
tem vergonha de expressar os seus gos-
tos e sentimentos, precisamos aprove-
itar ao máximo este período da criança, 
incentivando-a e dando-lhe esta pos-
sibilidade de expressar-se livremente.

Um dos primeiros meios que 
a criança utiliza para manifes-
tar-se é o movimento corporal. 

Quando a criança chega aos dois anos 
de idade, começa a traçar linhas no pa-
pel, assim que lança mão de um lápis. A 
princípio, esses movimentos parecem ser 
incontrolados. A criança transmite, sim-
plesmente, a impressão de estar muito feliz. 

Na realidade, esse exercício é es-
sencial para ela e não devemos, então, 
distraí-la ou interrompê-la. De modo 
nenhum, devemos privá-la desse im-
portante desafogo (COUTINHO, 1994).
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As crianças deixam de garatujar entre 
os quatro e os cinco anos de idade, mas 
as que o faz até os seis anos ainda podem 
alcançar, rapidamente, o ritmo de desen-
volvimento normal (COUTINHO, 1994). 

As garatujas, geralmente, dão ori-
gem às primeiras experiências criado-
ras das crianças. Às vezes, parecem 
“saltar” o período dos rabiscos e inici-
am o desenho de objetos identificáveis. 

Na maioria dos casos, porém, de-
scobre-se que as crianças fizeram suas 
garatujas de uma ou de outra manei-
ra, isto é, na areia ou com sua sopa 
de cereais, sem que os pais se des-
sem conta do fato (COUTINHO, 1994).

Se a criança for agressiva, tensa, tímida, 
medrosa, a pintura com os dedos poderá 
fornecer-lhe importante meio de desa-
fogo, mesmo quando usada da maneira 
como foi descrita (COUTINHO, 1994).

A criança deve ter, a todo o momen-
to, possibilidade de realizar experiências 
com tantos materiais diferentes quando 
isto for possível. Os materiais diversos, 
de consistência e com texturas diferentes, 
enriquecem a sensibilidade tátil infantil. 

São alguns exemplos de técnicas e ma-
teriais diversificados: pintura com os de-
dos, argila, massa para modelar, giz de 
cera – grossos e guache – poucas cores.

De acordo com Ferraz e Fusari (2012), 
à medida que a criança cresce já não se 
satisfaz com a simples e fictícia relação 
entre seu pensamento imaginário e o 
que desenha ou pinta. Quer, agora, es-
tabelecer uma relação “verdadeira”.

O desenho de objetos reconhecíveis 
e de figuras depende do desejo infantil 
de estabelecer relações entre o que cria 
e o mundo exterior. Se a criança não es-
tiver preparada para esse passo em di-
reção às experiências externas, não de-
verá, de modo algum, ser obrigada a dá-lo.

No máximo, até os 7 anos, todas as 
crianças já devem relacionar seus pens-
amentos com imagens do mundo ex-
terior. A melhoria do trabalho criador 
das crianças só se produz mediante o 
desenvolvimento da personalidade in-
fantil e não como fator independente. 

Ensinar à criança “truques”, técnicas ou 
ajudá-la, ativamente, pintando ou desen-
hando dentro da sua própria obra só servirão 
para interferir em sua capacidade de desco-
brir e de pensar por seus próprios meios. 

Se assim fizermos, estaremos con-
tribuindo para despejá-la do espírito 
de iniciativa e da necessária auto confi-
ança para encarar e resolver seus prob-
lemas. Essas condições são importantís-
simas para o seu desenvolvimento, para 
a sua felicidade futura e para seu bom 
êxito na vida (FERRAZ e FUSARI, 2012).

Sabemos como sofrem as pessoas que 
jamais aprenderam a aplicar seu próprio 
pensamento e sua própria imaginação ao 
que estão fazendo. Da mesma forma que 
a criança não relaciona os objetos entre si, 
quando está concentrada em estabelecer 
uma relação entre a matéria e seus desen-
hos, também pode trocar quando atribui 
uma cor ao objeto que está pintando. 

Isso é perfeitamente natural, e nen-
huma pessoa deve interferir na desco-
berta que a criança fizer da relação “cor 
objeto”.A cor pouco significa para ela. Pin-
tou-o dessa cor, porque gosta dessa cor. 

Aos poucos, a criança descobrirá, por si 
só, essa relação. Será muito importante para 
sua personalidade, usar, de modo indepen-
dente, sua capacidade mental, em vez de 
estar de tal modo condicionado, que toda 
decisão e descoberta que lhe interessam 
devam ser realizadas por outras pessoas.
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O que para os olhos é uma pro-
porção “correta” pode estar comple-
tamente “fora de proporção” para as 
emoções. Sensações subjetivas das pro-
porções são predominantes nas crianças. 

As proporções que elas vêem estão 
subordinadas às que sentem. Iavelberg 
(2003) afirma que o desenho é a base das 
outras modalidades de produção visual, 
sendo, por conseguinte, um dos alicerc-
es para a compreensão do desenvolvi-
mento das outras atividades artísticas. 

O desenho e outras modalidades 
artísticas são, para a criança, ativi-
dades que envolvem muitas de suas 
necessidades e potencialidades.

O desenvolvimento do grafismo na 
infância mantém-se paralelo ao desen-
volvimento geral da criança, por isso ele 
não permanece estanque, sendo um pro-
cesso flexível quanto ao seu início e du-
ração, que sofre evoluções e involuções 
na sua trajetória, retratando, pois, de 
modo significativo o universo da criança.

 (1999) sinaliza a complexidade da 
relação de múltiplos fatores (estágios 
e características específicas) que de-
terminam o desenvolvimento infantil, 
mostrando que o grafismo retrata de 
modo significativo o universo da criança.

A criança desenha espontaneamente de 
acordo com seus critérios de observação e 
análise visual, representando o que perce-
be de essencial do elemento a ser criado 
ou retratado. O seu modo de interpretar 
graficamente coincide com os aspectos de 
formas simples, independentemente de ser 
fácil ou não fazê-las (SANS, 2007, p. 37).

A criança se expressa melhor através 
da linguagem não-verbal, diferentemente 
dos adultos que têm mais facilidade para 
expressarem verbalmente suas necessi-

dades. Muitas vezes a criança nem conseg-
ue se expressar claramente (LINDQUIST, 
1993), porém, através da arte, dos jogos e 
das brincadeiras, ela exprime seus senti-
mentos, realiza seus desejos, favorece seu 
desenvolvimento afetivo e cognitivo, o que 
a ajuda a conhecer e a dominar seu próprio 
corpo e a manter as relações sociais. Con-
siderando-se, ainda, que a ação lúdica 
faz parte da espontaneidade da criança:

Brincar na infância é o meio pelo qual a 
criança vai organizando suas experiências, 
descobrindo e recriando seus sentimentos 
e pensamentos a respeito do mundo, das 
coisas e das pessoas com as quais convive. 

Por isso, quanto mais intensa e variável 
for à brincadeira e o jogo, mais elementos 
oferecem para o desenvolvimento mental 
e emocional infantil. Através das brinca-
deiras as crianças vivem situações ilusórias 
e aprendem a elaborar o seu imaginário, 
e muitas vezes até a buscar a realização 
de seus desejos, mesmo que sejam irreal-
izáveis (FERRAZ & FUSARI, 2012, p. 24).

Para o escolar indicam-se atividades 
que possibilitem o maior número de con-
tatos e descobertas, as quais o auxiliam 
a encontrar suas próprias expressões. 

Trabalhos que envolvam a percepção 
visual de tamanho, espaço, superfície, 
volume, textura, linha, cor, luminosidade, 
movimentos, direções, ritmos, contrastes, 
tensões, proporções etc., ou a percepção 
tátil de áspero, liso, quente, frio, rugo-
so, mole, macio, duro, ondulado, grosso, 
fino, seco, úmido, poroso etc., ou ainda a 
percepção sonora sobre altura, duração, 
intensidade, timbre, ritmo, forma etc. 
em muito favorecem o seu crescimento. 
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O convívio com os materiais deverá ser 
feito de forma diversificada, respeitando seu 
desenvolvimento emocional e cognitivo, 
seu desempenho global e sua curiosidade.

As atividades de caráter artístico e lúdi-
co podem representar um aspecto impor-
tante na canalização das angústias que per-
meiam algumas fases do desenvolvimento 
infantil, uma vez que, por meio do jogo e da 
recreação a criança tem a possibilidade de 
centrar-se na emoção e no prazer, podendo 
transformar essas emoções consideradas 
negativas em emoções mais positivas.

        

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A arte pode ser considerada uma ex-
pressão do universo cognitivo e afetivo 
de cada um, pois revelamos o que senti-
mos e pensamos, quando trabalhamos 
com ela. A arte pode ser uma reelab-
oração da realidade, pois cada pessoa 
vê uma mesma coisa de maneira difer-
ente e reconstrói usando formas, rit-
mos, linguagens e elementos diversos.

Considera-se que as pessoas e o fun-
cionamento do corpo humano, em ger-
al, aprendem que o corpo humano se 
divide em cabeça, tronco e membros. 
A abordagem psicossomática mos-
tra que, na verdade, não são apenas 
três partes, mas um organismo todo in-
terligado em profundas e complexas 
relações que, embora pouco compreen-
didas, são permanentes em nossa vida.

Conclui-se que o conhecimento técnico, 
o uso das diversas técnicas de forma cor-
reta permite a quem desenvolve um tra-
balho em arte uma capacidade infinita de 
possibilidades diante das coisas e do mun-
do que o rodeia, ou seja, se oferecermos, 
desde a educação básica, uma orientação 
adequada, com materiais, meios e suportes 
diversificados, mantendo um diálogo con-
stante sobre a importância das artes, dos 
artistas e do papel que ela exerceu e ex-
erce na construção do conhecimento, for-
maremos adultos melhores relacionados 
não só entre si, mas com o fazer artístico 
e evidentemente produtores e consum-
idores de bens culturais e terapêuticos.
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A FÁBULA E SUA FUNÇÃO DIDÁTICA

RESUMO: Este trabalho apresenta a definição e características das fábulas e investi-
ga sua aplicação na educação, tendo em vista sua ampla utilização nas escolas atual-
mente. Aponta-se sua primeira citação na literatura estudada – em Platão – e a visão da 
fábula na educação para o mais conhecido fabulista – La Fontaine. Valendo-se de pesqui-
sa qualitativa, verifica-se que as fábulas são utilizadas para ensino de valores morais e in-
centivo à leitura, especialmente em razão da sua simplicidade e linguagem acessível.
     

Palavras-chave: Fábula; Educação; Didática.
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INTRODUÇÃO

De acordo com os Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (1998), conhecidos 
como PCNs, os alunos devem se en-
volver em seu aprendizado, eles pre-
cisam se sentir motivados a construir 
sua erudição, levando em consideração 
seus conhecimentos prévios e sua vivên-
cia no processo de aprendizagem. 

O referido documento valoriza ain-
da a utilização de materiais pre-
sentes no mundo social do aluno e 
que possibilitem a pluralidade cultur-
al e ação consciente na sociedade. 

Sendo assim, faz-se necessário o 
desenvolvimento de atividades que, 
além de contribuírem para o apren-
dizado significativo do aluno, res-
gatem os valores e costumes presentes 
na sociedade em que estão inseridos.

Sabe-se que as fábulas, em suas narrati-
vas alegóricas de aventuras e fatos que ilus-
tram preceitos morais, geralmente já são 
de conhecimento dos alunos desde jovens, 
antes mesmo de frequentarem a escola e, 
por esta familiaridade aos alunos, têm sido 
utilizadas há anos no ambiente escolar. 

Este trabalho tem, então, o propósito de 
investigar a partir de quando atribui-se al-
guma função didática às fábulas e porque 
elas continuam sendo bastante utilizadas 
nas escolas atualmente, a fim de entend-
er o frequente interesse por este gênero 
literário. Para isso, faz-se mister a clareza 
acerca da concepção do vocábulo didática. 

Em termos gerais, abordare-
mos a didática como a arte de en-
sinar, conforme definida por Comê-
nio (2001), considerado pai da didática. 

No entanto, percebe-se que a função 
didática atribuída às fábulas de La Fon-
taine é mais ampla do que a de Platão, 
que segue esta primeira descrição. 

Constata-se, então, que esse conceito 
foi sendo remodelado ao longo dos 
anos e hoje entende-se que a didática

[...] investiga os fundamentos, condições 
e modos de realização da instrução e do 
ensino. A ela cabe converter objetivos 
sociopolíticos e pedagógicos em obje-
tivos de ensino, selecionar conteúdos e 
métodos em função desses objetivos, 
estabelecer os vínculos entre ensino e 
aprendizagem, tendo em vista o desen-
volvimento das capacidades mentais 
dos alunos (LIBÂNEO, 1994, p.25-26).

 
Dessarte, entende-se aqui que a função 

didática é a utilização de instrumentos – 
neste caso, a fábula – com a finalidade de 
gerar aprendizado, reflexão e instruções 
educacionais, sociais e psicológicas, con-
forme observamos no decorrer deste artigo.

Foi realizada pesquisa bibliográfica qual-
itativa para interpretar a relevância ainda 
presente das fábulas na educação. Primei-
ramente será apresentada a definição da 
fábula como uma curta narrativa, geral-
mente em forma de provérbio, que ilus-
tra algum costume ou moral socialmente 
desejado; e características desse gênero 
textual, como personagens imaginários ou 
representados por animais e a prevalência 
de diálogos, por exemplo, a luz dos au-
tores Abílio e Mattos (2006), Fernandes 
(2001) e Portela (1983), citando também 
os mais importantes fabulistas, como 
Esopo, La Fontaine e Monteiro Lobato. 

Em seguida, será exposta a função ed-
ucativa, ou seja, o emprego das fábulas 
como veículo de transmissão de costumes 
e, mais tarde, de ensino infantil percebi-
do em Platão (1962) e La Fontaine (1971), 
de acordo com obras de ambos autores. 

Posteriormente, serão apontadas al-
gumas razões pelas quais as fábulas ain-
da são utilizadas na educação de cri-
anças e jovens até os dias atuais, como 
o estímulo à imaginação, à leitura e à 
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expressão de ideias, de acordo com Bet-
telheim (1978), Cagnet (apud TASSI, 
2002), Faria (2008), Coelho (2000), Cos-
ta (2003), Hunt (2010), Knobbe (2003), 
Lima e Rosa (2012) e Sampaio (2004). 

Descobre-se que o primeiro autor a 
assumir a fábula como veículo didático, 
conforme literatura analisada, foi Platão. 
Apresenta-se também a visão de La Fon-
taine sobre o assunto, por compreender 
o posicionamento daquele autor e por 
sua latente importância para os fabulis-
tas que o sucederam e nele se inspiraram. 

A perspectiva atual sobre a pertinên-
cia do ensino por intermédio das fábu-
las afirma que o gênero é aprazível às 
crianças e adolescentes, facilitando o 
desenvolvimento do hábito da leitura 
e a construção de valores morais, além 
de trabalhar aspectos sócio-afetivos.

Nas considerações finais, por fim, anali-
sa-se sinteticamente toda a pesquisa aqui 
realizada com base em levantamento bib-
liográfico nos capítulos anteriores e com-
prova-se a relevância didática das fábulas. 

A FÁBULA

Para Abílio e Mattos (2006), a fábu-
la é uma narrativa curta que expõe uma 
moralidade em seu final, geralmente em 
forma de provérbio, que apresenta uma 
visão de mundo, um dito moral aceito 
pela sociedade. Sendo assim, podem-
os entender que a fábula usualmente 
explana modelos éticos desejados so-
cialmente ou demonstra crítica a algum 
comportamento comum que foge a ética.

A fábula é um desses tipos de história 
de que estamos falando e são contadas há 
mais ou menos 2.800 anos. Geralmente, 
elas representam uma cena vivida por ani-
mais, plantas ou objetos que falam e agem 
como se fossem gente. Elas são contadas 

ou escritas para dar um conselho, para 
alertar sobre algo que pode acontecer na 
vida real, para transmitir algum ensina-
mento, para fazer alguma crítica, uma iro-
nia, etc., por isso, muitas vezes, no finalz-
inho das fábulas, isto é, quando a história 
acaba, aparece uma frase destacada, que 
costumamos chamar de moral da história. 

A maioria dessas histórias trata de cer-
tas atitudes humanas, como a disputa, a 
ganância, a gratidão, o ser bondoso, o não 
ser tolo, etc. (FERNANDES, 2001, P.17).

Os personagens das fábulas são ha-
bitualmente animais, objetos ou cri-
aturas imaginárias que simbolizam 
alegoricamente traços negativos ou pos-
itivos de caráter dos seres humanos. 

Há poucos personagens na fábula, uma 
vez que é uma narrativa curta, e eles regu-
larmente são planos, sem desenvolvimen-
to de personalidade significativo, já que 
são representados em breves histórias.

 Portela (1983) sugere que a escolha 
por animais para representar característi-
cas de pessoas deve-se ao fato de já ha-
ver certo senso comum sobre o temper-
amento dos animais, sendo assim, faz-se 
desnecessária a descrição dos person-
agens em uma fábula, posto que já in-
ferimos seu comportamento por suas 
características conhecidas universal-
mente, como exemplifica o referido autor:

Ao tomarmos, por exemplo, como per-
sonagem de uma fábula o Lobo, sabemos 
de antemão que se trata de um person-
agem de caráter prepotente, voraz, an-
tissocial, etc., ao passo que o cordeiro é 
símbolo da inocência, mansidão, ingenui-
dade. Por consenso universal, consagra-
dos não só em fábulas como também nos 
provérbios populares e até na heráldica, 
são atribuídos aos animais comportamen-
tos, qualidades e características as quais 
são frequentemente comparadas às dos 
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homens. A História Sagrada está repleta de 
imagens animais. “Sede prudentes como 
a serpente e simples como as pombas”, 
“virão como lobos em pele de cordeiros”, 
“raça de víboras”, são comparações da lin-
guagem bíblica (PORTELA, 1983, p.135).

Na fábula, ainda de acordo com Portela 
(1983), há um acontecimento que gera uma 
situação de conflito, uma unidade de ação, 
em um breve diálogo entre dois person-
agens, ou mesmo entre um personagem e 
sua consciência, o que ele chama de “célula 
dramática”. Por haver apenas uma unidade 
dramática, e por sua concisão característi-
ca, a fábula acontece em uma unidade 
temporal, sem muitas indicações de tem-
po anterior ou posterior à ação relatada. 

Buscando um objetivo, uma mensagem 
universal, a fábula não oferece muitos 
detalhes, nem descrições pormenoriza-
das ou ambientação de cena; sua lin-
guagem é simples – com predomínio do 
diálogo –, embora criteriosamente sele-
cionada para relacionar seu relato à vida 
comum e à realidade, garantindo a ver-
ossimilhança que fará com que os recep-
tores dessa mensagem se identifiquem 
com seu conteúdo e entendam sua moral. 

Para Souza (2003), Esopo pode ser con-
siderado o pai da fábula, uma vez que foi 
ele quem se apropriou delas para divertir, 
criticar e demonstrar sua visão moral no sé-
culo IV a.C., popularizando-as por meio da 
tradição oral. Séculos depois, em I a.C., Fed-
ro, que se declarava admirador de Esopo, 
conforme afirma Bagno (2006), escreveu 
algumas fábulas daquele e algumas de sua 
própria autoria, como “A raposa e as uvas”. 

No século XVII, o francês La Fontaine 
também escreveu algumas fábulas de Es-
opo e Fedro e elaborou algumas novas 
histórias, reinventando o gênero fábula, 
como na famosa “A cigarra e a formiga”. 
Já no Brasil, Monteiro Lobato publicou em 
1922 um livro intitulado “Fábulas”, em que 
recriar textos de Esopo, Fedro e La Fon-
taine, além de narrativas de sua autoria.

Sobre a contribuição de Monteiro Loba-
to à educação, as peculiaridades das fábu-
las lobatianas é que seus personagens são 
símbolos em contexto universal, são da-
das a eles características humanas, como 
leão, simbolizando a força, entre outros. 

A linguagem é coloquial e o uso dos 
animais da fauna brasileira como uma 
onça, além de usar expressões do uso 
popular como “unha de fome” no lu-
gar de “avarento”. Pode-se dizer que 
Monteiro Lobato, reconhecendo a im-
portância da leitura das fábulas na infân-
cia, investiu na passagem do fabulário 
europeu para o imaginário brasileiro.

 O caráter educativo da obra loba-
tiana define-se pela união de ficção 
e informação numa didática que pos-
sibilita o interesse da criança pelo 
assunto (LIMA; ROSA, 2012, p. 157).

Como podemos observar acima, Mon-
teiro Lobato se apropriou das carac-
terísticas da fábula e as adaptou ao seu 
cenário, ao Brasil, valendo-se da cultura 
brasileira e do imaginário popular de seu 
país para desenvolver a verossimilhan-
ça peculiar às fábulas e garantir a iden-
tificação dos leitores com seu conteú-
do e suas mensagens, além de despertar 
o interesse pela leitura de seus textos.

Embora Monteiro Lobato seja o mais 
conhecido fabulista brasileiro, cabe ressal-
tar que outros escritores tupiniquins tam-
bém se interessa pelo gênero, como os 
humoristas Jô Soares e Millôr Fernandes, 
que parodiam algumas fábulas famosas, 
tendo este último inclusive publicado o 
livro “Fábulas Fabulosas”, em que satiriza 
algumas fábulas de acordo com o cenário 
político da época em que foi escrito.

Entende-se, então, que por séculos, des-
de VI a.C. até os dias atuais, a fábula tem 
sido um importante aliado na construção, 
observação e crítica à moral e bons cos-
tumes da sociedade, exercendo papel im-
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portante na transmissão de conhecimen-
tos e reflexão de atitudes relacionados à 
ética em geral, por meio da comparação 
do maravilhoso, do fantasioso à realidade.

A FUNÇÃO DIDÁTICA DA FÁBULA 
PARA PLATÃO E LA FONTAINE

A primeira alusão encontrada nes-
ta pesquisa sobre a utilização das fábu-
las com finalidade didática está presente 
em Platão (1962). Com base nas respos-
tas de Sócrates em diálogo presente na 
obra daquele, podemos perceber que 
já confiavam às fábulas a tarefa de en-
sinar bons costumes morais às crianças, 
além de sua formação física e intelectual:

SÓCRATES – Pois então não en-
tendes que nossas primeiras falas às cri-
anças são fábulas? São falas, em geral, 
cheias de mentiras mas também encer-
ram verdades. Com elas distraímos as 
crianças antes de levá-las ao ginásio.

    [...] SÓCRATES – Importa-nos, pois, se-
gundo penso, velar sobre os que compõem 
fábulas, discernindo as boas das más, para 
rejeitar estas e acolher aquelas. Ordena-
mos às mães e às amas que refiram às cri-
anças fábulas escolhidas e que empreguem 
mais zelo em lhes formar a alma que em 
formar o corpo (PLATÃO, 1962, p. 86-87).

Percebe-se que na época de Platão 
contavam-se fábulas, histórias alegóri-
cas (as falas “cheias de mentiras”) que 
levavam a uma verdade, a um costume 
ou comportamento socialmente aceito. 

Embora as fábulas apareçam na citação 
como uma forma de distração, Platão (1962) 
considerava a transmissão autoritária de 
ensinamentos por intermédio delas, não 
em uma literatura divertida, reflexiva ou 
adequada à linguagem infantil, uma vez 
que não acreditava que as crianças conse-
guiam entender as alegorias presentes nas 
fábulas; o filósofo acreditava que cabia aos 
adultos a seleção dos textos mais adequa-

dos às crianças, com a finalidade de guiá-
los a um comportamento digno e íntegro. 

Sobre as boas e más fábulas, Platão 
elegeu as de Esopo como as de quali-
dade e negou as demais, como podem-
os conferir em La Fontaine (1971, p.24):

[...] Platão, tendo banido Homero 
de sua República, deu a Esopo um lu-
gar bem iminente. Deseja ele que as 
crianças seguem estas fábulas com o 
leite; recomenda às amas ensiná-las: 
porque é conveniente acostumar-se 
desde o início à sabedoria e à virtude.

Observa-se, então, que Platão (apud 
LA FONTAINE, 1971) confiava às fábu-
las de Esopo caráter didático e de desen-
volvimento de comportamentos nobres 
e honrados, indicando-as às crianças 
para que tivessem contato e aprendes-
sem com elas a sabedoria e virtudes 
desejadas naquele momento histórico. 

La Fontaine (1971) também confe-
riu função didática às fábulas, tendo es-
crito algumas destinadas ao filho do rei 
de sua época e, posteriormente, des-
tinando-as às demais crianças, já que 
compreendia que as fábulas poderi-
am contribuir com a educação infantil:

[...] Essas fábulas são um quadro onde 
cada um de nós se encontra descrito. O 
que elas nos representam confirmam as 
pessoas de idade avançada nos conhec-
imentos que o uso lhes deu, e ensina às 
crianças o que convém que elas saibam. 

Como estas últimas são recém-vindas 
ao mundo, não conhecem ainda os ha-
bitantes; nem conhecem a si mesmas. 
Não devemos deixá-las nessa ignorân-
cia, por menor que seja: é mister ensinar 
o que é um leão, uma raposa, e outros 
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ainda, e porque muitas vezes um homem 
é comparado a essa raposa, e esse leão. 
É sobre isso que as fábulas operam: as 
primeiras noções destas coisas delas 
provêm (LA FONTAINE, 1971, p.24).

Percebemos que o autor acima também 
concedia à fábula finalidade didática. No 
entanto, ao contrário de Platão (1962), não 
a limita apenas a esta função. La Fontaine 
estimava o caráter lúdico da fábula, acred-
itava que ela também poderia ser utiliza-
da como distração, validando o gosto e a 
preferência da criança em relação aos tex-
tos (LA FONTAINE, 1971, p.22), atitude pi-
oneira do autor que já antecipava no sécu-
lo XVII um tema que seria muito discutido 
a partir do século XIX (a literatura infantil). 

Cabe ressaltar que Platão e La Fon-
taine não foram os únicos a atribuírem im-
portância didática às fábulas antigamente, 
mas os dois autores foram ressaltados aqui 
por ser Platão o primeiro a haver registros 
escritos a esse respeito e La Fontaine por 
sua relevância e influência no ocidente e 
nas fábulas desenvolvidas posteriormente.

A FUNÇÃO DIDÁTICA DA FÁBULA 
ATUALMENTE

 
As fábulas muitas vezes já fazem parte 

do repertório intelectual dos alunos antes 
destes frequentarem ambientes escolares, 
sendo assim, entende-se que são bons 
pontos de partida para a alfabetização dos 
alunos, para considerar a sua percepção 
de mundo e histórias já presentes em seu 
dia-a-dia, utilizando-se da familiaridade 
deles a esses textos para também desper-
tar sua curiosidade e seu desejo na con-
strução do seu saber e de seu letramento.

Para que uma história realmente pren-
da a atenção da criança, deve entretê-la 
e despertar sua curiosidade. Mas para 
enriquecer sua vida deve estimular-lhe a 
imaginação: ajudá-la a desenvolver seu 
intelecto e a tornar claras suas emoções: 
estar harmonizadas com suas ansiedades 

e aspirações; reconhecer plenamente suas 
dificuldades e ao mesmo tempo, sugerir 
soluções para os problemas que a pertur-
bam. Resumindo, deve de uma só vez rela-
cionar-se com todos os aspectos de sua per-
sonalidade-e isso sem nunca menosprezar 
a criança, buscando dar inteiro crédito a 
seus predicamentos e, simultaneamente, 
promovendo a confiança nela mesma e no 
seu futuro. (BETTELHEIM, 1978, p, 20).

De acordo com a visão de Bettelheim 
(1978), pode-se dizer que a fábula pode 
ser um interessante e enriquecedor in-
strumento pedagógico, em virtude de 
suas características específicas, como 
a brevidade, linguagem acessível, ludi-
cidade e verossimilhança, que atraem 
a atenção das crianças, estimulam sua 
imaginação, facilitam sua aprendizagem 
e desenvolvem sua capacidade de lidar 
com suas emoções e com o inesperado, 
aumentando sua compreensão de mun-
do, uma vez que elas se colocam no lugar 
da personagem e tentam compreender 
suas ações, incentivando a expressão 
de suas ideias e de sua criatividade.

Para Cagnet (apud TASSI, 2002), a fábula 
trabalha o imaginário infantil, já que a cri-
ança se envolve no enredo, engrandecen-
do sua compreensão social, sua percepção 
e recepção ao novo e aos demais seres 
humanos. As narrativas atraem, alegram e 
mexem com as emoções das crianças, fa-
zendo-as refletirem sobre o que acontece 
com os personagens da fábula e como 
lidar com conflitos, incitando também 
o gosto e a criação do hábito de leitura.

Maria Alice Faria (2008) corrobora a ideia 
acima apresentada sobre o desenvolvimen-
to do imaginário por intermédio das fábulas 
e sobre a eficiência destas na construção 
da linguagem e cultura das crianças, uma 
vez que elas gostam desse gênero literário:

Os contos de fadas tocam aspectos 
muito importantes de nossa natureza e 
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de nossa história, pois o conto constrói/
estabelece o ser humano como um ser de 
linguagem e de cultura, para qual todas as 
atividades de sobrevivência adquirem di-
mensões imaginárias e simbólicas. Por isso, 
contos de fadas, lendas em geral de todos 
os povos, fábulas e histórias populares 
continuam a ser apreciados e a fascinar as 
crianças (FARIA, 2008, p. 24. Grifo nosso.).

Coelho (2000) comenta ainda que o 
hábito da leitura desperta nas crianças o 
gosto pela imersão e exploração do de-
sconhecido e da diversidade. Ser transpor-
tado a outro tempo, espaço, outro modo 
de vida, com experiências diferentes das 
suas garante certo distanciamento, ain-
da que imaginário, que guia ao melhor 
entendimento de outras experiências. 
Assim, exercita o pensamento abstra-
to valendo-se dos conflitos dos person-
agens, contribuindo para a formação da 
personalidade e do caráter das pequenos.

Para Costa (2003), as fábulas unem a in-
strução ao prazer da leitura, educando para 
a sensibilidade e desenvolvimento de ca-
pacidades psicológicas, além de favorecer 
sua compreensão de si e dos outros e, conse-
quentemente, do mundo, o que enriquece 
suas experiências escolares e pessoais. 

A fábula também revela-se como um 
boa oportunidade de trabalhar a escri-
ta e a leitura contextualizadas em sala 
de aula, tornando o letramento mais 
prazeroso e rico, devido à sua ludicidade 
e ao seu caráter imaginário, que des-
perta a criatividade e a reflexão sobre o 
que está sendo estudado na narrativa.

As crianças ainda podem desenvolver o 
seu pensamento crítico e poder argumen-
tativo por meio de debates a respeito da 
moral presente nas fábulas, sobre como as 
situações descritas na narrativa se relacio-
nam com sua própria vivência, o que acaba 

exercitando a sua convivência em grupo e 
aceitação de opiniões diferentes das suas, 
trabalhando a compreensão, a compaixão 
e a solidariedade, favorecendo a relação 
das crianças com o mundo (HUNT, 2010). 

As metáforas presentes nesse gênero 
textual, de acordo com Knobbe (2003), 
são acionadoras do cognitivo, pois de-
mandam o uso de operações lógicas e 
cognitivas e resgate de conhecimentos 
prévios para que a mensagem seja com-
preendida, logo, o uso das fábulas con-
tribui para o exercício e evolução das 
funções lógicas e cognitivas, essenciais 
ao processo argumentativo e educativo.

Ainda hoje a fábula continua sendo um 
importante instrumento de transmissão 
e reflexão moral e ética, tendo em vista 
seu conteúdo e a moral da história. Pode-
se afirmar que[...] a fábula representa um 
importante espaço para a disseminação 
de valores essenciais às relações soci-
ais, como ética, amizade, respeito às dif-
erenças, humildade, generosidade, etc. 
Por essa razão, podemos dizer que as 
fábulas são textos bastante eficientes no 
que se refere aos aspectos didático-ped-
agógicos, já que abordam conflitos iner-
entes à vida dos seres humanos em socie-
dade de maneira lúdica (ARAÚJO, 2017). 

Os valores estão sempre implíci-
tos nas relações sociais, sendo assim, 
está presente também em sala de aula, 
onde os observamos nos comporta-
mentos apresentados pelos alunos. 

As fábulas, nesse contexto, oferecem 
conteúdo no qual se encontra a coex-
istência de tensões positivas e negativas 
da personalidade humana, possibilitando 
a análise e reflexão de seus valores, como 
a responsabilidade, honestidade, respeito, 
etc., características desejadas em situ-
ações pedagógicas e sociais (LIMA; ROSA, 
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2012), contribuindo então com o recon-
hecimento, compreensão e importân-
cia de se desenvolver um bom caráter.

A educação de valores humanos, para 
Sampaio (2004), é de suma importân-
cia porque transforma a educação em 
um veículo efetivo para que o homem 
alcance a paz em suas relações e a liber-
dade criativa para seu constante aper-
feiçoamento, em consequência, permite 
o desenvolvimento cultural e espiritual 
da sociedade, suscitando a construção 
de valores comuns que construam 
relações respeitosas e de benefício mútuo. 

Em suma, a fábula atualmente é utiliza-
da para facilitar o letramento, tornando-o 
mais lúdico e interessante às crianças; para 
incentivar o gosto e hábito de leitura; para 
questionar e desenvolver valores morais e 
éticos impostos ou desejados socialmente; 
e, por conseguinte, trabalhar também as-
pectos sócio-afetivos, a fim de que a criança 
possa conviver ativamente em sociedade, 
defendendo suas ideias por intermédio 
da construção de raciocínio próprio, ag-
indo crítica, consciente e solidariamente.

        

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo descreveu algumas funções 
didáticas das fábulas, ou seja, como as 
fábulas têm sido utilizadas com o intuito 
de favorecer a educação, a reflexão e a 
expressão e consciência de mundo dos 
alunos, passando por Platão e La Fontaine, 
até os dias atuais, a fim de compreender o 
contínuo interesse por esse gênero literário 
e sua utilização com finalidade educativa. 

Percebe-se, com base no levantam-
ento bibliográfico aqui realizado, que 
atualmente a fábula não é mais uti-
lizada apenas com a finalidade de en-
sinar valores morais às crianças, con-
forme acontecia na época de Platão. 

Como já previa La Fontaine (1971), 
o caráter lúdico da fábula tem sido uti-
lizado para suscitar o gosto pela leitura 
desde a infância, visto que esse gêne-
ro costuma apresentar narrativas cur-
tas alegóricas e de linguagem acessível, 
o que atrai a atenção de jovens e cri-
anças e os incentiva a serem mais criati-
vos, devido à presença do maravilhoso.

A análise das fábulas, seja em debates 
e discussões com colegas ou por meio da 
identificação com os personagens e situ-
ações presentes nas narrativas, além de 
divertir e entreter, instruir para o desen-
volvimento do senso crítico e do poder 
argumentativo das crianças, contribuindo 
assim com a evolução de suas funções 
cognitivas e lógicas, conforme observa-
do em Bettelheim (1978), Hunt (2010) 
e Knobbe (2003), uma vez que as carac-
terísticas peculiares à fábula – brevidade, 
linguagem acessível, ludicidade e veros-
similhança – estimulam a imaginação e 
raciocínio das crianças, ajudando-as a li-
darem com seus próprios sentimentos e 
com a expressão destes, além de ampliar 
sua percepção de mundo, atributos que 
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acionam o cognitivo e estimulam as op-
erações lógicas e cognitivas dos alunos .

O despertar do senso crítico possibilita 
que a criança reflita sobre como tem agido 
no dia-a-dia, especialmente ao analisar os 
conflitos presentes nas fábulas, o que per-
mite que ela pondere sobre suas atitudes, 
sentimentos e comportamentos para que 
possa argumentar a respeito do que pensa 
e acredita. Sendo assim, a abordagem das 
fábulas na educação também tem auxilia-
do no desenvolvimento da percepção de 
questões sociais, contribuindo para a for-
mação de caráter e comportamento ético, 
graças às reflexões que traz, em concordân-
cia com o que acredita Araújo (2017).

Cagnet (apud TASSI, 2002) ain-
da compreende a fábula como impor-
tante instrumento de engrandecimen-
to de compreensão social, valendo-se 
da percepção e recepção daquilo que 
até então era estranho ao mundo da cri-
ança, possibilitando também a reflex-
ão e desenvolvimento de alternativas 
para lidar com conflitos, ao mesmo tem-
po que incentiva o gosto pela leitura. 

Costa (2003) e Coelho (2000) veem no 
prazer da leitura advindo das fábulas uma 
possibilidade de fomentar a sensibilidade 
e o desenvolvimento de capacidades psi-
cológicas que despertam nos jovens a com-
preensão e aceitação do desconhecido e do 
diferente, contribuindo inclusive para a for-
mação do caráter e da personalidade deles.

Percebe-se, por conseguinte, que a 
construção de valores ainda é uma im-
portante função das fábulas nos dias de 
hoje, mas agora valoriza-se seu caráter 
sócio-afetivo. Como as fábulas tratam de 
atitudes humanas com base em animais 
e alegorias, a compreensão e reflexão de 
certos valores da conduta humana e con-
vívio social são facilitados, favorecendo 
o comprometimento com uma sociedade 

mais justa e mais humana e para o en-
riquecimento de sua experiência de vida.

Desse modo, depreende-se que as 
fábulas continuam bastante relevantes e 
utilizadas didaticamente porque são um 
importante aliado para o trabalho educati-
vo no desenvolvimento da capacidade de 
reflexão a partir da leitura, na criação do 
hábito de leitura, na construção e reflexão 
de valores morais e no desenvolvimento 
sócio-afetivo das crianças, a fim de incen-
tivar a formação de indivíduos dialéticos, 
capazes de compreenderem e interagirem 
com o universo do outro e com a socie-
dade de forma cooperativa, respeitosa e 
em busca de harmonia, contribuindo para a 
pluralidade cultural e sua ação consciente 
na sociedade, requisitos valorizados pelos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1998).
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AVALIAÇÃO, DIDÁTICA E APRENDIZAGEM: ALGUMAS REFLEXÕES

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de fazer algumas reflexões sobre as mudanças que 
ocorrem na sociedade ao longo do tempo e que demanda novas formas de ensinar, apren-
der e avaliar. Levanta algumas questões relativas ao modelo de uma escola seletiva de 
outrora, onde a avaliação funcionava como instrumento de reforçar essa prática. Apon-
ta, de acordo com alguns teóricos, o significado da avaliação, definindo-a de diversas for-
mas, mas interligadas entre si. Outra questão levantada é a avaliação escolar pensada a 
serviço da aprendizagem e o uso da didática como planejamento da aula, para que estas 
se tornem dinâmicas e interessantes, possibilitando assim que os alunos aprendam melhor.

Palavras-chave: Avaliação; Aprendizagem; Professor; Aluno; Didática.
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INTRODUÇÃO

Muitas mudanças ocorrem na socie-
dade, e um dos espaços que mais sofrem 
as consequências dessas mudanças é a 
escola. Prega-se que as escolas devem 
acompanhar as demandas do mercado, 
que respondam de imediato aos desafios 
constantes gerados pelos novos contex-
tos sociais. E isso implica em mudanças 
também na forma de ensinar, apren-
der e avaliar (LUDKE; SORDI, 2011).

Segundo os autores os processos de 
avaliação externa nos pressionam a en-
frentar de prontidão os diversos prob-
lemas educacionais que surgem, advin-
dos das mudanças na sociedade. No novo 
contexto social, é inconsistente a relação 
entre sociedade e avaliação. Sendo 
necessário esclarecer a importância do 
uso da avaliação (LUDKE; SORDI, 2011). 

Cordeiro (2009) reforça que a socie-
dade, ao longo das últimas décadas, en-
tende o ensino e a escola de formas bem 
diferentes da que se via no passado. 
Tornando urgentes novas discussões, e 
modificações nos procedimentos aval-
iativos, no ensino e na aprendizagem.

Para o autor até algum tempo atrás, 
a escola, produzia e selecionava aque-
les que seriam os futuros intelectuais e 
dirigentes do país, cumprindo um papel 
claramente seletivo. Mesmo a escola 
sendo para todos, ela se organizava para 
selecionar os “melhores alunos”. As práti-
cas avaliativas nas escolas reforçam as 
hierarquias e classificavam os indivídu-
os. A grande maioria era excluída e um 
pequeno grupo selecionado, escolhidos 
para terem sucesso, ocuparem bons 
cargos, frequentarem as universidades.

Diante desse quadro a sociedade 
começou a pressionar, primeiramente 
as classes médias e depois as classes 

populares, reivindicando que o sistema 
escolar abrisse suas portas para seus fil-
hos. O que levou ao menor rigor nos me-
canismos de entrada dos alunos nas es-
colas e houve ampliação no número de 
vagas (CORDEIRO, 2009). Mesmo com 
a democratização dos mecanismos de 
entrada no sistema escolar, pode-se diz-
er que o mecanismo de saída não sofreu, 
logo de início, mudanças positivas. Visto 
que um número reduzido de alunos con-
seguia concluir os estudos a fim de ingres-
sar no curso superior (CORDEIRO, 2009).

Segundo o autor, durante a década de 
1990, houve um aumento significativo nas 
discussões sobre os mecanismos de ex-
clusão e os procedimentos de avaliação, e 
nos dias atuais, todos falam sobre inclusão, 
progressão continuada, recuperação con-
tínua e paralela ao horário normal de aula 
sobre outras formas de enfrentar o prob-
lema do fracasso e da exclusão escolar. 

Mesmo diante desse quadro atual de 
avanço, podem-se perceber resquícios 
muito fortes da escola seletiva, como 
uma espécie de saudosismo. O que não 
cabe na escola democrática, pois a aval-
iação precisa ser compreendida como 
parte indispensável do processo de en-
sino e aprendizagem e deve permitir 
uma reorganização nas ações, tanto dos 
professores como dos alunos, a fim de 
garantir a aprendizagem dos alunos.

Mas nessa nova concepção não se pode 
fugir do enfrentamento, inevitável, com 
o poder das representações do antigo 
modelo da escola seletiva, onde a aval-
iação funcionava como instrumento de 
classificação e de reforço ou criação das 
hierarquias sociais e individuais. Segundo 
Ludke e Sordi (2011) os novos paradig-
mas permanecem perpassados por lógicas 
do passado, em contextos que deman-
dam mudanças com vistas a outro futuro. 
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Nosso trabalho nos força a enveredar 
por muitas indagações e a fazer diver-
sas reflexões sobre a exigência de novas 
formas de avaliar, em um contexto onde 
a dinâmica da sociedade se modifica a 
todo o momento. E diante dessa questão 
nos levantar diversos questionamentos:

• Que tipo de avaliação é ideal?

• Qual a avaliação praticada atual-
mente nas escolas brasileiras?

• Será que a avaliação praticada hoje é 
uma avaliação formativa ou uma aval-
iação que reforça uma escola seletiva?

E o uso da didática está atendendo essa 
nova dinâmica social, para que de fato nos-
sos alunos tenham uma educação de quali-
dade, humanizada e que aprendam melhor?

O professor tem recebido for-
mação adequada para lidar com essas 
questões, e qual o seu papel diante disso?

Diante das problemáticas relaciona-
das, objetivamos com esse trabalho com-
preender qual o papel da avaliação e da 
didática no processo de ensino e apren-
dizagem. Perceber as diferentes óticas 
do mesmo problema. Compreender a re-
sponsabilidade do docente em relação à 
problemática apresentada. Levantar um 
leque de possibilidades, na tentativa de 
ajudar por meio de reflexões de como 
proceder à frente de intrincados assuntos.

AVALIAÇÃO NA PRÁTICA ESCOLAR 
Para começar precisamos nos ater o 

que significa avaliação para posterior-
mente entendermos a sua importân-
cia. Libâneo (1994, p.190) define a aval-
iação escolar como “um componente do 
processo de ensino que visa, através da 
verificação e qualificação dos resulta-
dos obtidos, determinar a correspondên-
cia destes com os objetivos propostos 
e, daí orientar a tomada de decisões em 
relação às atividades didáticas seguintes”.

 Buscando, na sua etimologia, a palavra 
avaliar, vem do latim e significa “dar valor 
à”. Significa reconhecer quais são as prin-
cipais dificuldades dos educandos no con-
texto escolar, a fim de propor ações para 
que haja alterações, quando necessário, 
na situação avaliada (SMESP, 2016).

Luckesi (2011) afirma que a avaliação 
da aprendizagem é um ato de investi-
gar e, quando preciso, de intervir, levan-
do em consideração o objetivo que se 
quer alcançar na ação pedagógica. É um 
ato de investigar a qualidade da apren-
dizagem dos alunos, a fim de identificar 
entraves e se preciso propor soluções 
que possibilitem chegar a resultados 
desejados.O autor ainda reforça que:

A avaliação, em si, é dinâmica e constru-
tiva, e seu objetivo, no caso da prática ed-
ucativa, é dar suporte ao educador (gestor 
da sala de aula), para que aja da forma o mais 
adequada possível tendo em vista a efeti-
va aprendizagem por parte do educando. 

A ação pedagógica produtiva assen-
ta-se sobre o conhecimento da realidade 
da aprendizagem do educando, conhec-
imento esse que subsidia decisões, seja 
para considerar que a aprendizagem já 
está satisfatória, seja para orientá-la, se 
necessário, para a obtenção de um mel-
hor desempenho (LUCKESI, 2011, p.176).

Libâneo (1994) explica que a aval-
iação escolar não pode ser entendida 
como etapa isolada do processo de en-
sino aprendizagem, pois ela é parte in-
tegrante desse processo. Que deve ser 
desenvolvida no decorrer das aulas.

Outro fator levantado pelo autor é a 
necessidade das condições prévias dos 
alunos para iniciar novo objeto de con-
hecimento, para um encaminhamen-
to eficaz do trabalho do professor, para 
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que este siga a direção correta.O mes-
mo autor ressalta que a avaliação é um 
processo constante que deve acontecer 
em diferentes momentos do trabalho. 

A  aferição e a qualificação dos resultados
da aprendizagem no início, ao lon-

go do processo e ao final, tendem di-
agnosticar e vencer dificuldades, cor-
rigir imprecisões e incentivar os 
alunos a se dedicarem aos estudos.

A avaliação deve estar a serviço da 
proposta pedagógica, ela ocupa um lugar 
importante no processo de aprendizagem. 
E segundo Luckesi (2008) o ato de aval-
iar está a serviço do projeto ao qual está 
ligado, ele não sobrevive por si só. Ainda 
em relação à avaliação no contexto es-
colar, Ludke e Sordi (2011) dizem que ela 
deve cumprir os fins educativos que dela 
são esperados, e que seria necessário 
a avaliação perder essa centralidade 
como é apresentada na cena política. 

Se coerente com sua função formativa, 
ganha mais significado político e pedagógi-
co, e que não deve ser discutida de modo 
isolado das demais categorias de trabalho 
escolar, “Quanto mais se quiser a avaliação 
a serviço da aprendizagem, mais atenção 
deverá ser dada ao conjunto da obra, e 
isso envolve uma análise da natureza do 
trabalho pedagógico realizado em sua in-
teireza” (LUDKE; SORDI, 2011, P. 54).

 
FORMAÇÃO DOCENTE
 & EDUCATIVA 

Analisando-se os caminhos percorridos 
pelos professores que foi formado pelas 
instituições educacionais existentes no 
país, percebe-se que os valores transmit-
idos a eles foram os tradicionais, ditados 
pela sociedade que vivia e comandava 
na época. Esta influência permanece por 
muito tempo, tornando-se assim mui-

to difícil mudar a mentalidade do pro-
fessor, a menos que tenha um trabalho 
bem planejado por parte das autoridades 
educacionais (CODY; SIQUEIRA, 2000).

Cody e Siqueira (2000, 
p. 34) ainda afirmam que:

Na verdade, seja no Curso de Peda-
gogia, Magistério ou Instituto Superior, 
a formação dos professores é de suma 
importância e o objetivo é reestruturar 
os cursos para que se concilie melhor 
a teoria pedagógica com os conteúdos. 

Ocorre que o Curso de Pedagogia des-
tina-se a formar o professor, mas lim-
ita-se a estudar teorias da educação. Os 
professores saem com muito preparo 
teórico e pouca prática. Como é possível 
transformar esse professor que valori-
za a teoria em um professor da prática? 

Cody e Siqueira (2000) orientam que 
a formação profissional do professor 
está relacionada numa contínua inter-
penetração entre a teoria e a prática, 
sendo que a teoria está ligada aos prob-
lemas reais postos pela experiência, e a 
ação prática está sendo orientada pela 
teoria.      

  
Pensando na formação docente, Libâ-

neo (1994) acrescenta nossas pesqui-
sas afirmando que a maioria das pessoas 
acredita que o desempenho do profes-
sor na sala de aula depende somente 
da vocação natural ou da experiência 
prática descartando-se a parte teórica. 

Mas quando o professor tem o domínio 
das bases teórico-científicas e técnicas, 
perante as exigências do ensino, se sente 
confiante e seguro a ponto de adquirir base 
para pensar sua prática e aprimorar cada 
vez mais o seu trabalho.     
Ainda falando sobre a formação docente, 
Freire (1996) vem acrescentar nossas in-
formações ressaltando que todo educador 
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brasileiro deve saber que, lutar em favor 
do respeito aos educandos e à educação 
inclui a briga por salários melhores, é um 
dever irrecusável e direito deles também. 
A luta do professor por seus direitos e por 
sua dignidade é um momento importante e 
deve ser entendida como uma prática ética. 

Por esse motivo, o professor deve res-
peito à identidade do aluno. Um dos piores 
males que o poder público vem fazendo 
aos professores no Brasil, historicamente, 
é fazer com que muitos professores, exis-
tencialmente cansados, após tanto desca-
so pela educação pública, se tornem indif-
erentes e acabam cruzando os braços. 

       
Freire (1996, p.71) ainda explica que o 

professor deve respeitar à pessoa do ed-
ucando, à sua timidez, à sua curiosidade, 
e tudo isso exige do professor o cultivo 
da humildade e da tolerância. Não tem 
porque desamar aos educandos, o edu-
cador não pode desgostar da profissão. 

A luta deve ser política, consciente, 
crítica e organizada contra os ofensores. 
É aceitável que o professor abandone 
a sala de aula se estiver cansado, o que 
não é possível é, ficando nela, evitá-la 
com desprezo de si mesmo e dos edu-
candos. “está, a omissão do professor 
em nome do respeito ao aluno, talvez 
seja a melhor maneira de desrespeitá-lo”.

 

O mesmo autor ressalta que o profes-
sor deve se por diante dos seus alunos da 
forma que ele é, revelando a sua maneira 
de ser, de pensar politicamente. O profes-
sor deve se preocupar em estar sempre 
cumprindo o que diz entre o que parece 
ser e o que realmente é. Se um aluno lhe 
perguntar algo que ainda não sabe ou não 
tem lembrança, é melhor que não minta 
e nem mesmo diga uma resposta fal-
sa, prefira pesquisarem juntos.  
       

Freire (2009) salienta que a prática ed-
ucativa é algo muito sério, lidamos com 
pessoas, crianças, adolescentes e adul-
tos, fazemos parte da sua formação, 
e estamos completamente a eles liga-
dos no seu processo de conhecimento. 

O professor pode, com sua irrespons-
abilidade e má formação, contribuir para 
o fracasso do aluno, mas também pode 
contribuir para que o aluno seja presença 
marcante no mundo se com responsabili-
dade preparar-se e ter gosto pelo ensino. 

O autor ainda ensina que é vivendo e su-
perando os deslizes e as dificuldades, que 
o professor contribui para imaginar e criar 
uma escola feliz e alegre. O professor amo-
roso, humilde, corajoso, tolerante, compe-
tente, com capacidade para decidir, seguro 
de si, ético, justo, preso entre a paciência 
e a impaciência colabora para que a esco-
la seja aventureira, para que não seja uma 
escola que tenha medo de arriscar, a esco-
la que apaixonadamente diz sim à vida. 

Segundo o autor o educador deve dar 
aos educandos vários testemunhos e ex-
emplos, o que diz é preciso ser cumprido, 
não se pode exigir certo comportamen-
to do aluno se o próprio educador não 
cumpre. Quando o educador assume o 
processo de testemunho, os educandos, 
pouco a pouco, vão assumindo também.

O autor ainda ensina que o profes-
sor progressista tem muito que en-
sinar aos educandos, junto com os 
conteúdos programáticos, o educa-
dor pode falar em sala de aula sobre 
variados temas social e sobre valores. 

Para isso o professor deve conhecer a 
realidade em que vive os alunos p a r a 
que tenha acesso à maneira como pens-
am e assim perceber o que sabem e o que 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

133

não sabem. Nada disso é fácil, mas é pre-
ciso contribuir para a transformação da 
sociedade brasileira. A tarefa do professor 
exige compromisso e solidariedade em 
favor da superação das injustiças soci-
ais.       

Ainda em relação à formação docen-
te, Cordeiro (2009) afirma que os pro-
fessores, desde a sua formação docente, 
devem pesquisar, questionar e estudar 
sobre situações ligadas à disciplina ou in-
disciplina. No momento do estágio, de-
vem-se observar as situações de aula, 
analisar os diversos relatos feitos por pro-
fessores em situação de aula.   
       

O autor explica que ser professor, tra-
ta-se de uma profissão de grande impor-
tante na prática social, embora no Brasil, 
isso quase nunca se expressa, se basearmos 
na remuneração recebida pelo professor. 
A demais coisa que se precisa saber para 
exercer a docência será de fato construída 
durante o próprio exercício profissional.

Ainda falando sobre a formação do-
cente, Setton (2010) salienta que a com-
petência do professor deve ser movida 
no sentido de incentivar a aprendizagem 
e o pensamento do aluno, sua partici-
pação será a de acompanhar e administrar 
o processo de aprendizagem. A propos-
ta é que seja um aprendizado contínuo.

PRÁTICAS EDUCACIONAIS, 
DIDÁTICA, APRENDIZAGEM E 
AVALIAÇÃO

 Pensando na avaliação a serviço da 
aprendizagem, e levando em consid-
eração o trabalho pedagógico em sua 
inteireza não podemos deixar de faz-
er algumas reflexões sobre a didática. 

Cody e Siqueira (2000, grifo nosso) 
afirmam que a didática é a mediação en-
tre a teoria científica da educação es-
colar e a prática docente. Ela age como 

ponte entre “o quê ensinar” e “como 
fazer” do processo pedagógico. 

Os autores ainda afirmam que o profes-
sor faz o uso da didática para planejar suas 
aulas, de forma que se tornem dinâmi-
cas e interessantes, assim a possibilidade 
é de que os alunos aprendam melhor:

É importante aprender a planejar. O 
preparo de uma aula é de suma importân-
cia para que o professor consiga ensinar. É 
preciso levar em consideração a clientela, 
conhecer a cultura das crianças e da escola. 
Havendo sintonia com as necessidades da 
clientela, o professor poderá ensinar a sua 
matéria (CODY; SIQUEIRA, 2000, p. 74). 

Os mesmos autores salientam que já está 
na hora do professor parar de ensinar as 
crianças somente a ler, escrever e contar. O 
professor do futuro deve adotar uma pos-
tura que leve seus alunos a criticar, refletir 
e participar mais, mas para isso, o educador 
precisa começar a atuar, refletir, criticar e 
se atualizar, e perceber as diferenças entre 
seus alunos para melhor compreendê-los. 

Os autores ainda explicam que quan-
do o aluno conhece a verdade que está 
por trás dos fatos ele compreende mel-
hor, questiona e reflete com mais sabe-
doria, sobre tudo e todos, até mesmo 
sobre o próprio professor, por isso a im-
portância do professor estar embasado 
em informações concretas, caso contrário, 
dificilmente convencerá seus alunos.

            

É preciso que o professor escolha os 
melhores recursos para ensinar cada 
matéria: As mudanças que ocorrem ao 
redor do Brasil afetem o próprio país; de 
forma especial no terceiro milênio, épo-
ca de globalização. Se o mundo muda, a 
educação deve mudar e a formação do 
professor também. Renovar é preciso 
para se poder enfrentar os desafios do 
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amanhã (CODY; SIQUEIRA, 2000, p. 86). 

Os autores ainda afirmam que o profes-
sor deve estar sempre atualizado, pois, a 
alfabetização está nas telas da internet, 
sendo usados também para pesquisas e 
para comunicação entre os professores, os 
alunos, professores e alunos através do cor-
reio eletrônico. Os televisores são dispos-
itivos de aprendizagem, existem também 
bibliotecas eletrônicas, vídeos, softwares, 
áudio livros, rádio, impressos (jornais, 
revistas, panfletos etc.), hardware etc.

É preciso que o professor conheça e 
faça uso dos recursos tecnológicos como 
auxiliares na tarefa de ensinar. Todos os re-
cursos já citados só auxiliam na aprendiza-
gem se receberem vida com a iniciativa do 
professor (CODY; SIQUEIRA, 2000). 

 
Ainda falando sobre a formação docen-

te e a didática, Freire (1996) afirma que um 
educador popular não pode negar o dever 
de reforçar a capacidade critica do educan-
do, sua curiosidade, sua independência. 

O educador deve trabalhar com o 
educando a rigorosidade de encon-
trar o caminho para aproximar-se dos 
objetos cognoscíveis, mas para isso, 
ambos devem ser criadores, inqui-
etos, curiosos, humildes e persistentes. 

Quando ocorre a verdadeira aprendiza-
gem, os educandos vão se transformando 
em reais sujeitos da construção do saber 
que foi ensinado. Faz parte de a tarefa do-
cente ensinar os conteúdos programados, 
mas principalmente ensinar a pensar certo: 

O professor que pensa certo deixa trans-
parecer aos educandos que uma das boni-
tezas de nossa maneira de estar no mun-
do e com o mundo, como seres históricos, 
é a capacidade de, intervindo no mundo, 
conhecer no mundo. Mas, histórico como 
nós, o nosso conhecimento do mundo 

tem historicidade. Ao ser produzido, o 
conhecimento novo supera outro que an-
tes foi novo e se fez velho e se “dispõe” 
a ser ultrapassado por outro amanhã. 

Daí que seja tão fundamental conhecer 
o conhecimento existente quanto sa-
ber que estamos abertos e aptos à pro-
dução do conhecimento ainda não exis-
tente (FREIRE, 1996, p.28, grifo do autor).

O mesmo autor ressalta que é impor-
tante que o professor e o aluno saibam que 
a postura deles é dialógica, aberta, curio-
sa, indagadora e não passiva, como se não 
tivessem reação enquanto um fala e o out-
ro ouve. O importante é que o professor 
e os alunos se assumam epistemologica-
mente curiosos.Freire (1996, p.22) explica 
que o formando, desde que inicia a sua ex-
periência formadora deve também assum-
ir-se como sujeito de produção do saber e 
deve convencer-se definitivamente de que 
“ensinar não é transferir conhecimento, 
mas criar as possibilidades para a sua pro-
dução ou a sua construção”.   

 O autor ainda explica que se o aluno 
aceita que o formador (professor) é o su-
jeito em relação e o aluno é o objeto que 
será formado por ele, é como se o aluno 
fosse um paciente que recebe os conhe-
cimentos acumulados pelo sujeito que 
sabe e que são transferidos ao aluno. 
Compreende-se então que futuramente 
o aluno será um falso sujeito da formação 
do futuro objeto do seu ato formador. 

Freire (1996, p.23) deixa claro que, “em-
bora diferentes entre si, quem forma se 
forma e re-forma ao formar e quem é for-
mado forma-se e forma ao ser formado”. 
É nesse sentido que formar alguém não é 
simplesmente transferir conhecimentos e 
nem mesmo é a ação onde um criador dá 
forma ou alma a um corpo indeciso e aco-
modado. Não existe docência (quem ensi-
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na) sem discência (quem aprende), ambos 
não se reduzem em condição de objeto:

Quem ensina aprende ao ensinar e 
quem aprende ensina ao aprender. Quem 
ensina, ensina alguma coisa a alguém. É 
por isso que, do ponto de vista gramati-
cal, o verbo ensinar é um verbo transiti-
vo-relativo. Verbo que pede um objeto 
direto – alguma coisa – e um objeto in-
direto – a alguém (FREIRE, 1996, p.23). 

O autor ainda afirma que o educan-
do mesmo subordinado pela educação 
bancária, mantém vivo em si o gosto da 
rebeldia, aguçando sua curiosidade, cu-
riosidade que não foi saciada com o 
efeito negativo do ensinar, e estimulando 
sua capacidade de arriscar-se e aventu-
rar-se, fazendo se sentir, de certa forma 
imune ao poder opressivo do bancarismo. 

Cordeiro (2009) ainda traz que é mui-
to importante que as aulas sejam bem es-
truturadas, planejadas didaticamente, que 
esteja claro o que vai ser abordado e tra-
balhado no momento e quais os objetivos 
pretendidos em determinadas atividades.
Para uma boa organização do ensino é 
preciso, entre outros, um bom plano de 
aula. É no plano de aula que devem es-
tar determinados os objetivos, os con-
teúdos, os métodos e os procedimentos 
de como conduzir a aula. O autor expli-
ca que a avaliação do rendimento esco-
lar dos alunos pode servir como estímu-
lo para a aprendizagem (LIB NEO, 1994).

O autor ainda ressalta que não é sufici-
ente dizer que os alunos precisam domi-
nar os conhecimentos, é necessário dizer 
como fazê-lo, isto é, investigar objetivos e 
métodos seguros e eficazes para a assimi-
lação dos conhecimentos. Esta é função da 
Didática, ao estudar o processo do ensino.

aliações instrumentalizadas, mas tam-
bão como sua constituinte, que é um 
aspecto determinante na prática ped-
agógica, que utilizada de forma corre-
ta possibilita uma melhor aprendiza-
gem por parte dos alunos. Uma teia de 
relações que vão definindo a docência.
Os autores reforçam não existir receitas 
prontas frente às problemáticas apresenta-
das, porém ponderam em algumas atitudes 
que podem trazer resultados satisfatórios.
Dessa forma um bom plano de aula, uma 
avaliação bem aplicada e um professor 
bem formado fazem toda a diferença. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

  Pelo que foi apresentado foi possível 
refletir sobre questões importantes que 
permeiam o ambiente escolar: avaliação, 
didática e aprendizagem.Obtivemos 
contribuições significativas de alguns au-
tores que trouxeram à tona vários signifi-
cados da avaliação no contexto escolar, 
avaliação como parte indispensável do 
processo de ensino aprendizagem, que 
deve ser dinâmica e construtiva, acon-
tecer em diversos momentos e de difer-
entes formas. Pensando sempre em uma 
avaliação a serviço da aprendizagem.

Podemos dizer que toda avaliação 
instituída exige um dispositivo elab-
orado, que seria o objeto que vou usar 
para observar o aluno, mas o profis-
sional que busca colocar a avaliação 
a serviço da aprendizagem de seus 
alunos, tem o dever de compreender 
como se pode efetuar esse trabalho. 

O professor, por questões burocráti-
cas, tem que fazer avaliações instrumen-
talizadas, mas também pode construir 
um dispositivo que esteja a serviço da 
ambição de uma avaliação formativa, que 
não tem como pressuposto a punição ou 
premiação, seleção ou exclusão, que não 
vem para rotular os alunos entre bons e 
ruins. Felizmente esse modelo de aval-
iação ficou ultrapassado e, atualmente, a 
avaliação é vista como um dos mais im-
portantes recursos à disposição dos do-
centes para se alcançar o principal obje-
tivo que é o sucesso escolar dos alunos.

Esse estudo ressaltou ainda que por 
meio da didática, nos é possível conhecer 
as diferentes abordagens em que ocorre 
o processo de ensino e aprendizagem. A 
didática é fundamental para o educador, 
uma vez que dentre os seus componen-
tes está à avaliação como sua consti-
tuinte, que é um aspecto determinante 
na prática pedagógica, que utilizada de 

forma correta possibilita uma melhor apren-
dizagem por parte dos alunos. Uma teia 
de relações que vão definindo a docência.

Os autores reforçam não existir receitas 
prontas frente às problemáticas apresenta-
das, porém ponderam em algumas atitudes 
que podem trazer resultados satisfatórios.
Dessa forma um bom plano de aula, uma 
avaliação bem aplicada e um professor 
bem formado fazem toda a diferença. 
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DISCIPLINA   E  INDISCIPLINA  NA  AULA

RESUMO: Este trabalho visa esclarecer e compreender os fatos que geram a indisciplina no 
ambiente escolar. A pesquisa aborda diversas razões e causas presentes na atividade edu-
cacional como os fatores psicológicos, sociais, pedagógicos. Apresentando estratégias para 
combater esse problema educacional. Diante da realidade de violência praticada nas escolas, 
se faz necessário a elaboração de um projeto de intervenção com o objetivo de combater e 
diminuir os índices de falta de disciplina. O envolvimento da família também se faz necessário, 
sendo uma ação conjunta por meio da parceria escola/família/sociedade, pois os alunos pre-
cisam de princípios, e não só de regras. A escola deve investir em formação ética no convívio 
entre alunos, professores e funcionários para vencer a indisciplina, deve desenvolver o papel 
de proporcionar espaços de construções de conhecimentos significativos no processo de en-
sinar e aprender, neste sentido, a pesquisa possibilitou refletir juntamente com professores 
e pedagogos sobre as práticas desenvolvidas na sala de aula, centrando-se na organização e 
replanejamento de atividades em sala de aula, para tentar solucionar e minimizar as causas 
e consequências geradas pela indisciplina na referida sala, pois observou-se que a indiscipli-
na decorre de limitações que estão desafiando a práxis pedagógica da comunidade escolar.

Palavras-Chave: Disciplina; Indisciplina; Professor.
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INTRODUÇÃO

O trabalho proposto tem a finalidade 
de compreender os aspectos da discipli-
na e indisciplina em sala de aula, apre-
sentando os fatores que contribuem para 
essa questão no processo educacional. 

A pesquisa aborda as consequências 
dessa prática que interfere no processo 
pedagógico, destacando a responsabil-
idade do professor na questão da disci-
plina e indisciplina na aula. Agressões, 
humilhação, ausência de limites. 

 em cada dez educadores reclamam 
que as salas de aula estão cada vez mais 
incivilizadas e que é preciso dar um bas-
ta. Para resolver o problema, nove entre 
dez escolas recorrem a regras de con-
trole e punição. “É legítimo, mas é pouco. 

É preciso criar uma lei para coibir 
algo que o bom senso por si só deve-
ria banir?”, questiona Yves de La Taille, 
professor do Instituto de Psicologia da 
Universidade de São Paulo. Em uma entrev-
ista a Revista Nova Escola de 2008, p. 26.

Observa-se ainda, que esse comporta-
mento chamado de indisciplina, pode ser 
gerado também pelo próprio professor, 
quando o mesmo não consegue despertar 
o interesse dos alunos com aulas diferen-
ciadas, utilizando como regra única em sala 
de aula o giz e o quadro negro, além de aulas 
simplesmente expositivas e não dialogadas.

Ainda, se isso não fosse suficiente, ain-
da tem-se situações de autoritarismo, 
que faz com que o aluno sinta-se oprim-
ido ou revoltado, e, venha a desafiar o 
professor, mantendo tumultos em sala 
de aula e enfrentamentos com o mesmo.

Em contrapartida, as ações que rev-
elam a indisciplina do aluno podem des-
encadear o comprometimento do de-
sempenho escolar, pois os mesmos não 
se sentem estimulados na assimilação 
dos conhecimentos, causando prejuízos 
na aprendizagem, portanto reafirma-se 
a importância de discutir este tema, ob-
jetivando conhecer e compreender suas 
causas, bem como buscar alternativas 
capazes, para que a ação docente possa 
inibir comportamentos indisciplinados a 
partir de sólida fundamentação teórica.

DISCIPLINA & INDISCIPLINA

A relação entre disciplina e indisci-
plina na educação é uma problemáti-
ca muito conhecida, e há a necessidade 
de ser ter um olhar abrangente, pois as 
causas e os dilemas estão presentes no 
cotidiano e na atividade educacional.

 

Segundo (TAILLE APUD AQUINO, 
1996, p.8.), a disciplina é um conjunto 
das obrigações, submissão a uma regra e 
aceitação de certas restrições; Portanto 
para ele , indisciplina nada mais é do que 
a transgressão e negação das obrigações 
e regras impostas ou a falta de limites. 

Para (TAILLE APUD AQUINO, 1996, 
p. 9.), a indisciplina poderá se traduzir 
como revolta contra estas regras ou nor-
mas, sendo vista como forma de desobe-
diência atrevida e grosseira; porém 
quando a indisciplina se dá pelo descon-
hecimento destas regras e normas, tra-
duz-se pelo caos dos comportamen-
tos e pela desorganização das relações.
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O tema sobre disciplina remete à dis-
cussão sobre a própria natureza humana. Se-
gundo (TAILLE APUD AQUINO, 1996, p. 10.)

Kant analisa a disciplina como forma 
de educar o homem, pois para ele a dis-
ciplina vai além do ensinar a ter bons 
modos, é necessária não para fazer com 
que as crianças fiquem paradas e qui-
etas em suas cadeiras, mas para que 
ocorra o bom funcionamento da escola. 

As relações de diálogo e as movi-
mentações na sala de aula não são em-
pecilhos para alfabetizar, entretanto 
não se conseguiria humanizar, ou seja, 
sem disciplina a criança não teria con-
trole sobre seus afetos e impulsos. 

Tanto para Kant como Alain e 
Durkheim defensores firmes do ensi-
no dito tradicional acreditam que man-
ifestações ou atos de indisciplina com-
prometem o futuro da humanidade.

Para TAILLE (APUD AQUINO,1996, 
p. 11), contra Kant, autores como Piag-
et confiam numa “autodisciplina” não 
imposta de fora para dentro, mas uma 
busca pessoal de equilíbrio que re-
sulta numa disciplina mais estável.

Portanto, pode-se relacionar a questão 
da indisciplina e o sentimento de vergonha, 
que se origina no julgamento feito pelo outro. 

Então pode se dizer que a indiscipli-
na é um problema moral, mas depende 
do que se entende por indisciplina, pois 
TAILLE menciona três definições, sen-
do a primeira como falta de autodisci-
plina, a segunda associada a desobe-
diência e a terceira como desrespeito, 
sendo essa sim, uma questão moral.

A  vergonha pura não é o sentimen-
to de ser tal ou tal objeto repreensível, 
mas em geral de ser um objeto; isto é 
de me reconhecer neste ser decaído, de-
pendente e imóvel que sou para outrem. 
(SARTRE apud AQUINO, 1996, p. 11).

 Quando a “vergonha pura” passa a se 
associar ao juízo de valor é natural que 
busque ter para si valores positivos e boa 
imagem. há uma relação entre vergonha 
moral e a indisciplina em sala de aula, pois 
toda moral pede disciplina, nem todo alu-
no que segue as normas escolares é um 
exemplo de virtudes ele simplesmente não 
transgride às regras por medo do castigo. 

Na relação entre o poder e indisci-
plina existe uma ambiguidade, pois o 
poder é disciplinar, no entanto, pode-
se considerar a indisciplina como con-
sequência da imposição do poder.

CAUSAS

A indisciplina escolar tem sido o tema 
de inúmeras discussões no meio educa-
cional. É um fenômeno que não se lim-
ita apenas a alguma classe social, faixa 
etária, gênero ou cultura específica.

 Sendo assunto de diversas investi-
gações devido a sua propagação nas es-
colas apresentar um crescimento alarman-
te. Segundo os professores, a indisciplina 
tem sido um dos problemas mais difíceis 
de se combater no sistema educacional.
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Temos acompanhado o alarmante au-
mento de casos registrados acerca do 
aumento da violência em nossas es-
colas, fato este anunciado por diver-
sos meios de comunicação, o que con-
tribui para gerar um clima de angústia 
e insatisfação no ambiente escolar.

 A indisciplina leva à violência e surge 
quando ocorre o não cumprimento das re-
gras impostas e normas sociais estabelecida. 

Refletir sobre suas causas, consequên-
cias e caminhar para a mudança envolve 
a participação dos diversos segmentos: 
pais, alunos, professores, equipe ped-
agógica, funcionários e comunidade. 

Precisamos ter clareza da parcela de re-
sponsabilidades de todos, o professor não 
pode ser o único culpado nesse processo; 
envolvendo todos na discussão e no en-
frentamento do problema, podemos evitar 
a transferência de responsabilidades. (VA-
GULA, RAMPAZZO e STEINLE, 2009, p.84)

Pesquisas feitas sobre a relação profes-
sor-aluno, partindo de uma análise pro-
gressista incriminam os professores. Se-
gundo Guirado ( AQUINO, 1996, p.69), 
afirma como autoritários, como braços 
do Estado na perpetuação da ordem 
burguesa, como mandatários quase irre-
cuperáveis das instituições educativas.

Ao analisar o contexto educacional de 
nossos dias, percebe-se que as situações 
indisciplinares em sala de aula torna-se a 
cada dia um desafio constante aos pro-
fessores, e de acordo com Aquino (1996, 
p.96), a indisciplina vem “evoluindo” no 
ambiente escolar, se apresentando sob di-
versos aspectos, tais como: por meio de 
expressões, de comportamentos silencio-
sos e/ou de revolta. 

Observa-se que a ação indisciplinada 
pode ter como fator desencadeante fa-
tos isolados ou de forma geral como uma 
negação da proposta pedagógica da insti-
tuição e das regras de convivência, mes-
mo acordadas no âmbito coletivo da esco-
la.                                                                                                                                          

O convívio em sociedade pressupõe 
a criação e cumprimentos de regras, e a 
escola por sua vez, necessita de regras 
para que ocorra seu funcionamento e 
a convivência entre pessoas diferentes 
que nela atuam, ou seja, as regras se tor-
nam necessárias para o convívio social. 

É preciso lembrar que criar cidadãos 
éticos é uma responsabilidade de 
toda a sociedade e suas instituições. 

A família, por exemplo, desem-
penha uma função muito importante 
até o fim da adolescência, enquan-
to tem algum poder sobre os filhos. 

E por sua vez, a escola, na medida que 
apresenta experiências de convívio difer-
entes das que existem no ambiente famil-
iar, pois se deixo meu quarto bagunçado, o 
problema é meu, mas se deixo uma classe 
bagunçada, o problema não é só meu.

A família é o primeiro contexto de so-
cialização, as atitudes práticas e a edu-
cação dos pais interferem no desenvolvi-
mento individual e por consequência influi 
no comportamento da criança na escola.

Segundo Rego ( APUD AQUINO, 1996, 
p. 96), o problema da (in) disciplina não deve 
ser encarado como alheio a família nem 
tampouco à escola, já que, na sociedade, 
elas são as principais agências educativas.
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A falta de estrutura familiar é um dos 
fatores de indisciplina na escola. An-
tes de qualquer julgamento em relação 
ao fato, se faz necessário avaliar todo o 
contexto em que a criança está exposta. 

Quando é submetido a situações que 
o incomode, o aluno reage com mau 
comportamento, muitas vezes demon-
strando estresse. Isso ocorre porque 
ele está começando a desenvolver sua 
personalidade através da expressão 
de suas escolhas ou sentimentos. 

Esses comportamentos in-
dicam contestação a regras ou 
limites impostos pelos adultos.

 

Para Estrela ( 2002, p. 88), afirma que 
o professor tem um papel de funda-
mental importância na prática da dis-
ciplina e indisciplina, pois o professor 
é um formador de ideias e opiniões.

O comportamento indisciplinado tem 
relação direta com aspectos associa-
dos à prática pedagógica desenvolvida , 
por exemplo, propostas curriculares que 
subestimem a capacidade do aluno, or-
ganização do espaço da sala de aula, do 
tempo para realização das atividades e o 
professor como único detentor do saber.

Estrela (2002, p. 85.) mostra que tra-
balhos de pesquisas realizados por Dawoud 
relatam diferenças de opiniões entre pro-
fessores e alunos. Os professores tendem 
atribuir as questões de indisciplina a car-
acterísticas psicológicas do aluno e ao 
meio familiar, e os alunos atribuem grande 
parte da responsabilidade ao professor.

A culpabilização da sociedade e da es-
cola é reforçada pelos resultados das in-
vestigações  sociológicas, para Durkheim, 
(APUD ESTRELA, 2002, p. 86.) “ a dis-
ciplina é a moral da classe, como a mor-
al propriamente dita é a disciplina do 
corpo social”, desta forma o professor é 
visto como um facilitador da indiscipli-
na do aluno, neste caso a indisciplina é 
vista como desvio à regra estabelecida.

A dificuldade dos professores na 
atualidade em relação à indiscipli-
na, está relacionada a uma didáti-
ca monótona, fazendo com que os 
alunos percam o interesse em estudar. 

O resultado disso é uma turma de estu-
dantes entediados, ansiosos, desatentos, 
barulhentos, brincalhões e com conversas 
paralelas. Necessitando de um estímulo que 
os mobilizem a se interessar novamente pe-
los conteúdos ministrados pelo professor.

CONSEQUÊNCIAS
            
Os efeitos da indisciplina sobre o pro-

fessor provocam a diminuição da au-
to-estima pessoal, sentimentos de frus-
tração e desânimo. O desgaste provocado 
por desordens e problemas de agressão 
física aos professores só reforçam 
esse desejo de abandonar a profissão.

             

Outra consequência é o baixo rendimen-
to escolar, devido a interrupções durante 
as aulas. O barulho de conversas paralelas 
e fora do contexto dos conteúdos, caus-
ando um tormento no processo de apren-
dizagem, e transformam a sala de aula em 
um ambiente desconfortável, desagradável 
e desfavorável para o aprendizado.
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A violência e a indisciplina que ocorre 
no interior de nossas escolas interfere 
de forma significativa na qualidade e no 
aprendizado dos alunos, a aula é inter-
rompida em diversos momentos, prej-
udicando o rendimento de todos, sem 
contar o tempo que o professor perde 
para resolver os conflitos e dar encamin-
hamentos para a orientação educacional. 

Sabemos que muitos professores 
não estão recebendo formação ad-
equada para isso. (VAGULA, RAM-
PAZZO e STEINLE, 2009, p.84)

                
 Um fator de risco resultante da indis-

ciplina é a violência. Esta violência pode 
ocorrer entre os próprios alunos, como 
também entre funcionários e aluno. 

A disciplina é a fonte para a realização 
pessoal e profissional. Quando há ausência 
dela, surge como resultados o desrespeito, 
as agressões físicas e verbais, o bullying.

                

Xingar, apelidar, amedrontar, bater, ferir, 
roubar, entre outras, são atitudes violen-
tas que um aluno indisciplinado apresenta 
contra outros alunos e professores. Tais ati-
tudes já não podem  ser consideradas como 
meras atitudes de imaturidade ou brinca-
deiras, pois ferem o direito do próximo.

SOLUÇÕES
          
  A escola e a família em parceria podem 

unir forças para minimizar e combater as 
consequências causadas pela indisciplina. 
O professor deve estar atento aos sinais 
emitidos pelos alunos e pode buscar meios 
para que essa barreira possa ser destruída.

Sabe-se da importância do entendi-
mento global do aluno em formação para 
o trabalho em prol de um desenvolvi-
mento satisfatório em termos emocio-
nais, cognitivos, pedagógicos e sociais. 

A criança passa grande parte de sua 
vida na escola e lá desenvolve e demon-
stra muitas de suas habilidades e lim-
itações. É provável que fragilidades 
emocionais fiquem à mostra na escola. 

É comum que problemas externos 
à classe enfrentados pela criança in-
terfiram em seu rendimento escolar 
cabendo ao professor, quando pos-
sível, detectar e denunciar que algo 
não está bem. (ARAMAN, 2009, p.145)

 
O professor deve ministrar a aula de 

forma atraentes, por meio de metodolo-
gias inovadoras e criativas. Sempre bus-
car o aperfeiçoamento, o replanejamento, 
a formação continuada, a especialização. 
Visando melhorar o trabalho docen-
te e atingir os objetivos educacionais.

            

 bem planejadas, o planejamento an-
tecipado e bem elaborado,  traz mo-
mentos agradáveis para e o profes-
sor  sofre menos com os problemas 
de mau comportamento dos alunos. 

  É inadmissível uma prática docen-
te voltada a improvisação, pois dese-
stimula o interesse pelo aprendizado.
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Quando o professor procura estudar 
mais sobre o processo de desenvolvimento 
humano, com certeza terá mais facilidade 
no momento de elaborar seu plano de aula, 
buscando sempre adequar seus conteú-
dos e metodologia a faixa etária da turma.

 Libâneo traz as principais funções de um 
planejamento escolar e a sua importância:

 

1) esclarece sobre princípios, dire-
trizes e procedimentos do trabalho do-
cente, articulando as atividades da 
escola e as exigências do contexto; 

2) estabelece o posicionamento fi-
losófico, político-pedagógico e profis-
sional e relacionado com as ações a ser-
em realizadas na escola e na sala de aula; 

3) pretende garantir a racionalização, 
organização e coordenação do trabalho 
docente, voltado para um ensino de qual-
idade, evitando a improvisação e a rotina; 

4) define objetivos, conteúdos e mét-
odos a partir do contexto social, de 
modo a contemplar a comunidade e 
os alunos nas suas individualidades; 

5) mantém a unidade e a coerência 
do trabalho pedagógico, relacionando 
com o plano de ensino do professor, re-
spondendo para que ensinar (objetivos), 
o que ensinar (conteúdos), a quem en-
sinar (público-alvo), como ensinar (met-
odologias) e como avaliar (avaliação); 

6) atualiza os conteúdos do plano, quan-
do necessári

7) facilita o planejamento das aulas. 
(1994, apud FERROATO, RAMPAZZO et 
al., 2014, p.118).

Muitos educadores trabalham re-
gras de convivência com a turma em 
suas aulas por meio de combinados, 
discutindo normas coletivamente.

             
Para TAILLE (REVISTA NOVA ESCO-

LA, 2008, p. 28.) para que um combi-
nado seja efetivamente aceito, é pre-
ciso prestar atenção a três aspectos. 
Primeiro, é necessário que os princípios 
inspiradores norteiamnorteiem o acordo 
e sejam explicitamente colocados, não 
fiquem apenas implícitos para a turma. 

Aliás, o segundo ponto importante: 
deve-se evitar ao máximo que os combina-
dos se dêem por votação, pois é preferível 
procurar o consenso, que por sua vez, 
desenvolve a prática de escutar o outro. 

Portanto, se o grupo passa para a 
votação, elimina-se uma etapa valiosa 
que poderia ser dedicada ao diálogo. Na 
votação não há diálogo, pois a votação 
é poder: se eu tenho mais votos que 
você, você perde e eu ganho. E em ter-
ceiro lugar , o professor nãonãqo pode 
abrir mão de seu papel de autoridade.

O caminho para chegar lá passa pela for-
mação ética-não necessariamente como 
conteúdo didático, mas principalmente 
no convívio diário dentro da instituição.

A dimensão moral da criança tem de 
ser trabalhada desde a pré-escola e se 
estender por toda a trajetória do aluno. 
O trabalho pode ser feito de forma sim-
ples ou sofisticada, não importa, o que 
a escola não pode é silenciar. Décadas 
atrás, tiraram a disciplina Educação Mor-
al e Cívica do currículo, por ter ligação 
com a ditadura militar, mas o proble-
ma é que não colocaram nada no lugar. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Dos objetivos da educação é auxiliar 
o sujeito na construção de sua identi-
dade e torná-lo apto ao convívio social, 
esse convívio só é capaz quando o in-
divíduo se adapta as normas da sociedade. 

Taille defende que a escola ajude a for-
mar pessoas capazes de resolver conflitos 
coletivamente, pautadas pelo respeito a 
princípios discutidos pela comunidade. 
O caminho para chegar lá passa pela for-
mação ética-não necessariamente como 
conteúdo didático, mas principalmente 
no convívio diário dentro da instituição.

A dimensão moral da criança tem de 
ser trabalhada desde a pré-escola e se 
estender por toda a trajetória do alu-
no. O trabalho pode ser feito de for-
ma simples ou sofisticada, não impor-
ta, o que a escola não pode é silenciar. 

Décadas atrás, tiraram a disciplina Edu-
cação Moral e Cívica do currículo, por ter 
ligação com a ditadura militar, mas o prob-
lema é que não colocaram nada no lugar. 
Moral, ética e cidadaniacidadadania  se 
aprendem, não são  coisas espontâneas. 

Portanto, a disciplina é o conjunto das 
obrigações, sendo vista como uma forma 
de educar e controlar os impulsos do ser 
humano, e a indisciplina é a negação das 
regras e obrigações impostas que atinge 
de forma negativa a prática pedagógica e a 
convivência do indivíduo com o meio social.

Moral, ética e cidadaniacidadadania  se 
aprendem, não são  coisas espontâneas. 
Portanto, a disciplina é o conjunto das 
obrigações, sendo vista como uma forma 
de educar e controlar os impulsos do ser 
humano, e a indisciplina é a negação das 
regras e obrigações impostas que atinge 
de forma negativa a prática pedagógica e a 
convivência do indivíduo com o meio social.

Verificou-se que as causas da indiscipli-
na podem ser geradas por vários aspec-
tos, estigmatizando as das conseqüências 
negativas isso se deve a uma aprendiza-
gem insatisfatória, bem como traz várias 
conseqüências como: a exclusão, baixo 
rendimento até mesmo o abandono, 
a repetência e a distorções de idade. 

          

A sociedade atual caminha para o desca-
so, e a educação das crianças é o principal 
meio de tentarmos minimizar os impac-
tos causados pela indisciplina. O cuida-
do com as novas gerações, um olhar mais 
atento para as suas necessidades se faz 
necessário na busca de um futuro melhor.
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Verificou-se que as causas da indiscipli-
na podem ser geradas por vários aspec-
tos, estigmatizando as das conseqüências 
negativas isso se deve a uma aprendiza-
gem insatisfatória, bem como traz várias 
conseqüências como: a exclusão, baixo 
rendimento até mesmo o abandono, 
a repetência e a distorções de idade. 

      

A sociedade atual caminha para o desca-
so, e a educação das crianças é o principal 
meio de tentarmos minimizar os impac-
tos causados pela indisciplina. O cuida-
do com as novas gerações, um olhar mais 
atento para as suas necessidades se faz 
necessário na busca de um futuro melhor.
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A INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Nos dias atuais pode-se ver que o confronto de idéias opostas sobre o tema in-
clusão vem crescendo a cada dia com os defensores da educação especial Este trabalho tem 
por objetivo mostrar as diversas maneiras de inclusão de crianças com deficiência no ensino 
regular, e mostrando algumas estratégias para serem seguidas para que diminuam as resistên-
cias de professores e escolas. Sabe-se que a inclusão não é impossível, porém ainda encontra-
mos muita resistência e grandes obstáculos que precisam serem superados. 

Palavras-Chave: Inclusão. Educação. Conceito. Escola.
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INTRODUÇÃO

       
A inclusão é entendida como o proporcionamento de educação às pes-

soas portadoras de distúrbio de aprendizagem ou de necessidades ed-
ucacionais especiais no sistema de ensino em todos os seus níveis.

      

 Hoje em dia a inclusão nas escolas de ensino regular tornou-se um enorme desafio 
devido o fato das escolas terem que se moldarem à escola comum aos alunos portado-
res de necessidades educacionais especiais, para que recebam, sem qualquer tipo de 
exclusão, o estímulo e o incentivo necessários para que tenham uma educação eficaz.

       

Acredita-se que no Brasil uma média de 15 milhões de pessoas possuam algum 
tipo de necessidade. Sabe-se que essas necessidades especiais podem ser de di-
versos tipos como: deficiências múltiplas, auditivas, física, mental, visual ou con-
duta. Sabe-se ainda que neste universo pelo menos, noventa por cento são de 
crianças, na educação básica as que sofram com algum tipo de dificuldade de 
aprendizagem relacionada à linguagem: dislexia, disgrafia e também a disortografia.  

        

Entre todas as todos os tipos de necessidades especiais acredi-
ta-se que a dislexia seja a de maior freqüência na educação e mereça 
uma atenção especial tanto pela direção quanto pelos professores.

       

A dislexia é considerada como a incapacidade parcial da criança ler compreendendo 
o que se lê mesmo a criança tendo uma inteligência, uma audição ou visão normais.

       

Estudos mostram que dislexia é uma dificuldade de aprendizagem de ori-
gem neurológica. Ela caracteriza-se pela dificuldade que a criança ou adulto tem 
no conhecimento correto da leitura ou pela dificuldade na habilidade de decod-
ificar ou soletrar. Todas essas dificuldades resultam no componente fonológi-
co da linguagem que é inesperado em relação a outras habilidades cognitivas.

       

O tema inclusão é um tema polêmico por gerar um conflito entre duas correntes que 
são especialistas no assunto.
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NOVO CONCEITO DE INCLUSÃO

       
O professor tem que respeitar e adap-

tar-se à individualidade dos alunos na hora 
de fazer o planejamento, pois ele pode 
modificar algumas atividades e estratégias 
de ensino, já que a proposta atual mostra 
que ele não é mais um mero transmissor 
de conhecimento, mas sim um constru-
tor. Para tais modificações, o docente 
necessita de apoio, capacitação e dese-
jo de mudança e tempo destinado a isto.

       
Além dos professores também é 

necessários que todos os funcionári-
os das instituições de ensino devem es-
tar preparados para o trabalho com os 
alunos p.n.e.e., pois estes fazem par-
te dela como os demais “normais”, e 
têm o direito de ser bem recebidos. 

       
No entanto, para que estes alunos não 

sejam mais alvo do preconceito e da dis-
criminação, as pessoas com as quais irá 
conviver no ambiente escolar devem estar 
bem informadas para que haja o respeito 
quanto às diferenças e o bom convívio.

       
Contudo, deve-se atentar ao aluno Por-

tador de Necessidades Educativas Es-
peciais, pois quando retirado da classe 
especial e colocado na classe regular, 
não poderá voltar à primeira em caso de 
não adaptação. Portanto, antes da efe-
tivação da matrícula, deve-se planejar um 
período para que a adaptação aconteça. 

       
Muito diferente de outros ter-

mos de distúrbios de aprendizagem, 
a dislexia é definida como uma difi-
culdade específica de aprendizagem.

       
A dislexia está relacionada a uma dificul-

dade de leitura, sendo então que devemos 
descartar essa dificuldade de outros distúr-
bios que se referem a tipos como: distúrbi-
os de audição e fala. Sugere-se que seja dis-
cutido o temo distúrbio como um distúrbio 
específico, definido em termos de domí-
nio operacional coerente. (HOUT, 2001).

A dislexia ao contrário do que se pen-
sa não é um resultado de uma mal al-
fabetização, de uma condição econômi-
ca baixa ou de uma baixa inteligência, 
muito pelo contrário, a pessoa com 
dislexia tem uma inteligência e pode 
ou não ser de classe alta ou baixa.

       
A Palavra Dislexia vem do grego dus 

que significa difícil mais lexis que signifi-
ca palavra, que serve para qualificar o 
transtorno do aprendizado da leitura, es-
crita e soletração, esse distúrbio atinge 
entre 10 a 15% da população no mundo.

       
A dislexia deve ser avaliada e diagnosti-

cada por uma equipe multidisciplinar que 
possam constatar o distúrbio, sendo que 
essa avaliação precisa possa dar condições 
para um acompanhamento adequado 
das dificuldades de cada um para que 
possa ser alcançado um bom resultado.

       
A dislexia se apresenta de diversas ma-

neiras e pode ser identificada na infân-
cia ou até mesmo na fase adulta. Quan-
do os pais ou professores se depararem 
com crianças inteligentes e saudáveis, 
mas com problemas de leitura, sole-
tração na criança deve procurar saber-
em se há casos de dislexia na família.

       
O desenvolvimento da leitura é um 

dos primeiros desafios enfrentados pe-
los alunos na escola. Portanto precisam 
apresentar um bom desempenho na al-
fabetização que é considerado uma como 
uma peça chave na evolução do aluno.

       
Mesmo com ajuda dos professores 

é necessário que os pais encamin-
hem seus filhos a tratamentos que 
ajudem no distúrbio dos disléxicos.

       
É necessário que o professor saiba definir 

que a dislexia é um distúrbio da leitura, ou 
seja, uma dificuldade de aprendizagem 
propriamente da leitura. Portanto nem 
todo indivíduo com problemas de leitura 
pode ser diagnosticado disléxico sem uma 
prévia análise, sendo assim o professor tem 
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que analisar também sua prática como pro-
fessor para poder identificar os erros que 
acontecem na prática do dia a dia da sala 
de aula, pelo fato de não estarem plena-
mente preparados para a convivência com 
as diferenças encontradas em sala de aula.

       
O fato dos professores não esta-

rem capacitados torna esse assunto 
muito difícil para ser abordado com os 
mesmos, pois é preciso ser encarado 
estas reflexões, sem medo de serem vis-
tos como um profissional sem “ética”, 
“desrespeitoso” ou “preconceituoso”.

A INCLUSÃO E A DISLEXIA NA 
EDUCAÇÃO

       Nas escolas de educação básica al-
guns professores descrevem registros de 
crianças que são inteligentes e brilhan-
tes porém, não conseguem ler, escrever 
e nem tem boa ortografia. Esse problema 
também é relatado em níveis superiores 
e em exames pré vestibulares no qual en-
contram-se casos inaceitáveis de pessoas 
com um nível de compreensão da leitu-
ra muito baixa e uma ortografia péssima.

       
Por esses motivos deve ser real-

izados testes de leitura nas esco-
las públicas e privadas, desde cedo 
para que seja diagnosticado e avalia-
do a dificuldade de leitura desde cedo. 

       
Pode-se dizer que existam fortes pos-

sibilidades do número de evasão ou do 
fracasso escolar estar ligado a dificul-
dades de aprendizagens com relação à 
linguagem, isso também ocorre no caso 
do abandono escolar, já foi verificado 
que este abandono também está relacio-
nado as dificuldades de leitura e escrita.

       
Com a falta de conhecimento do assun-

to sobre a dislexia pelos pais e professores 
a vida da criança piora no aprendizado da 
leitura. Na LDB também não é tratado de 
maneira correta as diversas necessidades 
especiais dos alunos, pois a Constituição 
Federal diz apenas que o estado será pos-

itivo a partir do momento que garantir o 
atendimento especializada aos portadores 
de deficiência na rede regular de ensino”. 

       
Segundo ALÉGRIA (2001), a habili-

dade de ler e escrever poderia ter retor-
no melhor em seu meio com o trabalho 
interdisciplinar e a ajuda de profissionais 
da medicina como psicólogos e fonoau-
diólogos, mas com soluções endógenas, 
advindas do próprio ambiente escolar. 

       
O professor, principal agente do proces-

so educador, precisa ter qualificação ref-
erentes à pedagogia da escrita. Além disso 
necessário se faz um trabalho eficaz den-
tro da escola, pois problemas como trocas 
de letras simétricas perdurará por toda tra-
jetória escolar. Em alguns casos, claro, com 
menos freqüência. Em outros, porém não. 

       
Para evitar tal dano é mister formar a con-

sciência fonológica dos sons da fala.U m ensi-
no eficaz das vogais, e consoantes de sua lín-
gua materna. É devido a este processo que a 
criança pensará melhor ao escrever palavras 
com as letras simétricas. Como resultado da 
falta de consciência fonológica aparecerá na 
escrita formal, os alunos, “saltarem” grafemas.

       
Uma criança disléxica, não é portadora 

deste distúrbio por ter tido um desenvolvi-
mento comprometido por fatores inadequa-
dos como alimentação imprópria ou nascido 
prematuro e sim por ser um distúrbio genético.

       
Ser disléxico não é uma circunstância, pois 

o disléxico poder ser muito inteligentes e tal-
entosos em vários segmentos como música, 
arte, vendas, comércio entre outros. O disléx-
ico pode ser também um superdotado com 
capacidade de ser muito produtivo e líder.

       
Os disléxicos também são consider-

ados portadores de uma conduta que po-
dem ser considerados portadores de uma 
conduta com um quadro de ordem, neu-
rológica e também lingüística, sendo que 
a síndrome que compromete a apren-
dizagem eficiente de leitura e escrita, mas 
não compromete suas idéias ou talentos. 
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A IMPORT NCIA DA FAMÍLIA E DA 
ESCOLA NA INCLUSÃO

A Declaração de Salamanca, visando 
“Regras e Padrões sobre Equalização de 
Oportunidades para Pessoas com Defi-
ciências”, possui uma Estrutura de ação em 
Educação Especial, e uma das seções que 
a compõem diz respeito às Perspectivas 
Comunitárias, ou seja, “a realização do ob-
jetivo de uma educação bem sucedida de 
crianças com necessidades educacionais 
especiais não constitui tarefa somente dos 
Ministérios de Educação e das Escolas. 

       
A declaração requer que a família 

colabore com a ajuda da comuni-
dade e de organizações voluntárias 
como de todo o público no geral.

       
Com isso justifica-se algumas das 

ligações que são aconselhadas por alguns 
países que já passaram pelo processo de 
inclusão de igualdades e de oportunidades 
educacionais com as crianças portadoras 
de necessidades educacionais especiais. 

       
Sabe-se que a relação de parceria com os 

pais de crianças portadora de necessidades 
especiais pode ser uma tarefa que deve ser 
dividida entre os pais e os profissionais da 
educação para que possa haver uma ati-
tude positiva por parte dos pais para ajudar 
a integração da criança na escola social.

      
A família deve possuir um papel impor-

tante para o portador de necessidades ed-
ucacionais especiais, pois a família é indis-
pensável, e principal responsável para que 
ele forme seu autoconceito, é quem dará 
sua primeira formação. Juntamente com a 
escola e com a orientação de profission-
ais, o portador de necessidades educa-
cionais especiais irá adquirir competência 
pessoal e profissional, e essa participação 
deve começar desde cedo e ser contínua.

       
Para SZYMANSKI (2010), os pais pre-

cisam e devem participar apoiando o 
portador de necessidades especiais 
em conjunto e harmoniosamente, to-

mando o cuidado para não super pro-
tegê-lo, porque isso pouco ou nada o 
ajudará a desenvolver sua autonomia. 

       
Os pais devem influenciar positiva-

mente o desenvolvimento de seu filho, 
ensinando-o no lar, intervindo precoce-
mente no sentido de melhorar algumas 
falhas de desenvolvimento associadas a 
deficiências, lutando pelo estabelecimen-
to dos direitos educacionais de seus filhos.

       
Cabe aos familiares ter consciência de 

que as crianças portadoras de necessi-
dades especiais precisam ser integradas 
socialmente, para que possam ter uma 
vida “normal” e serem tratadas de modo 
natural pelas outras pessoas. Pessoas 
portadoras de necessidades educacio-
nais especiais com uma boa base famil-
iar terão uma maior integração social.

       
A participação da família do porta-

dor de necessidades educacionais espe-
ciais é decisiva no processo de inclusão 
e indispensável para construir pessoas 
participantes da sociedade. Relações en-
tre famílias de portadores de necessi-
dades educacionais especiais oferecem 
oportunidades de trocas de experiências 
para o fortalecimento necessário à con-
vivência saudável entre seus membros. 

       
Escola e família devem se unir para es-

tabelecerem estratégias que melhorem o 
ensino-aprendizagem ao aluno portador 
de necessidades especiais para que o mes-
mo tenha benefícios e nela permaneça.

       
Na educação o ensino infantil tem o 

objetivo de oferecer o desenvolvimen-
to motor, físico, cognitivo emocional e 
também o social para todas as crianças, 
portadoras de necessidades educaciona-
is especiais ou não. A educação infantil 
deve trabalhar com experiências e con-
hecimentos, usando jogos e brincadeiras, 
para o bom convívio com a sociedade.

       
Qualquer escola seja a comum ou a 

especializada, tem de preparar a criança 
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portadora de necessidades educacio-
nais especiais para a vida em sociedade, 
deve oferecer uma educação capaz de 
transformar sua realidade e possibil-
itar-lhe a realização humana e social.

       
A inclusão da criança portadora de neces-

sidades educacionais especiais, em escola 
regular e em classe comum, deve ser um 
processo gradativo, respeitando a capaci-
dade, necessidade e interesse individual. 

       
É indispensável que a criança se envolva 

participando da aprendizagem para que pos-
sa ser capaz de fazer suas próprias escolhas.

       
Freinet uma vez disse: “edu-

cação não é uma fórmula de es-
cola, mas sim uma obra de vida”. 

       
A educação deve ser lembrada como 

um processo complexo e abrangen-
te, que ultrapassa a escolarização e 
tem por objetivo final preparar a pes-
soa para vida em família, na escola, 
no trabalho, enfim para a sociedade.

       
Sabe-se que os alunos podem e devem 

participar de todos os programas educacio-
nais existentes na escola para que possam 
desenvolver seu potencial. A escola deve 
estar sempre alerta e preparada para a in-
clusão que vem surgindo como uma força 
cultural para que a escola melhore a cada dia.

       
Portanto, uma das mais relevantes 

funções da escola é proporcionar à família 
a interação escola-família, tendo como 
objetivo o envolvimento ativo dos pais 
e profissionais de educação no processo 
de desenvolvimento das suas crianças.

INCLUSÃO ATÉ A DECLARAÇÃO DE 
SALAMANCA

     A princípio é caracterizado pela exclusão 
essa clientela e simplesmente ignorada, 
abandonada e evitada, quando não exter-
minada.

Também existe uma modificação no 
olhar no que diz respeito a esta clientela 
na qual pode-se observar ainda que são 
limitadas, como por exemplo, a de apren-
dizagem. Em relação a esse tipo de modifi-
cações ocorrem o que poderia ser chama-
do de velha incorporação. Ou seja, os que 
são deixados de fora começam a serem 
integrados a certos lugares sociais, mas 
sabe-se que ainda o que predomina é o ol-
har de tutela que corresponde qual no que 
lhes diz respeito. Porem, não seja a rejeição 
o medo e sim ainda seria o excludente, na 
medida em que se propõem a “protegê-los”.

       
A cada dia professores e escolas estão 

tomando para si mesmos as dificuldades 
e os desafios de para garantir o sucesso 
dos alunos, apesar do assunto sobre o 
grande fracasso escolar aumentar cada 
vez mais. Hoje em dia dizem que o fracas-
so é da escola e não mais só fracasso. Se 
os alunos não estão aprendendo temos 
que ajudá-los e não culpá-los ou culpar 
a família, as condições sociais e culturais 
e econômicos dos mesmos. Temos que 
nos conscientizar que são estes os nossos 
alunos e temos que nos voltar para eles, 
para que os mesmos não repitam ou pas-
sem de ano sem saber, pois sabemos que 
isso não resolve os problemas dos alunos.

       
Ao se falar em educação inclusiva é 

possível compreender o processo de in-
clusão das pessoas com necessidades 
educativas especiais na rede regu-
lar de ensino. Esse processo causa um 
grande impacto nas discussões no am-
biente escolar devido os rumos que de-
vem tomar as instituições de Ensino. 
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A inclusão da diversidade contempla 
as dificuldades enfrentadas na efetiva in-
serção das pessoas com necessidades ed-
ucativas especiais, na medida em que se 
preocupa com as diferenças individuais e 
discorre sobre a prática docente voltada 
para a inclusão, na intenção de mobilizar 
educadores tratando do compromisso 
com a transformação social e educacional.

       
Na educação é possível perceber que, há 

tempos, os considerados deficientes vêm 
lutando por seus direitos na sociedade. 
Na esfera educacional, não tem sido difer-
ente. Na medida em que apresenta novas 
propostas educativas, como a Declaração 
de Salamanca, a educação tem mostra-
do avanços em relação à inclusão social. 
Para Carvalho (1997), “o momento edu-
cacional brasileiro é de democratização 
da instituição escolar. Nesse contexto, a 
educação inclusiva, que até a bem pouco 
tempo era considerada utopia, hoje vem 
consolidando-se como uma realidade”. 

       
A função do professor especial-

izado, nesse caso, se dá em parceria 
com professor da escola regular para 
que se entenda as necessidades de 
cada aluno, dentro do ensino regular. 

       
Os professores do ensino regular 

apontam como principais dificuldades 
e impasses gerados pelo atual mod-
elo de inclusão: a eficácia da metodolo-
gia aplicada; a falta de recursos e de in-
fra-estrutura; as péssimas condições de 
trabalho; as jornadas de trabalhos exces-
sivas; os limites da formação profission-
al; o numero elevado de alunos por sala 
de aula; os prédios mal conservados; o 
despreparo para ensinar seus alunos.

A INCLUSÃO DO DISLEXICO E A 
INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA 

       A dislexia ao contrário do que 
se pensa não é um resultado de uma 
mal alfabetização, de uma condição 
econômica baixa ou de uma baixa in-
teligência, muito pelo contrário, a pes-
soa com dislexia tem uma inteligência e 
pode ou não ser de classe alta ou baixa.

       
A Palavra Dislexia vem do grego dus 

que significa difícil mais lexis que signifi-
ca palavra, que serve para qualificar o 
transtorno do aprendizado da leitura, es-
crita e soletração, esse distúrbio atinge 
entre 10 a 15% da população no mundo.

       
A dislexia deve ser avaliada e diagnosti-

cada por uma equipe multidisciplinar que 
possam constatar o distúrbio, sendo que 
essa avaliação precisa possa dar condições 
para um acompanhamento adequado 
das dificuldades de cada um para que 
possa ser alcançado um bom resultado.

     
Sempre se faz necessário observar 

a conduta correta da escola. Por vez-
es não está ela agindo de tal forma. 

       
A escola precisa desenvolver com-

petência lingüística. Na verdade, quis dizer 
até aqui o seguinte: a escola precisa de-
volver à criança a competência lingüísti-
ca e metalingüística, a fim de desenvolv-
er a capacidade do educando de ler para 
aprender, de escrever para aprender, de 
aprender a aprender. Revelar que a língua 
é histórica, que seu alfabeto tem origem 
grega, tem influência hebraica, tem mar-
cas dos signos egípcios, por exemplo, é de 
extrema importância para o conhecimen-
to das letras para decodificação, primeira 
etapa da leitura proficiente. A história das 
letras do alfabeto devem fundamentar o 
ensino na fase Infantil, e Fundamental. 
Desta forma, tão logo responsáveis ou 
mestres notarão o modo que a criança 
escreve. E também que alguns erros po-
dem advir de lateralidade. (Garcia, 1998).

       



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

155

Referimo-nos a uma pedagogia de en-
sinar coisas simples. Ensinar bem é en-
sinar com simplicidade, com objetividade. 
Contudo, a Linguística, se dá pela expli-
cação e descrição claras dos fenômenos 
da linguagem. Cite-se como exemplo 
o, “p “e “b”, uma vez que são parecidos, 
porém, a grafia de um desce(p), e de out-
ro, sobe(b). Subir e descer. Descer e subir. 
Espaço. Lateralidade. Fácil para os adul-
tos.Dif´cil para as crianças.è uma letra 
que se parece com outra, mas, na escri-
ta produz som distinto. Os professores 
estudaram os fatos da língua. Aos nove 
anos de idade é possível que o educando 
não assimile tais informações linguísticas 
de forma eficiente. Às vezes pode haver 
uma deficiência de percepção espacial, de 
lateralidade. Pode ser, pois, uma deficiên-
cia cognitiva. (BUNCE, 1996, P.136-157)

       
A língua materna deve ser utiliza-

da como um instrumento de trans-
missão de conhecimento para a criança 
com dislexia pois isso torna a lingua-
gem mais fácil e traz o sucesso escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
       
A inclusão é um processo pelo qual a so-

ciedade se adapta para poder incluir, em 
seus sistemas sociais gerais, pessoas com 
necessidades educacionais especiais e, si-
multaneamente, estas se preparam para as-
sumir seus papéis na sociedade. A inclusão 
social constitui então, um processo bilater-
al no qual as pessoas, ainda excluídas, e a 
sociedade buscam, em parceria, equacionar 
problemas, decidir sobre soluções e efetivar 
a equiparação de oportunidades para todos.

       
As escolas devem ter uma estrutura es-

pecial para atenderem a esses discentes 
portadores de necessidades educaciona-
is especiais, tanto em seu ambiente físico, 
quanto no que se refere às atitudes dos 
envolvidos. Para que isso aconteça tor-
na-se relevante respeitar os limites, difi-
culdades e potencialidades, sem deixar de, 
ao mesmo tempo, reconhecer, estimular e 
valorizar as capacidades destes discentes.

As instituições educacionais necessi-
tam de uma estrutura especial para aten-
derem a esses discentes portadores de 
necessidades educacionais especiais, 
tanto em seu ambiente físico, quanto no 
que se refere às atitudes dos envolvidos. 

       
Para isso torna-se relevante res-

peitar os limites, dificuldades e po-
tencialidades, sem deixar de, ao mes-
mo tempo, reconhecer, estimular e 
valorizar as capacidades destes discentes.

        
Novas formas de avaliação devem 

ser revistas para que o processo da cri-
ança com necessidades especiais seja 
acompanhado de forma mais aceitável. 

       
A avaliação formativa deveria ser in-

corporada no processo educacional reg-
ular, para que possa deixar tanto profes-
sores quanto alunos informados quanto 
o controle de aprendizagem adquirida, e 
também para identificar as dificuldades 
e poder auxiliar os alunos a superá-las.

        
Uma rede de apoio a crianças com ne-

cessidades educacionais especiais deveria 
ser criada com a ajuda de uma classe reg-
ular até de programas com apoio adicional 
dentro da escola e também expandindo-se 
conforma a necessidade da criança com o 
devido apoio do professor especializado.
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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 tan-
to, 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 acer-
vo que contemple as necessidades das crianças, pois muitas aprendizagens podem e devem 
acontecer neste local. Considerando que o psicopedagogo na Educação Infantil pode con-
tribuir para o aprender infantil, a brinquedoteca passa a ser um recurso para se realizar inter-
venções 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 profis-
sional 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 importantes para o seu desenvolvi-
mento: a brincadeira. A brinquedote-
ca pode ser considerada uma oportuni-
dade para que a criança possa desfrutar 
deste seu direito que deve ser respeitado. 

Em contrapartida, é na educação infan-
til que ocorre o rudimentar contato com 
a rotina de uma escola, nesse espaço as 
crianças irão desenvolver-se socialmente, 
cognitivamente e com outras pessoas 
que compõe o ambiente escolar e com-
partilharão seus conhecimentos entre si. 

Umas das formas de proporcionar a apren-
dizagem na educação infantil e por meio do 
brincar utilizando como auxílio o brinquedo.

Existem muitas discussões so-
bre a ludicidade com pontos de vis-
ta favoráveis ou contrários à práti-
ca do brincar no ambiente escolar. 

Contudo, apesar de sua prática restriti-
va nos espaços escolares, os educadores 
de uma forma em geral reconhecem a im-
portância da brincadeira, do jogo e do brin-
quedo como elemento essencial na práxis 
educacional no cumprimento do direito à 
infância e com a educação de qualidade.

Para fazer o estudo bibliográfico deste 
artigo foi preciso buscar materiais para es-
tudar sobre o tema. Foram escolhidos livros 
e artigos que falam sobre: Educação Infan-
til, Brinquedoteca, Práticas Psicopedagógi-
cas. Esses materiais ajudam a respond-
er o que foi proposto para este estudo. 

Com relação aos objetivos, esta 
pesquisa é explicativa, porque, segun-
do Gil, (2002), a pesquisa é assim ex-
plica a razão e o porquê das coisas. 

Este artigo tem uma abordagem de-
scritiva, porque busca esclarecer os te-
mas abordados nas diferentes seções, 
buscando atender a finalidade da brin-
quedoteca e as opções de trabalho 
do psicopedagogo para o desenvolvi-
mento e aprendizagem das crianças.

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 estimu-
lar a criança a brincar, possibilitando o 
acesso a uma grande variedade de brin-
quedos, dentro de um ambiente especial-
mente lúdico. É um lugar onde tudo con-
vida a explorar, a sentir, a experimentar. 

Quando uma criança entra na brinquedo-
teca deve ser tocada pela expressividade 
da decoração, porque a alegria, o afeto e a 
magia devem ser palpáveis. Se a atmosfera 
não for encantadora não será uma brin-
quedoteca. Uma sala cheia de estantes com 
brinquedos pode ser fria, como são algu-
mas bibliotecas (CUNHA, 2010, p.36-37).

Segundo Cunha (1994), a Brinquedote-
ca serve para desenvolver os
seguintes objetivos:
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• estimular a capacidade de concen-
tração e atenção;

•  oferecer oportunidades para desen-
volver a inteligência, a criatividade,

• a potencialidade e a sociabilidade;

•  favorecer o uso de brinquedos e jo-
gos como atividade geradora dedesen-
volvimento social e emocional;

• valorizar os sentimentos afetivos e cul-
tivar a sensibilidade;

•  possibilitar o acesso ao maior número 
de brinquedos, de experiências e

de descobertas.

É importante demarcar que a primeira 
ideia de brinquedoteca surgiu em 1934 
em Los Angeles, nos anos da grande de-
pressão econômica dos Estados Unidos, a 
fim de solucionar o problema de uma loja de 
brinquedos, onde crianças de uma escola 
municipal estavam roubando os produtos 
da loja. Com isso, criou-se um serviço de 
empréstimo de brinquedos, chamado de 
Los Angeles Toy Loan, como um recurso 
comunitário, utilizado até os dias atuais.

Esse recurso comunitário expandiu-se 
na década de sessenta para a Europa, espe-
cificamente na Suécia, Inglaterra, Bélgica e 
França. Na Suécia em 1963, em Estocol-
mo surgiu à primeira Lekotec (Lucoteca), 
e tinha como objetivo o empréstimo de 
brinquedos e orientação às famílias com 
necessidades especiais, tendo a estimu-
lação através do brinquedo como filosofia. 
E na Inglaterra, em 1967 surgiram as Toys 
Libraries (Bibliotecas de Brinquedos).

Nascem assim as funções da brinquedo-
teca: a educacional e a terapêutica. Em 
1987, ocorreu o Congresso Internacio-
nal de Toy Libraries em Toronto, Canadá. 
Onde foi discutido e questionado a ade-

quação do nome Toy Libraries, visto que 
esta instituição realizava outras funções, 
como apoio as famílias, orientação ed-
ucacional, estimulação à socialização e 
resgate da cultura. Tudo isso motivou o 
próprio Canadá a alterar o nome para 
Centro de Recursos para a Família.

Em 1971, inaugurou-se o Centro de Ha-
bilitação da Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (APAE), em São Paulo, 
onde foi realizada uma grande exposição 
de brinquedos pedagógicos, direciona-
dos aos pais de crianças excepciona-
is, aos profissionais e aos estudantes. 

Como essa exposição deu certo, a APAE 
implantou em 1973 o Sistema de Rodízio 
de Brinquedos e Materiais Pedagógicos, 
espaço que ganhou o nome de Ludoteca, 
nesse espaço todos os brinquedos foram 
centralizados e passaram a ser utilizados 
nos moldes das bibliotecas circulantes. 

A primeira brinquedoteca surgiu em 
1981, com a criação da Primeira Brin-
quedoteca Brasileira na Escola Indianópo-
lis, em São Paulo, voltado para o ato de brin-
car, atendendo diretamente às crianças. 

Em 1984, criou-se a Associação 
Brasileira de Brinquedotecas (AB-
Bri), responsável pelo crescimento 
da preocupação com o brinquedo e 
com as brincadeiras por todo o Brasil.

Através do lúdico na Educação Infantil, 
é que se reconheça a utilidades e a im-
portância da brinquedoteca para o desen-
volvimento da criança na Educação Infantil. 

A brinquedoteca é um lugar onde a criança 
pode viver a brincadeira, que é uma ativi-
dade importante e necessária para que todas 
as crianças possam crescer integralmente. 
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A brinquedoteca vai se proporciona-
ndo novas vivências e experiências, as 
crianças se sentem mais livres para falar, 
conversar sobre qualquer dificuldade em 
sala, no convívio familiar e comunidade.

 
Desta forma, brincar é uma experiên-

cia essencial, um modo de decidir per-
correr a vida com responsabilidade. Para 
a criança, brincar significa aprender e se 
desenvolver mesmo que ela não perce-
ba isso, ao realizar uma atividade ela vive 
uma experiência fundamental, pelo fato 
de repetir algumas brincadeiras várias 
vezes até aprenderem as regras estabe-
lecidas 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 importante 
pelo qual se aprende, sendo sujeito ativo de-
sta aprendizagem que tem, na ludicidade, o 
prazer de aprender. Algumas escolas já es-
tão dando o devido valor ao brincar. Estão 
levando cada vez mais, as brincadeiras, os 
jogos e os brinquedos, para a sala de aula. 

Os professores, aos poucos, estão 
buscando informações e enriquecen-
do as suas experiências para entender o 
brincar e como utilizá-lo para auxiliar na 
construção do aprendizado da criança. 

Quem trabalha na educação de cri-
anças deve saber que podemos sempre 
desenvolver a motricidade, a atenção 
e a imaginação de uma criança, brin-
cando com ela. O lúdico é o parceiro 
do professor (MALUF, 2007, p.29).

 

O brincar é uma atividade feita com 
prazer, às crianças brincam por que gos-
tam e não porque são obrigadas por al-
guém. Brincando a criança constrói o seu 
aprendizado brincando e como o brin-
car 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 qual-
idade. Não há como fazer um trabalho 
bom se a brinquedoteca não estiver or-
ganizada da melhor maneira. Uma brin-
quedoteca de boa qualidade deve ter 
uma estrutura com brinquedos difer-
entes, variados e que possuam objetivos 
diferentes, mas deve ter um espaço se-
guro, bonito e agradável para a criança.

Segundo os estudos de Kishimoto 
(2007), o brinquedo, difere do jogo pela 
ausência de regras estabelecidas, é a rep-
resentação de algo, substituí um obje-
to real para manipulação e, dessa forma, 
supõe uma relação íntima com a criança, 
enquanto que a brincadeira é a ação lúdi-
ca em si que a criança desempenha ao 
mergulhar no seu mundo de fantasia, 
imaginação, dramatização, faz de conta.

 tempos atrás, crianças de várias 
idades e de ambos os sexos brincavam 
juntos em lugares abertos, e a brinca-
deira tinha caráter coletivo. Subir em ár-
vores, correr pelo campo, colher frutas. 

Hoje vemos que muitas foram as mu-
danças, reduziu-se os espaços e o tem-
po para brincar, os avanços tecnológicos 
afetaram as brincadeiras deixando a in-
teração entre as crianças as vezes em se-
gundo plano, as propagandas passaram a 
estimular o consumo de brinquedo. Mas 
sabe-se que a brincadeira precisa ter es-
paço e seu tempo na vida das crianças.

A proposta da Brinquedoteca é al-
imentar a vida interior das crianças e 
dar-lhes oportunidades para que, brin-
cando, liberem a capacidade de criar, de 
ter suas fantasias aceitas e favorecidas. 

O objetivo mais importante de uma Brin-
quedoteca é o brincar, oferecendo às cri-
anças 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, 
surgiu 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 
voltado às crianças com necessidades es-
peciais, com empréstimos de brinquedos 
e orientações aos pais, sobre como entusi-
asmarem seus filhos a brincarem em casa. 

 

A brinquedoteca adquire status de mui-
ta relevância, pois é um ambiente onde 
as crianças podem experienciar oca-
siões do seu dia-a-dia e a criar, idealizar 
e desenvolver seu próprio conceito so-
bre si mesmo, valores morais e a social-
ização diante seus pares. “Brinquedo-
teca é um espaço para a criança brincar.

 Não é preciso acrescentar mais ob-
jetos, é preciso valorizar a ação da cri-
ança que brinca, é preciso transcrev-
er o visível e permitir a seriedade do 
fenômeno” (SANTOS, 1997, p. 21).

Quando crescemos, deixamos que 
a imaginação perca a importância na 
nossa vida. Afinal, ser criativo de-
mais é coisa de criança! Mas o lúdico 
é algo imprescindível ao ser humano, 
porque é a partir dele que criamos nos-
sos limites, habilidades e senso crítico. 

Quando uma criança brinca, ela cria 
responsabilidades, aprende a lidar com 
situações e desenvolve sua personali-
dade junto com as outras crianças que 
participam da brincadeira. De que-
bra, volta para casa com novos amigos!

O brincar não deve ser restrito apenas 

à crianças pequenas: crianças de todas 
as idades, desde a pré-escola até o ensi-
no fundamental, devem brincar bastante. 

O que muda é o tipo de brincadei-
ra; crianças de 10 anos não vão mais 
querer encaixar blocos, mas sem dúvi-
da vão adorar contar histórias, jogar jo-
gos de tabuleiro e praticar esportes.

Nota-se a importância da brinquedo-
teca, pois está presente na maioria das 
escolas e bibliotecas. E é obrigatória 
em clínicas pediátricas, para que as cri-
anças se sintam à vontade e não se 
intimidem com o ambiente médico. 

Qualquer hora e qualquer lugar podem 
ser os ideais para uma brinquedoteca. Se 
as crianças aprendem tanto brincando, é 
essencial que elas tenham essa oportuni-
dade em vários lugares. Assim, não importa 
onde seu filho esteja, ele vai desenvolver 
sua personalidade, suas habilidades mo-
toras, sua capacidade de conviver com o 
próximo, do jeito mais divertido possível!

No Japão, também houve uma preocu-
pação em relação a criar espaços apropri-
ados para que as crianças com deficiên-
cias pudessem brincar. A Brinquedoteca 
japonesa desencadeou muitas outras, na 
esperança de “proporcionar às crianças 
deficientes a maravilha dos brinquedos e a 
alegria de brincar.” (OLIVEIRA, 2011, p. 87). 

No Brasil, as Brinquedotecas começaram 
a surgir na década de 1980, a Brinquedo-
teca 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 
fundamental importância para o desen-
volvimento integral da criança, pois pro-
porcionam efeitos positivos no seu desen-
volvimento, especialmente, na criança 
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com deficiência intelectual e, também, 
na aprendizagem, ao identificar e satis-
fazer as suas necessidades individuais, 
tais como: a concentração, a atenção, a 
memória, o raciocínio, a dificuldade de co-
municação, a agressividade, entre outros.

É correto afirmar que brincando a cri-
ança se diverte, cria e recria, se relacio-
na com o mundo em que vive. Nesse 
ponto de vista, o lúdico é essencial 
no processo educativo das crianças, 
pois, contribui no seu desenvolvimen-
to nos aspectos motor, físico, psíquico. 

Portanto, é um dever assegurar às cri-
anças seus direitos e, ao mesmo tem-
po, garantir uma educação mais sig-
nificativa e prazerosa para a criança, 
fazendo do espaço escolar um ambi-
ente onde brincar e aprender faz parte 
do mesmo contexto (GIANINO, 2001).

O PSICOPEDAGOGO NO 
ESPAÇO DA BRINQUEDOTECA

Na brinquedoteca, local onde o psi-
copedagogo atende as turmas co-
letivamente na Educação Infan-
til, este profissional pode propor 
brincadeiras em que essa criança possa 
expressar e relatar fatos que a incomodem. 

Nem sempre a criança fala o que a in-
comoda, mas, através do lúdico e de 
brinquedos, ela pode mostrar várias in-
formações, trazendo-as para o real. 

 Silva (2015), o campo da psicopeda-
gogia institucional é uma área que es-
tuda as dificuldades de aprendizagens 
que as pessoas enfrentam durante sua 
vida na escola, neste sentindo, deverá 
o psicopedagogo identificar através de 
métodos os motivos pelo qual o edu-
cando tem dificuldades de assimilar os 
conteúdos no processo educacional.

A Brinquedoteca é de fundamental 
importância para proporcionar as cri-
anças tanto variedades de brinquedos, 
brincadeiras e jogos, como também uma 
orientação de como os pais e famili-
ares brincar e cuidar de suas crianças. 
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É importante destacar a Brinquedoteca 
como espaço de valorização da criança ao 
brincar, para que ela possa se utilizar do 
lúdico para trocar experiências com as de-
mais crianças de diferentes faixas etárias 
e construir suas próprias aprendizagens.

Devemos entender as brincadeiras, de 
forma geral, como sendo uma maneira 
mais propícia de possibilitar ao aluno que 
possui dificuldades na aprendizagem um 
caminho prazeroso e natural para solucio-
nar sua dificuldade em relação ao objeto 
de estudo que ainda não foi assimilado.

Utilizando-se da brincadeira nas in-
tervenções, o psicopedagogo poderá 
se beneficiar dos aspectos da diversão 
e do prazer que algumas atividades 
proporcionam e, dessa maneira, con-
figurar o que seria somente uma brin-
cadeira em algo a mais, conseguindo 
estimular a aprendizagem dos conteúdos 
que até então não tinham sido absorvidos.

Além de situações individuais, o psi-
copedagogo pode encontrar na Ed-
ucação Infantil, alguma questão que 
envolva a turma e não só uma cri-
ança e a brincadeira continua, 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 exteri-
orizar o que pensa da realidade. É por con-
ta disso que as Brinquedotecas são alta-
mente valorizadas como locais de auxílio ao 
desenvolvimento. (OLIVEIRA, 2011. p. 89).

Utilizar  a Brinquedoteca como um es-
paço não só de brincadeiras, mas, como 
um espaço educativo lúdico, planejado e 
organizado para a concretização do brin-
car, de aprendizagens e complementação 
de saberes, um espaço para desenvolver 
atividades lúdicas, onde as crianças de 
diferentes faixas etárias podem estar jun-
tos, 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 es-
tar e poder construir valores significativos. 

Quanto mais cedo os pais, professores, 
cuidadores, crianças, jovens e adultos de 
um modo geral vivenciarem a sua ludici-
dade, aproveitarem o brincar, os jogos e 
os brinquedos, como recursos auxiliares 
para a formação da criança, maior será 
a oportunidade de realizar um trabalho 
prazeroso e de práticas educativas in-
ovadoras, basta para isto, o conhecimen-
to sobre a importância dos jogos e brin-
cadeiras na formação e desenvolvimento 
da criança para a o exercício da cidadania.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Levando em consideração as con-
tribuições da ludicidade no proces-
so de maturação dos seres humanos, é 
permitido inferir que é indispensável à 
utilização destes como recurso didáti-
co numa instituição com proposta ped-
agógica    sociointeracionistas, uma 
vez que este espaço é considerado 
um campo de aprendizagem formal.  

Porém o mesmo deve possibilitar que 
os agentes que interagem neste circuito 
possam ser protagonistas do próprio con-
hecimento, é necessário que esta esco-
la 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 estim-
ular as possibilidades de fantasia e do 
mundo de faz-de-conta. A escola deve, 
então, valorizar atividades voltadas para 
a criatividade e a imaginação da criança. 

É nesse contexto que os jogos e brin-
cadeiras devem alternar-se na escola 
com atividades lúdicas como estraté-
gia que leva a criança a enfrentar e solu-
cionar as situações conflitantes rela-
cionadas com o seu cotidiano escolar e 
social, e favorecer a formação da per-
sonalidade e construção do pensamento. 

Segundo o Referencial Curricu-
lar 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 at-
ravés do lúdico a criança se desenvolve.

Desta forma, a ludicidade deve ser vis-
ta como um instrumento no espaço es-
colar formal e não formal para tornar o 
ambiente atrativo, acolhedor e prazero-
so, impulsionando a sistematização na 
aquisição da aprendizagem e não como 
geralmente é visto na ótica da distração 
ou recurso secundário que aparece 
quando surgem lacunas neste espaço. 

O trabalho com o lúdico exige do psi-
copedagogo, habilidades para direcioná-lo 
a uma determinada área do conhecimento 
na perspectiva de se ter um retorno em for-
ma de aprendizagem, assim este não deve 
ter um fim em si mesmo, mas é inerente que 
promova conhecimento. O lúdico 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 moti-
vos o lúdico no contexto da educação é 
imprescindível, para que a criança apren-
da e se desenvolva de forma integral. Para 
que o desenvolvimento e a aprendizagem 
ocorram de forma lúdica, o papel do edu-
cador 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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O USO DA TECNOLOGIA E MÍDIAS COMO FERRAMENTA DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO 
FUNDAMENTAL I

RESUMO: O presente estudo demonstra a importância dos recursos tecnológicos no pro-
cesso de ensino-aprendizagem na educação infantil e ensino fundamental I, relacionando a 
teoria com a prática. Com isso, verificou-se a utilização de tecnologias em algumas escolas 
como meio para intensificar o aproveitamento de absorver conhecimento em sala de aula. 
O processo metodológico adotado no estudo contemplou os seguintes parâmetros: nature-
za básica, abordagem qualitativa, de ordem explicativa, utilizando-se de artigos científicos, 
revistas, livros, monografias, dissertações e teses que possuam abordagem histórica e ativ-
idades dirigidas de mídias para entender e realizar as comparações necessárias, chegando 
a um consenso sobre os resultados que se espera da utilização da diversidade de mídias 
disponíveis para utilização em âmbito escolar. Além disso, também se utilizou alguns casos 
para verificar as ações de pedagogos que adotam medidas diferenciadas para trabalhar com 
a midiateca em ambiente escolar, bem como as novas tendências midiáticas. Assim, a uti-
lização de tecnologias só será possível com o apoio do próprio Estado para a implementação 
de tecnologias que deem continuidade para a evolução desse tipo de mídia no ambiente 
escolar, sendo evidente a necessidade de treinamento constante para o total aproveitamen-
to das mudanças óbvias no ambiente escolar com o advento do desenvolvimento cada vez 
mais constante de tecnologias em prol do conhecimento.

Palavras-chave: Mídias;  Tecnologia;  Treinamento; Processo Educativo.
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INTRODUÇÃO
 

Um dos grandes desafios, na atualidade, 
devido à falta de recursos providos 
pelo Estado ou Município, é dos peda-
gogos em encontrarem os métodos ad-
equados para suprir a necessidade dos 
alunos no processo de ensino-apren-
dizagem. Os educadores encontram di-
versos obstáculos para atender aos in-
teresses dos alunos com os programas 
curriculares e com os meios existentes, 
tornando-se uma luta constante para 
a Educação contemporânea, prin-
cipalmente em regiões que há falta 
de investimentos na área educativa.

As dificuldades não ficam apenas 
centradas em obter o conhecimen-
to, devido à algum transtorno como 
a dislexia, discalculia e disortogra-
fia, mas também pela realidade em 
que o aluno vive no ambiente famil-
iar, como conflitos dos pais, dificul-
dades financeiras e falta da partici-
pação dos genitores na aprendizagem, 
são tidos como os maiores problemas 
para o sucesso da aprendizagem dos 
alunos na atualidade (KESLEY, 2018). 

A resposta definitiva para essas di-
ficuldades dependerá não só dos pro-
fessores e dos alunos, mas da forma 
como se estruturam as salas de aula, 
as escolas e como os diferentes mei-
os são introduzidos nesse processo, 
como o fruto da imaginação do ped-
agogo que sabe utilizar-se do seu 
conhecimento e dos diversos mate-
riais para criar aulas que despertem 
a curiosidade pelo conhecimento. 

Assim, o presente estudo pretende 
demonstrar a importância das mídias 
no processo de ensino-aprendizagem. 
Para que isso ocorra, foi necessário: 
Conhecer as mídias utilizadas no pro-
cesso educativo; evidenciar a evolução 
da utilização das mídias no processo de 
ensino-aprendizagem; comparar a uti-
lização de mídias no ambiente escolar 

em algumas regiões brasileiras, eviden-
ciando que a presença ou falta de recur-
sos não torna impossível a transmissão 
de conhecimento em sala de aula e; 
estimular a utilização das mídias no 
processo educativo nas Séries Iniciais.

A vida de um pedagogo é repleta da 
necessidade de superar obstáculos, 
estes instituídos pelas circunstâncias 
naturais da profissão em transmitir e 
obter conhecimento entre o elo profes-
sor-aluno, as dificuldades estruturais 
e materiais no ambiente escolar, bem 
como superar as dificuldades, por par-
te do aluno, em assimilar o conteúdo e 
desenvolver-se de acordo com a idade 
de aprendizagem com os demais colegas 
de classe, tendo em vista as inúmeras 
limitações impostas por doenças genéti-
cas ou adquiridas que privam alunos 
com essas necessidades especiais em 
absorver, de forma simples, o plano 
de aula disseminado pelo pedagogo.

Assim, questiona-se: a utilização de 
mídias (Datashow, computador, smart-
phone, Internet, jornais, revistas, car-
tilhas etc.) mostram-se relevantes para 
aumentar a efetivação do ensino-apren-
dizagem em ambiente escolar, princi-
palmente quando aliadas à criatividade, 
qualidade natural de bons pedagogos?

Ao analisar a importância do estu-
do quanto ao aspecto pessoal e social, 
percebe-se que irá aumentar o con-
hecimento quanto as formas de mídi-
as utilizáveis para o processo de ensi-
no-aprendizagem, engrandecendo a 
visão do futuro profissional em peda-
gogia em adotar perspectivas diferen-
ciadas para atingir o objetivo principal 
em ser pedagogo – a busca continua 
em passar conhecimento de forma mais 
simples, de acordo com a capacidade de 
aprendizagem de cada aluno, ou seja, a 
relevância desse estudo atinge igual-
mente os dois aspectos principais, seja 
pessoal como em prol da sociedade.
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Com isso, o presente estudo, tem 
como objetivo verificar as vantagens e 
desvantagens instituídas pela utilização 
dos recursos. Como objetivos específ-
icos pretende-se averiguar os casos 
de sucesso ao utilizar essa ferramenta 
no ambiente escolar como meio para 
intensificar o aproveitamento de ab-
sorver conhecimento em sala de aula.

O processo metodológico adotado 
no estudo contemplou os seguintes 
parâmetros:  Quanto à sua nature-
za: de ordem básica, pois possibilitará 
a geração de novos conhecimentos, 
buscando o processo histórico e as in-
ovações na utilização de mídias no am-
biente escolar; Quanto à abordagem do 
problema: é qualitativo, pois permeia 
a relação entre a historicidade e a at-
ualidade possibilitando compreender 
as mudanças no processo de ensi-
no-aprendizagem através da utilização 
das mídias; Quanto aos objetivos: é ex-
plicativo, pois relaciona os fatores da 
teoria frente à prática, demonstrando 
sua aplicabilidade, versatilidade e im-
portância para o sucesso educacional 
dos alunos que possuem contato com 
pedagogos que utilizam diversas mídi-
as para suprir as necessidades de con-
hecimento; Quanto aos procedimentos 
técnicos: é de ordem bibliográfica, pois 
foi necessário utilizar artigos científi-
cos, revistas, livros, monografias, dis-
sertações e teses que possuam abor-
dagem histórica e atividades dirigidas 
de mídias para entender e realizar as 
comparações necessárias, chegando a 
um consenso sobre os resultados que 
se espera da utilização da diversidade 
de mídias disponíveis para utilização 
em âmbito escolar. Além disso, também 
se utilizou o estudo de caso para verifi-
car as ações de pedagogos que adotam 
medidas diferenciadas para trabalhar 
com a midiateca em ambiente escolar.

HISTÓRICO DA UTILIZAÇÃO DAS 
MÍDIAS NA EDUCAÇÃO

A invasão de novas tecnologias vem 
acompanhada, muitas vezes, da dissem-
inação de discursos otimistas e utópicos 
sobre seu poder transformador e reden-
tor da exclusão ou da ignorância da pop-
ulação. No período de 1855 havia quem 
acreditasse que as ferrovias e as fábri-
cas produziram a igualdade social, com o 
“efeito derrame” da abundância que trar-
iam, e na década de 1950 havia aqueles 
que sustentariam (nada menos que o ge-
nial cineasta Roberto Rossellini estivesse 
entre eles) que a televisão significaria a de-
mocratização da cultura ao fazê-la chegar 
a todos os lugares, não devemos estranhar 
quando escutamos nos dias de hoje discur-
sos similares sobre os poderes benéficos 
das novas tecnologias (DUSSEL, 2010).

O Programa TV Escola implantado em 
1995 faz parte dos recursos da mídia ed-
ucativa e tem sido utilizado para a for-
mação continuada, valorização e aper-
feiçoamento dos professores. Além 
disso, outros programas são exemplos 
de mídia educativa: PROINFO (Pro-
grama Nacional de Informática na Ed-
ucação) e PROFORMAÇÃO (Programa 
de Formação de Professores) – desen-
volvidos pela Secretaria de Educação 
a Distância (SEED) do MEC, criada em 
1996 (TUFTE; CHRISTENSEN, 2009).

A multiplicidade de informações que 
caracterizam esta última década impulsio-
nou uma série de medidas governamen-
tais no sentido de adequar a escola às ex-
igências socioculturais e às demandas da 
tecnologia. A partir da nova Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional. Lei nº 
9.394, de 20 de dezembro de 1996 - LDB, 
visíveis investimentos têm sido realizados 
nas escolas, tanto em relação à capaci-
tação de recursos humanos quanto de re-
cursos físicos para a oferta de educação de 
qualidade, entendida aqui como adequa-
da à preparação dos jovens para o merca-
do competitivo e exigente (SILVA, 2009).
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A MIDIATECA E A INFLUÊNCIA 
NO PROCESSO ENSINO-APREN-
DIZAGEM

Nas condições atuais, o uso da In-
ternet, propicia uma força inovadora 
para o ensino, se devidamente utiliza-
da, como o caso dos cursos de ensino à 
distância, rompendo a barreira geográ-
fica e levando informação a todos os 
lugares do país, inclusive com cursos 
feitos em outros países, tornando capaz 
a educação direcionada a quem dese-
je conhecimento (SCHIAVONI, 2008).

Também se destaca a facilidade de 
acesso à tecnologia e a convergência 
crescente dela tem permitido aos jov-
ens uma participação ativa como pro-
dutores culturais. Em seus quartos, sem 
vínculos com horários ou filtros que de-
cidam o que seja “correto” assistir, pos-
suem computadores conectados nos 
quais podem ter acesso a vídeos com tal 
facilidade que não poderiam nunca ter 
conseguido em outro tempo histórico, 
criam músicas, manipulam imagens e 
montam vídeos de forma relativamente 
profissional. As crianças podem além 
de tudo, através da Internet, comuni-
car-se com adultos sem nem mesmo a 
necessidade de se identificarem como 
sendo menores (SANTIAGO, 2008). 

Não só de tecnologias como a Inter-
net e computadores a midiateca per-
siste como ferramenta importante na 
aprendizagem. Algumas editoras se 
destacam por estabelecer publicações 
a públicos, como a Editora Abril que 
vem sendo uma das editoras brasileiras 
que focam o consumidor e trabalham 
com as mídias segmentadas, especial-
izadas em concretizar vínculos estreit-
os com a Educação. Dentre as mídias 
segmentadas, destacam-se as revis-
tas pedagógicas, a imprensa permite 
compreender as relações entre teoria 
e prática, entre projetos e realidades, 
entre tradição e a inovação, cujas car-
acterísticas permitem a proximidade 

em relação ao acontecimento, con-
ferindo-lhe o poder de diálogo com 
os momentos históricos da educação 
(NÓVOA, 2002 apud SILVA 2009).

Deve-se salientar que vários pesqui-
sadores, de maneira contundente, res-
saltam a necessidade da utilização 
das novas tecnologias enquanto pro-
cessos que podem levar os alunos a 
desenvolverem capacidades críticas e 
reflexivas sobre os meios que os cir-
cundam (PETARNELLA et al., 2009).

A supressão de muitas atividades 
humanas pela tecnologia digital impõe 
ao homem capacidade cada vez maior 
de pensamento abstrato e de domínio 
do conhecimento da máquina sofisti-
cada, como exemplo, saber ler os códi-
gos que aparecem na tela do monitor, 
obrigando-o a liberar mais tempo para 
atualização, qualificação e requalifi-
cação. O lema “aprender a aprender” 
e “ao longo da vida” já é um consenso 
nos programas de capacitação e tre-
inamento em serviço. Contraditoria-
mente, a nova base tecnológica, sob 
as relações capitalistas, tem significado 
uma negação da possibilidade de vida 
e da natureza humana pela negação da 
distribuição de riqueza, muito embora 
detenha uma virtuosidade de melhoria 
de vida humana (TERUYA, 2000, p.40).  

Levando o parágrafo anterior como 
algo verídico, os pedagogos devem 
estar preparados para estimular a 
criação de aulas com as mais diversas 
ferramentas midiáticas, estabelecen-
do assim o papel primordial de cri-
ador de elementos essenciais para di-
versificar suas atividades cotidianas, 
evitando que as aulas se tornam tedi-
osas e de pouco atrativo aos alunos.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

172

VISÃO TEÓRICA DA UTILIZAÇÃO 
DAS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO

Com o rápido crescimento do proces-
so de globalização, vários problemas es-
tão afetando os países, desde a inflação, 
degradação do ambiente, o crescimen-
to desenfreado do consumismo, entre 
outros. Com isso, os professores têm 
maior responsabilidade no ambiente 
educacional, pois como ocorre mu-
danças nas relações sociais pelo glo-
bo, a equipe pedagógica deve propiciar 
o ensino colaborativo e cooperativo 
para melhorar a habilidade de comuni-
cação dos alunos, preparando-os para 
o mundo moderno (GARCIA, 2007).

Porém, apenas introduzir a tecnolo-
gia nas escolas não é o suficiente para a 
modernização do ensino escolar. Deve-
se trazer as situações do mundo como 
discussão para o ambiente de ensino, 
adaptando o aprendizado das discipli-
nas com conteúdo interdisciplinar, ou 
seja, mostrar que o aprendizado escolar 
pode ser aplicado para a vida cotidiana, 
utilizando as novas tecnologias para 
acelerar a aprendizagem e conquistar 
os alunos que, no ambiente familiar, já 
possuem várias tecnologias para obter 
informação e entreter (MORAN, 2010).

VISÃO PRÁTICA DA UTILIZAÇÃO 
DAS MÍDIAS NA EDUCAÇÃO

Ao tratar sobre a educação, algumas 
mídias já fazem parte desse ambiente 
formal, mas como estão perdendo ter-
reno para as inovações do século XXI, as 
Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TIC) trouxeram transformações 
nas escolas, tanto públicas como par-
ticulares, adotando Data Show, jogos 
de console educativos, aplicativos em 
smartphones, este último, primeira-
mente adotado nos países desenvolvi-
dos e, com a redução do preço desses 
aparelhos e a facilidade em parcelar 
sua compra, caiu nas graças de profes-

sores e dos alunos que realizam com-
petições para ver quem ganha determi-
nado desafio escolar (SALDAÑA, 2015).

O processo da informação mais usado 
é o lógico-sequencial, que diz respeito à 
construção, aos poucos, do sentido das 
coisas, em sequência espacial ou tem-
poral. Mas, nos tempos atuais, passamos 
a processar conhecimentos de forma 
multimídia, juntando pedaços de textos 
de várias linguagens simultaneamente. 
Para aprendermos bem precisamos rel-
acionar e integrar os diversos conteú-
dos. Nesse sentido, o bom professor sa-
berá explorar adequadamente as várias 
opções metodológicas de que dispõe 
para instigar seus alunos a transfor-
marem a informação em conhecimento. 
Avaliemos dois desses recursos: a tele-
visão e a Internet (SCHIAVONI, 2008).   

O uso do Blog ao longo de sua 
evolução retrata diversas possibilidades 
e facetas que ano a ano são exploradas a 
desejo de seus usuários como, diário, fo-
toblog, notícias, divulgação de opinião, 
inúmeros conteúdos e possibilidades. 
Agora chega a vez dos educadores ex-
plorarem suas possibilidades como in-
strumento de apoio ao ensino e prática 
do letramento (RIBEIRO et al., 2010).

Na seção a seguir é possível ver-
ificar as inovações e investimen-
tos com tecnologia para o aprimo-
ramento dos pedagogos em utilizar 
as mídias disponíveis no mercado 
para o sucesso da educação escolar.

INOVAÇÃO NA UTILIZAÇÃO DE 
TECNOLOGIAS NO PROCESSO 
EDUCATIVO

A transmissão de informação é uma 
tarefa que exige, do professor, bas-
tante dedicação, pois lidará com ad-
versidades no ambiente profissional. 
Alguns alunos terão melhor facilidade 
de aprendizagem, outros nem tan-
to, cabendo ao profissional se utilizar 
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de diversas técnicas para facilitar o 
aprendizado. Por isso, o uso de novas 
tecnologias desperta a capacidade de 
interpretar as situações problemas, 
conhecer a história, utilizar-se da di-
versidade das palavras da língua por-
tuguesa, ou seja, cabe ao profission-
al em educação adotar mudanças no 
processo de ensino-aprendizagem 
para que os alunos sejam capazes de 
questionar, interagir e produzir algo 
por si próprios e também em grupo.  

Um exemplo claro do que foi mencio-
nado, é a remediação tecnológica em 
prol da inovação na utilização de mídi-
as no processo educativo é a utilização 
da lousa digital touchscreen (Figura 1), 
conquistada através de projeto enviado 
e aprovado pelo programa Itaú Social, 
disponibiliza uma nova forma de ensi-
no aos alunos, cada vez mais inseridos 
às novas tecnologias (SEEGER, 2011).

Segundo Frasão (2001) no Colégio 
Dante Alighieri, Em São Paulo, há lou-
sas digitais nas 115 salas. Os alunos 
da educação infantil até o primeiro 
ano do ensino médio têm acesso ao 
equipamento. O corpo docente re-
cebeu treinamento para manusear as 
lousas que são utilizadas de acordo 
com o projeto pedagógico da série. 

A lousa pode projetar imagens, tex-
tos, reproduzir arquivos em Power 
point, vídeos, jogos interativos e, ain-
da, ligada a netbooks que são utiliza-
dos pelas crianças. Cabe ao professor 
criar os conteúdos. É possível trabalhar 
todas as disciplinas, cabendo apenas a 
capacidade criativa do professor, mas a 
lousa tem de estar estruturada em uma 
sequência didática (FRASÃO, 2011).

Esse método também é utilizado na es-
cola Municipal Bartolomeu Lisandro, no 
município de Campos/RJ, totalizando, em 
2016, 400 lousas digitais para aprimorar o 
ensino e conquistar os alunos, melhorando o 
desempenho do processo de ensino-apren-
dizagem (Figura 2). (SANTOS, 2016).

A adoção de lousa digital também 
é práxis nas escolas de Cabo Frio/RJ, 
sendo que 42 instituições estão ad-
otando essa tecnologia para tornar as 
aulas interativas, podendo ser utiliza-
da a Internet, jogos educativos on-
line e aulas de geografia ficam mais 
interessantes (G1 GLOBO, 2014).

O acesso à comunicação está tão 
intenso no século XXI que a transfor-
mação para o ambiente educacional te-
ria que se aproveitar dessa avalanche 
de mudanças, pois apenas o caderno, 
livro e caneta estão perdendo interesse 
para os alunos que têm acesso à tanta 
tecnologia no ambiente doméstico. As-
sim, a tecnologia, no ambiente educa-
cional vem para motivar os estudantes. 
Isso é uma realidade tão evidente que 
em outubro de 2017, a Assembleia Leg-
islativa do estado de São Paulo aprovou 
o uso de celulares no ambiente educa-
cional, derrubando alguns conceitos de 
regras internas nas instituições de en-
sino que proíbem o uso desse tipo de 
aparelho nas escolas. Agora ficará ao 
encargo do corpo docente em buscar 
usos adequados para usar essas tec-
nologias para o aproveitamento edu-
cacional e melhoria do ensino-apren-
dizagem, principalmente quando o 
assunto também retrata diminuir a 
evasão escolar (SAMPAIO, 2018).
O gráfico 1 mostra que professores, 
do ano de 2015 e 2016 estão utilizan-
do os celulares com acesso à internet 
para modificar as atividades de ensino 
aprendizagem nas escolas. Essa é uma 
tendência tecnológica, pois muitos 
desenvolvedores estão implementan-
do softwares com perfil dedicado ao 
ensino, bem como o próprio profis-
sional de educação pode elaborar 
questões para que os alunos resolvam 
o mais rápido para competirem entre 
eles, tornando a aula mais prazerosa 
(CAMPOLL, 2017).
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Gráfico 1 – Professores que acessaram a internet pelo telefone celular em ativi-
dades com os alunos (2015 – 2016) - Total de professores usuários de internet (%)

Fonte: CGI.br/NIC.br/Cetic.br/TIC Educação, 2016 (2016, p.108).

Deve-se salientar que o profissional pedagogo não precisa limitar-se e dedicar 
seus esforços somente para a utilização da Internet como mídia educativa. É pos-
sível trabalhar a comunicação interativa nos diversos meios de comunicação (rádio, 
televisão, celular e outros, além é claro dos usuais, como a revista, jornais e livros), 
mas é impossível executá-la sem ter como suporte a tecnologia. Para a introdução 
da interatividade no processo de transmissão de conhecimentos é necessário que 
haja o emissor, a mensagem e o receptor, possibilitando atender as características 
usuais no processo educativo, buscando conduzir os alunos ao questionamento 
e a busca de soluções pertinentes a cada caso trabalhado em ambiente escolar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de diversos tipos de tecnologias para o sucesso do processo educativo 
é algo que não tem como retroceder. Com o surgimento de novas maneiras de inter-
ação, seja visual ou auditivo, é primordial que os pedagogos aceitem as mudanças 
que a adoção de métodos novos trará para o ambiente estudantil. A utilização da 
comunicação terá que ser de mão dupla, não somente para garantir a possibilidade 
da livre expressão, mas também proporcionar o próprio processo de construção 
do diálogo humano, primando pela maestria na “equação” que é o ensino. A at-
ração da linguagem audiovisual é constante, proporcionando ao espectador uma 
imensidade de informações, que mesmo sem procedimento pedagógico, trans-
forma-se em aquisição de algum tipo de conhecimento através da comunicação. 
Quando o professor constrói sua base para a competência e habilidade para 
trabalhar com recursos tecnológicos diferenciados, ao transmitir suas ativi-
dades didáticas, esses procedimentos serão usados como mais uma ferramen-
ta pedagógica enriquecedora do conhecimento adquirido no ambiente esco-
lar, pois o educador deve estar atento as novas tecnologias educativas, para 
que se utilize delas em prol de uma maior  eficácia  didática  do  ensino. Es-
tas observações são procedentes por apresentarem algumas soluções para 
minimizar o problema. Uma delas seria a inserção do educador na formulação 
dos programas e dos softwares educativos desde a sua formação acadêmi-
ca, capacitando-os para tal.  Isso traria para o profissional um maior embasa-
mento crítico e teórico para o domínio e o uso de novas tecnologias edu-
cacionais, pois é tendência a utilização de tecnologias no ambiente escolar.
Claro que a utilização de tecnologias só será possível com o apoio do próprio 
Estado para a implementação de tecnologias que deem continuidade para 
a evolução desse tipo de mídia no ambiente escolar. De nada adiantará a uti-
lização de tecnologias com pedagogos inaptos a utilizarem essas ferramentas, 
sendo evidente a necessidade de treinamento constante para o total aproveit-
amento das mudanças óbvias no ambiente escolar com o advento do desen-
volvimento cada vez mais constante de tecnologias em prol do conhecimento.
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A DANÇA NO AUXÍLIO DA PSICOMOTRICIDADE E NO 
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho, como tema central, busca refletir sobre a relação da prática 
da arte de dançar no contexto escolar com os estudos da psicomotricidade. Possui como 
objetivo expor exercícios de dança baseados nas atividades psicomotoras, como proposta de 
contribuição para o desenvolvimento do aluno, nas séries iniciais e Ensino Fundamental. Isto 
é, a intenção aplica-se em possibilidades de contribuições da dança para o desenvolvimento 
afetivo, cognitivo e psicomotor da criança. Arteterapia e psicomotricidade se complementam, 
unindo o funcionamento do imaginário que interliga aspectos do inconsciente ao consciente 
com o trabalho corporal que, através de seus movimentos de ação e reação, proporciona ao 
“ser” um melhor conhecimento de suas possibilidades motoras e a criatividade de sua men-
te. Além disso, o presente estudo aborda sobre a importância de um ensino da dança que 
estimule a liberdade e as possibilidades de movimento, em instituições educacionais regulares.

Palavras-chave: Arte de Dança;  Psicomotricidade;  Desenvolvimento Cognitivo.
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INTRODUÇÃO

A placa neuronal, que é a primeira fase 
do sistema nervoso, aparece já na se-
gunda semana de gestação. O cérebro é 
uma gigantesca máquina visuo-motora e 
quase tudo o que acontece na imagem (vi-
sual) acontece no movimento (corporal). 

O trabalho corporal se expande com 
uma velocidade fecunda e benéfica. 
Conhecer o corpo é adentrar nas chama-
das relações interpessoais. Conhecer o 
corpo enquanto fenômeno de consciên-
cia, personalidade, ser agente social é 
conhecer a comunicação não verbal. Daí 
proceder a pergunta: quem sou eu sem 
meu corpo? Estudá-lo, é trazer para um 
só discurso todos os dados que ao cor-
po se referem, proposta deste trabalho.

Reich usou a expressão verbal para 
escrever sobre a psicologia das ex-
pressões não verbais da personalidade 
e dizia que “couraças musculares de 
caráter” servem para reprimir o gesto, a 
atitude, o sorriso, o tom de voz, o olhar. 
O homem ao afastar-se do seu corpo, 
do sensorial, do afetivo pode vir a perd-
er seu rumo. Ao “ver-se”, ao reencontrar 
seu corpo, recomeça sua busca. O “ver” 
é tão fundamental quanto o “tocar”.

É pela propriocepção (sensações saí-
das do corpo e que orientam sua atitude, 
movimento e equilíbrio) que se pode sa-
ber a forma-intenção de um corpo. Nos-
so mundo é interpretado pelos nossos 
temores e desejos, que se desenham em 
atitudes, postura e respiração. Dar mais 
atenção ao que nos chega através dos 
olhos como a expressão da face, do cor-
po ou voz é descobrir que há pouco de 
oculto nas pessoas. “O corpo fala; seu 
jeito diz muito”. Os movimentos dizem 
o que se pode saber do outro que ele 
não disse – e muitas vezes nem sabe.

Se uma emoção vem como uma onda, 
camada a camada, o que pode ocorrer 
quando se diz a uma criança que ela não 
pode chorar? Na primeira infância nin-
guém reprime a emoção e sim o com-
portamento. A repressão atinge a mo-
tricidade, não as funções vegetativas, 
porque ela permanece no pré-consciente.

O homem está sempre em busca de no-
vos caminhos que o levem a interioridade. 
Caminhos esses que o conduzem à liber-
tação da alma, criando cada vez mais con-
sciência de si mesmo e de sua existência. 
Mais cedo ou mais tarde, o inconsciente 
emergirá à consciência, em busca de uma 
unidade e da realização de sua totalidade.

A criança nasce, conhece o medo, 
cresce e na maioria das vezes é reprimi-
da em seus gestos adquirindo as ditas 
“couraças de proteção”. Quando o medo 
é vencido, tudo fica iluminado ao seu re-
dor. Acontece o “encontro”, “encontro” 
com a intensidade, a absorção, o arre-
batamento e o envolvimento completo. 

A determinação deflagra todos os níveis 
de experiência. Subconsciente e inconsci-
ente agem em uníssono com o consciente. 
Conjuga o desempenho das funções in-
telectuais, volitivas e emocionais. A pessoa 
se torna mais leve, mais plena e consciente 
de si mesma. Em qualquer abordagem, cor-
po e mente nunca poderão ser separados.

Dançar... um dos maiores prazeres que 
o ser humano pode desfrutar. Uma ação 
que traz uma sensação de alegria, de pod-
er e de euforia interna e, principalmente 
de superação dos limites dos seus movi-
mentos. [...] Dançar é expressar emoções 
por meio do corpo. É esculpir no ar figuras 
harmoniosas que nascem de um pulsar da 
música (BARRETO, 2008, p. 01 e p. 125).
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A natureza, em sua sabedoria, cri-
ou o homem com condições de “ser” e 
“vir a ser”. Fio por fio, como um tecelão, 
da concepção à fase adulta, o homem 
vai se construindo integralmente, até se 
transformar numa grande “obra de arte”, 
única e absoluta. Com suas cores, algu-
mas brilhantes outras mais pálidas, com 
suas linhas e traços marcantes, buscan-
do harmonia seus contornos vão delin-
eando uma estrutura que vai chegando. 
Na soma desse conjunto, uma verdadei-
ra composição pode se tornar perfeita, 
pois é ela que constrói a própria beleza.

PSICOMOTRICIDADE E EDUCAÇÃO 
PSICOMOTORA: DEFINIÇÕES

Aristóteles afirmava que o homem era 
constituído de corpo e alma e, ao anal-
isar a função da ginástica para um mel-
hor desenvolvimento do espírito, enun-
ciou um pensamento psicomotor. Ele 
pregava a ideia de que o exercício pelo 
exercício não deveria ser praticado. 

O homem precisava procu-
rar desenvolver o melhor exercício, 
de acordo com o seu temperamento.

O adjetivo psicomotor teria nascido pou-
co após 1870 – nome dado à regiões do 
córtex cerebral situadas além das áreas pro-
priamente motoras. Região onde operava a 
função entre imagem mental e movimento.

O progresso da neurologia denuncia a 
abordagem mecanicista do corpo. No início 
do século XIX, as grandes descobertas da 
fisiologia nervosa acentuam a insuficiência 
do modelo tradicional. Movimentos natu-
rais são inerentes ao organismo humano, 
não precisam ser ensinados e represen-
tam a necessidade de se tornarem ativos.

Harrrow cita os sete movimentos ou 
modelos de movimentos básicos iner-
entes ao homem que são: correr, esca-
lar, levantar peso, carregar (no sentido 
de transportar), pendurar e arremessar.

O homem necessita ter um bom domínio 
corporal, boa percepção auditiva e visual; 
uma lateralização bem definida; faculdade 
de simbolização; orientação espaço tem-
poral; poder de concentração; percepção 
de forma; tamanho e número; domínio dos 
diferentes comandos psicomotores como, 
coordenação fina e global e equilíbrio.

Piaget descreve a importância do perío-
do sensório-motor e da motricidade, prin-
cipalmente antes da aquisição da lingua-
gem, no desenvolvimento da inteligência.

E continua, “a inteligência é uma adaptação 
ao meio ambiente; essa interação se faz por 
meio de processo de assimilação e da aco-
modação. É experienciando que a criança am-
plia e desenvolve suas funções intelectivas.”

Brandão afirma que: “somente após a 
criança ser capaz de representar mental-
mente os objetos, de simbolizar, de poder 
fazer abstrações e generalizações, que pode 
fazer a “invenção” de novos meios de ação”

Wallon salienta a importância do aspec-
to afetivo como anterior a qualquer tipo 
de comportamento. Existe uma evolução 
tônica e corporal chamada “diálogo cor-
poral” e que constitui “o prelúdio da co-
municação verbal”. A ação desempenha o 
papel fundamental de estruturação cor-
tical e está na base da representação.

O movimento assume uma grande sig-
nificação; pouco a pouco, a criança começa 
a se expressar através dos gestos que es-
tão ligados à esfera afetiva e que são, 
portanto, o escape das emoções vividas.

Este “mundo das emoções” mais tarde 
dará origem ao mundo da representação. 
E ainda afirma que é “sempre a ação mo-
triz que regula o aparecimento e o desen-
volvimento das formações mentais”.

Fonseca, afirma que “a significação 
da palavra evolui com a maturidade mo-
tora e com a corticalização progres-
siva. É pelo movimento que a criança 
integra a relação significativa das primei-
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ras formas de linguagem (simbolismo).
A educação psicomotora, no entender 

de Lagrange “não é um treino destinado 
à automação, à robotização da criança”.

Lapierre e Le Boulch afirmam que “A Edu-
cação Psicomotora deve ser uma formação 
de base indispensável a toda criança”. O 
homem precisa “sentir-se bem em sua pele” 
e é a psicomotricidade que vai permitir 
que ele se assuma como realidade corpo-
ral, levando-o a livre expressão de seu ser.

 O indivíduo se constrói gradativa-
mente, através da interação com o meio 
e de suas próprias realizações. O mov-
imento é um suporte que o ajuda a ad-
quirir o conhecimento do mundo que 
gira em torno de si mesmo através do 
seu corpo, suas percepções e sensações.

A educação psicomotora pode ser pre-
ventiva ou reeducativa. Ela é apenas um 
meio que auxilia a criança a superar suas 
dificuldades e pode prevenir inadap-
tações. O contato da criança com o adul-
to, em seu aspecto relacional, assume 
primordial importância para a evolução 
da afetividade, equilíbrio e aceitação de 
si mesma. Pode ser verificada pela ex-
pressão da postura, das atividades e 
do comportamento (OLIVEIRA, 1999).

A CONTRIBUIÇÃO DA DANÇA NO  
ÂMBITO EDUCACIONAL 

A dança no âmbito educacional infan-
til possibilita contribuições para o aluno, 
ativando capacidades positivas que lhe 
acompanharão por toda a vida. A criança ad-
quire confiança e maturidade, desenvolve 
habilidade motora, expressividade e fa-
vorece a socialização. Aprende, também, a 
importância do cuidado com o corpo, saúde 
e adquire domínio em seus movimentos.

A criança experimenta o seu mundo 
por meio de seu corpo. Através deste, 
ela explora, interage com o espaço e co-
munica-se com os corpos ao seu redor. 

Nessa fase, geralmente, a dança surge de 
forma espontânea associada a movimen-
tações livres, em resposta à diferentes 
ritmos de música, isto é, no geral as cri-
anças gostam de dançar e, a vivência das 
possibilidades por meio da linguagem 
corporal contribui de inúmeras formas 
para um desenvolvimento saudável. Há 
o estímulo de habilidades psicomotoras, 
maior facilidade na interação social e o in-
centivo do potencial criativo imaginário.

 Observa-se, também, a partir dos es-
tudos da dança na infância, a obtenção 
de uma boa postura no educando, a com-
preensão da relação entre música, ritmo 
e movimento. A dança, também, se car-
acteriza como uma prática que trabalha 
com a ludicidade e, com isso, faz pro-
mover capacidades criativas e prazerosas.

Em vista disso, é reconhecida a im-
portância da dança no desenvolvimento 
da criança, uma vez que a dança ensina-
da de maneira competente, caracteriza-se 
como uma atividade integradora, sen-
do um instrumento facilitador no rela-
cionamento do aluno. A partir da liber-
dade de movimento e de expressão, a 
dança também abrange o vocabulário 
gestual, resultando em uma maior con-
sciência e conhecimento corpóreo. 

Logo, o ensino constitui-se em uma 
possibilidade de melhores formas de 
diálogos, conhecimento cultural, maior 
sensibilidade na arte e o aprimoramento 
de habilidades motoras. Todavia, existe 
uma necessidade de que as aulas sejam 
agradáveis e dinâmicas, ao mesmo tempo 
trabalhando conteúdos básicos da dança.

Diante disso, Vargas reflete sobre a 
aula de dança na escola e apresenta o 
seguinte comentário:Propomos à escola 
trabalhar em uma aula de dança os movi-
mentos naturais e expressivos dos alunos, 
respeitando suas individualidades, am-
pliando suas possibilidades gestuais, sua 
capacidade de comunicação, criatividade 
e sensibilidade (VARGAS, 2007, p.66).
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Logo, o professor deve trabalhar o 
próprio movimento da criança, dentro 
de um universo lúdico e imaginário, pos-
to que por meio de atividades com brin-
cadeiras, cores e músicas ritmadas ben-
eficia o aprendizado de forma dinâmica.

A preocupação no ensino não deve ser 
com a quantidade de atividades ofereci-
das e, sim, com a qualidade, com a partici-
pação dos alunos e com algo que proporci-
one prazer. O ensino deve priorizar gestos 
conscientes das crianças, estimulando-as 
a criar e recriar sua própria movimentação.

Em relação as atividades de dança Verd-
eri diz que:

Por meio das atividades de dança, pre-
tendemos que a criança evolua quanto 
domínio de seu corpo, desenvolvendo e 
aprimorando suas possibilidades de movi-
mentação, descobrindo novos espaços, no-
vas formas, superação de suas limitações 
e condições para enfrentar novos desafios 
quanto aos aspectos motores, sociais, afe-
tivos e cognitivos (VERDERI, 2009, p. 68).

Em vista disso, se o objetivo é ensinar 
dança para crianças devemos conhecê-las, 
observar suas necessidades, entender que 
elas correm, saltam, brincam, choram, 
dançam e assim, formatar um planejamen-
to pedagógico adequado, para que seja 
pertinente ao fazer do ensino da dança.

É preciso conhecer e adaptar exercícios 
para determinada faixa etária, respeitando 
o desenvolvimento de cada educando. Em 
exercícios, em grupos, deve ser observado 
o resultado em conjunto, como também, 
a realização individual de cada discente.

Assim, na infância, o trabalho desen-
volvido com dança deve estar centrado 
na estrutura sensorial do aluno. O pro-
fessor atribui possibilidades de movimen-
tos, partindo do que a criança consegue 
realizar, respeitando as suas limitações 
para depois, alcançar gradativamente 
o desenvolvimento técnico e expres-

sivo, ou seja, inicialmente, as aulas de-
vem priorizar a maneira como a criança 
se movimenta e se expressa, a partir 
da diversificação rítmica e do espaço.

Nesse sentido, é preciso libertar a dança 
do academicismo, mostrando que ela não 
se resume apenas em atividades prazero-
sas, uma vez que a arte do corpo, pela ed-
ucação básica, busca algo que proporcione 
ao discente o desenvolvimento de uma 
visão mais crítica de mundo, que se inte-
gre na sociedade contribuindo de manei-
ra decisiva para a formação de cidadãos.

O ensino deve ser planejado e consci-
ente dos objetivos a serem alcançados, 
bem como a utilização de estratégias 
que incluem ligações com as demais dis-
ciplinas e que permitam ao aluno desen-
volver sua personalidade através de seus 
conhecimentos, habilidades, comporta-
mentos e da própria consciência corpo-
ral sobre as individualidades e limitações.

A dança como campo de conhecimen-
to autônomo vem crescendo e ampliando 
seu espaço. 

Mas ainda está em andamento o seu 
reconhecimento no âmbito educacional e 
os profissionais atuantes na área. Na ver-
dade, a dança deve ter seu próprio espaço, 
abrindo perspectivas para o conhecimento 
de forma flexível, sensível e significativo.

No espaço escolar, a dança possibilita 
uma transformação contínua, proporcio-
nando novos olhares sobre o mundo e, 
principalmente, sugere novas reflexões 
sobre a educação e a sociedade, como afir-
ma Strazzacappa, nas seguintes palavras:

Possivelmente, quando a dança estivar 
presente em mais escolas, inserida por to-
das as portas e janelas, possamos perceber 
os reflexos e as implicações das relações 
estabelecidas entre ela, a educação e a so-
ciedade (STRAZZACAPPA, 2006, p.115).
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Entretanto, a autora ainda diz que nem 
todas as escolas estão abertas para essa 
perspectiva. Instituições particulares apre-
sentam mais espaço para a contratação de 
profissionais específicos de cada lingua-
gem da Arte, mas as escolas públicas estão 
carentes nesse sentido, dificilmente, irão 
oferecer vagas para novos profissionais. 

Como afirma ainda a autora, as mudanças 
dependem da entrada de professores com 
formação nas diferentes linguagens da 
Arte, além de inscrições de concursos pú-
blicos na área. Enfim, secretários estaduais 
e municipais responsáveis pela educação, 
diretores e professores das instituições, 
devem se conscientizar de que a dança na 
escola contribui na formação do indivíduo, 
educando alunos capazes de pensar, de 
serem críticos e questionadores. “O ensino 
de arte é parte integrante da formação do 
cidadão” (STRAZZACAPPA, 2006, p. 21).

A DANÇA BRINCADEIRA SAUDÁVEL 
PARA TODA CRIANÇA

Dentro do contexto escolar, a dança 
deve ser direcionada ao cotidiano e ao 
mundo da criança. As fontes de inspiração 
para as aulas podem variar, de acordo com o 
projeto da escola e os interesses da turma. 

Os movimentos de animais e os 
fenômenos da natureza são formas perti-
nentes, pois fazem parte do mundo infantil 
e despertam a curiosidade das crianças. O 
que não se pode perder de vista é estim-
ular sua imaginação. Tal é o projeto ped-
agógico da Professora Carmen Orofino, na 
Escola Viva, em São Paulo. Ela sugere que 
as crianças derretam-se no chão como um 
sorvete, flutuam imitando um floco de al-
godão, corram como um rio ou que voem 
feito uma borboleta (ARAÚJO, 2007).

Dessa forma, a criança desenvolverá 
sua capacidade intelectual e física, 
além de ser uma oportunidade de in-
teração com o outro, e de aprimorar, 
portanto, suas habilidades sociais.

Ao selecionar os conteúdos de dança que 
pretende desenvolver com seus alunos, o 
professor precisa considerar o contexto 
social e cultural, ou seja, o repertório de 
dança dos alunos, seus conhecimentos e 
suas escolhas de ritmos e estilos. Para se 
efetivar o trabalho com a dança na esco-
la, há que se considerar algumas questões: 
como a de gênero, as de necessidades 
especiais motoras e as de religião, como 
o caso de algumas religiões que desapro-
vam a dança, (...) (De PAULA, et al, 2006).

Ou seja, não basta apenas aplicar a dança 
como parte das aulas ministradas; é impor-
tante que o professor tenha um certo con-
hecimento do perfil da turma para que a 
dança venha de encontro às suas necessi-
dades e aspirações, e realmente possa sur-
tir os efeitos esperados. Nada impede que, 
com o passar das aulas e, por isso, melhor 
interação de uns com outros, o plano de 
aulas seja alterado e adaptado, desde que 
esteja de acordo com os princípios e nor-
mas da instituição e dos órgãos superiores.

Experiências sensório-motoras e 
percepto-motoras permitirão à cri-
ança uma melhor capacidade de li-
dar com material simbólico e concei-
tual (GODFREY e KEPHART, 1960).

Segundo Silveira et al (2008), vê-se pelo 
trabalho diário na pré-escola que a criança 
já é um ser pleno de ritmo; ela é variável 
apenas na expressividade. Pela dança, ele-
va-se o objetivo que ela aumente da melhor 
forma possível suas potencialidades, res-
peitada nas suas capacidades físicas, emo-
cionais, morais, intelectuais e estéticas. 
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Que pelo compasso da dança ela en-
contre prazer, felicidade e êxito não só 
enquanto criança, mas por toda a vida. 
O domínio final do movimento é a fon-
te da qual devem brotar a perfeição e a 
compreensão daquela parte da vida in-
terior do homem de onde se originam 
o movimento e a ação (LABAN, 1978).

Para a criança, a dança é inerente ao seu 
próprio desenvolvimento. Quando agita as 
mãos, quando bate palmas, inicia o proces-
so já de cunho social (SILVEIRA et al, 2008).

O corpo da criança é ativo no espaço 
que ocupa, comunica-se com os corpos 
ao redor, interage com eles. A dança, além 
de mobilizar o potencial expressivo, torna 
a criança consciente de suas ações e ati-
tudes corporais: desenvolve habilidades 
psicomotoras, favorece a formação de 
conceitos e solução de problemas, estim-
ula a interação social, organiza o gesto e 
movimentação cotidianos, desenvolve 
a orientação tempo- espaço, preser-
va e estimula o potencial criativo-imag-
inário (ESPAÇO CORPORAL, 2004).

A criança do Ensino Fundamental 
necessita de experiências que possi-
bilite o aprimoramento de sua criativ-
idade e interpretatividade, atividades 
que favoreçam a sensação de alegria, 
que a partir daí ela possa retratar e ca-
nalizar o seu humor, seu temperamen-
to, através da liberdade de movimento,

A livre expressão, e desenvolvimento 
de outras dimensões contidas no incon-
sciente (VERDERI, 2009). O filósofo suíço 
Jean Piaget, um dos maiores teóricos do 
desenvolvimento infantil, acreditava que a 
realidade das crianças é vivida e interpreta-
da por meio das sensações físicas e não do 
pensamento. A dança promove a atenção, 
o equilíbrio, a coordenação motora, a flexi-
bilidade, o ritmo e a consciência do espaço.

Já Ribeiro (2005) enfatiza a obediência 
dos horários das aulas, dos ensaios, o zelo 
pelo uniforme, pelos acessórios e materiais, 
o acompanhamento da coreografia e dos 
ensinamentos. Para ele, o fator mais signif-
icativo no aprendizado da dança é a disci-
plina. Também destaca os benefícios físicos 
que a atividade gera, além da consciência 
corporal, musical e também um conhe-
cimento maior sobre o aparelho motor.

Há ainda muitos trabalhos sobre os 
efeitos da dança no desenvolvimento das 
inteligências múltiplas da criança. Gard-
ner (1987) identificou sete inteligências: 
linguística, lógico-matemática, espacial, 
musical, corporal-cinestésica, interpessoal 
e intrapessoal. Mallmann e Barreto (2010) 
correlacionaram o desenvolvimento das 
cinco últimas, principalmente, à dança.

Ao considerar que todos os atos são 
praticados com o corpo, a motricidade 
é, então, indispensável (ANTUNES, 
2001). Sendo assim, o corpo torna-se 
fundamental para a construção da per-
sonalidade e para a percepção das ex-
periências vividas. A dança surge como 
manifestação e reflexo da estrutura so-
cial (MALLMANN e BARRETO, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A dança, por si só, trata da con-
strução da personalidade e da man-
ifestação do lado humano uma vez 
que possibilita a livre expressão e o 
desenvolvimento de potencialidades.

Sabendo que, na maioria das vezes, a 
dança está presente na escola apenas em da-
tas comemorativas, cabe ressaltar que não 
se trata de uma situação que deva ser abo-
lida do sistema de ensino das instituições. 

O que se faz enfatizar aqui é que, a dança, 
enquanto processo educativo, necessita 
de fundamentação teórica - e não mera-
mente coreográfica - e principalmente, de 
continuidade no tempo para que propicie 
resultados verdadeiramente satisfatórios.

Dançar, além de ser uma atividade 
física muito prazerosa, também é uma 
atividade que desenvolve a inteligên-
cia e promove o bem-estar. Ao dançar, 
diversas habilidades cognitivas são co-
locadas em ação, como atenção e con-
centração, memória, raciocínio lógico, 
noção espacial e consciência corporal. 

Na infância, a dança tem um destaque 
especial, pois, nessa fase da vida, a criança 
está justamente descobrindo seu corpo e 
suas possibilidades. A dança pode colabo-
rar muito no aprendizado escolar, pois tra-
balha as diversas habilidades necessárias 
para a aprendizagem de forma lúdica.

Acreditando que a inserção de uma 
prática pedagógica na Educação Infan-
til, que visa o desenvolvimento de mov-
imentos significativos, ao invés de uma 
mera execução de movimentos corporais 
podemos compreender a importância 
de se trabalhar as Atividades Rítmicas e 
expressivas, que nesse contexto se ref-
ere a dança, como forma de expressão 
e comunicação por meio de gestos na 
presença de ritmos, sons e da música.

A psicomotricidade relacional propor-
ciona ao aluno a expressar suas emoções 
e comportamentos, previne distúrbios as 
crianças nos primeiros anos da infância e 
é uma ponte direta com a Educação Física 
Escolar durante a pré-escola, pois é nesse 
momento que a criança começa a ter vín-
culos afetivos com os colegas, sendo assim, 
a dança é um instrumento que possibilita 
além da expressão de seus sentimentos 
também a estruturação das funções psi-
comotoras que a s crianças nesta faixa 
etária necessitam para sua formação.
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O USO DAS ARTES A PARTIR DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO:  Este artigo traz uma reflexão sobre o uso das artes a partir da Educação Infantil, 
bem como suas contribuições para os aspectos cognitivos das crianças. Tem como objetivo 
possibilitar um olhar que dê o real valor ao ensino da arte às crianças das séries iniciais. O re-
sultado desse estudo é buscar o que os autores que fundamentam este trabalho escreveram 
a esse respeito, bem como perceber que os educadores não estão preparados para a prática 
dessa atividade. Esta investigação contribui para uma reflexão da importância que damos 
para artes no desenvolvimento de crianças que se encontram no ensino básico (A partir da 
Educação Infantil). O desenvolvimento da criança, ao ser respeitado começa a ser reconhe-
cida como agente no processo ensino aprendizagem, no qual as atividades pedagógicas que 
envolvem a arte estimulam a imaginação, favorecendo o desenvolvimento integral da criança.

Palavras-chave: Arte; Educação Infantil; Contribuições
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INTRODUÇÃO

 Para refletirmos sobre o ensino de 
Arte na escola, é preciso estudar so-
bre o Ensino da Arte na sociedade con-
temporânea. Precisamos também es-
tar atentos em qual tipo de sociedade 
pertencemos e os conceitos que ainda 
estão presentes em nosso cotidiano. 

O ensino da Arte possui um pa-
pel relevante no processo de ensino 
aprendizagem, contribuindo de forma 
significativa para o desenvolvimen-
to humano. A criança que tem contato 
com a Arte desenvolve os aspectos in-
telectuais e cognitivos, adquirindo no-
vas capacidades. Segundo os Parâmet-
ros Curriculares Nacionais (1997):

A educação em arte propicia o desen-
volvimento do pensamento artístico e 
da percepção estética, que caracteri-
zam um modo próprio de ordenar e dar 
sentido à experiência humana: o aluno 
desenvolve sua sensibilidade, percepção 
e imaginação, tanto ao realizar formas 
artísticas quanto na ação de apreciar e 
conhecer as formas produzidas por ele 
e pelos colegas, pela natureza e nas 
diferentes culturas (PCN, 1997, p. 15).

O conhecimento da Arte possibilita 
aos indivíduos se tornarem mais flexíveis, 
críticos e responsáveis. Segundo Stabile 
(1988, p. 08): “Todo desenvolvimento da 
criança deve ter, como ponto de parti-
da, a experimentação e a sensibilização. 
O que a criança é, o que sente e sabe 
ela aprende através dos sentidos e dos 
contatos diretos” (STABILE, 1988, p.08).

O ensino da Arte nas séries iniciais deve 
promover uma cultura acessível e alcançável 
aos alunos. De acordo com Tourinho (2002):

A defesa do ensino de arte na escola 
já reuniu inúmeros argumentos, nenhum 
deles desprezível, mas quase todos al-
heios aos processos que compreendem a 
atividade artística (conceber, fazer/ criar, 
perceber, ler, interpretar), seus produtos 
(obras, manifestações), ações e reflexões. 

Esse distanciamento entre argumentos 
de defesa e a realidade da escola gerou um 
tratamento curricular da arte que, além de 
outras implicações, despiu esse ensino 
da reflexão, da critica e da compreensão 
histórica, social e cultural dessa atividade 
na sociedade (TOURINHO, 2002, p. 31).

Por meio dessa citação entende-se que 
a Arte desenvolve um trabalho relacionado 
ao conhecimento dos aspectos do ser hu-
mano, fazendo que o mesmo amadureça 
seus valores, melhorando sua inteligên-
cia e promovendo a construção de sua 
personalidade. Percebe-se que o ensino 
de Arte é importante para o desenvolvi-
mento da criança e contribui para aguçar 
os sentidos, as capacidades motoras, cog-
nitivas, imaginativas, emotivas e sociais.
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O PROCESSO DA AVALIAÇÃO NAS 
AULAS DE ARTES

Atualmente, metodologias diversi-
ficadas, onde contribuem para o en-
riquecimento dos alunos das séries ini-
ciais são discutidas no Ensino da Arte. 
O Ensino das artes plásticas visa a pro-
moção de competências de leituras de 
imagens em contextos interculturais. 

Em relação as Artes Plásticas a apren-
dizagem artística passou a ser um elemen-
to indispensável na educação geral, con-
siderada uma das competências básicas, 
visto as informações e a comunicação na 
sociedade contemporânea utilizam não so-
mente a escrita, bem como múltiplos meios 
visuais, sonoros, mímicos e mídia em geral.

Ao abordar a avaliação como um dos 
tópicos importantes na implantação de 
propostas curriculares para as aulas de Ar-
tes, os Parâmetros Curriculares Nacionais 
contribuíram para que a avaliação se tor-
nasse uma forma de analisar o processo do 
ensino aprendizagem como um todo, des-
construindo os medos de uma avaliação. 

A avaliação é apresentada como 
um processo contínuo, tornando-se 
uma prática diária, onde orienta a re-
formulação dos objetivos propostos.

De acordo com Selbach (2010):“um 
eficiente sistema de avaliação em Arte 
deve ir além das provas, avaliando os 
alunos por observações dentro e fora 

da sala de aula, por meio de entrevis-
tas, trabalho em grupo, diários de bor-
do, esboços de trabalhos, entre out-
ros recursos “(SELBACH, 2010, p. 142).

O processo de avaliação significa emitir 
juízo de valor, refletindo aspectos mais 
formais de controle do sistema, onde são 
determinantes para a promoção ou não 
dos alunos. Contudo, a avaliação é fazer 
diagnóstico, refletindo as oportunidades 
cotidianas das práticas e ações educati-
vas. São vários os fatores para fazer uso da 
avaliação nas aulas de Artes, como clas-
sificar; rever projetos e planejamentos; 

Pode-se também avaliar os conteúdos, as 
habilidades, atitudes e valores; estratégias 
e ações. Para que a avaliação seja significa-
tiva requer instrumentos e procedimentos 
que sejam coerentes e adequados às suas 
especificidades.  A avaliação em Arte deve 
ocorrer ao longo de todo o processo, de di-
versas formas, como auto - avaliação, aval-
iação diagnóstica, formativa e somativa.

A auto - avaliação é feita por meio do 
entendimento do aluno sobre seu pro-
cesso de aprendizagem, o que conse-
guiu assimilar ou não. A avaliação como 
diagnóstico é importante para o plane-
jamento, e a avaliação formativa diz re-
speito aos processos.  A avaliação so-
mativa se preocupa com os resultados, 
sendo essa a mais comum nas escolas. 

Em qualquer avaliação é necessário 
definir com clareza o que vai ser avaliado, 
as regras, os critérios, entre outros.Re-
sumindo, a avaliação em Arte deve estar 
inserida nos projetos políticos das esco-
las, devendo ser planejada, discutida, pro-
gramada e compartilhada com os alunos, 
com os corpos docente e administrativo 
das escolas, para que possa ser implan-
tada de forma inclusiva, transparente 
e adequada ao trabalho desenvolvido.
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UM BREVE HISTÓRICO DA ARTE

A Pré-História foi o primeiro período da 
evolução humana que deixou vestígios das 
primeiras formas simbólicas da humanidade. 

Os homens da Pré-História faziam de-
senhos nas paredes de cavernas, escultu-
ras e artefatos feitos em osso, pedra ou 
madeira. A Antiguidade foi marcada pela 
descoberta da escrita, onde se destacava 
a criação de símbolos e sinais hieróglifos.

Na Idade Média destacou-se pelo 
período de intensa expansão, devido às 
descobertas geográficas.  A Idade Con-
temporânea foi marcada por grandes 
conflitos, como a Revolução Francesa, a 
Primeira e a Segunda Guerra Mundial e a 
Guerra Fria, onde as expressões artísticas 
da época manifestavam-se por meio de 
movimentos como o neoclassicismo, o ro-
mantismo, o realismo e o impressionismo, 
que revolucionaram a arte do século XX.

As orientações curriculares do MEC, 
elaboradas a partir de 1995, determina-
ram as especificidades do conhecimento 
artístico em quatro modalidades: música, 
teatro, dança e artes visuais. Assim, os 
Parâmetros Curriculares Nacionais/Artes 
para o Ensino Fundamental, Referenci-
ais Curriculares para a Educação Infantil 
e Parâmetros Curriculares para o Ensino 
Médio trataram de explicitar os conteú-
dos de música, artes cênicas, artes visuais 
e dança e suas metodologias específicas. 

Dessa forma foi extinta a polivalên-
cia do professor que trabalhava com a 
Educação Artística, prevista na lei an-
terior 5692/71, na qual todos os con-
hecimentos artísticos estariam rep-
resentados por uma única disciplina.

[...] o artigo 7º da Lei 5.692/71 tornou 
obrigatória a Educação Artística pela pri-
meira vez na legislação brasileira ( junta-
mente com Educação Religiosa, Moral e 
Cívica, Programas de Saúde e Educação 
Física) apregoando um enfoque genérico 
da Música, das Artes Cênicas e das Artes 
Plásticas. A integração à grande área de 
Comunicação e Expressão e o professor 
polivalente caracterizaram essa lei quanto 
ao ensino de artes (SUBTIL, 2011, p.247).

Em 1973, o Governo Federal criou os 
cursos arte-educação em nível superi-
or: Os professores de Educação Artísti-
ca, capacitados inicialmente em cursos 
de curta duração, tinham como única 
alternativa seguir documentos oficiais 
(guias curriculares) e livros didáticos em 
geral, que não explicitaram fundamen-
tos, orientações teórico-metodológi-
cas ou mesmo bibliografias específicas. 

As próprias faculdades de Educação 
Artística, criadas especialmente para cobrir 
o mercado aberto pela lei, não estavam in-
strumentadas para a formação mais sólida 
do professor, oferecendo cursos eminen-
temente técnicos, sem bases conceituais.

 
Desprestigiados, isolados e inseguros, os 

professores tentavam equacionar um elen-
co de objetivos inatingíveis, com atividades 
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múltiplas, envolvendo exercícios musicais, 
plásticos, corporais, sem conhecê-los bem, 
que eram justificados e divididos apenas 
pelas faixas etárias (BRASIL, 1997, p.24).

Em agosto de 2008, foi sancionada a 
Lei 11.769, que tornou o ensino de músi-
ca como conteúdo obrigatório, mas não 
exclusivo no ensino curricular de Arte, 
alterando o Artigo 26 da LDB de 1996. 

Essa alteração foi de difícil tramitação, 
e sua aprovação foi considerada por mui-
tos educadores musicais como um avanço. 
A nova legislação abriu a possibilidade 
de uma implantação efetiva do ensi-
no de música nas escolas de uma forma 
abrangente para crianças e adolescentes.

A inserção obrigatória do ensino de 
Arte na Educação Nacional está funda-
mentada em teorias contemporâneas que 
tratam do papel das artes na transfor-
mação da sociedade. Por isso, a legislação 
atual enfatiza os processos de produção 
artística específica – musical, visual, cêni-
ca e da dança, com conteúdos próprios.

Mesmo com as legislações e com os doc-
umentos curriculares disponíveis para o 
ensino de Arte, ainda pairam muitas dúvi-
das sobre com o que se ocupa a disciplina 
Arte, qual o seu papel no currículo e por 
que, mais que um luxo, ela se torna uma 
necessidade na formação de cidadãos.

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NAS 
SÉRIES INICIAIS

Segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais:

Desde o início da história da humani-
dade a Arte sempre esteve presente em 
praticamente todas as formações culturais. 

O homem que desenhou um bisão 
numa caverna pré-histórica teve que 
aprender, de algum modo, seu ofício. E da 
mesma maneira, ensinou para alguém o 
que aprendeu. Assim, o ensino e a apren-
dizagem da Arte fazem parte, de acordo 
com normas e valores estabelecidos em 
cada ambiente cultural, do conhecimen-
to que envolve a produção artística em 
todos os tempos. (BRASIL, 1997, p.21)

O ensino de Artes é extremamente im-
portante nas séries iniciais, pois por meio 
das Artes as crianças expressam de di-
versas formas suas ansiedades, medos, 
frustrações, alegrias, entre outros senti-
mentos que de acordo com as Artes serão 
explorados.Os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para o Ensino da Arte no Brasil 
sugerem algumas divisões para as Artes, 
tais como: Dança, Teatro, Música e Artes 
Visuais.De acordo com Ventrella e Garcia:

A dança não é separada do corpo, en-
tão cabe a nós Educadores, pensar so-
bre como entendemos corpo. Por meio 
do corpo conhecemos. Qualquer oper-
ação mental que fazemos que envolva 
linguagem, pensamento, inferências in-
conscientes, memória, consciência vi-
sual, experiência auditiva, imaginação 
mental, processos emocionais requerem 
estruturas neurais, as quais são partes do 
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sistema sensório-motor. É o corpo físi-
co que formata o que conhecemos por 
meio deste sistema perceptual e motor. 
(VENTRELLA & GARCIA, 2006, p.59).

É necessário que se aprenda desde 
cedo que não existe um só modelo de cor-
po e o quanto é importante para o nos-
so bem-estar o movimento e a dança.

Como sabemos que o conhecimento 
passa pelo corpo, é preciso sempre re-
forçar que a Dança – seja a Dança na es-
cola regular ou em academias – no ensi-
no tem, entre outras funções, o papel de 
acabar com o distanciamento entre apren-
dizagem intelectual e aprendizado mo-
tor. (VENTRELLA & GARCIA, 2006, p.61)

A dança deve estar inter – relacionada à 
outras matérias, como História, Educação 
Física, entre outras, desenvolvendo ativi-
dades que enriqueçam e possibilitem o en-
tendimento das outras disciplinas por meio 
de um processo criativo de conhecimento. 

O ensino de dança contribui tam-
bém com a efetivação social e social-
ização.Podemos perceber várias formas 
de Artes nas séries iniciais, o Teatro, 
por exemplo, é sempre bem trabalha-
do durante os primeiros anos escolares.

A dramatização acompanha o desen-
volvimento da criança como uma mani-
festação espontânea, assumindo feições 
e funções diversas, sem perder jamais o 
caráter de interação e de promoção de 
equilíbrio entre ela e o meio ambiente. 
Essa atividade evolui do jogo espontâ-
neo para o jogo de regras, do individu-
al para o coletivo. (BRASIL, 1997, p.83).

Quando a criança entra na esco-
la, já possui uma enorme capacidade 

referente ao teatro, trazendo consi-
go uma vasta prática espontânea vi-
venciada nos jogos de faz-de-conta.

[...] o prazer de jogar se aproxima do 
prazer de aprender a fazer e a ver te-
atro, estimulando os alunos a organi-
zarem um discurso coerente e criativo, 
que explore a utilização dos diferentes 
signos que constituem a linguagem te-
atral, bem como a empreenderem lei-
turas próprias acerca das cenas criadas. 
(VENTRELLA & GARCIA, 2006, p.135).

Toda criação artística tem sua maneira 
própria de se comunicar. Aos poucos as cri-
anças vão adquirindo a capacidade de criar, 
organizar e emitir um discurso.Outra forma 
de Arte é a música, onde segundo Snyders,

O drama efetivo e cotidiano do ensi-
no da música é que ele dispõe de muito 
pouca, verdadeiramente muito pouca, ut-
ilidade para o futuro da imensa maioria 
dos alunos: é preciso lembrar aqui que 
ele não tem muita influência em seu fu-
turo profissional, nem mesmo em seu fu-
turo escolar. (SNYDERS, 2008, p.135).

Quando abordamos o ensino da músi-
ca, estamos considerando sua cultura e 
o seu ganho, a interação social, e outras 
formas de aprendizagem significativa.

Para alguns alunos é a partir talvez da 
beleza da música, da alegria proporcionada 
pela beleza musical, tão frequentemente 
presente em suas vidas de uma ou outra 
forma, que chegarão a sentir a beleza e 
verdade existente na matemática, o misto 
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de beleza e eficácia que há nas ciências e nas técnicas. (SNYDERS, 2008, p.138)

O professor deve criar condições para ampliar as possibilidades de per-
cepção, criação, reflexão, expressão e comunicação musical das cri-
anças, em várias atividades dentro de sua rotina escolar. Outra Arte 
presente nos Parâmetros Curriculares Nacionais é a Arte Visual, onde o pro-
cesso de ensino aprendizagem trabalha com imagens, desenhos, entre outros. 

De acordo os PCNS: “Para tanto a escola deve colaborar para que 
os alunos passem por um conjunto amplo de experiências de apren-
der e criar, articulando percepção, imaginação, sensibilidade, conhe-
cimento e produção artística pessoal e grupal.” (BRASIL, 1997, p.61).

Entretanto, as Artes Visuais ampliam as experiências de aprendiza-
gem e criação.A Arte representa a cultura de um povo e, durante o pro-
cesso histórico podemos perceber a presença das Artes Visuais por meio 
das imagens que temos de fatos históricos, de acordo com cada época. 

Nas séries iniciais as crianças aprendem muito com o uso dessas formas de Artes, 
portanto são extremamente importantes durante o processo ensino aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Podemos perceber por meio de assun-
tos abordados neste artigo que a Arte 
deve ser significativa, promovendo mu-
danças onde o currículo é proposto den-
tro das escolas. Deve-se buscar uma 
aprendizagem na qual o aluno consid-
ere o objeto de estudo como algo sig-
nificativo e importante para a sua vida.

O professor precisa compreender a di-
versidade de diversas situações onde po-
dem ocorrer problemas, se apresentan-
do a cada aluno em particular, segundo 
seu nível de competência e as determi-
nações internas e externas de um tem-
po de criação, dentro de seu processo 
de aprender a realizar formas artísticas.

É importante que o professor faça as 
adaptações necessárias, o espaço dis-
ponível da escola e os materiais de apo-
io para a realização das atividades. As 
artes visuais, a música, a dança e o te-
atro pedem que as suas particularidades 
sejam abordadas no mesmo momen-
to em que interagem com o currículo, 
como, por exemplo, desenvolver a cria-
tividade, a sensibilidade e autocontrole. 

Percebe-se a importância da Arte nas 
séries iniciais para um desenvolvimento 
integral da crianças, porque por meio da 
Arte as crianças poderão desenvolver ha-
bilidades significativas, já que esse ensi-
no proporciona a liberdade de expressão.

As práticas curriculares como a interdis-
ciplinaridade devem ser usadas nas aulas de 
Artes, trabalhando de forma interativa, fa-
vorecendo a aprendizagem dos alunos com 
temáticas da realidade para o planejamento.

Conclui-se então que as aulas de Ar-
tes são extremamente importante para 
o desenvolvimento e para aprendizagem 
significativa das crianças nas séries iniciais, 
visto acontecimentos históricos e aborda-
gens em vários campos no processo escolar.
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INCLUSÃO DE PORTADORES DE NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS NA ESCOLA PÚBLICA

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo nos levar a uma reflexão de como se dá de 
fato a inclusão de alunos portadores de necessidades especiais em um ensino regular que 
enquadre uma socialização e uma interação contínua com o objetivo de ampliar dentro do 
processo de aprendizagem ações que fomentem sistematicamente o total interesse dess-
es alunos nas séries regulares, além de promover o comportamento social que seja capaz 
de aproximá-los do prévio conhecimento que possuem, ainda que não contemplem neces-
sariamente sua diversidade cultural. No entanto, quando nos deparamos com as Políticas 
Públicas no processo da inclusão desses alunos entendemos que muito falta para que se am-
pare realmente a cada um deles, pois, os mesmos podem não sentir mais estão sendo excluí-
dos dentro da própria inclusão, ou seja, são inseridos nos ambientes educacionais regulares 
sem o mínimo de preparo de alguns profissionais da equipe escolar, quer sejam professores, 
coordenadores, supervisores, entre outros e, acabam por criar ainda mais dificuldades no 
processo de aprendizagem, a saber, que existem, alunos com Síndromes de Down, Autistas, 
Distúrbios ou Transtornos de desenvolvimento, entre tantas outras necessidades especiais. 
Assim nos apoiamos para a realização desse trabalho em estudos de referenciais teóricos 
que pautaram tal tema, e em decorrência das necessidades educacionais especiais e con-
textualizando com o cotidiano escolar, compreendemos ser de suma importância o papel da 
escola e da família que devem estar de mãos dadas para o que permite uma integração dess-
es alunos de forma mais autônoma, que proporciona uma qualidade de inclusão para todos. 

Palavras-chave: Inclusão. Necessidades especiais. Socialização. Ensino regular. Integração.
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INTRODUÇÃO

Entendemos que todos os alunos têm 
o direito à educação e isso não é difer-
ente com os alunos com necessidades 
educativas especiais, uma vez que to-
dos são amparados através da garan-
tia de uma educação que vise fornecer 
ao mínimo uma qualidade que amplie o 
seu desenvolvimento no ensino regular. 

No entanto, fica evidente que quando 
falamos de uma Inclusão em ambientes ou 
escola Pública estamos redimensionando 
naquilo que implica tanto na formação 
dos profissionais de educação quanto em 
outros fatores que consistam na aceit-
ação e na valorização das diferenças, af-
inal, todos somos iguais perante a Lei, e 
dispomos de valores culturais, bem como 
o resgate de um direito que é constitucio-
nal, e que fortalecer e muito a aquisição 
do conhecimento além de criar laços co-
letivos para a formação da identidade de 
cada um é um fator muito importante.

Dessa maneira as instituições educa-
cionais precisam enfrentar grandes de-
safios através de políticas públicas que 
sejam capazes de oferecer uma real ed-
ucação inclusiva a seus alunos, além de 
constituir uma diversidade de valores e 
interesses que quando considerado nas 
expectativas de aprendizagem possam 
apresentar características que lhe sejam 
próprias e, que venham carregadas de in-
formações que consistam na construção 
de novos conhecimentos e, tornem- se 
definitivamente únicos avançando pau-
latinamente aos desafios existentes den-
tro e fora dos ambientes educacionais.

Assim, quando nos deparamos com 
a questão da inclusão na escola públi-
ca buscamos compreender alternativas 
que possam garantir a total permanência 
bem como o seu acesso ao ensino reg-

ular, tendo não somente a escola, mas 
também a família um compromisso com 
a qualidade da educação, e será a partir 
desse olhar que ambos, escola e família 
irão construir ações que permitam aos 
seus alunos portadores de necessidades 
educacionais uma total inclusão em todas 
as séries, visto que toda essa ação neces-
sita estar interligado com o interesse de 
cada lado, o que implica no sucesso de 
uma sociedade verdadeiramente inclusiva.

Dessa maneira podemos enfatizar que 
a educação inclusiva contextualiza na for-
mação cidadã, fazendo certo paralelo no 
que é real, através da prática, não se es-
quecendo é claro, da teoria, que muitas 
vezes torna o profissional incapacitado 
para cada ação, o que não consegue levar 
em conta o seu importante papel na for-
mação e criação de um espaço educacio-
nal de qualidade, pretendendo-se muitas 
vezes agir por conta própria, tomando ini-
ciativas que não consegue tirar do papel.

Cada aluno possui seu tempo na edu-
cação, seja ele especial ou não, porém, é 
fato relevante que quando empregamos 
ações que trabalhem com a diversidade 
certamente conseguimos abordar livre-
mente o processo de ensino e aprendiza-
gem, incluindo-se cada vez mais crianças 
ou alunos nas séries iniciais do ensino 
fundamental, desde a educação infantil, 
por exemplo, e garantindo a permanên-
cia desse aluno até o final do ensino mé-
dio, o preparando para a faculdade de 
acordo com a sua necessidade é claro.

Por fim aos professores o tema Inclusão 
será sempre um grande desafio, na qual 
em conjunto com escola e família deverão 
construir propostas de ensino capazes de 
apaziguar tal cenário educacional, ou seja, 
ter um olhar diferente em relação ao out-
ro sem cometer indiferenças, e isso se dá 
respeitando-as, e sempre se capacitando 
para atuar profundamente em diversas 
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situações decorrentes em sala de aula, 
promovendo para isso uma inclusão igual-
itária e qualitativa para todos os que es-
tão inseridos nos ambientes educacionais.

ESCOLA: UM ESPAÇO DE INCLUSÃO
 

É com base no princípio de inclusão 
que conceituamos aos alunos que são 
portadores de necessidades especiais 
educacionais e para isso, precisamos ga-
rantir seus direitos que são constitucio-
nais, e, nesse sentido, se faz necessário 
compreender o verdadeiro papel que 
a escola representa na sociedade. 

O espaço das escolas é propício para 
toda e qualquer tipo de inclusão, impli-
cando em um desafio em todos os seus 
aspectos educacionais, ou seja, escola in-
clusiva necessita rever muitas questões 
de equidade, oferecendo não somente 
as vagas e preenchendo as matrícu-
las, mas ocupar-se em dar melhores 
condições de sociabilidade entre ess-
es alunos e os demais do ensino regular.

Conforme Figueiredo (2002) nos afirma 
que:

 
[...] a inclusão para ser efetivado preci-

so necessariamente alterar praticamente 
todo o contexto escolar, visando “descon-
struir” formalmente certas práticas seg-
regacionistas, o que passa a significar a 
inclusão de fato, além de ser um avanço 
educacional com importantes reper-
cussões políticas e sociais visto que, não 
só se é o fato de adequar, mas de poder 
transformar a realidade das práticas ed-
ucacionais existentes também no âmbi-
to escolar. (FIGUEIREDO, 2002, p. 68).

 

Segundo o autor acima a escola inclu-
siva deve possuir e promover uma edu-
cação de qualidade, sendo também um 
espaço ou ambiente acolhedor que con-
strua junto com os alunos, equipe esco-
lar e família, ações que sejam capazes de 
dar melhores condições aos educandos 
sem promover com isso situações dis-
criminatórias, absorvendo dentro des-
sa educação inclusiva o interesse de sua 
permanência na escola, além de propor-
cionar práticas pedagógicas educacionais 
coletivas que se torne flexível e dinâmica 
atendendo cada vez mais novas realidades 
educacionais, levando-se sempre em con-
ta a participação efetiva dos professores.

A escola sem dúvida ampliará a diver-
sidade não só cultural mais social de cada 
aluno, respeitando a educação inclusiva, 
participando ativamente com a família 
e profissionais da área de saúde na pro-
moção da aprendizagem e do desenvolvi-
mento global de cada um deles. No entan-
to, quando se amplia a participação dos 
alunos portadores de necessidades edu-
cacionais nesses espaços garantimos um 
futuro de igualdade social, tendo por base 
outras ações que auxiliaram na construção 
de suas identidades como cidadãos.

Segundo a LDB – Leis de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacion-
al (1996) nos afirma no seu Art. 59 que:

 

Os sistemas de ensino assegurarão 
aos educandos com deficiência, tran-
stornos globais do desenvolvimento e 
altas habilidades ou superlotação: (Re-
dação dada pela Lei nº 12.796, de 2013).

I - currículos, métodos, técnicas, re-
cursos educativos e organização especí-
fica, para atender às suas necessidades;



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

201

II - terminalidade específica para aque-
les que não puderem atingir o nível ex-
igido para a conclusão do ensino funda-
mental, em virtude de suas deficiências, e 
aceleração para concluir em menor tempo 
o programa escolar para os superdotados;

III - professores com especialização 
adequada em nível médio ou superi-
or, para atendimento especializado, 
bem como professores do ensino regu-
lar capacitados para a integração dess-
es educandos nas classes comuns;

IV - educação especial para o trabalho, 
visando a sua efetiva integração na vida 
em sociedade, inclusive condições ade-
quadas para os que não revelarem capaci-
dade de inserção no trabalho competiti-
vo, 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 soci-
ais suplementares disponíveis para 
o respectivo nível do ensino regular
 

Sem dúvidas transformar a escola em 
um espaço totalmente inclusivo signifi-
ca saber respeitar as diferenças além é 
claro de contribuir para que todos os 
alunos cresçam aprendendo valores e 
continuamente apreendam novos con-
hecimentos de acordo com cada reali-
dade social, haja vista que o mais impor-
tante papel da escola é de constituir um 
múltiplo espaço de relações sociais, que 
está apta a realizar a formação dos seus 
indivíduos, e enquanto instituição social. 

 Ela possui na sociedade uma impre-
scindível responsabilidade que representa 
a construção e a transmissão do conheci-
mento, permeando o seu aperfeiçoamen-

to diante da sociedade como um todo, 
e, dando uma enorme contribuição 
para as mais variadas diversidades cul-
turais e sociais existentes atualmente.

Mais uma vez caberá aos professores 
à busca por posturas que condizem com 
o seu nível de ensino, e que lhe permi-
ta problematizar situações diferentes a 
cada dia, além de intervir e compreender 
novas habilidades e conhecimentos em 
seus alunos com necessidades educa-
cionais especiais, sempre tendo à mão 
a capacidade de analisar a sua prática 
docente, realizando uma reflexão con-
tínua para cada ação em sala de aula.

INCLUSÃO: UMA AÇÃO QUE PODE 
SE TORNAR REALIDADE

 

Como já sabemos o processo de In-
clusão Escolar é feito de maneira gradu-
al, embora seja dinâmica, pois o mesmo 
atua no passo a passo de educar e en-
sinar, na qual são ações praticamente dis-
tintas e facilitam o trabalho dos profis-
sionais de educação, de acordo com as 
necessidades dos seus alunos, e não 
podemos nos esquecer das habilidades 
que são exploradas por cada uma delas.
Segundo Sassaki (1997) nos diz que:

 
[...] a exclusão ocorria em seu sentido 

total, ou seja, as pessoas com deficiência 
eram excluídas da sociedade para qualquer 
atividade porque antigamente elas eram 
consideradas inválidas, sem utilidade para 
a sociedade e incapazes para trabalhar, 
características estas atribuídas indistinta-
mente a todas as pessoas que tivessem 
alguma deficiência. (SASSAKI, 1997, p.30).

 

Pensando nisso o próprio conceito de 
inclusão carrega em si uma boa propos-
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ta para que ela realmente ocorra e que 
preserve com dignidade ao máximo a pri-
vacidade que cada um tem, ou seja, suas 
particularidades e dificuldades quer sejam 
dentro ou fora do âmbito educacional.

De acordo com Man-
toan (2003) que nos afirma:

 

[...] continuamos a discriminar os 
alunos que não damos conta de ensinar. 
Estamos habituados a repassar nossos 
problemas para outros colegas, os “espe-
cializados” e, assim, não recai sobre nos-
sos ombros o peso de nossas limitações 
profissionais. (MANTOAN, 2003, p. 28).

 

Dessa forma fica claro que quando não há 
certo interesse por parte dos professores 
em revisar a sua prática cotidiana cada vez 
mais serão excluídos seus alunos dentro da 
própria inclusão, não se preocupando com 
o domínio de seu ambiente social e físi-
co. Conforme Mittler (2003) nos diz que:

 

No campo da educação, a inclusão 
envolve um processo de reforma e de 
reestruturação das escolas como um 
todo, com o objetivo de assegurar que 
todos os alunos possam ter acesso a 
todas as gamas de oportunidades ed-
ucacionais e sociais oferecidas por par-
te da escola. (MITTLER, 2003, p.25).

 

Partindo desse pressuposto, cada um 
de nós precisamos estar comprometidos 
e cheios de boa vontade para encarar-
mos o grande desafio de contribuirmos 
com uma proposta inclusiva que não seja 
falha ou que também não fique somente 
no papel, tem de acontecer, aparecer de 
fato, a fim de tornar a nossa sociedade 
acessível aos portadores de necessidades 
educacionais especiais, que vale ressaltar 
aqui que são diversas e vão muito mais 
além de uma Síndrome de Down, ou Au-
tismo, por exemplo, precisamos criar 
oportunidades, gerar igualdades, imple-

mentar ações que de acordo com a leg-
islação vigente garanta o acesso e per-
manência de todos em seus mais variados 
grupos sociais, a saber a própria escola e 
a família.De acordo com Mittler (2003):

 

A inclusão não diz respeito à tão so-
mente colocar as crianças nas escolas reg-
ulares, mas mudar as escolas para torná-
las mais responsivas às necessidades de 
todas as crianças; diz respeito a ajudar 
todos os professores a aceitarem a re-
sponsabilidade quanto à aprendizagem 
de todas as crianças nas suas escolhas e 
prepará-los para ensinarem aquelas cri-
anças que estão atual e correntemente 
excluídas das escolas por qualquer que 
seja a razão. (MITTLER, 2003, p. 16).

 

Todavia passamos boa parte de nosso 
tempo sendo verdadeiros cúmplices de uma 
“falsa” inclusão, que na realidade é “exclu-
dente”, isto é, acaba por acarretar severos 
e diversos transtornos em nossos alunos 
cotidianamente, por não compreendermos 
a razão pela qual se dá a inclusão deles nas 
séries regulares das etapas da educação, 
a começar pela educação infantil, é óbvio.

Porém se quisermos dar um passo de 
cada vez e acertarmos na qualidade de ed-
ucação precisamos romper paradigmas de 
que são apenas simples “deficientes”, o que 
não vem ao caso, contudo, entender sem 
exceção que todos possuem os mesmos 
direitos constitucionais já dá uma equili-
brada nas ações solidárias e democráticas 
dentro e fora das escolas, e ainda assim 
precisamos tornar a inclusão uma reali-
dade em nossa sociedade, amparando cri-
anças e famílias para que se sintam acol-
hidas e seguras para conquistarem seu 
espaço na sociedade de uma maneira geral.

E considerando tudo o que vimos an-
teriormente acreditamos que para que a 
inclusão dê certo seja necessário que ava-
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liemos a importância do professor como 
sendo um principal elo entre a escola e a 
família, qualificando satisfatoriamente o 
processo de aprendizagem e viabilizando 
novas descobertas da própria inclusão.

 

PORTADORES DE NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS E O 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM

 
Antes de tudo para que a educação se 

torne inclusiva é necessário que todos os 
sistemas educacionais do país ofereçam e 
oportunizem cursos de capacitação para 
quem já é especialista no assunto e dê tam-
bém cursos de formação para que os que 
estão entrando na educação possam atuar 
diretamente com os seus alunos portadores 
de necessidades educacionais especiais.

Contudo, temos que garantir a esses 
alunos o direito à acessibilidade nos am-
bientes educacionais para que a educação 
seja feita de uma maneira integral, contex-
tualizando a construção do conhecimento 
da formação do aluno, tornando-os não 
meramente aptos para o dia a dia, ou seja, 
os capacitando para um enfrentamento 
real da vida futura, levando-se em con-
ta é claro a questão das suas limitações 
durante o processo de aprendizagem.

De acordo com Sassaki (1997), “a in-
clusão significa que a sociedade deve 
adaptar-se às necessidades da pes-
soa com deficiência para que esta pos-
sa desenvolver-se em todos os aspectos 
de sua vida” (SASSAKI, 1997, p. 167).

Dessa forma e aos poucos podere-
mos transformar os ambientes escolares 
em espaços que oportunizem de fato 
a aprendizagem através da interação e 
aprendendo um pouco sobre a diversi-
dade cultural humana, em outras palavras, 
torna-se um desafio para o profission-

al não só desta área, haja vista que mui-
tos alunos ou crianças, desde pequenas 
já tem acompanhamento médico com 
psicólogos, psicopedagogos, analistas, 
fazem trabalhos com a ludoterapia, en-
tre outros, para ao menos alcançarem o 
objetivo proposto por um currículo que 
as integrem na inclusão, o que facilitará 
o processo de ensino e aprendizagem.

Conforme nos diz Fernandes (2011) 
que, “[...] o termo ‘integração’ é conceitu-
ado para caracterizar os movimentos ini-
ciais realizados em defesa de direitos de 
pessoas com deficiência na ocupação de 
diferentes espaços na vida social, como 
a educação, a saúde, o lazer, os esportes, 
entre outros. (FERNANDES, 2011, p. 67)

A princípio as escolas cumprem o seu 
papel, mas, ainda existem lacunas que 
não foram totalmente fechadas, por moti-
vos adversos, sejam a não capacitação do 
profissional, ou o seu desinteresse de atuar 
diretamente com esses alunos, principal-
mente das séries iniciais do ensino funda-
mental, pois muitos vão iniciar o processo 
de Alfabetização e o letramento, sem sa-
ber ao certo o que pode ou não dar certo, 
e isso dificulta e muito no processo de en-
sino e aprendizagem, deixando até mesmo 
de se oferecer uma educação justa e igual-
itária. Para isso Farfus (2008) nos diz que:

 

A articulação entre os educadores é ur-
gente, pois existe a necessidade de uma 
redefinição do papel do professor e de sua 
forma de atuar, no pensamento sistêmico. 
[...] pensar na aprendizagem como um pro-
cesso cooperativo e de transformação que 
proporcione a formação de alunos inseri-
dos no mundo, e não mais em uma comuni-
dade local apenas. (FARFUS, 2008, p. 30).
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Segundo Mittler (2003, p. 35) “a inclusão implica que todos os professores têm 
o direito de esperar e de receber preparação apropriada na formação inicial em 
educação e desenvolvimento profissional contínuo durante sua vida profissional”. 

Nesse contexto, tanto crianças quanto jovens com necessidades educacionais es-
peciais conseguem aprender o necessário para dar seguimento nas próximas etapas da 
educação básica, e nessa perspectiva o profissional docente irá se prevalecer de suas 
práticas em sala de aula, ampliando o seu repertório inclusive, fazendo alusão às necessi-
dades de seus alunos, garantindo que o processo de ensino e aprendizagem se fortaleça 
e por fim estabeleça um contato com os demais indivíduos dessa ação coletivamente.

Segundo Crochick (2002, p. 295) “auxiliar os que não sabem com o seu 
saber e aprender pela própria experiência, os seus limites e o dos out-
ros, experiências essas que podem dar-lhes algo que a busca da per-
feição impede: o entendimento da vida e a possibilidade de vivê-la”.

Após essas reflexões o professor tende a buscar novos conceitos de inclusão se co-
locando em liberdade, desprendendo-se do tradicional para que só assim consiga com 
exatidão dar melhores condições aos seus alunos portadores de necessidades educa-
cionais especiais, deixando de lado a fragilidade de seu papel, utilizando sempre que pre-
ciso ferramentas que trate a inclusão com maestria e não com desrespeito ou desprezo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante desse trabalho entendemos que 
o processo de inclusão de alunos portado-
res de necessidades educacionais espe-
ciais implica em uma mudança nas políti-
cas públicas e nos projetos educacionais 
com o intuito de tornar o acesso fácil e 
a maior permanência de seus alunos no 
ensino regular, porém é primordial a pre-
sença da família que em conjunto com 
a escola fornecerá todo o aparato em 
que a instituição educacional necessita.

E, no entanto também não podemos 
nos esquecer das responsabilidades que 
cada um tem nesse papel da inclusão, a 
escola é só uma entre tantas outras or-
ganizações que podem e devem oferecer 
a inclusão, sem que seja excludente, pre-
cisamos compreender melhor como cada 
criança ou aluno é dentro e fora das salas 
de aulas, e para isso, se faz necessário re-
alizar uma reflexão sobre a nossa práti-
ca docente e buscar apoio da família ou 
responsável para que também possa nos 
auxiliar no processo de ensino e aprendiza-
gem, sem deixar sequelas em seus filhos.

Mudanças pedagógicas e até mes-
mo estruturais precisam acontecer a fim 
de transpor barreiras quebrando tabus 
e fomentando a busca pela igualdade 
e a qualidade de ensino, desde a infân-
cia, abrindo pequenas portas para que 
o conhecimento entre, e os professores 
possam trabalhar adequadamente com 
as dificuldades existentes e criando es-
paços para que certas habilidades afloram.

Tudo isso faz parte da educação inclu-
siva, porém não podemos deixar de falar 
sobre a questão das capacitações e espe-
cializações por parte dos professores para 
que sempre estejam à frente cada vez mais 
das dificuldades encontradas em sala de 
aula, e só assim as diferenças e as diver-
sidades serão respeitados dentro e fora 
da sociedade como todo mundo deve ser.

Por fim o professor deverá ampliar tam-
bém os currículos educacionais, buscan-
do soluções que reverta certas limitações 
suas na conquista de seu objetivo, den-
tro de uma proposta que amplie o seu 
conhecimento prévio das necessidades 
educacionais especiais, ultrapassando 
barreiras e destacando uma maior flex-
ibilização que seja enriquecedora tanto 
para ele quanto para seus alunos, seme-
ando socialmente ações que contem-
plem a todos na integração de inclusão.
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A DIFICULDADE NO DIÁLOGO DA GESTÃO ESCOLAR COM A 
COMUNIDADE DO ENTORNO
RESUMO: O presente artigo vem trazer reflexões a respeito das dificuldades que muitas vez-
es a gestão encontra com a comunidade em seu entorno. As ações dos gestores educacionais 
devem ser influenciadas entre si e com a participação de todos no processo, do planejamen-
to à execução, para se alcançar o sucesso. O desenvolvimento de uma cultura democrática 
participativa nas escolas exige a participação de todos que acercam o trabalho do diretor nas 
questões políticas, pedagógicas e administrativas da educação, para um propósito de que ele 
consiga contribuir da melhor maneira para a elaboração e execução de propostas que con-
templem a maioria, que por muitas vezes é descriminalizada pela sociedade.

Palavras-chave: Dificuldade; Diálogo; Gestão.
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INTRODUÇÃO

Atualmente, as escolas têm percebido a importância de aliar ao trabalho 
de seus gestores, a mão-de-obra de um profissional qualificado que atenda 
às demandas educacionais, mas quem tenha perfil gerencial, do tipo adminis-
trativo. Propostas governamentais, literatura especializada e até mesmo de-
bates na área de administração escolar têm demonstrado uma evolução no 
que se refere ao perfil do diretor escolar. Essas mudanças são identificadas 
como resultado de constantes mudanças na rotina administrativa e até mes-
mo pedagógica das escolas, partindo de um pressuposto de que, medidas 
centralizadoras na gestão educacional estariam sobrecarregando o diretor.

Um órgão dirigente de uma escola poderia ser constituído hipoteticamente da se-
guinte forma: Diretor eleito sendo este voltado para assuntos pedagógicos, Vice-di-
retor podendo focar nos assuntos administrativos, os Coordenadores Pedagógicos 
divididos por níveis escolares ou turnos, Supervisor, Orientador Educacional e um 
Gestor escolar que cuidaria das demandas que requerem execução administrativa.

Acompanhado a isso, caso venha à tona a formação de um Colegiado, algum destes 
poderiam ocupar o cargo de Presidente do Colegiado, que teria também a presença de 
um professor representante do corpo docente, um membro representante do cam-
po administrativo, um representante da comunidade escolar, podendo ser este um 
pai de aluno, um morador do bairro, um ex-estudante, e até mesmo uma força políti-
ca ou empresarial que seriam escolhidos democraticamente entre seus membros.

A visão de que um pedagogo, um educador físico, um orientador educacio-
nal ou até mesmo um coordenador pedagógico não possa exercer funções 
administrativas, é uma visão que pode ser considerada radical. Porém a hipó-
tese lógica da questão é: para saber administrar bem, tem que ter uma for-
mação e uma experiência gerencial, administrativa; e se separa as funções, 
ambos os profissionais acerca de uma instituição escolar ganharão com isso, 
tanto na qualificação profissional quanto no exercício pleno de suas funções.

De acordo com Ganzeli (2010):

A educação é um desdobramento da política e implica a compreensão dos projetos 
educacionais que as classes sociais pretendem conservar ou instaurar, as diversas for-
mas de administrar as instituições educacionais e as suas implicações nos processos 
de organização, como se pode observar a seguir na visão de (GANZELI 2010, p. 57).

Portanto, a gestão escolar é compreendida de diversas formas para se 
trabalhar com a administração da educação enquanto instituição social.
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DIFICULDADES DE UMA  
GESTÃO ESCOLAR

A proposta de uma gestão deve val-
orizar a cultura do sucesso no ensino 
aprendizagem e na vida profissional, 
social e familiar de todos. Para implan-
tar essa nova escola, é necessária uma 
gestão mais eficiente e moderna, e que 
novos papéis sejam atribuídos aos ge-
stores para que o país possa cumprir o 
preceito constitucional de garantir toda 
a educação com qualidade e equidade.

A Lei de Diretrizes e Base da Ed-
ucação Nacional (LDB) exige a re-
definição de responsabilidade dos 
vários sistemas de ensino e novas in-
cumbências da escola: como tarefas, 
funções ou atribuições para promover 
o fortalecimento gradativo de sua au-
tonomia. Para isso é necessário optar 
pela gestão democrática, possibilitan-
do à escola maior grau de autonomia e 
garantindo o pluralismo de ideia e con-
cepções pedagógicas, com o objetivo 
de melhorar o nível de educação escolar 
oferecida. Para isso, essa organização, 
exige dos gestores um planejamento 
adequado e atitudes dinâmicas e em-
preendedoras para orientar o seu pes-
soal administrativo, técnico e docente.

O humanismo organizacional, a 
gestão de qualidade e a liderança situ-
acional podem provocar as mudanças 
necessárias no interior da escola. No 
novo tipo de gestão, necessitam, pri-
oritariamente, prevalecer à liderança, 
a participação, a criatividade, a ini-
ciativa, a cooperação, e a motivação.

No entanto, o novo modelo de gestão 
educacional e escolar enfatiza a lider-
ança, não mais realizada como no pas-
sado, por gente talentosa, com carac-
terísticas de personalidade que induzem 
as pessoas ao trabalho e à participação. 

Hoje, o líder busca intencional-
mente, influenciar os outros para 
utilizarem todo o seu potencial, re-
alizarem bem as tarefas e atingir os 
objetivos e metas, matizando o desen-
volvimento organizacional e pessoal. 
As características do líder são expres-
sas pelos conhecidos “sete cês”: cred-
ibilidade, convicção, caráter, cuidado, 
coragem, compostura e competência.

Adotar critérios diferentes e efica-
zes de avaliação do processo educati-
vo; lembrar-se de que o que sabemos 
hoje poderá estar obsoleto amanhã, e 
se pararmos de aprender, estaremos 
condenados à estagnação é necessário 
e urgente, fundamentalmente pensan-
do na comunidade em seu entorno.

Percebe-se que para sanar as di-
ficuldades que a gestão encontra é 
fundamental o desenvolvimento de 
uma consciência crítica coletiva dos 
gestores educacionais em diferentes 
níveis, no sentido de trabalharem jun-
tos e de forma organizada para o en-
caminhamento de novas e significativas 
mudanças nas escolas e nos proces-
sos educativos que lhes competem.
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O Papel do gestor frente à mudança, 
à transformação e à inovação é saber 
acompanhar as mudanças da sociedade 
e ampliar a capacidade de realização 
da organização escolar, levando-a atin-
gir o seu potencial pleno e a se tornar 
uma instituição de gestão democrática.

O gestor escolar deve agir como líder, 
pensando no progresso de todos que 
fazem parte de sua equipe. Ele deve ter 
consciência de que sua equipe não se 
limita a alunos, professores e demais 
funcionários internos da instituição. 
A equipe escolar é composta também 
pelos pais dos alunos e por toda a co-
munidade de forma geral, que deve 
ser mobilizada para que juntos pos-
sam promover o principal objetivo de 
toda equipe escolar: a aprendizagem 
dos alunos. Um gestor líder é capaz de 
desenvolver o potencial de trabalho de 
toda sua equipe, fazendo com que esta 
se sinta capaz de transformar e realizar 
com sucesso todos os projetos desen-
volvidos pela instituição de ensino.

O PROJETO POLÍTICO 
PEDAGÓGICO

É muito importante a elaboração do 
projeto político pedagógico nas esco-
las, no passado os professores eram 
obrigados a colocar em práticas aqui-
lo que os outros planejavam. No Bra-
sil historicamente, isso é um problema 
na educação, há pouco planejamen-
to e, ainda, muito planejamento mal-
feito, ou feito para cumprir tarefas. 

Com a nova Lei de Diretrizes e Bas-
es (LDB), cada escola, como um todo, 
dentro de seus contextos, foi convi-
dada a construir seu projeto político 
pedagógico. O problema ainda é que 
não existe cultura da sua elaboração e, 
em especial, da construção coletiva e 
do papel orientador do gestor escolar 
principal pedagogo da escola, isto sem 
dúvida alguma se traduz em resulta-
dos fracos no aproveitamento escolar.

O projeto político pedagógico é um 
fator muito importante no desenvolvi-
mento do curso escolar, o papel do 
gestor da escola como principal peda-
gogo no desenvolvimento deve influir 
de maneira determinante nos resulta-
dos académicos positivos da escola, por 
que consideramos que o trabalho de 
orientador e de controle do gestor da 
escola, é fator determinante no desen-
volvimento das atividades pedagógicas.
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O que deve ficar claro para o gestor 
escolar é que administrativo deve estar 
a serviço do pedagógico, isto é, deve 
servir de suporte para a consecução 
dos objetivos educacionais da unidade 
escolar. Entretanto, na gestão de uma 
escola, a preponderância dos aspectos 
pedagógicos sobre os aspectos admin-
istrativos ainda é, para muitos gestores, 
um grande desafios a ser vencido. Isso 
se dá devido à forma como a gestão 
das escolas públicas está estruturada.

Toda a comunidade educativa na in-
tencionalização (projetualização) da 
educação. No entanto, cabe ao gestor 
escolar assegurar que a escola realize 
sua missão: ser um local de educação, 
entendida como elaboração do con-
hecimento, aquisição de habilidades 
e formação de valores. O gestor de-
verá animar e articular a comunidade 
educativa na execução do projeto ed-
ucacional, incrementando a gestão 
participativa da ação pedagógico-ad-
ministrativa, conduzindo a gestão da 
escola em seus aspectos administra-
tivos, econômicos, jurídicos e soci-
ais. O gestor é o articulador/mediador 
entre escola e comunidade. Ele deve 
incentivar a participação, respeitan-
do as pessoas e suas opiniões, no que 
chamamos de gestão democrática.

O gestor escolar tem de se con-
scientizar de que ele, sozinho, não 
pode administrar todos os problemas 
da escola. O caminho é a descen-
tralização, isto é, o compartilhamen-
to de responsabilidades com alunos, 
pais, professores e funcionários. O 
que se chama de gestão democráti-
ca onde todos os atores envolvidos 
no processo participam das decisões.

O gestor deve ser capaz de con-
tribuir para formar na escola uma 
gestão coletiva sendo mais um ar-
ticulador com os demais partic-
ipantes do processo educativo.

Segundo Libâneo (2001, p. 37) “a 
tarefa dos gestores educacionais visa 
dirigir e coordenar o andamento dos 
trabalhos, o clima do trabalho, a eficá-
cia na utilização dos recursos e os mei-
os, em função dos objetivos da escola”. 

Analisar o papel do gestor na con-
dução e no desenvolvimento do tra-
balho pedagógico no processo ensi-
no aprendizagem visando melhorar as 
questões pedagógicas e consequente-
mente obter resultados satisfatórios.

Sob a ótica do verdadeiro papel a 
ser exercido pelo Gestor Escolar ob-
serva-se com frequência nas escolas 
públicas o distanciamento do gestor 
no processo do planejamento ped-
agógico. Atendo-se o mesmo simples-
mente a questões administrativas.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

213

A GESTÃO E SEU CONHECIMENTO 
SOBRE A COMUNIDADE  
AO ENTORNO

O gestor escolar precisa conhecer a 
Legislação relativa à gestão de pessoal no 
serviço público e, mais especificamente, 
aquelas que tratam dos servidores na 
educação. Vê-se aí a necessidade desse 
profissional desenvolver além da sua 
competência pedagógica a sua com-
petência nos aspectos legais para poder 
programar uma gestão mais eficiente.

Existe a gestão escolar como meio 
para a efetivação do ensino aprendiza-
gem. Sabemos que a gestão escolar é 
eficaz quando os dirigentes buscam 
uma visão global e abrangente do seu 
trabalho, em que venha a favorecer o 
desenvolvimento da escola e qualidade 
de suas ações. Escolas efetivas são ca-
pazes de promover aprendizagem sig-
nificativa na formação dos seus alunos 
e conseguem estabelecer metas para 
a melhoria objetiva da aprendizagem, 
do desempenho de seus alunos e das 
condições para promovê-la. Melhoram e 
aumentam a capacidade de mobilização 
de pessoas em torno da educação, se-
jam professores, pais, alunos e/ou co-
munidade. Buscam comprometimento 
com o desenvolvimento de programas 
de alcance a médio e longo prazo. Mel-
horam a mobilização e utilização de re-
cursos para a educação e desenvolvem 
sinergia coletiva e espírito de equipe.

A preocupação com a melhoria da 
qualidade da Educação levantou a 
necessidade de descentralização, da 
democratização da gestão escolar e, 
consequentemente, sua participação 
tornou-se um conceito nuclear. É no 
ato de planejar que relacionamos o 
Projeto Político Pedagógico (PPP) da 
escola, a sua Proposta Pedagógica Cur-
ricular (PPC) e o Plano de Trabalho Do-
cente. Todo projeto supõe ruptura com 

o presente e promessas para o futuro. 
Projetar significa tentar quebrar um 
estado confortável para arriscar-se, at-
ravessar um período de instabilidade 
e buscar uma estabilidade em função 
de promessa que cada projeto contém 
de estado melhor do que o presente. 
Um projeto educativo pode ser toma-
do como promessa frente a determi-
nadas rupturas. As promessas tornam 
visíveis os campos de ação possível, 
comprometendo seus atores e autores. 

O ato de planejar faz parte da história 
do ser humano, pois o desejo de trans-
formar sonhos em realidade objetiva 
é uma preocupação marcante de toda 
pessoa. Em nosso dia-a-dia, sempre es-
tamos enfrentando situações que ne-
cessitam de planejamento, mas nem 
sempre as nossas atividades diárias são 
delineadas em etapas concretas da ação, 
uma vez que já pertencem ao contexto 
de nossa rotina. Entretanto, para a real-
ização de atividades que não estão in-
seridas em nosso cotidiano, usamos os 
processos racionais para alcançar o que 
desejamos. Para oferecer um ensino ad-
equado às necessidades de seus alunos, 
a escola precisa saber o que quer, en-
volvendo a equipe pedagógica e a co-
munidade na definição das metas, por 
esse motivo, dentro de uma instituição 
de ensino há os documentos que orga-
nizam o processo de ensino e apren-
dizagem. Toda escola tem objetivos 
que deseja alcançar, metas a cumprir e 
sonhos a realizar. O conjunto dessas as-
pirações, bem como os meios para con-
cretizá-las, é o que dá forma e vida ao 
chamado Projeto Político Pedagógico 
(PPP). Como parte integrante do PPP, 
temos a Proposta Pedagógica Curricu-
lar (PPC), que define os conteúdos bási-
cos a serem trabalhados em cada dis-
ciplina conforme a legislação vigente.  
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Outro aspecto a ser destacado é a 
efetivação do Conselho de Classe como 
órgão de caráter consultivo e delibera-
tivo, sendo uma instância de reflexão, 
discussão, decisão, ação e revisão da 
prática educativa. Suas finalidades são 
analisar dados referentes ao desenvolvi-
mento ensino-aprendizagem, da relação 
professor-aluno, deve sugerir medidas 
pedagógicas a serem adotadas, visando 
superar as dificuldades detectadas e tam-
bém deliberará a respeito da promoção 
final dos alunos. Sua finalidade é inter-
vir em tempo hábil no processo ensino 
aprendizagem e indicar alternativas que 
busquem sanar as dificuldades e garantir 
aprendizagem dos alunos. A coleta e or-
ganização dos dados a serem analisados 
durante a reunião do colegiado são de 
responsabilidade da equipe pedagógica. 

Dentro do princípio democrático, 
segundo Maia e Bogoni (2008, p. 2), a 
Gestão Escolar compreende o proces-
so político por meio do qual as pes-
soas integrantes da escola, tendo como 
princípio básico, o diálogo e a autori-
dade “discutem, deliberam e planejam, 
solucionam problemas e os encamin-
ham, acompanham, controlam e aval-
iam o conjunto das ações voltadas ao 
desenvolvimento da própria escola”, me-
diante a “participação efetiva de todos 
os segmentos da comunidade escolar, o 
respeito a normas coletivamente con-
struídas para os processos de tomada de 
decisões e a garantia de amplo acesso 
às informações aos sujeitos da escola”. 

Para Silva (2007, p. 3), a gestão es-
colar, dentro da perspectiva democráti-
ca, “passa pela democratização da es-
cola e por sua natureza social, não se 
restringindo exclusivamente aos pro-
cessos transparentes e democráti-
cos ligados à função administrativa”. 

Assim sendo, a gestão escolar englo-
ba duas dimensões: interna e a exter-
na. A primeira refere-se à organização 
interna da escola, que contempla os 
“processos administrativos, a partic-
ipação da comunidade escolar nos 
projetos pedagógicos, político e ad-
ministrativo”. A segunda está ligada à 
função social da escola, sua vocação 
democrática, mais especificamente, 
no “sentido de divulgar o conheci-
mento produzido e sua socialização”.

Considerando que a gestão edu-
cacional passa por um processo de 
transição, a escola defronta-se ain-
da com um sistema contraditório em 
que forças de tutela ainda estão pre-
sentes, ao mesmo tempo em que os 
espaços são criados, e a escola as-
sume ações para as quais não desen-
volveu as competências necessárias. 

Ainda é preciso que dirigentes e es-
cola desenvolvam novos conhecimen-
tos, habilidades e atitudes pertinentes à 
nova concepção de educação. Trata-se 
de um novo paradigma que emerge e 
se desenvolve acerca da educação, da 
escola e sua gestão, que demanda es-
paços para a participação e a conse-
quente responsabilidade sobre esta. 
Nesse contexto, muda a fundamen-
tação teórica e metodológica inerente à 
orientação e compreensão do trabalho 
da direção da escola, entendida como 
um processo de equipe, associado à 
participação social (LÜCK, 2000, p. 15).

Destaca-se como importante função 
do gestor educacional, o conhecimento 
de outras fontes de recursos descentral-
izados provenientes do Ministério da 
Educação, além do gerenciamento pat-
rimonial, do conhecimento da rede físi-
ca da escola e da logística educacional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para que haja a efetiva organização favorável a uma nova gestão é necessário 
um equilíbrio tênue entre a ação desenvolvida pelo Estado e a ação desen-
volvida pelos membros da sociedade civil organizada, em contraposição ao 
ocorrido durante o processo de elaboração do Plano Nacional de Educação.

É importante ressaltar, no cenário atual, que a gestão deve ultrapassar 
os limites da existência de transparência, de impessoalidade e moralidade, 
tentando sanar as dificuldades encontradas com a comunidade em seu en-
torno. Ela deve, portanto, ser expressão da vontade de participação que deve 
ser exercida pela sociedade civil mediante a organização de forma autônoma. 

Uma Gestão escolar deve compreender, portanto, a figura do Diretor como 
sujeito capaz de promover e motivar a soma de esforços coletivos para alca-
nçar aos fins da escola, aos objetivos da educação, compreendendo também 
que objeto de trabalho da educação é o sujeito, a emancipação humana e 
que isso só será possível, ao passo em que houver dentro da escola, a partici-
pação real e que se faça presente nos projetos desenvolvidos dentro da escola.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

216

ANDREA GOMES MALTA DOS SANTOS
Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental na Rede 
Municipal de São Paulo. Artigo apresentado como requisito parcial 
para aprovação do Trabalho de Conclusão do Curso de Especial-
ização em Gestão.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

217

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 1996.

GANZELI, Pedro; BALDAN, Sueli A. G. Planejamento participativo na unidade es-
colar: a democratização do espaço público. ANPAE, 2010. Disponível em: <www.
anpae.org.br/iberolusobrasileiro2010/cdrom/97.pdf> Acesso em: 10 Fev 2019.

LIB NEO, José Carlos. Organização e Gestão da escola: Teoria e Prática. 5ª Ed., 
Goiânia: Editora Alternativa, 2004.

LÜCK, Heloísa. Perspectivas da gestão escolar e implicações quanto à formação 
de seus gestores. Brasília: Em Aberto, vol 17, nº 72, 2000.

____________; FREITAS, Katia Siqueira de; GIRLING, Robert; KEITH, Sherry. Esco-
la participativa: o trabalho do gestor escolar. Rio de Janeiro: Vozes, 2005.

MAIA, B. P.; BOGONI, G. D. Gestão Democrática. Coordenação de Apoio à Di-
reção e Equipe Pedagógica – CADEP. 2008. Disponível em:http://www.diaadi-
aeducacao.pr.gov.br/portals/portal/cadep/gestao_democr atica.ppt#312,2,Slide 
2. Acesso em: 10 Fev 2019.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

218

A HISTÓRIA DA ORIGEM DO HOMEM BRASILEIRO, SEU 
PROCESSO MIGRATÓRIO E SUAS IMPLICAÇÕES NOS LIVROS 
DIDÁTICOS

RESUMO: O objetivo deste artigo é apresentar sobre o processo de imigração, iden-
tidade e identidade profissional no âmbito sociológico. O referencial teórico norteou 
as teorias que abordam o campo da imigração que acolhe o imigrante e o auxilia na 
construção identitária que passa por conflitos, readaptação, mas que os contextuali-
zam a partir do movimento de modernização que as cidades sofrem e notoriamente 
constituem uma realidade cercada de novos cenários e perspectivas socioeconômicas. 
Esta diver (cidade) revisita a memória, o território e a alteridade relacionados à pre-
sença de estrangeiros, um debate caro aos pesquisadores e que pretende alavancar a 
discussão acerca e sobretudo sobre a identidade profissional que integra pessoas.

Palavras-chave: Imigração; Identidade; Memória.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho visa aprofundar os es-
tudos sob a luz de livros didáticos que 
trazem em sua concepção a História e ori-
gem do homem brasileiro e sua evolução.

Com o objetivo principal de trazer 
para a sala de aula o resgate de fontes 
que contemplam a origem dos educan-
dos e que muitas vezes eles desconhe-
cem, nos deparamos com outros tantos 
objetivos que podem ser elencados tais 
como a necessidade de se estudar docu-
mentos dos processos imigratórios con-
temporâneos que afetam o Brasil, como 
a chegada de bolivianos, colombianos, 
chilenos, argentinos, uruguaios e haitia-
nos, completando até mesmo com gra-
vuras e imagens trazidas pelos alunos.

A justificativa deste tema se dá pela 
busca por imagens, fotos antigas de fa-
miliares e até entrevistas com avós e bis-
avós revelarão um notório saber aos estu-
dantes que terão acesso aos depoimentos 
coletados e que desta forma desco-
brirão mais sobre seu passado histórico.

ORIGEM E PROCESSO MIGRATÓRIO
Para uma melhor compreensão dos 

processos de mudança inerentes ao per-
curso migratório, seis dimensões são con-
sideradas fundamentais de acordo com 
Campos e Vasconcelos (2011, p. 14-15):

Sociodemográficos: característi-
cas do migrante como sexo, es-
colaridade, estado civil, idade, lo-
cal de nascimento e classe social.

Percurso Migratório: identificação dos 
motivos dos movimentos, com quem mora-
va antes de e com quem mora atualmente. 
Pessoas que influenciaram na decisão de 
migrar. Com quem migrou, quantas vezes 
migrou, por onde passou. Dificuldades que 
enfrentou, como resolveu essas dificul-
dades. Sentimento em relação a migração.

 
Mudanças pessoais, convicções e va-

lores: sofrimentos enfrentados no pro-
cesso de migração. Como supera os sof-
rimentos, de quem recebe ajuda. Os 
valores que traz do local de origem. Va-
lores que mudam, valores que perman-
ecem. Mudanças vividas no processo. 

Religiosidade e fé: religião que pertencia 
antes de migrar, religião atual. Houve mu-
dança de religião? se sim, por quê? Causas da 
mudança de religião. Participação na igreja, 
função da religião no percurso migratório.

Redes sociais e integração: Organi-
zação da viagem, relacionamento com 
amigos e parentes no local para onde mi-
grou. Relacionamento com a família no 
local de origem, apoio que recebeu du-
rante a mudança, de quem recebeu esse 
apoio, relações e contatos que ajudaram 
ou que foram obstáculo no percurso mi-
gratório e na inserção no local de chegada.
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Trabalho, renda e remessa: ocupação 
no lugar de origem, ocupação no lu-
gar atual. Situação financeira no lugar 
de origem e atual. Gastos no lugar de 
origem e atual, renda individual, ren-
da familiar, relação com o dinheiro.

Importante salientar que o passado co-
lonial no Brasil sofreu com uma profunda 
experiência escravocrata e o cosmopolit-
ismo de suas principais metrópoles e que, 
de qualquer maneira, há de se enfrentar a 
questão de alteridade e da diferença que se 
constitui entre brasileiros – o estrangeiro 
representa a imensa maioria de seus 
colonizadores e de seus trabalhadores. 

Seus descendentes são a maioria de 
seus cidadãos, mesmo que hoje ain-
da existam novas nacionalidades. So-
ciedades plurais exigirão, assim como 
possíveis análises finais na apreensão 
de processos identificatórios, exclu-
dentes, classificatórios e/ou integradores.

O professor Marcelo Alario Ennes (2011) 
afirma que “o melhor é entendermos que é 
fruto da ambiguidade do projeto de mod-
ernização das elites locais que, por sua vez, 
resulta das disputas econômicas e políticas” . 

 

A esse respeito, a palavra de Moscovici 
é referência obrigatória:

Uma representação social é a organi-
zação de imagens e linguagem, porque 
ela realça e simboliza altos e situações 
que se tornam comuns. Encarada de 
um modo positivo, ela é apreendida 
a título de reflexo na consciência in-
dividual ou coletiva de um objeto, de 
um feixe de ideias que são exteriores. 

A analogia com uma fotografia captada 
e alojada no cérebro é fascinante: a deli-
cadeza de uma representação, é, por con-
seguinte, comparada ao grau de definição 
e nitidez ótica de uma imagem. É nesse 
sentido que nos referimos, frequente-
mente, a representações (imagem) do es-
paço da cidade, da mulher, da criança, da 
ciência, do cientista e assim por diante. 

A bem dizer, devemos encará-la de 
um modo ativo, pois seu papel consiste 
em modelar o que é dado no exterior, na 
medida em que os indivíduos e os gru-
pos a relacionam de preferência com os 
objetos, os atos e as situações constituí-
dos por (e no discurso) miríades de in-
terações sociais. Ela reproduz, é certo. 

Mas essa reprodução implica um remane-
jamento das estruturas, uma remodelação 
dos elementos, uma verdadeira recon-
strução do dado no contexto dos valores, 
das noções e das regras de que ele se tor-
na doravante solidário (...) atrás, o dado ex-
terno jamais é algo acabado e unívoco; ele 
deixa muita liberdade de jogo à atividade 
mental que se empenha em apreendê-lo. 

(...) Em poucas palavras, a representação 
social é uma modalidade de conhecimen-
to particular que tem por função a elab-
oração de comportamentos e a comuni-
cação entre indivíduos. (1978, pp.25-26) 

Como nos diz Moscovici, as represen-
tações são como corpus organizando 
de conhecimento e uma das atividades 
psíquicas graças às quais os homens tor-
nam inteligível a realidade física e so-
cial, inserem-se num grupo ou numa 
ligação cotidiana de trocas e liberam o 
poder de sua imaginação (IBID.p.28). 
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Dessa forma, é nas relações soci-
ais – e no cotidiano - que conhecimen-
tos socialmente estruturados e cul-
turalmente aceitos irão condicionar as 
elaborações individuais e estas, vice-ver-
sa, contribuirão socialmente, constitu-
indo um movimento duplo e recíproco.

Assim, produtos sociais dinâmicos, as 
representações sociais características 
da modernidade são aquelas que espe-
lham inovações trazidas pela racionali-
dade instrumental, e também evidenci-
am classes sociais e pessoas que ocupam 
posições diferenciadas, moveis, entre as 
quais circulam ideias diferentes – “o po-
liteísmo de valores” de Weber (1973).

Na trama das relações sociais, em 
que os significados devem ser compar-
tilhados com certa previsibilidade, os 
sistemas de significados se alteram e as 
identidades não são definitivas: as pes-
soas não são isto ou quilo; elas estão 
sendo, buscando seu “eu”, os fragmen-
tos que compõem sua vida, procuran-
do sua identidade, construindo seu “eu” 
através do “outro”, no seu confronto.

 O objetivo de todos é fazer as pessoas 
com as quais interagem acreditarem na 
veracidade do “eu” que está sendo pro-
jetado na representação (Arendt, 1987).

Segundo Arendt, na cotidianidade, 
os homens fogem da incerteza através 
da repetição da representação na inter-
ação social. “A possibilidade de compar-
tilhar significados com os outros é deci-
siva e a aparência constitui a realidade”.

TERRITÓRIO DAS IDENTIDADES

Para compreender a formação de ter-
ritórios identitários, torna-se necessário, 
antes disso, compreender o simbolismo em-
pregado ao termo e os fatores que corrob-
oram para a formação dessas identidades. 

Não obstante, é preciso mencionar 
que diferente da ênfase materialista em-
pregada nos estudos geográficos, a So-
ciologia preocupa-se com a construção 
desses territórios a partir das relações 
sociais e das redes que o estabele-
cem, usando ainda, a construção das 
relações de poder citadas, outrora, pelas 
ciências políticas (HAESBAERT, 2007).

Destarte, Haesbaert concebe três 
definições de território, tais quais, a 
materialista, a integradora e a idealis-
ta. Na visão materialista, as relações 
econômicas revelam-se enquan-
to modelo explicativo do território. 

Para tanto, a visão materialista urgiu das 
manifestações de concepções naturalistas 
apresentadas nos espaços de exclusivi-
dade, nos quais, sujeitos ou grupos sociais 
buscavam emocionalmente ligar-se a seus 
territórios restritos, buscando, assim, evi-
tar manifestações de teor agressivo con-
tra eles; na premissa econômica, a ideia de 
território tentou mostrar que as reivindi-
cações da sociedade daria aos membros 
controle e uso dos recursos que necessi-
taria, teoria esta que caiu por terra diante 
da visão limitada, visto que o território 
nem sempre fornece recursos; do ponto de 
vista jurídico-política, o território seria um 
espaço dominado por um grupo e legítimo 
por conter controle político, por isso se 
fundamentou no materialismo do Estado.  
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A visão integradora do território propunha um espaço que engloba as difer-
entes dimensões sociais, entretanto, torna-se difícil aceitar que um espaço con-
siga integrar todas as múltiplas dimensões, tais quais, político, econômico e cul-
tural, tendo em vista os vários territórios existentes que coabitam no mesmo 
espaço. Dessa forma, a visão integradora do território define-se, sobretudo, a par-
tir das relações sociais e das referências embutidas no seu contexto histórico. 

Por fim, com a visão de um território idealista, podemos ligar a ideia, a uma sim-
bologia e a própria identidade populacional. Nessa visão, o território reforça seu val-
or simbólico, por isso, o domínio e o controle político competem espaço com a ap-
ropriação, seja ela simbólica, afetiva ou mesmo identitária (HAESBAERT, 1997).

Ainda sobre os territórios e as identidades, Haesbaert (2007) comple-
ta: [...] a cultura, a identidade, muitas vezes re-situa os indivíduos em micro ou 
mesmo mesmos espaços (regiões, nações) em torno dos quais eles se agre-
gam na defesa de suas especificidades histórico-sociais e geográficas” (p.92).

Sobre os territórios, a territorialidade dar-se-á pela ênfase a ordem simbólica-cultural, 
sendo utilizada como estratégia de influenciar e controlar as pessoas e atingir seus recur-
sos. No âmbito político, a territorialização vincula-se a maneira como as pessoas se orga-
nizam e usam o seu espaço, sendo o espaço dependente do seu controlador (SACK, 1986).

Com efeito, a territorialidade estabelece relações de pertencimento entre o indivíduo 
e uma sociedade, com o auxílio de mediadores, como no caso das redes que permitem fon-
tes de informações aos pertencentes de uma determinada cultura (RAFFESTIN, 1988).  

Segundo Quinquiolo (2016) as dimensões socioculturais necessitam ser abor-
dadas nas territorialidades, haja vista questões culturais e hábitos dos indivíduos. 

Para Haesbaert (1997) as redes são responsáveis pela criação de novos ter-
ritórios, sendo as redes hierárquicas, a fonte de controle identitário no meio so-
cial, isto é, além de agir feito uma espécie de dominação, as redes diversifi-
cam as incorporações pela sociedade e, conseguem, ainda, atingir as formas de 
resistência do meio social, contemplando os territórios ao demarcar as resistências. 
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Na rede social, os indivíduos compartilham de uma identidade coletiva em uma cul-
tura de eterno movimento, seus símbolos representam a consequência desse processo 
e, sua cultura, posta como um modelo inovador em padrões de poder (MELUCCI, 1989). 

TERRITORIALIDADE TERRITÓRIO IDENTIDADE
Sack (1986)

Influência e controle de 
recursos;
O uso depende de quem 
a controla;
Maneira como se faz o 
uso da terra;
Significado dado ao lugar.

Haesbaert (1997)

Relações de poder e con-
trole;
Produção de identidade
(controle, distinção, sep-
aração,
nomeação e classifi-
cação);
Pode ser permanente ou
Temporário.

Bauman (2005)

Processo em constante
construção, influenciado
pelos vínculos que
conectam as pessoas.

Raffestin (1986):
Conjunto de relações es-
tabelecidas; Formado por 
redes, malhas e nós;
Sentimento de pertenci-
mento.

Lefebvre apud Haesbaert 
(1997):
Dominação: valores de 
troca, uso funcional do 
território;  
Apropriação: processo 
simbólico (tempo e valor 
de uso);  
Significado socialmente
Construído.

Hall (2006):
Identidade trata-se do 
processo de sentimento 
de pertencimento a um
determinado grupo.
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Na construção de uma autoima-
gem, a mudança, a negociação e a 
transformação em função do outro 
estão presentes no processo identi-
tário. A construção desse processo é 
referenciada ao outro quando capaz 
de produzir a aceitabilidade, admissi-
bilidade e credibilidade no grupo ou 
no meio social inserido. A identidade, 
tão logo, pode ser negociada, privan-
do-lhe a essencialidade de um grupo 
ou de uma pessoa (POLLACK, 1992).    

Inicialmente, o território, enquanto 
campo de estudos científicos, era ten-
dencioso aos estudos que fortaleciam 
a tese da materialidade, desprezando 
seu conteúdo subjetivo. A visão subje-
tiva do território, ocorreu, inicialmente, 
nos estudos antropológicos, os quais, 
vinculavam a consciência dos grupos 
humanos ao local em que habitavam. 

Destarte, a partir dos estudos antro-
pológicos envolvidos nas perspectivas 
das populações tradicionais, o territó-
rio deixou de ser visto unicamente en-
quanto área controlada para o usufruto 
dos recursos que lhes eram naturais, 
assumindo novos referenciais indisso-
ciáveis na criação e recriação de mitos, 
nos símbolos e na própria definição 
de território para o grupo (TEIXEIRA, 
2008). “De forma renovada é, é enten-
dido nas ciências sociais, a partir das re-
lações sociais expressas nas formas do 
poder político, cultural e econômico” 
(SANTOS; SAQUET, VALE, 2005, p. 13).

Para Bonnemaison (2002) o terri-
tório seria o conjunto de lugares hie-
rarquizados, que se conectam a uma 
rede de itinerários, sobretudo, no in-
terior desse espaço-território, os gru-
pos vivenciam enraizamentos e via-
gens que fogem do discurso científico 
e, através do irracional, vive-se uma 
afetividade e uma subjetividade nas 
lembranças de ideias e diferenças. 

Uma das principais características 
atribuídas ao conceito de território é 
que podemos estudá-lo quer seja na 
sociedade tradicional ou moderna. Haja 
vista que as identidades individuais e 
coletivas estão fortemente vinculadas 
à consciência territorial. Independen-
temente dos processos desenraiza-
dores, entre grupos culturais, sempre 
haverá a perspectiva de pertencer a 
um território, em face as possibilida-
des mínimas das trocas materiais e es-
pirituais realizadas entre grupos para 
exercitar a vida (TEIXEIRA, 2008).   

No bojo de uma territorialização, 
na sociedade contemporânea, as for-
ças de produção e reprodução exis-
tentes no espaço podem influen-
ciar na identificação de um território.

Neste contexto restará aos grupos 
sociais - sejam estes culturais, excluídos, 
ou identitários – resistir e na medida do 
possível se apropriar de uma certa pro-
fundidade espacial para constituírem 
seus territórios e, quiçá, criar em torno 
de si uma área de segurança propícia 
as suas relações cotidianas, afetivas e 
espirituais (TEIXEIRA, 2008, p. 247).

No território encontramos forças, pro-
duções e relações que se interconectam 
para formar um processo de articulação 
econômica, política e cultural. Estas di-
mensões não são hierarquizadas, por 
isso, são recíprocas no tempo e no espa-
ço, no entanto, na produção do territó-
rio, a superestrutura e a estrutura man-
tem-se condicionadas (SAQUET, 2004).
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Na dimensão econômica, sucintamente, o território é discutido como pro-
duto da divisão territorial do trabalho; na dimensão política ou jurídico-po-
lítica, compreende-se o território como um espaço delimitado e controla-
do, no qual se exerce um poder, na maioria das vezes, relacionado ao Estado 
e, na cultural ou simbólico-cultural, o território é visto como um produto de 
apropriação/valorização simbólica (SANTOS; SAQUET, VALE, 2005, p. 14).

Para Santos et al. (2005), as dimensões econômicas, políticas e culturais ur-
gem das relações sociais através do tempo, tão logo, permite-nos compreender 
a sua constituição, especialmente as desigualdades e as diferenças. Não obs-
tante, as mudanças e permanências entre os territórios são distintas de uma 
sociedade para outra, seus conteúdos assumem o formato de um arranjo so-
cial para demarcar as suas mudanças e, suas tessituras, seus nós e suas redes 
permanecem presentes durante a constituição territorial (RAFFESTIN, 1993).

Sobre as novas gerações, Santos et. al. (2005) esclarece que as socieda-
des herdam um território específico, inclusive com suas características, pois

A cada momento, em função de suas preocupações, a sociedade vê e com-
preende estas características, seja como atributos/trunfos, seja como obs-
táculos, diante dos objetivos que ela apreendeu. Assim, cada grupo so-
cial pode reordenar o território, de acordo com sua lógica de vida (p.14).

A HISTÓRIA DA ORIGEM DO HOMEM BRASILEIRO, SEU PROCESSO MIGRA-
TÓRIO E SUAS IMPLICAÇÕES NOS LIVROS DIDÁTICOS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O “isolamento” da colônia permitiu man-

ter seus costumes e tradições: a família é 
o símbolo de preservação da raça e iden-
tidade do grupo, enquanto a assistência 
mútua, através prioritariamente da garan-
tia do crescimento individual e das famílias. 

O convívio entre coreanos, judeus, ja-
poneses, italianos e outros é profission-
al, principalmente, pois a vida social seria 
mais intensa com os brasileiros, quer nas 
universidades, quer nas transações ligadas 
ao mesmo ramo de atividades econômicas.

Ao mesmo tempo, a cultura impregna 
todas as atividades urbanas e também a 
territorialidade, que é a forma de comuni-
cação dos residentes com o entorno com 
seu grupo, e nos dá a consciência da per-
tinência a um lugar. Por fim, os deslocamen-
tos migratórios muitas vezes agridem o in-
divíduo, “roubando-lhes” a territorialidade, 
levando-os ao estranhamento simbólico. 

Desta forma, “desterritorialização e des-
culturização” são processos sociais que se 
desencadeiam dialeticamente, porquanto 
o migrante, no novo ambiente, “perde” e 
“doa” nova cultura, novo quadro de vida. O 
território, pois, mais do que o espaço físi-
co, é identitário, da memória, um “Lugar”.

Institui-se, pois, um sistema de rec-
ompensas diferenciais para localizações 
espaciais diversas. Isso se aplica aos 
que apresentam mobilidade socioespa-
cial, aos que migram e aos que não mi-
gram. Por isso é inegável a relação en-
tre renda, classe social, lugar, etnia e a 
ocupação desigual do espaço urbano. 

Assim, a cidade capitalista indus-
trial acaba por dissimular a desigual-
dade, tentando isolar suas partes 
vergonhosas, afastando moradias pop-
ulares para longe, evitando até camin-
hos em sua direção ou maquilando-os. 
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LITERATURA E LEITURA NAS PRÁTICAS ESCOLARES E 
APRENDIZAGEM

RESUMO: Este estudo trata de uma revisão bibliográfica com o tema voltado à Literatura 
e a Leitura na Escola. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é apresentar e refletir 
acerca da importância da Literatura e da Leitura na Escola abordando as práticas escolares 
desenvolvidas que contribuem no processo de ensino e de aprendizagem neste sentido. Na 
área do ensino da leitura e literatura, o trabalho da escolar consiste em utilizar pedagogica-
mente todas as formas de linguagem, de maneira que cada criança possa se apropriar das 
linguagens de maneira adequada e que este aprendizado tenha sentido e significado. Esta 
pesquisa visa elucidar questões acerca da literatura e os benefícios que pode causar a criança 
o desenvolvimento de um trabalho adequado, evidenciando a necessidade da criança em 
conceber relações diretas entre as histórias e suas vivências dentro e fora do espaço escolar. 
Apresenta o objetivo de enriquecer o conhecimento do educador sobre a importância da lit-
eratura como fator fundamental no processo de ensino e aprendizagem na escola. O contato 
com histórias e livros na educação infantil proporciona a criança apropriar-se do universo 
letrado e do imaginário. A literatura infantil contribui para a formação da criança auxilian-
do no pensamento crítico e reflexivo nas ações e relações no meio em que está inserido.

Palavras-chave: Aprendizagem; Leitura; Literatura; Práticas Escolares.
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INTRODUÇÃO

Ao longo da história percebemos 
que nem sempre houve uma preocu-
pação com a infância como hoje, mes-
mo sabendo que a criança percebe o 
mundo diferente dos adultos, que pre-
cisa ter uma linguagem própria e uma 
literatura voltada para ela também. 

A literatura é uma ferramenta im-
portante para a aquisição de conhe-
cimentos variados e introdução a al-
fabetização que se dá pelo estímulo ao 
comportamento leitor e pelo letramen-
to, fortemente, característicos desta. 

O trabalho apresenta como objetivo 
enriquecer o conhecimento do educador 
sobre a importância da literatura na Ed-
ucação Infantil como fator fundamental 
no processo de ensino aprendizado para 
uma posterior alfabetização, levando-os 
a utilizar esta ferramenta para ampliar 
o comportamento leitor dos educandos 
baseado em uma análise crítico-reflexiva.

A literatura apresenta características 
específicas que permitem ao educan-
do estabelecer relações com sua real-
idade, fazendo com que este se trans-
porte a um mundo imaginário, em que 
o seu repertório neural se mistura com 
o conto, fornecendo subsídios para que 
se estabeleça relações individuais que 
se configuram em aprendizagens signifi-
cativas, ampliando sua visão de mundo.

Neste contexto de aprendizagem, 
criar situações imaginárias são de fun-
damental importância, se enquadram 
nas especificidades da faixa etária. Isso 
só será possível se o estímulo gerador 
da motivação infantil estiver adequado 
a suas necessidades, de maneira con-
trária, o trabalho literário será inútil.

Neste momento, o papel do edu-
cador encontra sua importância den-
tro do espaço escolar, ele é o único 
responsável pelo desenvolvimento 

de atividades que evidenciem a neces-
sidade da literatura para os pequenos, 
objetivando uma aprendizagem signifi-
cativa dentro da perspectiva do desenvolvi-
mento integral do educando em seus as-
pectos motores, cognitivos e sócio afetivos.

A LITERATURA INFANTIL NO BRASIL

O conceito de literatura infanto-juve-
nil surge no momento em que as preocu-
pações sociais se voltam para a criança. 
Ela passa a deter um novo papel na so-
ciedade, motivando o aparecimento 
de objetos industrializados e culturais 
ou novos ramos da ciência de que ela é 
destinatária. Aparece, então, a necessi-
dade de uma literatura que pudesse con-
tribuir para sua formação como indivíduo.

A literatura há muitos anos é compos-
ta pela realidade social em que determi-
nado local se encontra em um determina-
do contexto histórico, sendo estruturada 
nas vivências observadas em uma comu-
nidade, servindo de embasamento para 
uma reflexão crítica das desigualdades 
e outros por menores que influenciam 
nas condutas e posturas de uma época.

Portanto, quando se faz uma leitura de 
qualquer tipo de obra, se faz necessário 
compreender o contexto histórico em que 
ela foi criada para uma melhor avaliação, 
uma vez que algumas obras se encaixam 
com a realidade atual por estruturas mui-
to próximas das vividas nos dias de hoje 
e outras, por conseguinte, não permitem 
uma localização clara de tudo que ocorre 
facilitando o olhar crítico do leitor. Sen-
do assim se contextualizar do conteúdo, 
enriquece o leitor e engrandece a leitura.
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Assim como a literatura para adul-
tos, a literatura infanto-juvenil brasile-
ira busca inspiração na produção eu-
ropeia. Na realidade vai mais além do 
que simples inspiração. Inicialmente 
são as traduções que ocupam o então 
tímido mercado livresco para crianças.

 Obras como As aventuras pasmo-
sas do Barão de Munkausen, em 1818, 
O canário, em 1856 e Robison Crusoé, 
em 1885 são alguns dos exemplos da 
influência europeia que além de se tra-
duzirem como modelo para outras pro-
duções nacionais trazem também carac-
terísticas geográficas, climáticas, culturais, 
entre outras, diferentes das brasileiras.

Paralelamente ao sucesso das pri-
meiras obras, as autoras colocam que 
um movimento de intelectuais bra-
sileiros decide produzir para crianças 
uma literatura genuinamente nacional. 

Não era possível a um país que busca-
va a construção de uma imagem de nação 
moderna permanecer sem produção infan-
to-juvenil. Caminhando junto com este es-
plendor da literatura desta categoria, vin-
ham os interesses relativos ao financeiro, 
proporcionando a abertura de muitos pos-
tos destinados a uma nata da sociedade, 
uma vez que o número de alfabetos desta 
época se encontravam em grandes escalas.

[...] enfim, o que hoje define a contempo-
raneidade de uma literatura e sua intenção 
de estimular a consciência crítica do leitor; 
levá-lo a desenvolver sua própria expres-
sividade verbal ou sua criatividade latente; 
dinamizar sua capacidade de observação e 
reflexão em face do mundo que o rodeia; 
e torná-lo consciente da complexa reali-
dade em transformação que e a sociedade, 
em que ele deve atuar quando chegar à 
sua vez de participar ativamente do pro-
cesso em curso. COELHO (2000, p.151).

Outro aspecto destacado pelas autoras é 
a ênfase no patriotismo como enredo para 
as obras. Diversas produções brasileiras 
promoviam, além dos estereótipos de cri-
ança (ou como sendo virtuosa e obediente 
ou como cruel), a explícita valorização na-
cional como forma de ensinamento moral 
das histórias, disseminando condutas que 
era considerada adequadas para o contex-
to histórico, discriminando, de certa forma, 
a criança alfabetizada das não alfabetiza-
das, tinham acesso a este mundo leitor que 
evidenciavam tais tipos de ações que eram 
condizentes a realidade social da época.

Nesse sentido, a literatura infantil 
buscava se desvencilhar das armadil-
has das traduções descontextualizadas 
de obras europeias e caía em outras ao 
propor uma literatura extremamente di-
datizante e patriótica. Tais característi-
cas foram responsáveis por relegar a 
literatura infanto-juvenil a um patam-
ar inferior ao da literatura para adultos. 
Sendo alvo de críticos da teoria literária, 
por vezes sua qualidade como obra 
de arte foi colocada em xeque, embo-
ra não tenha afetado sua disseminação.

Na segunda metade do século XVIII e 
início do século XIX os livros se propa-
garam a todas as classes sociais, fazendo 
com que o número de leitores crescesse, 
desde as cidades até as zonas rurais dos 
países europeus. Na zona rural à leitu-
ra se fortaleceu com os contos popu-
lares e da literatura de cordel aos modos 
tradicionais de narrar, de tipo oral, fun-
dada na experiência vivida, de sentido 
comunitário e enraizados no meio rural.
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A circulação da literatura para todos as 
classes sociais, eleva a leitura a novos pa-
tamares, dando chance do leitor, mesmo 
analfabeto, buscar o livro como uma forma 
de entretenimento e prazer, uma vez que 
podia se fazer a leitura da imagem ou so-
licitar que alguém alfabético lesse para ele, 
despertando sua curiosidade e sua vontade 
em se alfabetizar para ter acesso aos con-
tos escondidos por trás dos livros, assim 
se fortaleceu o papel da educação escolar.

[...] a literatura infantil brasileira, elab-
orando ficcionalmente seus modelos 
narrativos e heróis, funda um universo 
imaginário peculiar que se encaminha em 
duas direções principais. De um lado, re-
produz e interpreta a sociedade nacional, 
avaliando o processo acelerado de mod-
ernização, nem sempre o aceitando com 
facilidade, segundo se expressam narra-
dores e personagens [...] De outro lado, 
dá margem a manifestação do mundo in-
fantil, que se aloja melhor na fantasia, e 
não na sociedade, opção que sugere uma 
resposta à marginalização a que o meio 
empurra a criança. LAJOLO (2004, p.67) 

Demonstra-se a necessidade de se 
compreender sobre o histórico literário 
sublinhando que rastrear a história do 
leitor brasileiro é ingressar num processo 
que ainda não se completou, o aspecto 
mais importante que podemos tirar dos 
estudos históricos, complementado por 
ZUNINO (2002), é que aprende-se a ler, 
lendo, ou seja pela prática, evidenciando 
que para isso é preciso que os alunos ten-
ham contato com todos os tipos de texto 
que veiculam na sociedade, não somente 
os literários, apesar destes serem os que 
mais estimulam o leitor da Educação In-
fantil, mas isso se torna necessário para 
que alguns materiais deixem de ser priv-
ilégio de alguns como era no passa-
do, passando a ser patrimônio de todos.

PRÁTICAS DE LEITURA E A  
LITERATURA NO CONTEXTO  
ESCOLAR DA INFÂNCIA

 
A leitura na Educação Infantil, partindo 

do conhecimento que as crianças desta 
faixa etária se encontra em um momen-
to em que está sendo apresentadas a um 
comportamento leitor, sem domínio efe-
tivo sobre a alfabetização e a decodifi-
cação das letras, se torna uma ferramenta 
importante para que se inclua a criança 
neste universo mágico do universo imagi-
nativo, o qual se enquadra perfeitamente 
nas características específicas da faixa 
etária, desde que trabalhada de forma cor-
reta atendendo as necessidades infantis.

 

Com a literatura infantil descortinam-se 
outros lugares, outros tempos, outros 
jeitos de ser e de agir. Encontramos dif-
erentes formas para resolver problemas, 
é possível caminhar pela geografia, viven-
ciar experiências científicas, abrir portas e 
janelas de compreensão do mundo. Desta 
maneira, a pesquisa “Literatura infantil: arte 
que nutre a leitura, imaginação e criativi-
dade” surge como alternativa para rever, 
analisar e discutir as multilinguagens nesse 
cenário contemporâneo em que vivem as 
novas gerações, comprovando com o es-
tudo de caso, que a teoria por meio da 
experiência contribui para novas práticas.

 

ABRAMOVICH (1994) afirma que a im-
portância da literatura na Educação Infan-
til ainda é recente, porque a visão da cri-
ança atual como um sujeito cidadão ativo 
ainda se encontra em discussão, sendo um 
assunto recente na educação brasileira. 

Desta forma, a relação direta entre 
ambas se encontra em um momento 
de construção, possuindo diversas ar-
gumentações que se compõe e se con-
tradizem, não se compondo em opin-
iões únicas e menções de orientações 
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que facilitem as condutas profissionais 
em torno da temática, permitindo que o 
profissional ouse e descubra formas que 
atinjam significativamente seus educandos.

 

Essas discussões se dão mediante a falta 
de conhecimento de como a criança assim-
ila este conhecimento, uma vez que não 
detêm a dinâmica convencional de leitura, 
mas que serve diretamente da função de 
comportamento leitor tão necessário para 
enriquecer a ótica infantil dentro de um 
pensamento crítico-reflexivo subjetivo.

 

ABRAMOVICH (1994) ressalta que 
se pode contar qualquer história à cri-
ança, em que o narrador estabeleça o 
contato com os ouvintes, sendo pre-
ciso criar um clima de envolvimen-
to, de encanto, usando as modalidades 
e possibilidades da voz, baixo, manso. 

A criança dependendo de seu momen-
to, de sua experiência, pode ler sobre 
qualquer assunto. A questão é saber como 
tema é abordado, não se tratando de livro 
didático, de não ficção, no qual se disserta. 

 

A leitura na Educação Infantil deve 
ser vista como uma excelente ferramen-
ta para a inserção do educando ao mun-
do da alfabetização, evidenciando um 
olhar letrado para os livros que são ma-
nipulados pelas crianças com referência 
direta ao seu convívio dentro e fora do 
ambiente escolar, suas vivências e de-
scobertas nas relações com outros in-
divíduos, compondo um repertório in-
dividual dos seus anseios e conquistas. 

Assim, a apresentação dos livros para 
a criança desta faixa etária, deve permitir 
que usem de seus senso crítico-imagina-
tivo, 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.

Dentro da Literatura Infantil, podemos 
destacar um gênero, contos de fadas. De 
origem celta com heróis e heroínas, cujas 
aventuras estão ligadas ao sobrenatural, 
ao mistério do além da vida e visam à re-
alização interior do ser humano. O conto 
de fadas é de natureza espiritual, ética 
e existencial, partilham com estes con-
tos o fato de serem uma narrativa curta, 
transmitida oralmente em que o herói 
ou heroína tem de enfrentar grandes ob-
stáculos antes de triunfar contra o mal. 

Caracteristicamente envolvem al-
gum tipo de magia, metamorfose ou en-
cantamento e há a presença de uma 
grande personagem que é a fada. Du-
rante a narrativa a criança vai utilizan-
do sua imaginação e criatividade para 
recriar aquele mundo a sua realidade.

[...] a criança intuitivamente com-
preende que, embora estas histórias se-
jam irreais, não são falsas; que ao mes-
mo tempo em que os fatos narrados não 
acontecem na vida real, podem ocor-
rer como uma experiência interna e de 
desenvolvimento pessoal, que os contos 
de fadas retratam de forma imaginária e 
simbólica os passos essenciais do cresci-
mento e da aquisição de uma existência 
independente. BETTELHEIM (2001, p. 90)

É preciso que quando os contos forem 
lidos para as crianças em salas de aula ou 
bibliotecas durante a hora da história, o 
contador de um tempo maior para as cri-
anças absorver o que foi lido, elas ficam 
fascinadas, especialmente, aquelas que 
até então, não teve contado com um liv-
ro sequer. Por isso, é de muita importân-
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cia que o contador deixe as crianças re-
fletir sobre as histórias contadas, deixe 
a criança mergulhar no que ouviu e de-
pois converse com as crianças sobre a 
história lida, com certeza esses contos 
vão contribuir para o desenvolvimen-
to emocional e intelectual das crianças.

 

Segundo ABRAMOVICH (1994), a cri-
ança da educação infantil é aquela que es-
desenvolvendo sua escrita e sendo estim-
ulada para o desenvolvimento da leitura, 
classificada aqui como pré-leitor, portanto 
ouvir histórias nesta fase, pode estimular 
o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pen-
sar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o 
livro, o escrever, o querer ouvir de novo. Se 
até mesmo os adultos adoram ouvir uma 
boa história, a criança é capaz de se inter-
essar e gostar ainda mais por elas, já que 
sua capacidade de imaginar é mais intensa.

 

ABRAMOVICH (1994) complemen-
ta que o ouvir histórias se torna o pri-
meiro passo para a formação de um 
leitor, mas não simplesmente por ter o 
hábito de ler e sim, por suscitar na cri-
ança a sua reflexão de uma maneira in-
consciente, mas crítica sobre sua posição 
e participação social, construindo um in-
divíduo cidadão desde a mais tenra idade.

 
O ouvir história desperta os mais diver-

sos sentimento no leitor como o medo, a 
raiva, tristeza, irritação, bem estar, alegria, 
esperança, permitindo que a criança tra-
balhe conflitos internos que sempre se 
resolvem no ponto final da história, levan-
do-as a outros mundos, outros lugares, que 
ela consiga se colocar como protagonista 
de sua própria história, mas utilizando de 
uma visão de narrador, em que ela é capaz 
de compor sua própria história na voz de 
conta e enxerga por fora a situação, assim, 
facilita uma reflexão sobre as suas ações.

Lembrando que nesta faixa etária, os 
educandos não se encontram muito fa-
miliarizado com a leitura convencional 

por estar começando a ter contato com 
a decodificação dos símbolos da escrita, 
se torna muito importante que o profis-
sional assuma o papel de leitor dentro da 
sala de aula, propiciando a criança a opor-
tunidade de participar de atos de leitura. 

Com esta atitude, ZUNINO (2002) ev-
idencia que assumindo o papel de leitor, 
ele deve se atentar a não ser um sujeito 
interrogador sobre o que está sendo 
lido como verificação de quanto os ed-
ucandos prestaram atenção à história, 
mas sim um leitor que prepare um clima 
em que permita seus educandos de vi-
venciarem intensamente todas as pági-
nas ouvidas com prazer e sentimental-
izações cabíveis a cada um dos ouvintes. 

Ler histórias para crianças, sempre, 
sempre... É poder sorrir, rir, gargalhar com 
as situações vividas pelas personagens, 
com a ideia do canto ou com o jeito de 
escrever dum autor e, então poder ser 
um pouco cúmplice desse momento de 
humor, de brincadeira, de divertimen-
to [...] (ABRAMOVICH, 1994 - p.17).

Contar história, não é simplesmente o 
ler em voz alta, devendo se ter um conheci-
mento prévio sobre a história que será lida, 
mostrando familiarização com aquilo que 
se lê, ou seja, não tem como se contar uma 
boa história colocando tempos nos textos 
em que não há, demonstrando estran-
hezas de palavras que compõem o texto.

O narrador para ABRAMOV-
ICH (1994) tem que transmitir confi-
ança, mantendo o estímulo motivador 
que prenda a atenção dos educandos.

Assim, este deve aproveitar o texto da 
melhor maneira possível, criando um cli-
ma de envolvimento, de encanto, que 
saiba respeitar as pausas e prolonga-las 
quando necessário como respeito ao tem-
po de imaginário de cada criança, não ne-
cessitando ter pressa para acabar, se de-
leitando com cada página, frase, palavra.
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A conversa é ponto fundamental para 
desenvolver o comportamento de um 
leitor crítico, reflete ABRAMOVICH 
(1994), reforçando que conversa se dif-
ere do questionamento, na primeira a 
criança tem espaço para expor se gostou 
ou não, se concordou ou não com a re-
flexão das outras crianças, o question-
amento condiciona a resposta a uma 
única especificidade inquirida. Com a 
conversa, a criança se torna capaz de 
formular opiniões próprias, conceitos, 
condutas e posturas de relações sociais.

Com as informações acima descri-
tas, uma ótima proposta para se tra-
balhar a leitura na Educação Infantil com 
a inserção de projetos que possuam ela 
como tema principal de ação, permitin-
do que o profissional se organize, se fun-
damente e se embase nos conhecimen-
tos relativos a ela, dando objetivação 
ao seu trabalho efetivo com a leitura.

 

ZUNINO (2002) pontua que o trabalho 
com projetos de leitura cujos temas são di-
rigidos à realização de algum propósito social, 
visando atender as necessidades infantis de 
vivência dentro e fora do ambiente escolar. 

O papel do profissional que se habil-
ita a trabalhar com a Educação Infantil 
deve ter um olhar voltado ao raciocínio 
infantil e seu processo de ensino-apren-
dizado, esquecendo suas posturas mor-
alistas de imposição de condutas que 
acredita ser as mais adequadas, repro-
duzindo o que um dia lhe foi ensinado. 

Nesta ótica, o profissional não deve 
trazer informações prontas aos ed-
ucandos, mas sim instigar a curiosi-
dade neles para que busquem soz-
inhos explicações para as histórias.

Pensando assim, se faz necessário que 
o educador tenha uma visão ampla do 
repertório individual que o educando pos-

sui, possibilitando troca de informações 
nos momentos de discussões sobre as 
obras apresentadas, não trazendo uma 
visão adulta do que é ser criança, mas sim 
estando aberto para as novas informações 
que as crianças possam lhe trazer, ampli-
ando o seu conhecimento diante destes.

Sendo assim, é fundamental que se 
encontre nas escolas destinadas a este 
público projetos que envolvam a leitu-
ra e a coloquem com sua rela importân-
cia, partindo de um trabalho sério que 
respeite as características específicas 
das faixas etárias correspondentes, ade-
quando tanto a literatura quanto o pro-
cesso a ser desenvolvido, ressaltando as 
necessidades infantis para que se consi-
ga resultados positivos e efetivos de um 
processo de ensino-aprendizagem que se 
paute em uma aprendizagem significativa.

É necessário que a introdução à leitura 
seja feita por professores preparados, e 
que esta seja um elo entre a realidade e 
o mundo, com uma leitura do mesmo e 
uma postura reflexiva perante a realidade. 
Como professores em formação, sabemos 
o quanto é importante e fundamental para 
o desenvolvimento de qualquer criança o 
contato com o mundo mágico da literatura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A leitura é capaz de transportar a cri-
ança para os mais variados lugares, mex-
endo com sua fantasia e com seus son-
hos, dando um sentido melhor à sua vida.

 
Escutar as histórias é o início da apren-

dizagem para ser um leitor, desenvolven-
do a criatividade, a imaginação e o gosto 
pela leitura, pois assim o professor con-
seguirá a formação de um bom leitor, 
crítico, criativo, aquele sujeito que busca 
compreender o texto dialogando com ele. 

Se trabalharmos com prazer essa eta-
pa da criança, sensibilizá-la que um bom 
livro é para ser lido com prazer e que 
esta atividade é necessidade básica do 
homem, indispensável à sua saúde, tan-
to mental como física, teremos pessoas 
com capacidade de raciocinar e de falar 
sem medo. Criamos assim condições 
saudáveis para o seu crescimento.

A leitura na Educação Infantil é de suma 
importância para a formação de um su-
jeito-cidadão ativo socialmente com pens-
amento crítico-reflexivo diante das situ-
ações que aparecem no seu caminho. Isso 
se dá, pois, o leque de informações encon-
tradas na literatura infantil permite que a 
criança dentro da sua ótica imaginativa 
consiga refletir nas suas vivências expe-
rienciadas dentro e fora do ambiente es-
colar nas relações com outros indivíduos.

O papel do profissional que se habilita 
a trabalhar com a Educação Infantil deve 
ter um olhar voltado ao raciocínio infan-
til e seu processo de ensino-aprendizado, 
esquecendo suas posturas moralistas de 
imposição de condutas que acredita ser 
as mais adequadas, reproduzindo o que 
um dia lhe foi ensinado. Nesta ótica, o 
profissional não deve trazer informações 
prontas aos educandos, mas sim instigar 
a curiosidade neles para que busquem 
sozinhos explicações para as histórias.

Pensando assim, se faz necessário que 
o educador tenha uma visão ampla do 
repertório individual que o educando pos-
sui, possibilitando troca de informações 
nos momentos de discussões sobre as 
obras apresentadas, não trazendo uma 
visão adulta do que é ser criança, mas sim 
estando aberto para as novas informações 
que as crianças possam lhe trazer, ampli-
ando o seu conhecimento diante destes.

Sendo assim, é fundamental que se en-
contre nas escolas destinadas a este públi-
co projetos que envolvam a leitura e a colo-
quem com sua rela importância, partindo 
de um trabalho sério que respeite as car-
acterísticas específicas das faixas etárias 
correspondentes, adequando tanto a liter-
atura quanto o processo a ser desenvolvi-
do, ressaltando as necessidades infan-
tis para que se consiga resultado obtido.
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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM NO PROCESSO DA EJA 

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo compreender a realidade da EJA, procu-
rando deixar clara sua importância deste  segmento para o desenvolvimento intelectual 
e a aprendizagem do indivíduo, tal análise  permitirá que o  educador  reavalie seu pa-
pel de orientador na vida destes adultos, contribuindo para sua formação, modificando 
sua didática para elucidar  casos de dificuldade de aprendizagem e minimizar o aban-
dono  que  frequentemente invadem as salas de aula e as escolas, por falta de preparo  
para desenvolver  uma proposta educacional inovadora, dividindo com estes alunos a 
responsabilidade de seguir dentro deste curso fazendo-o  sentir-se participante deste  
sistema social, é preciso que se aprenda  e se ensine  esta relação como caminho co-
letivo de busca de soluções  para resolução das dificuldades. Conhecimento é algo 
que se constrói à medida que o aluno toma consciência e supera as suas dificuldades.

Palavras-chave: EJA; Desafios; Aprendizagem; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

Este artigo visa identificar quais são os 
desafios da EJA, buscando compreender 
a forma que se dá à construção do con-
hecimento formal pelo aluno da EJA, bem 
como quais são as dificuldades de realizar 
a proposta, uma vez que a Educação pas-
sa por várias dificuldades que envolvem as 
políticas públicas, e a adequação dos alunos 
diante de sua disponibilidade pessoal. 

O tema tornou-se  propício, após obser-
var a maneira que o   indivíduo adulto chega 
à escola formal, percebendo que ele  traz 
consigo uma bagagem de conhecimento 
acumulativo rico de informações, com um 
intelecto exclusivamente prático, que per-
mite com que este  reconheça e resolva 
seus  problemas de forma prática, favore-
cendo a  seleção de  informações, a toma-
da  de  decisões, diante da prática de lidar 
com problemas diários de forma simples.

 
No entanto, percebe-se que este mes-

mo ser que lida e resolve as mais diversas 
situações de maneira prática, ao chegar ao 
ambiente escolar formal, se depara com 
dificuldades extremas em abstrair infor-
mações o que na prática lhes parecia tão 
comuns, esta dificuldade se dá devido a 
maneira com que se transmite o conhe-
cimento, por meio de regras complexas 
e atividades e exercícios que estão além 
do que se tem de prática, dando a im-
pressão de distanciamento entre teoria 
e prática, causando  o desinteresse que 
constantemente se vê  no interior das es-
colas, causando a desistência dos alunos.

Observa-se então a necessidade de 
analisar o curso da EJA para que este se 
torne   maleável e não atrapalhe o an-
damento de sua vida diária, tornando-se 
parte dela valorizando as experiências 
vividas fora da escola trazendo-as para 
dentro dela, como complemento res-
significado a passagem pela escola.

 

Tais circunstâncias motivaram este es-
tudo tendo como objetivo geral, com-
preender como as práticas diárias  se rela-
cionam com a vida, auxiliando na reflexão 
sobre a prática pedagógica utilizada em 
sala de aula da EJA,  facilitando a escolha 
dos métodos, redefinindo os objetivos e 
conteúdo de ensino a serem trabalhados, 
além de nos permitir comprovar que o in-
divíduo em questão necessita perceber 
que as atividades propostas são resulta-
dos obtidos por meio de conexões esta-
belecidas a partir do seu cotidiano diário, 
e o conteúdo formal, podendo estas ser-
em reconhecida em princípios gerais 
como: proporcionalidade, igualdade, com-
posição, decomposição, leitura, escrita, etc.

 

Interferir em tal tema junto a apren-
dizagem de jovens e adultos, signifi-
ca, trabalhar os sentidos, auxiliando no 
desenvolvimento cognitivo de cada alu-
no, para tanto, conhecendo tal questão 
em sua totalidade será possível, ofere-
cer a futuros educadores, a oportuni-
dade de revisar suas formas de ensinar, 
facilitando a percepção de que cada ser 
é único dentro de suas particularidades.

 
Espera-se então, que está reflexão, 

permita que tanto a professores quan-
to alunos busquem soluções analisan-
do todos os pontos de formas signifi-
cativas, transformando a alfabetização 
de adultos em polo produtor de pessoas 
autônomas, donas de seu conhecimen-
to e de sua história, exercitando o seu 
saber de forma clara e segura, ajudan-
do-os no seu desenvolvimento social.
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AS DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM 
NO PROCESSO DA EJA 

Alfabetizar um adulto, é bem dife-
rente de alfabetizar uma criança, pois 
os adultos já têm dentro de si conceitos 
formados de diversos assuntos, sendo 
necessário somente o aperfeiçoamento 
destes conceitos para o mundo letra-
do, o que quer dizer que se sabe mui-
to sobre diversos assuntos, mas não 
consegue transferi-los para o papel. 

Sabe-se que o conhecimento de 
Jovens e Adultos diante do contex-
to é de ordem puramente prática, e 
tem grande poder em relação a resol-
ver problemas de situação específica. 
Além disso a maioria das vezes estes 
conhecimentos são verbalizados, mas 
não são registrados graficamente nem 
tão pouco generalizados, pois estes es-
tão vinculados a situações particulares.

Este fator gera uma diversidade de 
problemas que agravam as situações 
devido o conhecimento prévio que 
determina a pré-disposição e resis-
tência de encaixar-se em métodos de 
aprendizagem pré-estabelecidos por 
existirem  algumas dificuldades que 
atrapalham o reconhecimento das pa-
lavras uma vez que vários fonemas, 
possuem sons parecidos, conceitos 
construídos, etc, e alguns quase nunca 
são utilizados, dificultando o reconhe-
cimento destes para o desenvolvimen-
to de sua aprendizagem (Ellis, 2001).

Estas dificuldades, podem ser corri-
gidas durante o aprendizado da leitu-
ra e escrita, a partir do momento em 
que o indivíduo passa a visualizar-se 
participante do processo de alfabe-
tização de forma que este faça par-
te de sua vida de maneira agradável. 

Orlandi (1988), afirma em seus 
escritos que esta inserção do in-
divíduo no processo, permite que 

o desenvolvimento de sua forma-
ção discursiva, seja completo, favo-
recendo a construção da linguagem.

Diversas atividades favorecem esta 
análise tanto na qualidade como na 
quantidade de segmentos ligados 
ao pensar e ao falar.  Algumas situ-
ações que permitem privilegiar este 
processo de aprendizagem de forma 
completa todas as suas habilidades.

É fundamental que, o aluno descubra 
as respostas por si mesmas por meio 
de situações desafiadoras que estimu-
lem a criatividade isto é igual também 
para os adultos, porém estas situa-
ções devem estar ligadas a coisas que 
envolvam seu dia a dia. É necessário, 
também, considerar as os saberes que 
trazem de casa ou da rua, organizan-
do-os independentemente da partici-
pação do professor. (Kishimoto,2001).

A escola resgata seus conhecimen-
tos, possibilitando as interferências 
necessárias para que a sociedade seja 
formada de indivíduos criativos, di-
nâmicos, sensíveis, inventivos, des-
cobridores, e encorajadores de sua 
autonomia, com pensamentos críti-
cos, chegando a níveis mais eleva-
dos do conhecimento (Silva,1986).

Entende-se, portanto, que as apren-
dizagens, dependem da motivação de 
interesse dispensado pelos alunos, ob-
servando que estes são aspectos im-
portantes para que os alunos sejam 
introduzidos nas atividades realizadas, 
sentindo-se seguros para resolvê-las. 

Outra questão que traz as dificulda-
des de aprendizagem está ligada a lei-
tura em voz alta, apesar desta permitir 
que o aluno se ouça lendo, ampliando, 
assim, sua visão de mundo letrado, es-
timulando seu desejo de prosseguir a 
leitura, e  também, um excelente me-
canismo para que o leitor perceba se 
está lendo muito rápido ou muito deva-
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gar, possibilitando a construção de ou-
tras linguagens (Ellis, 2001), os alunos 
sentem-se envergonhados por muitas 
vezes não terem sido alfabetizados 
ainda, no processo formal de leitura. 

Aprender a ler e escrever os nú-
meros, fazer cálculos e interpretar 
plantas e outras representações grá-
ficas é algo que motiva o jovem e o 
adulto a quererem buscar o conhe-
cimento formal, pois assim buscam 
a melhoria de suas vidas no empre-
go, habilitando-se em suas profissões.

 Porém, é importante perceber a for-
ma que tal matéria, se integra ao pro-
cesso de alfabetização de jovens e 
adultos, pois ele é muito diferente das 
crianças, isto porque em condições 
normais, todos os jovens e adultos, in-
dependentemente de seu nível de ins-
trução, sabem lidar com situações que 
envolvam quantificações, contagem e 
medições, pois em sua vida cotidianos 
todos fazem regularmente cálculos so-
bre preços, pagamentos, medidas, etc.

 

É nesse aspecto que se observa a 
importância dos educadores tem um 
papel fundamental, pois eles vão aju-
dar os alunos a ampliar seus conhe-
cimentos aplicando-os em novas si-
tuações, aprendendo a representar 
por escrito o que na prática é muito 
simples, o que aumenta a possibili-
dade de aprendizagem buscando no-
vas formas de representar os saberes.

O professor deve realizar diversas lei-
turas, criando a hora da leitura. Confor-
me se avançam às idades escolares, é 
preciso permitir que o aluno se sinta in-
tegrado ao processo, incentivando-o a 
ter acesso a jornais, revistas, lendo para 
eles pequenas manchetes de interesse 
deles em voz alta, permitindo o desen-
volvimento do senso crítico de cada indi-

víduo e desenvolvendo o processo efe-
tivo de letramento. (Foucambert, 2002).

Desta forma o professor está contri-
buindo para a construção efetiva da al-
fabetização, favorecendo que o univer-
so criado permita suprir as falhas que 
venham a ocorrer, habilitando o aluno, a 
desenvolver corretamente seus textos, 
favorecendo-lhe o aprendizado efetivo 
e preparando-a para ler o mundo e não 
somente os textos codificados duran-
te as aulas ministradas pelo professor.                                                    

Em seguida devem-se planejar as 
etapas que se quer alcançar com os 
alunos, atendo-se ao fato deste “não 
ser fracionado”, não vir aos pedaços, já 
que o conhecimento se constrói de for-
ma completa, interdisciplinando leitura, 
escrita e produções (GARCIA, 2001)

O conhecimento é algo que se cons-
trói à medida que a aprendente toma 
consciência e supera as suas dificulda-
des. A alfabetização e o letramento con-
tribuem para esta construção de formas 
prazerosa, já que, ao trabalhá-los, esta-
mos contribuindo para a construção da 
linguagem autônoma, transformando 
o indivíduo em senhor do seu saber e 
dando novo sentido ao verbo aprender. 

Entende-se, portanto, que estas fer-
ramentas pedagógicas auxiliares, fa-
vorecem o acesso do aluno de ensino 
Fundamental a alfabetização levando-
-o a se interessar pela leitura e a es-
crita de maneira agradável ,perceberá  
por meio de treino auditivo e visual, 
onde estão seus erros corrigindo-os, 
sem ferir sua   autoestima, seguindo 
os cursos normais da aprendizagem, 
oferecendo-lhe uma construção de co-
nhecimento significativa e eficiente.
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É papel da  EJA  e de seus participantes,  
conhecer os problemas e analisá-los, 
estudando as dificuldades dos alunos, 
verificando seus interesses, estudando 
a causa destes, e organizando um tra-
balho que busque corrigir, ou, pelo me-
nos, diminuir as dificuldades apresen-
tadas favorecendo condições básicas 
para que o indivíduo possa desenvolver 
uma vida produtiva e feliz, trabalhando 
atividades dinâmicas que favoreçam 
sua participação buscando favorecer 
exercícios que lhe sejam importantes 
para toda a sua vida, contribuindo para 
prevenir, desenvolver e corrigir proble-
mas de leitura e escrita, favorecendo 
o desenvolvimento da aprendizagem. 

O papel da escola se torna, muito mais 
importante do que possa se imaginar, 
pois os estímulos existem e estão pre-
sentes no dia-a-dia dos alunos da EJA. 
A função escolar é a de organizar estes 
conhecimentos, permitindo-lhes apro-
priar-se de informações que oferecem 
novos conhecimentos. (Orlandi,2001).

 

É preciso, então, que as teorias se-
jam esclarecidas para a instituição 
e professores da EJA para que, as-
sim, se perceba como oferecer ins-
truções, uma vez que esta significa 
mais que decifrar códigos, mas cons-
truir uma teoria diante da prática que 
vem de encontro a nós professores.        

A educação da EJA vem de fora 
dos muros da escola possui um cará-
ter de autonomia, de independência, 
que permite que o aluno seja dono 
do seu saber. É assim que deveria ser 
construída a escola: um local de cons-
trução com textos que possuíssem 
sentido e valores para os alunos lei-
tores e pudesse ajudar na constru-
ção da personalidade do indivíduo. 

 

O problema está no fato de a escola 
ser mera reprodutora dos saberes do-
minante; ela não permite ao indivíduo 
pensar por si próprio, pois indivíduos 
pensantes criam cidadãos críticos, e 
estes causaram problemas, questiona-
ram. Seria, então, uma população bem 
mais difícil de controlar (FREIRE, 1995).                                                                                                                             

 

É difícil para o educador transferir as 
oportunidades oferecidas no exterior 
da escola para seu interior, pois nem 
tudo o que se experimenta fora pode 
ser reproduzido dentro dos muros da 
escola, pois, lá fora, a leitura apresenta-
da mostra-se desafiadora. É assim que 
ela deve ser, pois transforma o leitor em 
um indivíduo confiante (Soares,2001).

É preciso aproveitar todos os con-
ceitos de construção de conhecimento 
para se obter eficiência no desenvol-
vimento de habilidades criando e es-
timulando atividades que possibilitem 
trabalhá-las para que, com o passar do 
tempo, com a cooperação de todos que 
lidam com seu processo de formação. 

Para corrigir as dificuldades, é pre-
ciso que se entenda a importância das 
escolhas de atividades significativas. 

É necessário que se valorize e se re-
organize as atividades desenvolvidas, 
considerando sua eficiência.Buscar o 
novo é permitir que se faça novas re-
lações de aprendizagem, reconstruin-
do o conhecimento formal, perceben-
do que tais relações se fazem presente 
diariamente na vida de todos professo-
res e alunos, dando-lhes condições de 
transformar a educação favorecendo 
a elaboração de atividades adequadas 
a cada situação, propondo pergun-
tas que ajudem os alunos a expressa-
rem seu raciocínio, corrigindo seus er-
ros e ampliando seus conhecimentos.
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Para entender de que modo o aluno 
lida com a aprendizagem é necessário 
considerar   a resposta que ele nos for-
nece, bem como preciso também ob-
servar as estratégias utilizadas para a 
resolução do problema. A dificuldade é 
que nem sempre o aluno consegue ex-
pressar estas estratégias, então logo de 
início é preciso ajudá-lo a expressar seu 
raciocínio fazendo-o por meio de ques-
tionamentos orais, até que ele consi-
ga expor seu pensamento completo.

Em uma situação formal de aprendiza-
gem seria muito fácil dizer que este alu-
no não sabe, e que teríamos de começar 
tudo novamente, mas em uma situação 
descrita no processo de EJA  percebe-
-se que o aluno está entrando em con-
tato com o sistema de aprendizagem   
entendendo testando  e prática e trans-
ferindo-a para a teoria criando diversas 
novas formas de encontrar a resposta 
para situação proposta desenvolvendo 
sua capacidade de comunicar-se por es-
crito, além de poder entrar em contato 
com outras ideias, além de compartilhar 
suas próprias, permitindo compará-las, 
avaliando quais são as mais adequa-
das para resolver diferentes situações.

O êxito do processo de dissemi-
nação do saber garante o proces-
so a todos, porém as metodolo-
gias oferecidas atingem a poucos, 
dificultando o estado de construção 
do leitor fluente (AZEVEDO, 1994).

 Este pode ser o caminho para que 
a EJA seja realmente produtora de co-
nhecimento e trabalhe as habilidades 
específicas do indivíduo, permitindo 
ao coordenador deste processo, seja 
ele o professor, atrelando a solução 
dos problemas de aprendizagem apre-
sentados, corrigindo-os e facilitan-
do o desenvolvimento do trabalho. 

No  entanto, existe o medo da mu-
dança, o medo da libertação, o pe-
rigo da conscientização, que impe-
de aos educadores de realizarem 
um trabalho consciente, e valoroso, 
Freire, apresenta também seu medo 
de liberdade, e afirmar categorica-
mente que este não existe mais.

 
A escola, da forma que se apresen-

ta inicialmente, está relacionada a uma 
ferramenta de dominação, a elite co-
manda, se aprende e se oferece o que 
se deseja, não permitindo ao desfavo-
recido que seus interesses sejam valo-
rizados, busca-se encher os educandos 
de conteúdo, alcançar metas, oferecer-
-lhes grandes narrativas, apresentando 
os saberes do professor, isto não é in-
teressante, esta não é uma forma cor-
reta de educar, é preciso estabelecer o 
diálogo, ouvir e falar, favorecendo uma 
ação construtiva nas quais os partici-
pantes consigam construir novas hi-
póteses e assim dar significação a elas.

 Somente assim a existência hu-
mana teria um significado, e somente 
assim o mundo se transformaria, se-
gundo as palavras do próprio Freire 
“com sujeitos pronunciantes, a exigir 
deles um novo pronunciar”. Entendo, 
portanto, que o papel da escola dian-
te deste tema é transformar a realida-
de, valorizar as ideias dos indivíduos, 
favorecendo a construção de novos 
saberes e assim libertar o mundo dos 
opressores que nele se encontram.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Observa-se que a EJA, necessi-

ta de políticas adequadas para de-
senvolverem um trabalho mais ade-
quado ao seu propósito, e que a 
valorização deveria ser feita profissio-
nalmente, bem como do ser humano.

É preciso considerar também que o 
conhecimento se dá numa via dupla, e 
que tal forma de aprendizado, se impõe 
também na matemática, oferecendo 
novos métodos e formas de ensiná-la, 
percebo, que o conhecimento de Jo-
vens e Adultos, se dá de forma dife-
renciada ao das crianças, haja vista que 
estes possuem uma bagagem anterior 
que deve e merece ser aproveitada.

Cabe lembrar que o aprendizado 
que compõe a vida do ser humano, faz 
parte dele, encontrando-se no servi-
ço, no mercado, na tabela das contas 
do mês no dia a dia em todos os lo-
cais possíveis e é um erro, e uma fal-
ta de consciência imaginarmos que 
tais conteúdos, tão ricos e tão vivos 
estão escondidos atrás de livros an-
tigos, guardados ou empoeirados.

Ser professor de EJA, é muito mais 
do que ser mero observador é ser pro-
tagonista, é ser constante aluno e é 
oferecer aos meus alunos, meios que 
os levem a solucionar seus problemas 
sem medo de encontrar suas respos-
tas. Buscando-as com segurança, sen-
do autores dos seus caminhos a isto 
eu daria o nome de autonomia o que 
quer dizer que vejo esta área como um 
campo aberto, tendo várias respostas 
que podem oferecer um único e certo 
caminho, ou seja a resposta correta.

Várias ideias, apresentadas aqui, le-
vam a reflexão sobre a maneira a qual 
o processo educativo se dá, conside-
rando este como uma forma de co-
nhecer os significados das palavras, 
realizando assim uma leitura real do 
que vem a ser o mundo, construindo 
assim uma educação transformadora.

 Porém ao mesmo tempo busca-se  
apresentar a educação da forma como 
está nos dias atuais, os professores de-
positam conhecimentos em seus alunos 
sendo os únicos condutores do saber no 
processo, para modificar tal realidade, 
Freire defende em seu livro a educação 
libertária no qual um aprende enquanto 
ensina e o outro ensina enquanto apren-
de, favorecendo as trocas de conheci-
mento, construindo a autonomia do in-
divíduo por meio do diálogo construído.

Desta forma, busca-se a humaniza-
ção do homem, transformando-o em 
sujeito do processo educativo, favore-
cendo o diálogo como mola chefe de 
todas as relações, é conversando que 
se constrói o conhecimento, apresen-
tando todos os pontos de vista e ou-
vindo todas as opiniões do entorno.

 
No  entanto, existe o medo da mu-

dança, o medo da libertação, o pe-
rigo da conscientização, que impe-
de aos educadores de realizarem 
um trabalho consciente, e valoroso, 
Freire, apresenta também seu medo 
de liberdade, e afirmar categorica-
mente que este não existe mais.
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A escola, da forma que se apresen-
ta inicialmente, está relacionada a uma 
ferramenta de dominação, a elite co-
manda, se aprende e se oferece o que 
se deseja, não permitindo ao desfavo-
recido que seus interesses sejam valo-
rizados, busca-se encher os educandos 
de conteúdo, alcançar metas, oferecer-
-lhes grandes narrativas, apresentando 
os saberes do professor, isto não é in-
teressante, esta não é uma forma cor-
reta de educar, é preciso estabelecer o 
diálogo, ouvir e falar, favorecendo uma 
ação construtiva nas quais os partici-
pantes consigam construir novas hi-
póteses e assim dar significação a elas.

 

Somente assim a existência huma-
na teria um significado, e somente 
assim o mundo se transformaria, se-
gundo as palavras do próprio Freire 
“com sujeitos pronunciantes, a exigir 
deles um novo pronunciar”. Entendo, 
portanto, que o papel da escola dian-
te deste tema é transformar a realida-
de, valorizar as ideias dos indivíduos, 
favorecendo a construção de novos 
saberes e assim libertar o mundo dos 
opressores que nele se encontram.
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CONTRIBUIÇÕES DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO PARA A 
FORMAÇÃO DOCENTE

RESUMO: O presente artigo apresenta reflexões sobre as contribuições do estágio su-
pervisionado para a formação docente do ponto de vista de uma estudante quan-
do em formação em um curso de Licenciatura em Pedagogia. Tal estágio realizou-se 
no ano de 2015 em um CEI (Centro de Educação Infantil) conveniado à Prefeitura da Ci-
dade de São Paulo. Além das contribuições do estágio para a formação, coloco nesse re-
lato algumas práticas observadas durante a realização do estágio, e sua importância.

Palavras-chave: Ensino Superior; Estágio supervisionado; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

 Conforme Resolução CNE/CP (2006), 
o Estágio Supervisionado é atividade 
obrigatória a ser realizada nos cursos 
de Pedagogia. A Resolução CNE/CP, de 
15/05/2006, que institui diretrizes para 
os cursos de Pedagogia define, como par-
te da carga horária desse curso, um total 
de 300 horas de estágio supervisionado e, 
em seu Artigo 8º o coloca como atividade: 

“[...] a ser realizado, ao longo do cur-
so, de modo a assegurar aos graduandos 
experiência de exercício profissional, em 
ambientes escolares e não-escolares que 
ampliem e fortaleçam atitudes éticas, con-
hecimentos e competências [...]” - (Res-
olução CNE/CP, de 15/05/2006 p. 5).

Segundo essa resolução, o estágio é colo-
cado como uma atividade onde o futuro pro-
fessor terá contato com a prática educativa, 
de modo que esse contato promova novas 
experiências e engrandeça seus conheci-
mentos relativos à sua área de atuação; além 
de ser importante em sua preparação para a 
futura prática docente. Entendendo o ato de 
ensinar é um ato ideológico e político, onde 
o posicionamento do professor diante de si 
e do mundo reflete em sua ação, acredito 
que o estágio supervisionado pode ser visto, 
também, como um espaço onde a identidade 
do futuro docente começa a ser construída. 

Seja nos momentos de observação da 
prática de um professor experiente ou em 
momentos de aplicação de uma atividade 
planejada, o estágio supervisionado é um 
espaço para reflexão e confronto entre o 
que se aprende na teoria e o que se faz ou 
se vê no cotidiano escolar. No que se refere 
a reflexão da prática observada ou exercida 
durante o estágio, a mediação do professor 
orientador do aluno estagiário se mostra de 
suma importância, promovendo uma maior 
clareza nas conexões entre teoria e práti-
ca. Segundo Lima (2008), “[...] é na sala de 
aula que acontece o embate entre os con-
hecimentos das disciplinas, conhecimentos 
do currículo e a cultura vivida por alunos 
e professores [...]”, (LIMA, 2008, p. 199).
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CONSIDERAÇÕES SOBRE O FOCO 
DE OBSERVAÇÃO: MÚSICA

O foco “Música” foi escolhido devido 
ao intenso uso desse recurso pelas ed-
ucadoras da escola, em especial ao uso 
feito pela professora acompanhada junto 
à turma “Minigrupo I”. Durante o perío-
do em que foi realizado o estágio, a pro-
fessora se utilizou por diversas vezes do 
recurso musical para passar aos alunos, 
de maneira lúdica, informações sobre 
diversos meios de transporte e sua im-
portância, além dos cuidados que eles 
devem ter ao brincar próximo a lugares 
onde passam os tais meios de trans-
porte (CEI NOVA ERA I, 2015, p.61-62).

A música é tema de um projeto pre-
sente no documento “Projeto Pedagógi-
co” da escola, e um dos recursos mais 
utilizados pelas educadoras para ensinar 
conceitos e conteúdos às crianças, des-
de o berçário até o Minigrupo II. Seg-
ue um trecho da justificativa do pro-
jeto elaborado pela escola e presente 
no Projeto Pedagógico da instituição:

A música é uma linguagem muito im-
portante na comunicação e expressão 
humana. Desde antes do nascimento 
as crianças já estão imersas no mun-
do de sons. A voz materna é reconheci-
da pelo bebê e será um instrumento im-
portante na construção do vínculo e na 
interação de pais e crianças. Os sons e 
a música constituem uma fonte impor-
tante de conexão cultural e desde muito 
cedo, o bebê irá reconhecer e se apropriar 
das sonoridades características do lugar 
onde vive sua família e sua comunidade. 

O canto do professor para a criança esta-
belece um vínculo profundamente emoti-
vo. À medida que crescem, o interesse das 
crianças pela música se diferencia. Portan-
to, é importante que o repertório de músi-
cas apresentado às crianças seja amplo e 
diversificado. Um repertório diversificado 
qualificará a escuta das crianças e desen-
volverá preferências musicais. As crianças 
podem construir, com a ajuda do professor, 
diferentes objetos sonoros e instrumentos 
musicais e ampliar seu repertório de músi-
cas e canções, brinquedos de roda, jogos 
musicais, parlendas e trava-línguas predil-
etos (PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGI-
CO: CEI NOVA ERA I, 2015, P.61-62).
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Como é indicado no trecho acima, a músi-
ca é vista pela escola estagiada, como uma 
maneira da criança interagir e conhecer 
o universo que a rodeia. Não se trata de 
aprender música de uma maneira metódi-
ca, do fazer música de maneira técnica, 
mas de conhecer os sons das coisas e te-
cer conexões com o mundo; interagir com 
o outro e com os objetos através desse re-
curso que, desde muito cedo, é presente 
no cotidiano e conhecido pelas crianças. 

O documento oficial Referencial Curric-
ular Nacional para a Educação Infantil – RC-
NEI confere ao trabalho com a música, nes-
sa fase do processo educativo, um caráter 
de metodologia onde é possível que a con-
strução do conhecimento da criança acon-
teça de maneira significativa, ela aprenda 
a se expressar, além de pensarem sobre 
questões musicais como os graves e agu-
dos em uma música, a intensidade e outros: 

O trabalho com música deve considerar, 
portanto, que ela é um meio de expressão 
e forma de conhecimento acessível aos 
bebês e crianças, inclusive aquelas que 
apresentem necessidades especiais. 
A linguagem musical é excelente meio 
para o desenvolvimento da expressão, 
do equilíbrio, da autoestima e autocon-
hecimento, além de poderoso meio de 
integração social (BRASIL, 1998, p.49).

O mesmo documento coloca que em al-
gumas instituições a música ainda é utiliza-
da com objetivos que não estão ligados di-
retamente com a apreciação ou produção 
musical, mas com a finalidade de formação 
de hábitos ou de comportamentos ou, ain-
da, com a memorização de músicas rela-
cionadas a datas comemorativas apenas. 

Na escola estagiada foi possível perce-
ber que há momentos em que a música 
ainda é tratada dessa maneira e as cri-
anças repetem gestos mecânicos apren-
didos para “acompanhar” determinada 
canção; mas, também foi possível perce-
ber o uso da música como o documento 
oficial sugere: as crianças eram convi-
dadas a reconhecer os sons característi-
cos da comunidade, e a montar instru-
mentos com materiais de baixo custo 
para perceber as diferentes sonoridades.

A expressão musical das crianças nes-
sa fase é caracterizada pela ênfase nos 
aspectos intuitivo e afetivo e pela ex-
ploração (sensório-motora) dos materiais 
sonoros. As crianças integram a música 
às demais brincadeiras e jogos: cantam 
enquanto brincam, acompanham com 
sons os movimentos de seus carrinhos, 
dançam e dramatizam situações sono-
ras diversas, conferindo “personalidade” 
e significados simbólicos aos objetos so-
noros ou instrumentos musicais e à sua 
produção musical (BRASIL, 1998, p.50).
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Com relação ao tema trabalhado pela 
professora acompanhada junto ao Minig-
rupo I (Meios de transporte), a sonoridade 
produzida por alguns meios de transporte 
foi apresentada pela professora aos alunos 
para, assim, as crianças conhecerem o ba-
rulho que um carro faz, ou um trem. Músi-
cas relacionadas aos meios de transporte 
também foram utilizadas; as crianças aca-
baram memorizando a música e faziam ges-
tos inicialmente propostos pela professora.

 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O FOCO 
DE OBSERVAÇÃO: A “CONTAÇÃO” 
DE HISTÓRIAS

O foco “A ‘contação’ de histórias” 
foi escolhido pois, assim como a músi-
ca, as rodas de conversa e contação de 
histórias é um instrumento frequente-
mente utilizado pela professora acom-
panhada. Na escola não há um projeto 
específico para os momentos de contar 
histórias aos pequenos; mas há em cada 
uma das duas salas de turmas Minigrupo 
(I e II) um suporte para livros com diver-
sos títulos. Achei interessante a posição 
do suporte, que está disponível à altura 
das crianças, que podem manuseá-los e 
participar da escolha da história a ser con-
tada. Além dos livros existentes nas salas 
de aula há, na sala da coordenação, outros 
tantos livros disponíveis às professoras.

O “contar histórias” é um recurso fre-
quentemente utilizado pelo homem para 
se expressar; expressar o que sente, o 
que sabe; além de ser uma maneira de 
gerações anteriores passarem a gerações 
futuras suas conquistas, suas tradições, 
seus métodos enfim, seus valores. 

A leitura de histórias é um momento em 
que a criança pode conhecer a forma de 
viver, pensar, agir e o universo de valores, 
costumes e comportamentos de outras 
culturas situadas em outros tempos e lu-
gares que não o seu. A partir daí ela pode 
estabelecer relações com a sua forma de 
pensar e o modo de ser do grupo social 
ao qual pertence (BRASIL, 1998, p.143). 

A importância da leitura de histórias, 
além das rodas de conversa, na Edu-
cação Infantil está relacionada ao desen-
volvimento da oralidade da criança, aux-
iliando no desenvolvimento de suas 
capacidades de se comunicar e de expri-
mir o que sente. Isso é tratado também 
no documento RCNEI vol. 3 como segue. 

Além da conversa constante, o canto, 
a música e a escuta de histórias também 
propiciam o desenvolvimento da oralidade. 
A leitura pelo professor de textos escritos, 
em voz alta, em situações que permitem a 
atenção e a escuta das crianças, seja na sala, 
no parque debaixo de uma árvore, antes 
de dormir, numa atividade específica para 
tal fim etc., fornece às crianças um rep-
ertório rico em oralidade e em sua relação 
com a escrita (BRASIL, 1998, p. 135).
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Além do desenvolvimento da orali-
dade, a leitura de histórias na educação 
Infantil é importante pois desenvolve o 
imaginário da criança e possibilita o con-
tato com situações diferentes das even-
tualmente presentes em seu cotidiano; 
além do contato com problemáticas que 
elas são postas na posição de tentar re-
solver, como conflitos durante a história. 

Durante a realização do estágio foi pos-
sível notar que as crianças eram frequen-
temente convidadas a se reunir em um es-
paço da sala, o “cantinho da leitura”, onde 
elas elegiam um título para ser lido pela pro-
fessora entre os presentes no suporte de 
livros da sala; ou algum outro título eleito 
pela professora para ser trabalhado no mo-
mento. Os alunos, em sua maioria, ouvem 
a história com entusiasmo e até antecipam 
uma parte ou outra que já conhecem, inter-
agindo uns com os outros e com a história. 

Como estagiária da escola me propus 
a ler uma história eleita por eles durante 
uma aula e pude perceber a empolgação 
e a curiosidade dos pequenos sobre o que 
era contado. A história era curta e passei 
rapidamente pelas páginas momentos an-
tes de contá-la para me familiarizar com 
seu desenvolvimento. Assim pude perce-
ber, também, a importância que tem o con-
hecimento anterior da história para que 
se possa dar a correta entonação de voz 
nos momentos em que é necessário, para 
passar a verdadeira emoção da história 
e envolver cada vez mais as crianças.

Citando Fonseca e Vanalli (2012), 
a leitura de histórias é um momento 
em que a criança pode conhecer a for-
ma de viver, pensar, agir e o universo 
de valores, costumes e comportamen-
tos de outras culturas situadas em out-
ros tempos e lugares que não o seu. A 
partir daí ela pode estabelecer relações 
com a sua forma de pensar e o modo 
de ser do grupo social ao qual pertence 
(FONSECA e VANALLI, 2012, p. 1157).

CONSIDERAÇÕES SOBRE O FOCO 
DE OBSERVAÇÃO: PROJETO PED-
AGÓGICO

O projeto pedagógico é um instrumen-
to político norteador da ação educativa. 
No CEI Nova Era I, ele foi elaborado pe-
los educadores e a comunidade sob co-
ordenação da direção e coordenação da 
escola, e tem como meta atender as ne-
cessidades da comunidade e indicar as 
aprendizagens a serem alcançadas, ob-
jetivando formar cidadãos conscientes e 
críticos para uma sociedade mais justa e 
humana. O Projeto é revisto todo ano, de 
maneira a se adaptar às novas demandas 
da comunidade escolar, incluindo novas 
atividades e alterando campos relaciona-
dos ao quadro de funcionários da escola.
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O Projeto Pedagógico do CEI Nova Era 
I apresenta as seguintes informações:

Os fins e objetivos da educação infan-
til na visão da instituição: 

de acordo com o Projeto, a educação 
infantil tem por finalidade desenvolver in-
tegralmente a criança em ações conjuntas 
da escola e a comunidade, e a unidade es-
colar tem por objetivo oferecer condições 
adequadas para a produção do bem-es-
tar infantil e para o desenvolvimento das 
crianças nos aspectos físico, moral, so-
cial, psicológico, linguístico e intelectual;

A concepção de criança, de desen-
volvimento infantil e da aprendiza-
gem na fase dos 0 aos 5 anos de idade

de acordo com o Projeto, a criança é um 
ser social e histórico, e faz parte de uma 
organização familiar que está inserida em 
uma sociedade; a criança se desenvolve a 
partir das relações que mantém com as pes-
soas e com os objetos com quem interage;

As características da comunidade 
atendida e do bairro em que a esco-
la está inserida e Características do 
espaço físico, as instalações e equi-
pamentos de que a escola dispõe:

A organização da rotina de trabalho 
de cada um dos três grupos de crianças 
(Berçário, Minigrupo I e Minigrupo II): 
no projeto, essa organização é feita em 
forma de tabela com os horários e os 
dias da semana, e cada atividade a ser 
realizada é colocada em um horário es-
pecífico, como horário de recepção dos 
alunos, do café da manhã, atividade 
no pátio dirigido ou no pátio livre, etc.;

Proposta de articulação en-
tre família, escola e comunidade:

 

no projeto, é mencionado que a família 
e a comunidade podem participar de al-
gumas atividades organizadas pela es-
cola e distribuídas durante o ano leti-
vo, como mostras culturais, semana da 
família, confraternização de aniversar-
iantes do mês entre outras atividades;
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Como será feito o acompanham-
ento do desenvolvimento da criança: 

no projeto, o processo de acompanham-
ento do desenvolvimento da criança é real-
izado por meio da análise das produções in-
fantis, das observações e anotações diárias 
feitas pelas educadoras, de relatório sema-
nal, de registros fotográficos tanto individ-
uais como grupais. Além do descrito, são 
construídos portfólios com as produções, 
imagens e avaliações de cada criança;

As expectativas de aprendizagens 
para os três grupos de acordo com as 
orientações da Secretaria Municipal de 
Educação do Município de São Paulo: 

as atividades elaboradas pelas edu-
cadoras do CEI Nova Era I com o aux-
ílio da Coordenadora, são pautadas nos 
campos de experiências sugeridos pela 
Secretaria Municipal de Educação de 
São Paulo em documentos oficiais, que 
são: cuidado de si do outro e do ambi-
ente, brincar e imaginar, linguagem cor-
poral, linguagem verbal, natureza e cul-
tura, matemática e linguagens artísticas;

Articulação da Educação Infantil com a 
EMEI: 

a escola tem um projeto de aproxi-
mação com as EMEIs do entorno, com 
vistas a uma melhor adequação das cri-
anças nesses espaços, já que as crianças 
do Minigrupo II com idade adequada são 
automaticamente transferidas para es-
sas instituições ao final do ano letivo;

Anexos: 

atribuições da Direção e Coordenação, 
quadro de funcionários, cronograma do 
ano letivo, textos a serem trabalhados 
nos encontros de formação e projetos a 
serem encaminhados durante o ano le-
tivo. Nos anexos do Projeto Pedagógi-
co da escola são descritos projetos que 
serão encaminhados durante o ano le-
tivo. São projetos gerais da escola, que 
envolvem todos os grupos em alguns 
períodos do ano ou durante todo o ano 
letivo. Os projetos apresentados são:
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Projeto de Adaptação e Readaptação: 
tem por finalidade acolher as crianças que 
retornarão e as que iniciarão as atividades 
na escola, promovendo a interação entre as 
famílias, crianças novas e as do ano ante-
rior, educadores e demais funcionários da 
escola. O projeto promove essa interação 
com o auxílio de rodas de conversa, brin-
quedos e brincadeiras, jogos pedagógicos, 
músicas, filmes, pintura e colagem e con-
tação de histórias; esse é um projeto que 
vigorará durante todo o ano letivo. Ao final 
de cada mês a escola organiza uma comem-
oração para os aniversariantes do mês.

Projeto cantar, ouvir e tocar: 

tem por finalidade promover atividades 
que desenvolvam a linguagem musical e 
oral, juntamente com habilidades rítmi-
cas, visuais, motoras, físicas e psicológi-
cas. A proposta é de, ao final do ano le-
tivo, expor os instrumentos e materiais 
construídos pelos alunos e educadoras 
para a produção de sons, com variadas 
matérias-primas. O projeto terá duração 
de nove meses, a finalizar-se em dezembro, 
coincidindo com o término do ano letivo.

Projeto Alimentação: 

tem por finalidade mostrar às crianças 
a importância de uma boa alimentação, 
quais são os benefícios que ela traz e a 
necessidade de haver um equilíbrio e 
uma diversidade na alimentação. O pro-
jeto terá a duração de nove meses, como 
o anterior, e atende a todas as turmas 
da escola. Ao final do projeto, as turmas 
terão construído junto com as educado-
ras uma pirâmide alimentar, um jogo da 
memória dos alimentos, participarão de 
oficinas culinárias e montarão uma hor-
ta na escola, além de outras atividades 
como desenhos livres e dirigidos, colagens 
e aprenderão músicas sobre o assunto.

Projeto Expectativas de Aprendiza-
gem para a Educação Étnico-racial: 

tem por finalidade promover uma maior 
integração do grupo e das turmas entre si, 
favorecer e desenvolver a inclusão de todos 
os envolvidos, além de desenvolver a iden-
tidade e autonomia das crianças. As ativi-
dades serão voltadas para o afro-brasileiro 
e outras etnias. O projeto terá duração de 
quatro meses e a ideia é pesquisar junto 
aos pais a formação das famílias, apresen-
tar aos alunos histórias, contos e lendas, 
dança, arte e culinária de diferentes etnias. 
Ao final do projeto serão confeccionados 
instrumentos musicais, bonecos, pratos 
típicos, além de pinturas e confecção de 
mural com imagens trazidas pelos alunos.

Projeto Bullying na Educação Infantil: 

tem por finalidade incentivar a soli-
dariedade, respeito das diferenças, a paz, 
a união e a tolerância visando a cooper-
ação e resolução de diferentes conflitos, 
desenvolvendo em sala de aula um am-
biente favorável a comunicação entre 
as crianças. Através de músicas, vídeos 
e histórias, a ideia do projeto é mostrar 
às crianças que vivemos em comuni-
dade e a boa educação e as boas manei-
ras fazem parte da nossa convivência. 

De acordo com o observado no período 
de estágio na unidade escolar, os projetos 
descritos no Projeto Político Pedagógi-
co estão, em sua maioria, em andamento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Como já mencionado anteriormente, todo ato educacional é um ato político, e nossas 
convicções refletem na nossa prática; sendo assim, esta deve ser uma prática crítico-re-
flexiva e não ingênua pois, como diz Paulo Freire (1996),  “é pensando criticamente a práti-
ca de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” (FREIRE, 1996, p. 59). 

Por isso é tão importante a atividade de estágio, pois é através dela 
que o futuro profissional poderá criar mecanismos, trabalhar metodolo-
gias e desenvolver sua autoconfiança como profissional da educação.

Para finalizar, acredito que o estágio seja um momento rico na formação do futuro 
professor, onde se esclarecem dúvidas sobre a prática docente e aproxima o futu-
ro professor da realidade de sua profissão – com a experiência de várias situações 
cotidianas que surgem na rotina escolar. É um momento de sanar dúvidas, e também 
momento em que surgem novos questionamentos, como bem coloca Lima (2006):

O estágio curricular é uma passagem. Quando as perguntas e dificuldades bási-
cas começam a ser superadas após algumas discussões, registros e relatórios, a 
carga horária prevista para o estágio chega ao seu fim, antes mesmo que encon-
tremos todas as respostas para as perguntas iniciais, ingressamos em outros desa-
fios acadêmicos e novas perguntas e reflexões vão surgindo (LIMA, 2006, p. 204).
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A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA E O ENSINO SUPERIOR NO 
BRASIL:  BREVE HISTÓRICO 

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar os principais aspectos da legislação 
referente ao Ensino Superior e a Educação a Distância no Brasil e abordar os aspectos da for-
mação e da prática docente nestes níveis de ensino. Neste sentido, este estudo traz um retro-
specto da legislação educacional pertinente aos temas propostos ao longo dos anos e aborda 
alguns autores que tratam da temática relacionada à formação docente, em especial no ensino 
superior. Temos como objetivo geral, pesquisar e conhecer as novas tecnologias de educação 
utilizadas na Educação a Distância no Ensino Superior e como objetivos específicos, apresen-
tar uma breve revisão dos conceitos da modalidade de educação “EAD” no Brasil. O sucesso 
do Ensino a Distância (EAD), está relacionado a evolução das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), com o uso destas tecnologias é possível ter acesso aos conteúdos de 
maneira rápida, em um ambiente de aprendizagem interativo e inovador. No campo educa-
cional, com a expansão das Instituições de ensino superior privadas, os programas stricto sen-
su vêm se tornando uma necessidade competitiva para os profissionais que atuam na área. 

Palavras-chave: Legislação Educacional; Educação a Distância; Ensino Superior; Formação 
Docente.
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INTRODUÇÃO

Segundo Moran (2009) podem ser 
consideradas as seguintes modalidades 
de Educação: presencial e a distância. 
O ensino presencial é o mais comum, 
utilizado nos cursos regulares, no qual 
os alunos e os professores estão pre-
sentes em um local, normalmente uma 
sala de aula. No ensino a distância, os 
alunos e professores não estão no mes-
mo espaço e a relação de aprendizagem 
é realizada por meio do uso das tecno-
logias de comunicação e informação, 
nesta modalidade de ensino, pode 
haver encontros presenciais ou não. 

Nos anos de 1970 e 1980, algumas 
organizações privadas passam a ofer-
tar cursos supletivos na modalidade 
EAD, tendo como modelo a tele-edu-
cação, as aulas eram transmitidas via 
satélite e o ensino era complementado 
com materiais impressos. Esses cursos 
marcam o início da era da Educação a 
Distância no Brasil. em 1990, muitas 
instituições de nível superior passam a 
utilizar o ensino em EAD e as tecnolo-
gias necessárias para a sua implantação. 

O sucesso do Ensino a Distância 
(EAD), está relacionado a evolução das 
Tecnologias de Informação e Comuni-
cação (TICs), com o uso destas tecno-
logias é possível ter acesso aos conteú-
dos de maneira rápida, em um ambiente 
de aprendizagem interativo e inovador.

No Brasil, os primeiros cursos superi-
ores tiveram início em 1812 e se limita-
vam ao Direito, Medicina, Politécnica e 
Agricultura, em 1837, foi criado o Colégio 
Pedro II, na Corte, que servia como mod-
elo para os demais e os professores, nesta 
época, ainda não tinham uma instrução 
específica e nem havia fiscalização. 

Com o apoio de professores es-
trangeiros e pesquisadores foi cria-
da a Universidade de São Paulo, em 
1934, reunindo faculdades tradicio-

nais e faculdades independentes, orig-
inando a Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras, (USP), que tornou-se um 
dos grandes centros de pesquisa do país.

Durante a Nova República, cada estado 
brasileiro passou a contar com uma uni-
versidade pública federal em suas capitais. 
Neste período também surgiram universi-
dades religiosas, católicas e presbiteriana, 
com este processo surge a UNE, União 
Nacional dos Estudantes, como forma de 
organização dos alunos universitários.

Com a promulgação da Lei n° 4.024/61, 
a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Ed-
ucação Brasileira o modelo de instituições 
de ensino superior no Brasil é reforçado, 
mantendo a preocupação com o ensino em 
detrimento da pesquisa. A Constituição 
Federal de 1988, a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDBEN 9394/96) 
e a Lei nº 9.135/95, Conselho Nacional 
de Educação, definem a estrutura e o fun-
cionamento do ensino superior, além de 
outros Decretos, Portarias e Resoluções. 

O sistema de pós-graduação brasileiro 
está dividido em lato sensu e stricto sen-
su, e visa atender aos milhares de profis-
sionais liberais, professores e estudantes 
que concluíram algum tipo de curso su-
perior, e que desejam complementar seus 
conhecimentos ou formação acadêmica, 
para atividades de pesquisa e docência. 

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA NO 
BRASIL, LEGISLAÇÃO E CONCEITOS

Com base nas ideias de Rodrigues (2010) 
em 1923 inicia-se a Educação a Distância 
pelo rádio brasileiro na Rádio Sociedade do 
Rio de Janeiro, oferecendo curso de Por-
tuguês, Francês, Telefonia, entre outros. 

Em 1939 surge em São Paulo o Instituto 
Monitor, oferecendo cursos profissionalizantes 
a distância por meio de correspondência e em 
1941 surge o Instituto Universal Brasileiro, que 
também oferece cursos profissionalizantes. 
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Em 1970 surge o Projeto Minerva, 
uma parceria do MEC e Fundação Padre 
Anchieta, que tinha por objetivo utilizar 
o rádio no ensino e educação, garantin-
do a inclusão social do público adulto. 
Em 1976 surge o Sistema Nacional de 
Teleducação, com materiais instruciona-
is e em 1979 a Universidade de Brasília, 
passa a veicular cursos em jornais e re-
vistas, esta Universidade é considerada a 
pioneira no uso da Educação a Distância

Nos anos de 1970 e 1980, fundações 
privadas e organizações não governa-
mentais passam a defender os cursos a 
distância na modalidade de supletivo, 
por meio da utilização de tele-educação, 
neste modelo as aulas seriam via satélite 
com o auxílio de materiais impressos. 
A partir de 1990 que uma grande parte 
das instituições de ensino passam a mo-
bilizar-se para a iniciativa da educação a 
distância com a utilização de tecnologias 
de educação, informação e comunicação.

Em 1992 é criada a Universidade Aber-
ta de Brasília e em 1996 é criada a Sec-
retaria de Educação a Distância (SEED), 
pelo Ministério da Educação, privilegiando 
a qualidade e o ensino democrático bra-
sileiro. A educação a distância surge neste 
ano e a bases legais são estabelecidas 
pela LDBEN 9394/96 (Lei de Diretrizes 
e Bases da Educação Nacional). Em 2005 
surge a Universidade Aberta do Brasil 
(UAB), que integra pesquisas e cursos da 
educação a distância no ensino superior. 

Para fins do Decreto nº 5622/05 que 
regulamenta o artigo 80 da Lei 9394/96 
que estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, a educação a distân-
cia é caracterizada como modalidade 
educacional na qual a mediação didáti-
co-pedagógica no contexto de apren-
dizagem é ofertado por meio de tecno-
logias de educação, no qual as atividades 
relacionadas a aprendizagem ocorrem 
em diferentes espaços e contextos. 

Os cursos na modalidade EAD devem 
prever a mesma duração que os cursos 

de modalidade presencial, o aproveita-
mento de estudos e a transferência tam-
bém são previstos entre tais modalidades, 
neste sentido os estudos realizados a 
distância podem ser utilizados na modal-
idade presencial e as disciplinas cursadas 
no curso presencial também podem ser 
aproveitados no curso realizado a distân-
cia, respeitando a legislação em vigor.

É dever do Ministério da Educação, a 
organização das normas e procedimentos 
para o credenciamento das instituições 
que ofertam a educação a distância, au-
torizar e reconhecê-los. Com relação à for-
mação de professores, os Artigos 61 e 62 
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN – 9394/96) especificam: 

Art. 61. A formação de profission-
ais da educação, de modo a atender aos 
objetivos dos diferentes níveis e mo-
dalidades de ensino e as característi-
cas de cada fase do desenvolvimento 
do educando, terá como fundamento:

I - a associação entre teorias e práticas, in-
clusive mediante a capacitação em serviço;

II - aproveitamento da for-
mação e experiências anteriores 
em instituições de ensino e outras.

Art. 62. A Formação de docentes para at-
uar na educação básica far-se-á em nível 
superior, em curso de licenciatura, de grad-
uação plena, em universidade e institu-
tos superiores de educação. Também com 
relação à legislação que relaciona a EAD 
com o Poder Público, foi sancionada a Lei nº. 
10.172, de 09/01/01, que ratificou o Plano 
Nacional de Educação, em suas Diretrizes.

Há um crescimento da Educação a Distância 
no Brasil, impulsionada por programas do gov-
erno para facilitar o acesso de alunos ao ensi-
no superior. Todo ano, milhares de novos cur-
sos superiores são reconhecidos pelo MEC. O 
Decreto 9057/17 regulamenta o Artigo 80 da 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacion-
al - LDBEN (9394/96) e traz em seu Artigo 1º:
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[...] considera-se educação a distância 
a modalidade educacional na qual a me-
diação didático pedagógica nos processos 
de ensino e aprendizagem ocorra com a 
utilização de meios e tecnologias de in-
formação e comunicação, com pessoal 
qualificado, com políticas de acesso, com 
acompanhamento e avaliação compatíveis, 
entre outros, e desenvolva atividades 
educativas por estudantes e profission-
ais da educação que estejam em lugares 
e tempos diversos. (BRASIL, 2017, p.3)

Com a regulamentação do Decreto 
9057/17 que trata da Educação a Distân-
cia, as instituições de Ensino Superior 
não precisam de prévio credenciamen-
to para oferecer cursos presenciais para 
ofertar os cursos em EAD. Essa alter-
ação na legislação visa a ampliação dessa 
oferta e o cumprimento da Meta do Pla-
no Nacional de Educação (PNE) que tem 
como objetivo a elevação do número de 
matrículas na Educação Superior entre 
a população de 18 e 24 anos e a garan-
tia da qualidade no ensino a distância. 

A LEGISLAÇÃO SOBRE O ENSINO 
SUPERIOR NO BRASIL E A  
FORMAÇÃO DOCENTE

As primeiras faculdades brasilei-
ras foram a de Medicina, de Direito e 
Politécnica e estavam situadas em grandes 
cidades e tinham como base de orien-
tação um propósito voltado à elite. Base-
avam-se nos modelos franceses que eram 
voltados muito mais ao ensino do que a 
pesquisa. Os cargos eram vitalícios e o 
responsável pelo campo de saber, tinha 
o poder de escolher seus assistentes e 
mantinha essa posição ao longo da vida. 

No Brasil, os primeiros cursos superiores 
tiveram início em 1812 e se limitavam ao 
Direito, Medicina, Politécnica e Agricultu-
ra, as aulas eram avulsas ou particulares, e 
com o tempo foram agrupadas nos liceus 

provinciais. Em 1837, foi criado o Colégio 
Pedro II, na Corte, que servia como mod-
elo para os demais. Os professores, nesta 
época, ainda não tinham uma instrução 
específica e nem havia fiscalização. 

A primeira universidade brasileira foi cri-
ada em 1920 no Rio de Janeiro, resultante 
do Decreto n° 14.343, desta universidade 
faziam parte faculdades profissionais que 
eram voltadas ao ensino em detrimento da 
pesquisa e mantinham a sua autonomia. 

Em 1931, o Decreto N° 19.852/31 de 
Getúlio Vargas, estabeleceu o Estatuto 
das Universidades Brasileiras, elevando a 
formação dos professores secundários ao 
nível superior. Foi, então, criada, a Facul-
dade de Educação, Ciências e Letras, com 
a finalidade de se ampliarem os conheci-
mentos das ciências “puras”. A Faculdade 
de Ciências e Letras foi criada porém não foi 
instalada, no entanto, instalaram-se mod-
elos de organizações responsáveis pela for-
mação docente, em 1934, pela então cria-
da Universidade de São Paulo, e, em 1935, 
pela Universidade do Distrito Federal.

O Ministério de Educação e Saúde foi 
criado em 1930 por Getúlio Vargas e em 
1931 foi aprovado o Estatuto das Uni-
versidades Brasileiras. Conforme este 
estatuto as universidades poderiam 
ser públicas (de esfera federal, estad-
ual ou municipal) ou particular e deve-
ria incluir no mínimo três dos seguintes 
cursos: Direito, Medicina, Engenharia, 
Educação, Ciências e Letras. Essas facul-
dades mantinham sua autonomia jurídi-
ca mas eram ligadas por meio da reitoria. 

A Universidade do Distrito Federal foi 
criada em 1935 e era voltada à renovação 
e ampliação da cultura, mesmo com pou-
cos recursos econômicos, as atividades de 
pesquisa foram estimuladas com o apoio dos 
professores e aproveitamento dos espaços. 

Com o Decreto n° 8.681, de 
15/03/1946, surge a primeira universi-
dade católica do país, tendo o título de 
Pontifícia, introduzindo nos currículos 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

263

escolares a frequência a cultura religiosa. 
No mesmo período o estado de São Pau-
lo construía um projeto de criação de uma 
universidade com alto padrão acadêmi-
co. Fernando de Azevedo com o apoio do 
governo estadual, liderou a criação de uma 
universidade pública estadual na cidade. 

Com o apoio de professores estrangeiros 
e pesquisadores foi criada a Universidade de 
São Paulo, em 1934, reunindo faculdades 
tradicionais e faculdades independentes, 
originando a Faculdade de Filosofia, Ciên-
cias e Letras, (USP), que tornou-se um dos 
grandes centros de pesquisa do país, con-
forme idealizado pelos seus fundadores. 

Durante a Nova República, cada estado 
brasileiro passou a contar com uma uni-
versidade pública federal em suas capitais. 
Neste período também surgiram universi-
dades religiosas, católicas e presbiteriana, 
com este processo surge a UNE, União 
Nacional dos Estudantes, como forma de 
organização dos alunos universitários.

Com a promulgação da Lei n° 4.024/61, 
a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Brasileira o modelo de institu-
ições de ensino superior no Brasil é re-
forçado, mantendo a preocupação com 
o ensino em detrimento da pesquisa. 

O órgão responsável pelo planejamen-
to, orientação, coordenação e supervisão 
da Política do Ensino Superior é a (Sesu) 
Secretaria de Educação Superior, além 
da responsabilidade de manutenção, su-
pervisão e desenvolvimento das (Ifes) 
Instituições Públicas Federais de Ensi-
no Superior e da supervisão das insti-
tuições privadas de educação superior.

A Constituição Federal de 1988, a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN 9394/96) e a Lei nº 
9.135/95, Conselho Nacional de Edu-
cação, definem a estrutura e o funciona-
mento do ensino superior, além de out-
ros Decretos, Portarias e Resoluções. 

De acordo com a Constituição Federal 
de 1988, a oferta de ensino superior é livre 
à iniciativa privada, atendidas as condições 
de cumprimento das normas gerais da ed-
ucação nacional e avaliação de qualidade; 
as atividades universitárias de pesquisa 
e extensão poderão receber apoio finan-
ceiro do Poder Público; é dever do estado 
garantir o acesso aos níveis mais elevados 
de ensino e pesquisa; as universidades go-
zam de autonomia didático-científica, ad-
ministrativa e de gestão financeira; o ensi-
no será ministrado com base nos princípios 
de igualdade de condições para o acesso e 
permanência na escola, pluralismo de ide-
ias, gestão democrática do ensino público 
e valorização dos profissionais do ensino. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (LDBEN 9394/96) traz em seu Art. 
43: A educação superior tem por finalidade: 

I - estimular a criação cultural e o 
desenvolvimento do espírito científ-
ico e do pensamento reflexivo; 

II - formar diplomados nas difer-
entes áreas de conhecimento [...] 

III - incentivar o trabalho de pesqui-
sa e investigação científica [...]

IV - promover a divulgação de conhe-
cimentos culturais, científicos e técni-
cos que constituem patrimônio da hu-
manidade [...] (LDBEN 9394, 1996, p.15).

O artigo 52, inciso I, da LDB de 1996, 
também é responsável pela ampliação do 
interesse no campo da docência univer-
sitária, ao estabelecer que as instituições 
de ensino superior deverão contar com 
um terço do corpo docente, pelo menos, 
com titulação de mestrado ou doutorado. 

Nos cursos de Graduação, Licenciatura 
Plena, a Resolução CNE/CP 02/2002, de-
fine em seu artigo 1º, que a carga horária 
dos cursos de Formação de Professores 
da Educação Básica, em nível superior, 
em curso de licenciatura, de graduação 
plena, será efetivada mediante a integral-
ização de, no mínimo, 2800 (duas mil e 
oitocentas) horas, nas quais a articulação 
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teoria-prática garanta, nos termos dos 
seus projetos pedagógicos, as seguintes 
dimensões dos componentes comuns: 

I - 400 (quatrocentas) horas de 
prática como componente curricu-
lar, vivenciadas ao longo do curso; 

II - 400 (quatrocentas) horas de es-
tágio curricular supervisionado a partir 
do início da segunda metade do curso; 

III - 1800 (mil e oitocentas) horas 
de aulas para os conteúdos curricu-
lares de natureza científico-cultural; 

IV - 200 (duzentas) horas para 
outras formas de atividades 
a c a d ê m i c o - c i e n t í f i c o - c u l t u r a i s .

 Parágrafo único. Os alunos que ex-
erçam atividade docente regular na edu-
cação básica poderão ter redução da carga 
horária do estágio curricular supervisiona-
do até o máximo de 200 (duzentas) horas. 
(RESOLUÇÃO CNE/CP 02, 2002, p.1)

O sistema de pós-graduação brasileiro 
está dividido em lato sensu e stricto sen-
su, e visa atender aos milhares de profis-
sionais liberais, professores e estudantes 
que concluíram algum tipo de curso su-
perior, e que desejam complementar seus 
conhecimentos ou formação acadêmica, 
para atividades de pesquisa e docência. 

Com base na legislação vigente temos 
que os cursos de pós-graduação lato sensu 
com duração mínima de 360 horas, geral-
mente têm um formato semelhante ao dos 
cursos tradicionais, com aulas, seminários 
e conferências, ao lado de trabalhos de 
pesquisa sobre os temas relativos ao curso. 

O critério de seleção para o ingresso 
no curso de pós-graduação lato sensu é 
definido de forma independente em cada 
instituição, sendo geralmente compos-
ta de uma avaliação e de uma entrevis-
ta, no qual a única exigência formal a ser 
cumprida pelo interessado se refere à 
posse de um diploma de nível superior.

Os cursos de Stricto Sensu são direcio-
nados para a continuidade da formação 
científica e acadêmica, como mestrado 
e doutorado, de alunos com nível supe-
rior. O curso de mestrado tem a duração 
de até 24 meses, período no qual o aluno 
desenvolve a dissertação e cursa as dis-
ciplinas relativas à sua pesquisa. No dou-
torado, com duração de até 48 meses, o 
aluno deve cumprir um número mínimo 
de disciplinas, estipulado em cada pro-
grama, além da elaboração de uma tese.

Com base nas ideias de Veiga (2006) 
temos que a docência universitária exige 
a indissociabilidade entre ensino, pesqui-
sa e extensão, buscando a produção e a 
socialização do conhecimento. A indisso-
ciabilidade prevê a articulação de com-
ponentes curriculares e projetos de 
pesquisa e de intervenção, levando em 
conta que a realidade social não é obje-
tivo de uma disciplina e isso exige o em-
prego de uma pluralidade metodológica. 

A pesquisa da docência necessita in-
terrogar e investigar aquilo que está 
além do campo de visão buscando um 
conhecimento não apenas para divul-
gação mas para melhoria da sociedade.

Um docente de ensino superior não pode 
prescindir da pesquisa de seu campo de es-
pecialidade, tanto no sentido de manter-se 
atualizado, como no sentido de participar 
da construção dessa atualização, pois os 
conhecimentos estão sempre em con-
strução. Para o bom exercício da docência 
universitária não se dispensa a interação 
intensa entre produção de conhecimento e 
atividades de ensino. (GATTI, 2003, p.79).

Na década de 1960, quando da criação 
da Universidade de Brasília, a formação 
de professores passa para a Faculdade 
de Educação. A Lei de Diretrizes e Bas-
es da Educação de 1961, com o Parecer 
N° 292/62 do Conselho Federal de Edu-
cação estabeleceu que a preparação ped-
agógica não deveria mais se restringir ao 
último ano do curso, convivendo com 
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disciplinas pertinentes à formação es-
pecífica. As disciplinas oferecidas para a 
formação pedagógica eram: Psicologia da 
Educação, Elementos da Administração 
Escolar, Didática e Prática de Ensino, 
sob a forma de estágio supervisionado. 

De acordo com Cunha (2006), o que se 
espera dos docentes universitários é um 
conhecimento aprofundado de sua área 
de atuação, com base nas ciências e com 
profissionalismo, vinculando o saber com 
a prática docente. Seria de grande im-
portância conforme o autor, um aprofun-
damento nos conhecimentos pedagógicos 
e uma preocupação neste sentido, mesmo 
em se tratando de alunos de nível superior, 
fato este que não encontra-se como uma 
preocupação na história do ensino superior. 

Segundo Pimenta (2003) temos três 
aspectos que podem contribuir para o 
desenvolvimento profissional do pro-
fessor universitário, as questões relacio-
nadas a sociedade, como seus valores 
e as formas de organização; o avanço 
da ciência no decorrer dos anos; a con-
solidação de uma ciência da educação, 
que possibilite o acesso aos saberes 
fundamentais no campo da Pedagogia. 

Com base nas ideias de Pimenta (2003) 
temos que é preciso que o professor do 
ensino superior aprenda a pensar e refle-
tir coletivamente, expondo as suas ideias, 
abandonando o hábito de executar pro-
cessos de planejamento, execução e aval-
iação de suas atividades de forma individu-
al, tanto as relacionadas a pesquisa quanto 
aquelas relacionadas ao ensino. Essa mu-
dança de concepção e prática docente 
deve ocorrer de maneira processual com a 
construção de vínculos e com análise das 
situações vivenciadas, partindo assim para 
o envolvimento com o grupo de trabalho. 

Segundo Veiga (2006) temos que esta-
mos diante de um processo de ampliação 
do campo da docência universitária, des-
ta maneira, é preciso considerar a docên-
cia como uma atividade especializada, a 
docência como profissão. A profissão é 
uma palavra de construção social, segun-
do a autora, permeada por ações coleti-
vas, no qual os atores são os docentes uni-
versitários. “A docência requer formação 
profissional para seu exercício: conhec-
imentos específicos para exercê-lo ade-
quadamente ou, no mínimo, a aquisição 
dos conhecimentos e das habilidades 
vinculadas à atividade docente para mel-
horar sua qualidade”. (VEIGA, 2006, p.2)

De acordo com Gatti (2003) para que 
a profissão e a formação docente fos-
sem satisfatórias seria necessário que 
os mestrados, ao invés de aprofundar-se 
somente na especialização e nos conhe-
cimentos das áreas, tivessem uma for-
mação didática, para assim, poder articu-
lar a docência com a pesquisa, levando a 
“indissociabilidade de ensino e pesquisa”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no conteúdo abordado 

neste estudo pode-se afirmar que com a 
promulgação da Lei n° 4.024/61, a pri-
meira Lei de Diretrizes e Bases da Ed-
ucação Brasileira o modelo de insti-
tuições de ensino superior no Brasil é 
reforçado, mantendo a preocupação com 
o ensino em detrimento da pesquisa. 

De acordo com a legislação vigente o 
órgão responsável pelo planejamento, 
orientação, coordenação e supervisão 
da Política do Ensino Superior é a (Sesu) 
Secretaria de Educação Superior, além 
da responsabilidade de manutenção, su-
pervisão e desenvolvimento das (Ifes) 
Instituições Públicas Federais de Ensi-
no Superior e da supervisão das insti-
tuições privadas de educação superior.

O sistema de pós-graduação brasileiro 
está dividido em lato sensu e stricto sen-
su, e visa atender aos milhares de profis-
sionais liberais, professores e estudantes 
que concluíram algum tipo de curso su-
perior, e que desejam complementar seus 
conhecimentos ou formação acadêmica, 
para atividades de pesquisa e docência.

Esta pesquisa constatou que é preciso 
ampliar o conceito de educação à distância 
para poder incorporar todas as possibili-
dades que as tecnologias de comunicação 
possam propiciar a todos os níveis e mo-
dalidades de educação, seja por meio de 
correspondência, transmissão radiofônica 
e televisiva, programas de computador, 
internet, seja por meio dos mais recentes 
processos de utilização conjugada de 
meios como a telemática e a multimídia.

Pode-se concluir que o sucesso do En-
sino a Distância (EAD), está relacionado a 
evolução das Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TICs), com o uso destas tec-
nologias é possível ter acesso aos conteú-
dos de maneira rápida, em um ambiente 
de aprendizagem interativo e inovador.

Com base nos elementos pesquisados te-
mos que a década de 1980 caracterizou-se 
por eventos locais e nacionais envolvendo 
a formação do professor, em que consol-
idaram-se as instituições democráticas; 
fortaleceram-se os direitos à cidadania, e 
eleva-se à educação a responsável pela 
superação das desigualdades nacionais. 

Pode-se afirmar que a formação do-
cente ideal seria aquela que conciliasse 
a docência com a pesquisa especializa-
da e a pesquisa sobre a ação docente, 
temos então que a Universidade é um 
espaço para a busca e a construção do 
conhecimento científico. De acordo com 
os autores pesquisados, a docência uni-
versitária exige a indissociabilidade en-
tre ensino e pesquisa, buscando a pro-
dução e a socialização do conhecimento.
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O DESENVOLVIMENTO DA APRENDIZAGEM ESCOLAR 
DIGITAL NA ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

RESUMO: Questionam-se: como é utilizado o letramento no processo alfabetiza-
dor? Qual a diferença entre alfabetização e letramento? Objetivou-se destacar o pa-
pel do letramento no aprendizado escolar como amplamente reconhecido. Mostrar que 
as características da criança e a escola também influem. Tendo em vista que algumas cri-
anças na fase escolar apresentam dificuldade em seus processos de aprendizagem, rel-
ativas a questões afetivas podendo influenciar tal processo. A metodologia desenvolvi-
da neste trabalho foi à revisão bibliográfica para mostrar que a construção da leitura 
e da escrita começa muito antes da criança ir à escola sabendo caminhar, falar e escutar.

Palavras-chave: Aprendizagem; Alfabetização; Letramento; Pedagogia.
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INTRODUÇÃO

 O artigo a importância da alfabet-
ização e do letramento na alfabetização 
digital escolar justifica as causas do 
sucesso da aprendizagem, bem como de 
suas dificuldades, deixarem de ser lo-
calizada somente no aluno e no profes-
sor e passarem a serem vistas como um 
processo maior com inúmeras variáveis 
que precisam ser apreendidas com bas-
tante cuidado pelo professor, pedago-
go e a participação gestora da escola. 

Especificamente na área educacional, o 
computador tem se transformado em mais 
um dos recursos didáticos do educador.

Com essa visão questionam-se como é 
utilizado o letramento no processo alfabet-
izador? Qual a diferença entre alfabetização 
e letramento? Por que não explorar o com-
putador como ferramenta educacional?

Como objetivo teve-se destacar o pa-
pel do letramento no aprendizado escolar 
como amplamente reconhecido. Mostrar 
que as características da criança e a es-
cola também influem. Tendo em vista que 
algumas crianças na fase escolar apre-
sentam dificuldade em seus processos de 
aprendizagem, relativas a questões afe-
tivas podendo influenciar tal processo.

Quando professores e educadores têm 
uma reflexão pedagógica é mais fácil anal-
isar o porquê do seu aluno não aprender e 
quais os fatores que levam o aluno a ter di-
ficuldades no processo de aprendizagem. 

Muitas das vezes os mesmos tendem a 
procurar um culpado para isso tudo, e o maior 
crucificado são as famílias em que o aluno 
vive por sua postura e comportamento.

A metodologia desenvolvida neste 
trabalho foi à revisão bibliográfica para 
mostrar que a construção da leitura e da 
escrita começa muito antes da criança ir 
à escola sabendo caminhar, falar e escu-
tar. E escrever é ler é dar transcendência 

no tempo e no espaço ao caminhar, falar 
e escutar. Paradoxalmente o lema de mui-
tas escolas é: quietas, caladas, paradas, 
se contrapondo aos primeiros indícios 
se sua construção dos mecanismos da 
leitura e escrita.Dessa forma demonstr-
aram-se no artigo os princípios e pro-
cessos da alfabetização e letramento.

INFORMÁTICA EDUCACIONAL
E INFORMÁTICA EDUCATIVA

Estamos no século XXI e a socie-
dade passa por grandes transformações, 
tanto em aspectos econômicos, finan-
ceiros, culturais e sociais como também 
educacionais. A exigência é um siste-
ma educacional cada vez mais eficaz. 

O analfabetismo perdura ao longo 
dos anos e assume hoje uma gravidade 
maior, não só porque a evolução da so-
ciedade já não aceita mais esse tipo de 
restrição ao exercício pleno da cidada-
nia, mas também, porque o dinamismo 
atual do mercado de trabalho requer tra-
balhadores com qualificação e capaci-
dade de manejo das novas tecnologias.

Para Almeida (2009), a introdução da 
informática na educação deve ser perce-
bida, levando em consideração o quadro 
de desenvolvimento e crise mundi-
al. Na visão do autor, faz-se necessária 
uma nova reorganização das forças 
produtivas, sendo a informática mais 
uma etapa neste processo de divisão 
da força de trabalho a nível mundial. 

Quando se fala na inserção da informáti-
ca na educação, em paralelo, levam-se em 
conta questões mundiais de produção, 
onde a educação tem um papel impor-
tante no desenvolvimento do capitalismo.

A tecnologia no contexto educacion-
al não deve ser tratada apenas como um 
processo de desenvolvimento natural, mas 
também, como o resultado de uma luta 
pela sobrevivência do mercado. No Brasil, 
a questão da informática relacionada com 
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a educação já tem sua história (MORAES, 
1995), apesar de poder ser ainda consid-
erada como recente, já vem demonstran-
do sua presença tanto em nível de política 
pública como de uma prática pedagógica 
relacionada ao cotidiano de várias escolas.

Para a organização dessa política é 
necessária à formação de recursos hu-
manos altamente capacitados para o novo 
sistema. Até 1985 as universidades se apre-
sentavam como os principais formadores, 
mas como havia a necessidade de aumentar 
a oferta quantitativa, atribuiu-se ao ensino 
de 1º e 2º graus (atuais Ensino Fundamen-
tal e Ensino Médio) a tarefa de contribuir 
para a formação de recursos humanos. 
Buscava-se com isso garantir o “lugar do 
Brasil como um país capaz de desenvolver 
e utilizar a principal tecnologia produzi-
da no século XX (OLIVEIRA, 2009, p. 27).

Surgiram, também, de acor-
do com Oliveira (2009, p. 30), várias 
recomendações norteadoras que até hoje 
influenciam a política governamental: 

• que as atividades de informática 
na educação fossem balizadas por 
valores culturais, sociopolíticos e 
pedagógicos da realidade brasileira;

•  que os aspectos técnico-econômi-
cos não fossem definidos em função 
das pressões do mercado, mas em 
função dos benefícios sócio-ed-
ucacionais que pudessem gerar; 

• que o governo viabilizar recur-
sos para desenvolver atividades 
de pesquisa e experimento sobre o 
uso de computadores na educação; 

• que o uso de recursos computaciona-
is não fosse considerados como nova 
panacéia para enfrentar problemas 
da educação básica ou como sub-
stituta da carência de docentes e de 
recursos instrucionais elementares; 

• que fossem criados projetos-piloto, 
de caráter experimental, em univer-
sidades, objetivando a realização de 
pesquisa sobre a utilização da in-
formática no processo educacional.

É essencial que nos preocupamos com 
a questão pedagógica quando falamos de 
tecnologia dentro da escola. Assim, para 
Valente (apud OLIVEIRA 2009), Galictis 
cuja preocupação está voltada aos as-
pectos pedagógicos, afirma que o papel 
do computador na educação vem se de-
finindo na medida em que se questiona 

A função da escola e do professor, uma 
vez que para ele, “A função do aparato edu-
cacional não Deve ser a de ensinar, mas de 
Promover o aprendizado”. Ainda para Ol-
iveira (2009), modificando uma concepção 
da escola, modifica-se também o papel do 
professor, que passa a ser, não mais o re-
passador de informação, porém o facilita-
dor No processo de ensino-aprendizagem.

Também, Chaves (apud OLIVEIRA 
2009), abordando a questão pedagógi-
ca da entrada do computador na edu-
cação que, afirma, embora não tenha-
mos provas contundentes a respeito do 
potencial deste instrumento pedagógico, 
acredita que o contato regrado e orien-
tado da criança no trabalho com o com-
putador pode contribuir, positivamente, 
para acelerar seu desenvolvimento cog-
nitivo e intelectual, em especial sem que 
concerne ao raciocínio lógico e formal, 
uma capacidade de pensar com rigor e 
de encontrar soluções para os problemas.

Para Oliveira (2009) não será ape-
nas com o computador que se atingirão 
tais objetivos. No entanto, esta máquina 
traz o elemento motivacional, tanto para 
os alunos quanto para os professores.

Quase toda forma de utilização do com-
putador por parte da Criança Deverá surtir 
algum benefício pedagógico. Algumas for-
mas de utilização Serão mais adequadas 
para o desenvolvimento de habilidades Cer-
tas, algumas formas se adaptarão melhor à 
consecução de outros objetivos educacio-
nais (CHAVES apud OLIVEIRA 2009, p. 17).
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Papert (1986, apud OLIVEIRA 2009, 
p. 123) acredita que uma articulação do 
potencial do computador com um novo 
modelo de escola pode Garantir uma 
transformação de todo o processo de ensi-
no-aprendizagem hoje existente e enfatiza:

A presença do computador nos permitirá 
mudar o ambiente de aprendizagem fora 
das salas de aula de tal forma que todo o 
programa que todas as escolas Tentam en-
sinar atualmente grandes dificuldades com, 
despesas e limitado sucesso, será aprendi-
do como a criança aprende a falar, menos 
dolorosamente, com Êxito e sem instrução 
organizada. Isso implica, obviamente, 
como escolas que as que conhecemos 
hoje não terão lugar nenhum futuro (PAP-
ERT, 1986, apud OLIVEIRA 2009, p. 123).

É um fato importância de se buscar 
sempre novas estratégias de ensino, at-
ualizar o conhecimento e Desenvolver 
novas metodologias para o trabalho na 
escola. Se tratando de uma escola que 
vise à inclusão e um ensino de qualidade 
este fato torna-se ainda mais eminente.

A interação com pessoas, sendo todas 
diferentes entre si em suas característi-
cas pessoais, Potencialidades, habilidades 
e Necessidades é à base do desenvolvi-
mento de todos para uma vida mais ple-
na. Durante anos a Educação Especial 
funcionou como um sistema paralelo 
e não como parte integrante do siste-
ma geral de educação, criou-se um mito 
de que é difícil trabalhar com pessoas 
portadoras de necessidades especiais.

Não é fácil, mas é totalmente possível, 
pois mudanças requerem viáveis de in-
fraestrutura e um professor competente, 
sendo que isto sempre foi necessário para 
uma educação que vise o pleno desen-
volvimento dos alunos. É preciso um 
Sensibilizar a sociedade conviver com a 
diversidade humana dentro das escolas 
inclusivas, inclusivas Empresas e dentro 
de políticas públicas inclusivas. Pois estes 
são os alicerces do processo de inclusão.

Na Escola Inclusiva todas as pes-
soas portadoras de Necessidades Ed-
ucativas Especiais Têm direito à esco-
larização, o mais próximo do normal 
Possível. O seu objetivo é acolher todos 
que apresentem alguma diversidade, 
e assim trata-se, indiscutivelmente, de 
uma sociedade de direitos para todos.

A inclusão é um motivo para que a es-
cola se modernizar e os professores aper-
feiçoem suas práticas e, sendo assim, a 
inclusão escolar de pessoas deficientes 
torna-se uma consequência natural de 
todo um Esforço de atualização e de re-
estruturação das atuais Condições do en-
sino básico (MANTOAN, 1997, p.120).

Desta forma uma inserção do com-
putador na escola inclusiva apenas vem 
ao encontro do objetivo mais impor-
tante: educar com qualidade e respeito.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Alfabetizar é a tarefa mais importante no 
processo de ensino e aprendizagem e não 
tem sido fácil para os professores das séries 
iniciais do Ensino Fundamental exercê-la 
de forma eficaz, principalmente quando 
temos por base o nosso país, o qual ao lon-
go de sua história enfrentou crises severas 
com o fracasso da alfabetização nas esco-
las brasileiras, diante disso pode-se afir-
mar que vivemos num país cujos índices 
de fracasso vem se reduzindo, mas contin-
uam inaceitáveis (MORAES, 2012, p. 21).

Esse é um retrato de nossas escolas, re-
flexo que nos faz lembrar que apenas nas 
primeiras décadas do século XX o direito 
ao ensino público se tornou legal, por isso, 
o índice de analfabetismos no Brasil con-
tinua lamentável. Alfabetizar e letrar vão 
além da simples decodificação dos códigos 
alfabéticos, assim é necessário haver uma 
revisão das antigas formas de alfabetizar.

Conforme as palavras de Magda Soares 
(2012) julgam-se imprescindível haver uma 
conscientização sobre a importância da al-
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fabetização para esse novo milênio, visto 
que num mundo em rápida e crescente 
evolução como o qual em que vivemos é 
necessário que o adulto que não conse-
guiu ser alfabetizado na época adequada, 
incorpore que nunca é tarde para começar 
e como ele faz parte do mundo, deve 
ser sujeito deste mundo e não simples-
mente espectador (SALES, 2018, p. 03).

Dissociar alfabetização e letramento é 
um equívoco porque, no quadro das atu-
ais concepções psicológicas, linguísticas 
e psicolinguísticas de leitura e escrita. A 
entrada da criança (e também do adulto 
analfabeto) no mundo da escrita se dá si-
multaneamente por esses dois processos: 
pela aquisição do sistema convencional de 
escrita a alfabetização, e pelo desenvolvi-
mento de habilidades de uso desse siste-
ma em atividades de leitura e escrita, nas 
práticas sociais que envolvem a língua es-
crita o letramento. (SOARES, 2012, p. 15).

Portanto, ele distinguirá estes dois 
mundos como sendo o da natureza e o da 
cultura; o papel do homem na realidade e 
com ela; as relações entre a natureza e a 
comunicação dos homens; a cultura como 
resultado de seu trabalho, de seu esforço 
(re) criador. O analfabeto aprende critica-
mente a necessidade de aprender a ler e a 
escrever. “É entender o que se lê escrever 
o que se entende” (FREIRE, 2012, p. 72).

Os métodos tradicionais de alfabet-
ização que conhecemos, apesar das dif-
erenças que apresentam, têm uma única 
e comum teoria de conhecimento sub-
jacente: a visão empirista/associacioni-
sta de aprendizagem. Segundo tal per-
spectiva, o aprendiz é uma tábula rasa e 
adquire novos conhecimentos (sobre o 
alfabeto) recebendo informações pron-
tas do exterior (explicação sobre letras e 
sons) que, através da repetição do ges-
to gráfico (cópia) e da memorização (das 
tais relações entre letra e som), passar-
iam a ser suas. (MORAES, 2012, p. 27).

Por isso, a alfabetização não pode 
ser como uma doação, de fora para 
dentro, mas de dentro para fora, 
pelo próprio analfabeto, ajustado 
pelo professor (FREIRE, 2012, p. 72).

Ler é um conjunto de habilidades e 
comportamentos que se estendem des-
de simplesmente decodificar sílabas ou 
palavras até ler Grande Sertão Veredas 
de Guimarães Rosa. Uma pessoa pode 
ser capaz de ler um romance um bilhete, 
ou uma história em quadrinhos, e não 
ser capaz de ler um romance, um editori-
al de jornal. Assim ler é um conjunto de 
habilidades, comportamentos, conheci-
mentos, que compõem um longo e com-
plexo continuum (SOARES, 2012, p. 48).

Ferreiro (2008) em sua concepção de 
alfabetização se opõe a Magda Soares 
quando enfatiza que o processo de al-
fabetização é restrito, refere-se apenas 
ao aprender/ensinar a ler e escrever, a 
codificar e decodificar os signos linguísti-
cos. Na sua visão como alfabetizadora o 
processo de alfabetização e letramento 
são conceitos que embora distintos con-
stituem-se em elementos complementares.

O termo letramento está intrínseco 
no processo de alfabetização, uma vez 
que considera o sujeito social no proces-
so de construção do seu conhecimento. 
Segundo sua teoria a alfabetização car-
acteriza-se pela sucessão de etapas cog-
nitivas que, sem a instrução direta vinda 
dos adultos, elaboradas pelas crianças 
em processo de construção do con-
hecimento a partir da interação com o 
meio social e escolar (FERREIRO, 2008).

Solé (2014, p.18), defende que “com-
preender e interpretar textos escritos de 
diversos tipos com diferentes intenções 
e objetivos contribui de forma decisiva 
para a autonomia das pessoas”, na me-
dida em que a leitura é um instrumento 
necessário para que manejamos com cer-
tas garantias em uma sociedade letrada.
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Assim como outras coisas, ler é uma 
questão de compartilhar. Compartilhar 
objetos, compartilhar tarefas compartil-
har os significados construídos em torno 
delas. No entanto, nessa atividade com-
partilhada a responsabilidade é diferente 
para o professor e para os alunos, pois o 
primeiro pode se colocar ao nível dos se-
gundos, para ajudá-los a se aproximar dos 
objetos perseguidos (SOLE, 2014, p. 173).

Conforme Sales (2018, p. 04) “o desen-
volvimento da competência leitora não fi-
naliza quando o aluno domina o sistema 
de escrever e ler; o processo é contínuo e 
conta com a participação do aprendiz nas 
práticas que se envolvem a língua escrita” 
e que se traduz na competência de ler e 
produzir textos dos mais variados gêneros.

Quanto maior o acesso à cultura es-
crita, maiores as possibilidades de con-
strução de conhecimentos sobre a língua, 
mais se estabelece à comunicação com 
os textos impressos, por meio da busca 
da compreensão; constituindo uma tarefa 
permanente, que se enriquece com novas 
habilidades à medida que se manejam ad-
equadamente textos cada vez mais com-
plexos, sabe-se que ler é um processo que 
se desenvolve ao longo de toda escolari-
dade e de toda vida (SALES, 2018, p. 04).

Assim, de acordo com Soek; Harace-
miv; Stoltz (2009, p. 40) “o letramento não 
acontece apenas dentro das classes de al-
fabetização. Ele acontece antes e durante 
a alfabetização e contínua para o resto da 
vida”. Dessa forma, conforme as autoras, 
as habilidades de leitura e escrita deixaram 
de ser vistas como o simples desenvolvi-
mento de habilidades motoras para as-
sumirem o papel de habilidades culturais e 
sociais necessárias à vida de todo cidadão.

É preciso que no decorrer do letra-
mento, o alfabetizando entenda que, há 
certa dose de representações arbitrárias, 
as quais exigem estratégias cognitivas 
próprias. Ele [o aluno] deverá saber [...] em 
que casos pode haver situações arbitrárias; 

deverá saber que é preciso memorizar a 
forma das palavras (FARACO, 2012, p. 10).

Faraco (2012) relacionando som e letra 
divide o sistema linguístico em dois gru-
pos onde no primeiro mantém relações 
biunívocas, em que há uma determinada 
unidade sonora corresponde a certa grá-
fica; no segundo mantém relações cruza-
das, dividindo-se ainda, e considerando a 
unidade sonora que possui mais de uma 
representação gráfica possível haven-
do ainda uma unidade gráfica que rep-
resenta mais de uma unidade sonora.

Micotti (2012) faz reflexões discutindo 
temas presentes no cotidiano escolar, pro-
pondo soluções possíveis para questões 
relacionadas ao processo de alfabet-
ização. Nesta perspectiva buscam-se faz-
er com que o aluno domine a linguagem 
em sua dimensão discursiva, oral e escrita, 
em diversas situações. Para a concepção 
interacionista, considera-se a linguagem 
como um trabalho social e histórico, no 
qual as pessoas se constituem e operam 
com recursos diversos, desde que con-
sigam a significação do que querem.

Considera-se que a utilização da es-
crita para o registro do saber produzido 
pelo homem é acompanhada por uma 
transformação gradativa nos mecanis-
mos de transmissão do conhecimento. 
Inicia-se então um processo de acumu-
lação do saber, gerando a possibilidade 
de criação de conhecimentos novos a 
partir do acervo já disponível. Se de in-
ício, a escrita é apenas suporte gráfico 
da memória auditiva, com o advento da 
tipografia, a palavra é retirada do seu uni-
verso sonoro e transformada numa con-
figuração no espaço da página impressa.
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O LETRAMENTO DENTRO  
DA ESCOLA

A escola é um importante lugar para ser 
desenvolvido o letramento, mas pena que 
muitas vezes visa apenas à alfabetização, 
deixando de lado o que seria primordi-
al no processo de ensino aprendizagem. 

Quando falamos de Alfabetização 
uma das palavras que vem a cabeça é 
Emília Ferreiro. Junto com suas colab-
oradoras em publicações de livros e gru-
po de pesquisas sobre alfabetização: 
Ana Teberosky, Alicia Lenzi, Suzana Fer-
nandez, Ana Maria Kaufman, Lílian Tol-
chinsk e Margarida Gómez Palácio.

A mestra Emília Ferreiro psicolinguísti-
ca argentina revolucionou o conceito de 
alfabetização com seus métodos con-
strutivistas/sócio-interacionista dos 
grandes Pensadores Vygotsky e Piaget, 
o ato de ensinar desloca-se pelo ato de 
aprender através da construção do con-
hecimento do educando absorvendo o 
que lhe é ensinado, mediado pelo ed-
ucador intervindo e trabalhando os as-
pectos afetivos, cognitivos e motores. 

Antes centrado no professor que en-
sina, passou a ser no aluno que apren-
de método da construção do saber, res-
peitando o tempo do aluno e ao mesmo 
tempo valorizando o seu ritmo de apren-
dizagem e o meio no qual está inserido.

Desviou o enfoque do “como se ensi-
na” para “como se aprende”, colocando 
a escrita no seu devido lugar, tirando da 
escola o monopólio da alfabetização no 
centro dessa questão que o sujeito ati-
vo e inteligente descrito por Piaget. Fer-
reiro lançou com Ana Teberosky, o livro 
“Psicogênese da Língua Escrita (2008)”, 
onde aborda os níveis estruturais da lin-
guagem escrita durante o processo de al-
fabetização que os alunos se encontram 
e se desenvolvem em diferentes ritmos.

Emília Ferreiro (2008) divide os está-
gios pelos quais a criança passa durante 
o processo em nível pré-silábico (início 
da fonetização da escrita), onde a cri-
ança escolhe as letras que se familiariza 
de acordo com suas hipóteses de escrita. 

A palavra que está escrita representa 
o nome da figura desenhada e que está 
sendo mostrada. Associa as pessoas, não 
preocupando com o som da letra. Usa 
uma quantidade de letras menores que 
tem cada palavra (usa duas ou três le-
tras), percebe que é preciso variar car-
acteres para obter diferentes palavras.

O nível silábico onde a criança já tem con-
sciência das diferenças na representação 
da escrita das palavras relaciona-se com o 
som. Usa letras aleatórias ou usam só vogal 
ou apenas consoante, letras inventadas ou 
também repete letras que entendem devi-
do o número de sílabas das palavras. Fazem 
correspondências aos sons e escolhem 
letras de forma ortográfica ou fonética.

O nível alfabético que é a etapa final 
da evolução. A criança já sabe assimilar 
que as sílabas são apenas uma unidade, 
mas que pode ser separadas em unidades 
menores. Ela ainda não tem uma identi-
ficação garantida do som com a identi-
ficação da letra, e pode ter dificuldades 
de ortografia na escrita, supondo neces-
sidade de análise fonética das palavras. 

A pré-escola recebe este nome justa-
mente para que todos entendam que 
ela é um período preparatório para 
que o aluno receba as primeiras in-
formações formais, pois ele já trás de 
casa uma grande bagagem que deve 
ser usada dentro do contexto escolar.

A criança para aprender ela precisa estar 
em um ambiente que a torna feliz e que a 
deixe à vontade, para assim exercitar suas 
habilidades. Se ela se sentir segura ela 
poderá enfrentar todas as dificuldades 
que encontrará no processo de ensino 
aprendizagem com êxito, pois se mostrará 
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que tem equilíbrio emocional e que sabe 
respeitar os limites a qual foi colocada, 
adquirindo também sua independência. 

Alfabetizar e letrar são duas ações dis-
tintas, mas o ideal seria alfabetizar le-
trando, ou seja: ensinar a ler e escrever 
no contexto das práticas sociais da leitu-
ra e da escrita, de modo que o indivíduo 
se tornasse, ao mesmo tempo, alfabet-
izado e letrado (SOARES, 2012, p. 47).

A pré-escola deve trabalhar todos os 
conhecimentos prévios, pois é lá que a cri-
ança começará o processo de ensino apren-
dizagem e é de lá que crescerão os futuros 
donos deste país. A criança deve brincar 
para assim desenvolver suas habilidades 
de nível global, como, jogos, brincadeiras, 
brinquedos, histórias, músicas, drama-
tizações, entre outros estímulos concretos.

A pré-escola pode ser considerada a 
ponta pé inicial para colocar em práti-
ca as habilidades adquiridas na socie-
dade dentro da escola com maior dire-
cionamento, por isso é muito importante 
que a criança a frequente. Quanto mais 
estimularmos nossas atividades cerebrais 
maior será o desempenho do indivíduo 
no processo de ensino aprendizagem.

Os pais precisam pesquisar muito bem 
na hora de escolher a primeira escola de 
seus filhos, pois infelizmente ainda encon-
tramos escola que esquecem o lúdico e en-
cara a alfabetização como fator único den-
tro da pré-escola. Com certeza os pais que 
incentivam uma boa educação dos seus fil-
hos, seja dentro ou fora da escola estarão 
contribuindo para o futuro deles e da nação.

A deficiência na leitura é um problema 
que atinge muitas crianças, nas séries inici-
ais, fazendo com que muitas não consigam 
alcançar o mundo da escrita e da leitura. 
Perante a esse problema o educador deve 
desenvolver estratégias estimulando as 
crianças no hábito da leitura, possibilitan-
do o contato com diversas informações 

e conhecimentos e também estraté-
gias na prática pedagógica, tornando-os 
leitores eficientes e escritores eficazes.

Deve promover horários para leitura, 
propondo um ambiente aconchegante, ex-
por diversos livros e deixar que as crianças 
possam manipulá-los e lê-los, levá-los para 
casa para ler junto com seus familiares.

Ensinar a ler e a escrever, mesmo com 
os problemas que as instituições de ensino 
enfrentam, é sempre sua função principal, 
e que deve sempre acontecer de forma nat-
ural, de acordo com a realidade do aluno.

Kleiman (2012) diz que a leitura possi-
bilita a compreensão do mundo, a comuni-
cação com os outros, a formação pessoal 
e profissional, questionamento de ideias, 
momentos de lazer e prazer, de estímulo à 
imaginação ampliando assim nossos con-
hecimentos de mundo. È na escola que a 
criança tem mais contato com a leitura e 
com a escrita; desse modo, a escola precisa 
assumir essa responsabilidade, priorizando 
o ensino da leitura, bem como da escrita.

O ato de ler é um processo abrangen-
te e complexo; é um processo de com-
preensão, de intelecção de mundo que 
envolve uma característica essencial e 
singular ao homem: a sua capacidade sim-
bólica e de entendido não só no sentido 
mais restrito de situação imediata de in-
teração com o outro pela mediação da pa-
lavra. Tendo no horizonte essa concepção 
de palavra enquanto signo vivo, dialético, 
voltado para o outro, que nossas preocu-
pações sobre a leitura têm sido suscitadas 
(BRANDÃO-MICHELETTI 2007, p. 17).

Percebendo que muitas crianças lêem 
e escrevem abaixo do nível escolar espe-
rado e também perdem o gosto pela lei-
tura, podendo muitas vezes abandonar os 
estudos, Cíntia Alves Pereira e Eli Santia-
go Júnior, colocou as seguintes perguntas 
para se entender esse processo alfabético:

A criança que ainda não se alfabetizou, 
mas já folheia livros, finge lê-los, brinca 
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de escrever, ouve histórias que lhe são 
lidas, está rodeada de material escrito e 
percebe seu uso e função, essa criança 
é ainda ‘analfabeta’, porque não apren-
deu a ler e a escrever, mas já penetrou 
no mundo do letramento, já é de cer-
ta forma, letrado (SOARES, 2012, p. 24).

A partir da leitura de variados autores 
poderemos refletir e saber o que poder-
emos fazer para resgatar a autoestima 
e trazer esse aluno para as salas de aula 
mostrando que entender a alfabetização é 
possível e que todos são capazes. Mostrar 
também que a postura da escola e do pro-
fessor pode influenciar nesse processo. Al-
fabetizar letrando é ensinar a ler e escrever 
no contexto das práticas sociais da leitura 
e da escrita, assim o educando deve ser al-
fabetizado e letrado. No Brasil os conceitos 
de alfabetização e letramento se mesclam 
e se confundem. A discussão do letramen-
to surge sempre envolvida no conceito 
de alfabetização, o que tem levado a uma 
inadequada e imprópria síntese dos dois 
procedimentos, prevalecendo o conceito 
de letramento sobre o de alfabetização.

Não podemos separar os dois proces-
sos, pois a princípio o estudo do aluno 
no universo da escrita se dá concomi-
tantemente por meio desses dois pro-
cessos: a alfabetização, e pelo desen-
volvimento de habilidades da leitura 
e escrita, nas práticas sociais que en-
volvem a língua escrita, o letramento.

Dissociar alfabetização e letramento é 
um equívoco porque, no quadro das atu-
ais concepções psicológicas, lingüísticas 
e psicolinguísticas de leitura e escrita, a 
entrada da criança (e também do adulto 
analfabeto) no mundo da escrita ocorre 
simultaneamente por esses dois proces-
sos: pela aquisição do sistema conven-
cional de escrita a alfabetização e pelo 
desenvolvimento de habilidades de uso 
desse sistema em atividades de leitura e 
escrita, nas práticas sociais que envolvem 
a língua escrita (SOARES, 2012, p. 14).

Magda Soares (2012, p. 23) enfatiza 
que “o letramento não é só de responsab-
ilidade do professor de língua portuguesa 
ou dessa área, mas de todos os educa-
dores que trabalham com leitura e escrita”. 
Mesmo os professores das disciplinas de 
geografia, matemática e ciências. Alunos 
lêem e escrevem nos livros didáticos. Isso 
é um letramento específico de cada área 
de conhecimento. O correto é usar letra-
mentos, no plural. Não adianta simples-
mente letrar quem não tem o que ler nem 
o que escrever. Precisamos dar as possib-
ilidades de letramento. Isso é importante, 
inclusive, para a criação do sentimento 
de cidadania nos aluno (SOARES, 2012).

Considera-se importante a produção 
e divulgação de programas informáticos 
educativos ajustados às necessidades dos 
currículos, é importante que esses pro-
gramas sejam interativos e que promovam 
uma aprendizagem cognitiva, mas sem 
os restantes elementos que constituem 
o círculo escolar - educadores, equipa-
mentos, novas atitudes de ensino; não 
valerão de nada sem esses programas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de recursos tecnológicos em 
sala de aula representa um papel importante 
no processo educacional. Por um lado, per-
mite que comece a haver na aula mais tra-
balho independente por parte dos alunos. 

É essencial, portanto, que os profes-
sores despertem para a importância de 
envolver os alunos em atividades com-
putacionais por meio da utilização de soft-
wares, pois, estes permitem que seja cria-
do um caminho que transita da imaginação 
à abstração por meio da reflexão, análise, 
síntese e da utilização e criação de múltip-
las estratégias para solucionar problemas.

Contudo, é preciso lembrar que o 
domínio da leitura envolve uma série 
de habilidades complexas que precis-
am ser desenvolvidas progressivamente. 
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Muitas são desenvolvidas fora da esco-
la, mas a maioria precisa da escola para 
realizar tal tarefa. Embora haja grande 
quantidade de pesquisas sobre o tema, 
ainda não foram desvendados completa-
mente os mistérios da leitura e a diver-
sidade de fatores que nela interferem. 

A leitura é muito mais do que um in-
strumento escolar. É um passaporte para 
a entrada na cultura escrita. Conside-
ra-se que a leitura não é somente a ap-
ropriação do ato de ler e escrever; ela 
envolve um domínio de um conjunto de 
práticas culturais que envolvem uma com-
preensão do mundo diferente daquele 
que não tem acesso à leitura, tem em si 
um papel tão importante e significati-
vo na sociedade que podemos dizer que 
ela cria novas maneiras de pensar e agir.

Os processos de alfabetização são grada-
tivos e dependem também do espaço físico 
em que a mesma é realizada. Transformar a 
escola e particularmente a sala de aula num 
ambiente que estimule as mais variadas 
situações da escrita, realização coletiva, 
em pequenos grupos, em pares ou class-
es, toda facilita a expressão livre do aluno.

Defende-se a formação inicial do pro-
fessor alfabetizador pautada em conhe-
cimentos teórico-metodológicos capaz-
es de provocar o diálogo entre teoria e 
prática, na busca uma aprendizagem sig-
nificativa para a docência nas séries ini-
ciais do ensino, promovendo, assim, uma 
prática reflexiva, teorizada e viabiliza-
da como possibilidade de construção de 
uma escola democrática e de qualidade.
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ALEXANDRE, OS PASSEIOS ESCOLARES E SEUS MODOS DE 
EXPRESSÃO: A PARTICIPAÇÃO DE UM ALUNO COM TEA NA 
ESCOLA    
RESUMO: Este artigo busca discutir como intervenções pedagógicas comprometidas 
com a formação integral podem contribuir para a aprendizagem de um aluno com Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) por meio de um estudo de caso. As intervenções se de-
ram em uma sala de 1º ano do Ensino Fundamental em uma escola na região sul do mu-
nicípio de São Paulo, no ano de 2018. Apresentamos uma compreensão do que é o TEA, 
nossa concepção da relação entre educar e ensinar e o caso mencionado a partir dos rela-
tos de diário de aprendizagem pessoal da professora. Discutimos os avanços cognitivos e 
comportamentais da criança de acordo com suas participações nas atividades pedagógicas.

Palavras-chave:  Transtorno do Espectro Autista; Inclusão Escolar; Relações de Ensino.
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INTRODUÇÃO
A inclusão de pessoas com defici-

ências na escola regular tem-se torna-
do um desafio cotidiano que se insere 
cada vez mais na realidade educacional 
brasileira, onde, por norma constitucio-
nal, são – e devem ser – matriculadas 
crianças em todas as condições. Como 
a escola pública está lidando com esses 
alunos? Como contribui para os proces-
sos de aprendizagem dessas crianças? 

No cenário acadêmico e também 
de políticas públicas educacionais é 
reconhecida a dimensão sócio intera-
cionista de aprendizagem, sua impor-
tância e pertinência no processo de 
formação dos sujeitos. Considerando 
que um dos eixos de comprometimen-
to do aluno com TEA são as interações 
sociais, como a escola, local em que 
a aprendizagem ocorre nas relações 
sociais, contribui para o desenvolvi-
mento de alunos nessas condições? 

Este artigo busca analisar como in-
tervenções pedagógicas adequadas, 
individualizadas e comprometidas com 
a formação integral podem contribuir 
para a aprendizagem de um aluno com 
Transtorno do Espectro Autista (TEA) 
por meio de um estudo de caso. As 
intervenções se deram em uma sala 
de 1º ano do Ensino Fundamental em 
uma escola na região sul do municí-
pio de São Paulo, no ano de 2018. 

Para tanto, iremos inicialmente com-
preender o TEA em seus aspectos 
conceituais e em suas características 
sintomáticas. Posteriormente, apre-
sentaremos o caso concreto de apren-
dizagem, caracterizando-o, e a seguir 
apresentaremos as propostas de inter-
venção realizadas e os avanços detec-
tados na aprendizagem do aluno. Cabe 
ainda lembrar que os episódios descri-
tos e analisados neste artigo tem por 
base os eventos registrados em diário 
de aprendizagem pessoal da professora. 

O TRANSTORNO DO ESPECTRO 
AUTISTA E APRENDIZAGEM  
NA ESCOLA 

A mãe de Alexandre (como o alu-
no será chamado neste artigo) levou 
a escola carta do médico que o acom-
panhava no SUS com o diagnósti-
co do aluno, constando o quadro de 
Autismo infantil, F84.0, enfatizan-
do deficiência intelectual relacionada. 

O autismo infantil é uma possibilidade 
de diagnóstico do Transtorno do Espec-
tro Autista (TEA), assim nomeado pelas 
últimas políticas públicas voltadas ao 
atendimento de pessoas têm esse diag-
nóstico – Lei 12.764/2012. Porém, é 
ainda designado pela Organização Mun-
dial da Saúde (OMS) como Transtornos 
Globais do Desenvolvimento (TGD).

Os incisos I e II do  parágrafo primei-
ro da referida lei referem-se explicita-
mente a um conjunto de informações 
diagnósticas que permitem uma com-
preensão mais ampla dos transtornos 
de aprendizagem, um verdadeiro avanço 
em termos de políticas públicas educa-
cionais. De acordo com o texto legal, os 
transtornos podem ser pensados como:

Deficiência persistente e clinica-
mente significativa da comunicação e 
da interação sociais, manifestada por 
deficiência marcada de comunicação 
verbal e não verbal usada para intera-
ção social; ausência de reciprocidade 
social; falência em desenvolver e man-
ter relações apropriadas ao seu nível 
de desenvolvimento. (BRASIL, 2012)

Assim, podemos afirmar que o TEA ca-
racteriza-se por comprometimento em 
três eixos do desenvolvimento, como 
apontado por Kanner (1943), primeiro 
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a estudar o autismo. Para o autor, trata-
-se de um comprometimento das relações 
sociais, alterações de comunicação e lin-
guagem e falta de flexibilidade mental e 
comportamental (RIVIÈRE, 2004, p. 238). 

O comprometimento diagnostica-
do no laudo de Alexandre, autismo in-
fantil, é definido pela OMS como: 

Transtorno global do desenvolvimento 
caracterizado por a) um desenvolvimento 
anormal ou alterado, manifestado antes 
da idade de três anos, e b) apresentando 
uma perturbação característica do funcio-
namento em cada um dos três domínios 
seguintes: interações sociais, comunica-
ção, comportamento focalizado e repe-
titivo. Além disso, o transtorno se acom-
panha comumente de numerosas outras 
manifestações inespecíficas, por exemplo, 
fobias, perturbações de sono ou da ali-
mentação, crises de birra ou agressividade 
(auto-agressividade). (OMS, 2013, F84.0) 

O principal comprometimento apontado 
por Kanner está nas relações sociais. "A de-
sordem fundamental, especificou o autor, 
consiste na ‘incapacidade das crianças de 
estabelecer relações normais com as pes-
soas e de agir normalmente às situações, 
desde o início da vida'." (FERRARI, 2007, p.9) 

Integra um grupo diverso, de transtor-
nos definidos a partir do conceito de es-
pectro autista, termo originado em pes-
quisa desenvolvida por Lorna Wing e 
Judith Gold (1979), que estabelecem ní-
veis distintos de comprometimento, de 
acordo com os sintomas. Um desses níveis 
corresponde aos “Transtornos qualitativos 
da relação social” (RIVIÈRE, 2004, p. 235).

Segundo Rivière, envolve o compro-
metimento de relações sociais, trans-
torno apresentado em todos os quadros 

que expressam o TEA: Autismo infantil, 
Autismo atípico, síndrome de Rett, Ou-
tros Transtornos desintegrativos da in-
fância, Transtornos com hipercinesia 
associada a retardo mental e a movimen-
tos estereotipados e transtornos globais 
não especificados do desenvolvimento. 

“O transtorno fundamental dos autistas 
[...] é a limitação de suas relações sociais. 
Toda a personalidade dessas crianças é de-
terminada por tais limitações.” (RIVIÈRE, 
2004, Asperger Apud. Rivière, 2004, p. 235). 

Reily (2001, p. 249-250) levanta as 
pesquisas de Frith como possibilidade de 
explicação para o transtorno. Segundo 
aquele autor, o comprometimento está 
no processamento mental de informa-
ções, dado pela realização das funções 
estruturais de representação ligadas 
a um conhecimento referente a algo. 

O processamento mental se consti-
tui na execução de um conjunto de fun-
ções psíquicas que se unem para ava-
liar, classificar, abstrair e comunicar. Na 
existência do transtorno não existe uma 
busca por coesão e coerência: "[...] autis-
tas atendem a detalhes independentes, 
fragmentados, sem perceber o contex-
to global do qual tais fragmentos fazem 
parte, formando um todo significativo" 
(FRITH Apud. REILY, 2001, p. 249-250). 

As afirmações de Frith, apresentadas 
pela autora, permitem supor que há um 
comprometimento no encadeamento de 
elementos para constituição de significa-
ções, mas Reily (2001), em suas pesqui-
sas com artistas savants, nos mostra in-
dícios de que as funções superiores não 
estão deficitárias, mas que é possível não 
ocorrer uma relação entre essas funções.
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Frith mostra que um distúrbio específico 
de "teoria da mente" pesquisado, entre ou-
tros, por Charman e Baron-Cohen (1992 e 
1993), Leslie (1987) e Leslie e Frith (1988), 
pode afetar tanto a função cognitiva quanto 
a interação socioafetiva e a comunicação. 

Isso explica as dificuldades que os au-
tistas apresentam no jogo simbólico, no 
pensamento metafórico, na compreensão 
e produção do humor. Essa maneira de fo-
calizar a problemática do autista, quando 
aplicada ao savant artista, é compatível 
com os resultados das diversas pesqui-
sas de O'Connor e Hermelin. Tomados em 
conjunto, seus estudos demonstram que 
a produção (output) dos savants revela o 
uso de regras, estruturação de conteúdo, 
que descreveram a produção savant como 
algo automático, de natureza basicamen-
te concreta. (REILY, 2001, p.250-251) 

A autora argumenta, por exemplo, que 
a função de memória não está compro-
metida, mas que é o comprometimento 
no processamento central o que faz com 
que a atenção, na existência do autis-
mo, ocorra de outro modo, diferenciado. 

CONHECENDO ALEXANDRE E SEUS 
MODOS DE INTERAÇÃO NA ESCOLA

Alexandre chegou à escola retraído. No 
início, sentava em sua mesa e permanecia 
quieto, olhando para baixo e sem se ex-
pressar. Até que alguém demandar alguma 
atividade, interagia pouco com crianças e 
educadoras (havia uma professora e esta-
giária), apesar de já ter convivido com algu-
mas crianças desta sala na educação infantil.

Ao pesquisarmos o histórico de de-
senvolvimento de Alexandre, soube-
mos que ele vivia com avós maternos e 
mãe, sendo cuidado especialmente pelo 
avô, quem levava e buscava a criança na 
escola no início do ano. Posteriormen-
te, ele começou a utilizar perua escolar.

Tratava-se do 1º ano do Ensino Funda-
mental, onde todos os esforços pedagógi-
cos são voltados para a alfabetização. Po-
rém, Alexandre não fixava sua atenção para 
as intervenções coletivas de leitura e escri-
ta e  também não apresentava coordena-
ção motora fina condizente com o desen-
volvimento da linguagem escrita, e nem o 
movimento de pinça e punho, prática im-
portante na elaboração gráfica de textos. 

Tendo em vista seu contexto indivi-
dualizado de desenvolvimento, a equipe 
educativa se questionava quais seriam os 
objetivos de aprendizagem a serem perse-
guidos por Alexandre, como poderíamos 
intervir rumo a esta aprendizagem e o que 
deveria ser privilegiado nesse processo.

Autores como Ciantelli, Leite e Mar-
tins (2014, p. 122), que pesquisaram os 
processos de inclusão escolar de crian-
ças com TEA no Ensino Fundamental, 
apresentam e discutem casos diversos. 
Para eles, em alguns casos “se conside-
rou pouco efetiva a sua manutenção na 
escola comum”, devido aos poucos epi-
sódios interativos da criança na sala, mas 
constatam, em outro caso estudado: 
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[...] apesar de também ter sido iden-
tificado um nível de competência cur-
ricular baixo, ele apresentou alguns 
avanços na escola comum, como: 
maior tempo de permanência em sala 
de aula, realização de algumas ativida-
des propostas pela professora especial, 
maior independência na alimentação, 
melhor nas atividades de autocuida-
do, além da compreensão e seguimen-
to de ordens verbais simples. (CIAN-
TELLI; LEITE; MARTINS, 2014, p. 119) 

Esses autores reconhecem na escola 
não apenas a aprendizagem de conte-
údos conceituais previstos no  currícu-
lo, mas a possibilidade de aprendiza-
gens sociais na relação entre ensinar e 
educar. Em outras palavras, os autores 
apontam a necessidade do educador 
planejar, intervir e avaliar tendo em 
vista o desenvolvimento de procedi-
mentos e habilidades que valorizem a 
experiência integral de vida do aluno.

As relações de ensino na escola 
(SMOLKA et al., 2007) são marcadas 
tanto por objetos culturais de conhe-
cimento quanto por valores, compor-
tamentos e modos de interações es-
pecíficos mediados. A escola é, nesse 
sentido, segundo as autoras, espaço 
de apropriação do conhecimento hu-
mano construído e também de com-
portamentos socialmente legitimados, 
lugar em que existe a “intencionalidade 
de ensinar e a possibilidade de educar”. 

São práticas pedagógicas os mo-
mentos dirigidos para apropriação 
do conhecimento humano: ler, es-
crever, realizar operações e adquirir 
noções matemáticas, localizar-se es-
pacialmente, conhecer histórias, cos-
tumes, conhecimento estético etc. 

Mas também são práticas momen-
tos em que as interações proporcionam 
significações sociais – lanchar, brincar, 
como a professora reage aos seus com-
portamentos, ser buscado pelo pai antes 

das outras crianças, como se comportar 
na fila, no refeitório, no banheiro etc. 
Todas as ações descritas anteriormente 
podem se dar tanto em momentos espe-
cíficos para cada uma delas quanto em 
momentos em que várias dessas ações 
podem ser trabalhadas conjuntamente.

Oliveira e Chiote (2013), em trabalho 
sobre a inclusão escolar de uma criança 
de 5 anos com TEA na Educação Infantil, 
também apontam pistas para compre-
endermos o que pode ser enriquecedor 
para o desenvolvimento dessas crianças. 

As autoras fizeram intervenções que 
objetivavam o aprendizado do ato de 
beber água por parte da criança. Perce-
bem que no começo precisam sinalizar 
as ações, em outros momentos fazer 
junto, pegar na mão da criança para le-
var o copo à boca, mas, com o decor-
rer do ato na prática cultural de beber 
água, ela compreende, regula sua ação. 

São nessas relações de ensino que 
as crianças aprendem comportamentos 
sociais. Por isso, há na escola a possi-
bilidade de ensinar e educar, visando 
a aprendizagem efetiva do indivíduo a 
partir de suas peculiaridades individuais. 

Na escola em que se passa o caso 
relatado, há inúmeras práticas que 
privilegiam diferentes modos de par-
ticipação. Destaco eventos temáti-
cos em que oficinas são realizadas 
nas semanas que antecedem o even-
to e excursões que são planejadas de 
modo a atender a todos os estudantes. 

Considerando o desenvolvimento 
integral e as múltiplas linguagens da 
criança, os objetivos com o Alexan-
dre foram estipulados de modo a pri-
vilegiar seus modos de se comunicar 
e se integrar ao grupo. Desse modo, 
o planejamento curricular envolveu os 
princípios da individualização do alu-
no, da integralidade do seu desenvol-
vimento e de uma compreensão diag-
nóstica de seus avanços e dificuldades.
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 Quanto ao processo de reconhe-
cer letras, números, contar etc., co-
mum ao 1º ano do Ensino Fundamen-
tal, compreendemos a necessidade da 
utilização de materiais concretos, já 
que havia um déficit em sua psicomo-
tricidade. Pensávamos: não podemos 
esperar o desenvolvimento psicomo-
tor para ensinar letras, números etc. 

Ele gostava muito de colar e isso foi 
estimulado para que o fizesse. Des-
se modo, tinha sempre letras e núme-
ro móveis a disposição, recortados em 
papel e organizados. Quando alguma 
atividade era solicitada, ele deveria 
usar esses letras para escrever algu-
ma palavra ou representar números. 

Concomitantemente, atividades 
que desenvolve sua coordenação mo-
tora foram realizadas, utilizando de 
papéis, tesoura, cola, lápis jumbo, bo-
linhas, giz de cera etc., o que permi-
tiu que ao final do ano ele conseguis-
se já circular o que se pedia, ainda 
que não conseguisse grafar símbolos. 

Ao trabalharmos com ele, percebe-
mos que era importante sempre sinalizar 
verbalmente o que se estava fazendo e 
apontar. Quando estávamos discutindo 
algo coletivamente também era impor-
tante chamá-lo pelo nome fazendo algu-
mas intervenções para que participasse. 

Com o passar do tempo, ele conse-
guia fazer pequenos cálculos com tam-
pinhas de garrafa, sequenciar números, 
o alfabeto e palavras conforme o mo-
delo com as letras recortadas. Ainda 
que não tenha sido alfabetizado ao fi-
nal do ano, reconhecia as letras e pa-
lavras que iniciavam com cada letra. 

Porém, o que se destaca é a mudança 
que se deu nas possibilidades de integra-
ção dele ao grupo a partir de eventos pro-
movidos pela escola. Esses dados serão 
tratados a seguir de maneira específica. 

ALEXANDRE, AS SAÍDAS ESCOLARES 
E SEUS MODOS DE EXPRESSÃO

Como dito anteriormente, há no Pro-
jeto Político Pedagógico (PPP) da es-
cola algumas ações de integração da 
comunidade escolar, no qual destaco:

Dia de quem cuida de mim: as famí-
lias são convidadas a desenvolverem 
atividades com os alunos durante um 
sábado na escola. A comunidade es-
colar é mobilizada na semana anterior 
no planejamento dessas atividades;

Projeto Aniversário: bimestralmen-
te, é feita uma festa para as crianças 
aniversariantes dos meses;Festa da 
Pluralidade: Festa Junina temática, 
onde um tema é escolhido e trabalha-
do de forma coletiva em toda a es-
cola no mês da festa a partir de pro-
jetos. Há oficinas temáticas e as 
crianças apresentam o que foi produzido;

Excursões planejadas para os diver-
sos ciclos. A mãe de Alexandre tinha 
grande resistência em deixá-lo parti-
cipar das festividades, pois trabalhava 
aos sábados e não tinha confiança em 
outra pessoa que pudesse levá-lo. No 
entanto, Alexandre já se expressava 
melhor na sala, as vezes falava algo fora 
do contexto discursivo do que estava 
sendo conversado, mas o ato de falar 
já demonstrava vontade em participar. 

Cabe relatar que ao entrar no 1º 
ano, o aluno usava fraldas e era troca-
do diariamente pela assistente de in-
clusão da escola. A professora julgou 
que ele tinha possibilidade de deixar 
de usá-las, chamou a mãe e começou 
um trabalho conjunto com a família 
para o desfralde. Às vezes “escapa-
va”, mas já pedia para ir ao banheiro 
e começou a pedir para sair da sala. 
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Ao final do 3º Bimestre, Alexandre não 
tinha participado das festas citadas, in-
clusive do Projeto Aniversário e haveria 
pelo menos 2 excursões marcadas. A es-
cola foi convidada para levar as crianças 
a Mostra Infantil de Cinema e a profes-
sora achava que ele poderia ir, se inte-
grar, aproveitar o passeio, que seria uma 
experiência engrandecedora para ele. 

A professora entrou em contato com 
a mãe e pediu para que autorizasse a 
ida do aluno ao cinema com a escola. 
A mãe continuou relutante, tinha re-
ceio que ele tivesse medo, relatan-
do que tentou levá-lo ao cinema, mas 
que ele chorou quando apagaram as 
luzes. A docente explicou a importân-
cia dele participar dessas atividades, 
que era um boa oportunidade para 
integrá-lo ao grupo e que, talvez, jun-
to aos amigos, não sentisse medo. 

A mãe aceitou, mas com a condição 
de que fosse de fralda, pois poderia não 
conseguir utilizar um banheiro diferen-
te. A professora se prontificou a contatar 
a mãe por celular caso algo de inespe-
rado acontecesse e que a mãe também 
poderia escrever se ficasse receosa.

Nota-se que a escola trabalhou junto 
a família, acolhendo e dialogando com a 
responsável, em uma postura formado-
ra com a adulta acerca das possibilida-
des da criança. Chegou o dia do passeio!

 Ao chegar na escola, a professo-
ra conversou com Alexandre e o gru-
po sobre o passeio, passando orien-
tações. O aluno começou a chorar, 
dizer que não queria ir. Os alunos 
estavam ansiosos, faziam barulho, 
o que aumentou a resistência dele. 

Foi então que ela chamou uma colega 
do aluno que ele se identificava e pediu 
para que a menina a ajudasse a conver-
sar com o garoto. Tirou o aluno da sala e 
conversou o que ele iria ver, onde iriam, 
quem iria com eles e também mostrou a 
foto da mãe no seu celular, falando que 
chamaria a mãe se ele não gostasse de lá. 

Alexandre então resolveu ir. Ao chegar 
no shopping, a professora andou com o 
aluno pelo ambiente e a colega apresen-
tando o shopping a ele. Sentou ao lado 
dele no cinema e respondeu a mãe pelo 
celular quando foi demandada. Tirou 
fotos, enviou para que a responsável fi-
casse segura, compreendendo que a se-
gurança e possibilidades da criança são 
construídas na relação com seus pares. 

Alexandre assistiu ao filme sem ne-
nhuma situação inesperada e vol-
tou tranquilamente com seus colegas 
para a escola. Notamos que a par-
tir desse episódio suas possibilida-
des de interação mudaram e ele fi-
cou mais solto na sala, procurando se 
comunicar com seus pares, porém, 
muitas vezes, de modo inapropriado. 

O comportamento inapropriado é 
comum em crianças com TEA. Baptista 
e Vasquez (2013, p. 285) acompanha-
ram a inclusão escolar de um menino 
de 6 anos com TEA, desde a Educação 
Infantil até seu ingresso no Ensino Fun-
damental. As autoras apontam que as 
dificuldades enfrentadas se deram no 
âmbito comportamental, não explici-
tando quais comportamentos, mas que 
“[...] não houve metodologia ou técnicas 
específicas, mas alterações curriculares 
semelhantes àquelas que devem ser ati-
vadas quando ocorre a inclusão de ou-
tros perfis de alunos no ensino comum”. 

O relato de pesquisa nos permite compre-
ender que, quando expressam “outros perfis”, 
os autores se referem a alunos que geralmen-
te fracassam na escola por outros motivos 
que não um transtorno do espectro autista.

Alexandre, aquela criança retraída no 
início do ano, começou a rir e falar alto, a 
bagunçar. Algumas vezes, quando que-
ria chamar a atenção da professora, batia 
nela ou apertava suas nádegas. No en-
tanto, após entrar na sala trazia seu ca-
derno e dizia “atividade” para a docente. 
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Quando batia na professora, esse 
comportamento era entendido como 
uma maneira de se expressar, de pe-
dir atenção e não um comportamento 
agressivo, já que sempre envolvia que-
rer se comunicar com ela. A educadora, 
então, explicava que ele não podia fazer 
isso, que era só chamar o nome dela. Ou-
tras vezes era preciso dar bronca, fazer 
expressão de chateação para que ele en-
tendesse os limites e também recebes-
se os mesmos estímulos que os outros. 

Cada vez mais foi sendo desenvolvida 
nos educadores da escola a consciência 
de que os comportamentos do aluno 
não expressavam agressividade mas, 
pelo contrário – e tendo em vista suas 
marcas de individualidade e seu desen-
volvimento no processo – revelavam 
o desejo de aprender e as suas possi-
bilidades de construir conhecimento.

Por outro lado, ele sempre procura-
va sua professora quando transitava 
pela escola. Pegava na mão da adulta, 
a procurava, um estreitamento de re-
lação que possibilitou outras interven-
ções, aí sim dentro do currículo oficial. 

E assim Alexandre aprendeu as le-
tras, números, pequenos cálculos 
no campo aditivo e tinha seus livros 
preferidos dentro do acervo da sala. 
Algumas vezes escondia esses li-
vros na mochila e levava para a casa.

Compreendemos que olhar para a 
criança no seu desenvolvimento inte-
gral,  considerando que a escola é um 
espaço de educar e ensinar (ensinar 
conteúdos e educar para a participa-
ção coletiva) foi importante na inclusão 
de Alexandre no Ensino Fundamental. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tratando-se de um processo educacio-
nal com muitas variações de desenvolvi-
mento, podemos argumentar que as pos-
sibilidades de aprendizagem do aluno com 
TEA não deve ser pensadas apenas pelos 
comprometimentos orgânicos, mas de-
ve-se considerar as possibilidades de de-
senvolvimento em sua ambiência social. 
Para tanto, faz-se necessário um olhar 
interdisciplinar sobre o processo de de-
senvolvimento da criança; olhar esse que 
deve levar em conta também aspectos pe-
dagógicos, psicológicos e neuromotores.

No caso específico de crianças com 
TEA, como já mencionado, Oliveira e 
Chiote (2013); Reily (2001); e Baptista e 
Vasquez (2006; 2013) apontam a escola-
rização como instituição que pode favo-
recer o desenvolvimento dessas pessoas. 

Baptista e Vasques (2006, p. 153) ado-
tam a seguinte posição referente à inclu-
são: “Os sujeitos com TGD têm sido identi-
ficados como aqueles que impõem grandes 
desafios aos processos inclusivos, visto 
que suas características são muito variá-
veis e de difícil gestão no âmbito do grupo”. 
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No caso debatido, os comportamen-
tos inapropriados emergiram com a maior 
participação do aluno nas práticas pe-
dagógicas, o que faz questionar como 
esses comportamentos devem ser olha-
dos por educadores. Foi interpretado, 
naquele contexto, a vontade de partici-
par, fazer parte do grupo, se comunicar 
e não como comportamento agressivo. 

Ressaltamos também o traba-
lho que foi feito junto aos respon-
sáveis, encorajando-os a acredi-
tar nas possibilidades de Alexandre.

O trabalho educativo foi orientado 
para o desenvolvimento integral do alu-
no, proporcionando a ele formas alterna-
tivas de ação, reconhecendo a importân-
cia em participar das atividades da escola 
e as dimensões de educar e ensinar nas 
relações de ensino. Desse modo, os di-
reitos de aprendizagem do aluno foram 
contemplados, tendo em vista que todo 
ato de educar é sempre um ato inclu-
sivo: um ato inclusivo na própria Vida!
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O ENSINO DE ARTE E SUAS CONTRIBUIÇÕES PARA O 
PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NOS ANOS 
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL 

RESUMO: Antes da escrita, o homem se comunicava por meio de desenhos e pinturas. At-
ravés do reconhecimento de diferentes formas, gestos, sons e cores, ele atribui sentido ao 
que observava e com o que interagia, e se comunicava. Partindo do pressuposto de que 
as experiências sensoriais garantem uma aprendizagem mais significativa, o ensino de Arte 
torna-se indispensável e um forte aliado ao processo de reconhecimento do alfabeto, da ca-
pacidade de interpretar e compreender a função social da leitura e da escrita, que se con-
stituem nos objetivos da alfabetização e letramento. Por meio da Arte, pode-se conhecer 
e compreender culturas, ler e reler o mundo, e atribuir significado ao que se lê e ao que se 
escreve. Através de uma pesquisa bibliográfica, o presente estudo pretende explicitar a im-
portância do ensino do desenho e da Arte e sua relação harmoniosa com a aprendizagem da 
leitura e da escrita, concebendo à alfabetização uma perspectiva mais prazerosa e relevante.
  
Palavras-chave:  Sensorial; Arte; Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO

O presente estudo pretende abordar as 
contribuições do ensino de Arte para o pro-
cesso de alfabetização e letramento nos pri-
meiros três anos do Ensino Fundamental. 

Baseado na pesquisa bibliográfica, este 
trabalho propõe uma reflexão sobre os 
conceitos de alfabetização e letramento, 
apresenta um breve histórico sobre o en-
sino da Arte no Brasil, aborda a importân-
cia da aprendizagem de leitura de ima-
gens e do desenho infantil como formas 
de expressão e diálogo, e, por fim, a rele-
vância do processo de criação e produção 
artística em sala de aula e sua relação 
com a decodificação de nosso sistema 
alfabético, até se chegar ao letramento.

No que diz respeito a alfabetização, até 
meados da década de 80, acreditou-se  
que  o  processo  de alfabetizar  estava  
voltado exclusivamente para  o  ensino  
do conhecimento das letras do alfabeto. 
No entanto, após diversas pesquisas so-
bre o tema, concluiu-se que alfabetizar 
não deve ser um processo isolado, o uso 
social que se faz da leitura e da escrita e a 
capacidade de interpretar as palavras em 
seus diferentes usos envolve um proces-
so bem mais abrangente, o letramento.

Soares (2004) afirma que estes dois 
processos são indissociáveis, uma vez 
que a criança entra no mundo da es-
crita, por meio da aquisição do siste-
ma convencional (alfabetização) e pelo 
desenvolvimento de habilidades de uso 
desse sistema nas práticas sociais que 
envolvem a língua escrita (letramento).

Vygotsky (1998) reforça a importân-
cia de uma estimulação precoce da per-
cepção para qualquer atividade infan-
til, pois ajudará as crianças a construir 

formas, significados e discriminações, 
ampliando as suas leituras de mundo e 
suas conexões, por gestos e pela repre-
sentação com desenhos. Tanto a escrita 
como o desenho são formas de represen-
tação. Porém, o desenho infantil pode ser 
considerado o fator antecessor à escrita. 

Mazzamati (2012) afirma que o desen-
ho, para os alunos, é uma linguagem a ser 
desenvolvida, uma vez que por meio dela, 
acontecem de modo livre e espontâneo 
importantes relações cognitivas, nas quais 
a criança desenvolve a capacidade de faz-
er análises das formas e dos elementos do 
mundo, transformando-os graficamente. 
A autora reforça ainda a função estrutur-
ante do desenho infantil quando afirma 
que, por meio  dele,  a  criança organiza 
suas emoções, de maneira simbólica e 
usa essa forma de simbolismo para comu-
nicar-se com o outro e com ela mesma.

Em relação à leitura de imagens, desta-
ca-se a “Proposta Triangular do Ensino da 
Arte”, desenvolvida por Ana Mae Barbosa 
no Brasil, na década de 90. Nesta config-
uração, Barbosa propõe a substituição da 
expressão “apreciação de obra de arte” 
por “leitura de obra de arte”, valorizan-
do uma investigação mais complexa da 
obra, indo desde a compreensão e a as-
sociação de conceitos e imagens, à as-
similação de um texto, ao saber ouvir 
e articular suas falas com propriedade.

Nesta troca de conceito, Barbosa con-
cede à arte um papel que vai além do 
estímulo à inteligência sensível e es-
tética, mas que promove a conquis-
ta de habilidades sensoriais e moto-
ras, e a aquisição intelectual-cognitiva, 
como a alfabetização, por exemplo.  

Diante desta prerrogativa, no processo 
de alfabetização e letramento, a inserção 
de situações de leitura de imagens contribui 
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para melhorar a qualidade das produções 
visuais dos alunos e, acima de tudo, colab-
ora expressivamente em diferentes situ-
ações de aprendizagens, nas quais a com-
preensão dos signos é fundamental. Nesta 
busca de atribuição de sentidos, deve-se 
considerar, no entanto, que a criança leva 
em conta variadas redes de relações: afe-
tivas, conceituais, cognitivas.Não seria  in-
correto,  portanto,  afirmar que a aprendiza-
gem ocorre primeiramente pelos sentidos.

O ensino de Arte nas séries iniciais do 
Ensino Fundamental capacita a criança a 
ler um mundo que ela ainda não conseg-
ue por meio da palavra escrita, o que o 
fará mais tarde, e com mais significado. 
É notável, portanto, que o ensino de Arte 
proporciona aprendizagens que favore-
cem a compreensão da leitura e da escrita. 
As imagens, o desenho, suas leituras são 
fundamentais para tornar o ambiente al-
fabetizador um local de exposição e con-
fronto de pontos de vista, de revisão de 
algumas concepções e de construção de 
novas visões de mundo, primordiais para 
o processo de alfabetização e letramento.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

O processo de alfabetização passou 
por diferentes fases até se consolidar ao 
modo como é visto e aplicado atualmente. 
Até a década de 70, a educação tradicio-
nal propunha a alfabetização como um 
processo de decodificação de palavras 
soltas e frases isoladas de um contexto.

A partir da década de 80, surgem dif-
erentes pesquisas envolvendo o proces-
so ensino aprendizagem: a teoria Con-
strutivista de Jean Piaget (1973-1980), 
as teorías socio interaccionistas  de Vy-
gotsky  (1984-1987),  os  estudos  de  
Emília Ferreiro e Ana Teberosky sobre a 
Psicogênese da Língua Escrita  (1999)  
e os de Magda Soares (1999-2004).

Não se pretende aqui analisar profun-
damente estes estudos, mas reforçar a 
forma como revolucionaram o processo 
de ensinar, elevando-o a um compromisso 
político de diminuir e evitar o fracasso es-
colar, promovendo o professor a mediador 
e valorizando a aprendizagem por meio 
da interação com o outro, com o mundo.

A aprendizagem da leitura e da es-
crita deixava, portanto, de ser con-
siderada um processo mecânico, e 
passa a ser um processo ativo, com ên-
fase na ação mediadora do professor.

Partindo desse pressuposto, Vygotsky 
(1998) ressalta que o ensino tem que 
ser organizado de forma que a leitu-
ra e a escrita se tornem necessárias às 
crianças e que tenha significado para 
elas. O papel do professor como me-
diador e do outro como forma de in-
teração são considerados primordiais.

Em  relação à alfabetização, Soares 
(2004) explica que este processo 
está estritamente ligado à decodifi-
cação de nosso sistema alfabético, ou 
seja, à compreensão de que o alfabe-
to é composto por letras que se com-
binam para formar diferentes palavras. 

De acordo com a autora, ao tratar da dis-
tinção entre os processos de alfabetização 
e letramento, é fundamental ressaltar que 
por mais que sejam conceitos diferentes, al-
fabetização e letramento são também pro-
cessos indissociáveis e interdependentes.

Porque alfabetização e letramento são 
conceitos frequentemente confundidos ou 
sobrepostos, é importante distingui-los, ao 
mesmo tempo que é   importante   também   
aproximá-los:   a   distinção   é necessária 
porque a introdução, no campo da edu-
cação, do conceito de  letramento  tem  
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ameaçado  perigosamente  a  especifici-
dade  do processo de alfabetização; por um 
lado, a aproximação é necessária porque   
não   só   o   processo   de   alfabetização,   
embora   distinto   e específico,   altera-se   
e   configura-se   no   quadro   do   conceito   
de letramento,  como  também  este  é  de-
pendente  daquele.  (SOARES, 2003, p. 90).

Ampliando-se as possibilidades de a 
criança aplicar o conhecimento do ler e 
escrever para fora da escola, para a vida 
em sociedade, chega-se ao letramen-
to, o uso social da leitura e da escrita.

Se alfabetizar significa orientar a criança 
para o domínio da tecnologia da escrita, le-
trar significa levá-la ao exercício das práti-
cas sociais de leitura e de escrita. Uma cri-
ança alfabetizada é uma criança que sabe 
ler e escrever; uma criança letrada (toman-
do este adjetivo no campo semântico de 
letramento e de letrar, e não com o sentido 
que tem tradicionalmente na língua, este 
dicionarizado) é uma criança que tem o 
hábito, as habilidades e até mesmo o prazer 
de leitura e de escrita de diferentes gêner-
os de textos, em   diferentes   suportes   ou   
portadores,   em   diferentes   contextos   
e circunstâncias (SOARES, 2004, p. 30).

Alfabetizar na perspectiva do letramen-
to, portanto, implica em  planejar  as ações 
do processo de ensino-aprendizagem a 
partir das práticas sociais de nossa socie-
dade, valendo-se de diferentes contex-
tos, a partir da funcionalidade da escrita.

A criança que ainda não se alfabetizou, 
mas já folheia livros, finge lê-los, brinca 
de escrever, ouve histórias que lhe são 
lidas, está rodeada de material escrito e 
percebe seu uso e função, essa criança 
é ainda “analfabeta”, porque não apren-
deu a ler e a escrever, mas já penetrou 
no mundo do letramento, já é, de certa 
forma, letrada.  (SOARES, 2003, p. 24).

Reforçando o conceito de letramento, 
entende-se que este processo não fica 
restrito apenas em um lugar específico e 
fixo de aprendizado, existe a possibilidade 
de se letrar em vários momentos, de mui-
tas maneiras e em diferentes lugares, em 
pontos de cultura e de arte, em saraus 
criados dentro da escola, em oficinas de 
contação de histórias, entre tantos outros. 

Pode-se promover o letramento e al-
fabetização com formas diferenciadas de 
aula, experimentar, perceber, explorar os 
acontecimentos, ir a outros ambientes, 
passear em outros espaços, fazer conta-
to com outras pessoas, com arquiteturas, 
com distâncias, com novos contextos.

Portanto, não se trata de escolher 
entre alfabetizar ou letrar, trata-se de 
conciliar esses dois processos assegu-
rando aos alunos a apropriação do siste-
ma alfabético – ortográfico, e  possi-
bilitando condições do uso da língua 
nas práticas sociais de leitura e escrita.

Neste aspecto, percebe-se que 
a ação pedagógica mais adequa-
da e produtiva é aquela que con-
templa, de maneira articulada e si-
multânea, a alfabetização e o letramento.
Soares (2004) esclarece ainda que a ap-
ropriação da leitura e da escrita, associa-
das à participação nas práticas sociais que 
requerem essas habilidades, possibilita 
uma aprendizagem significativa, haja vis-
ta que ser letrado ultrapassa os limites 
da apropriação do alfabeto ou do regis-
tro do próprio nome, pois compreende a 
participação e interação com o outro, me-
diados pelos usos sociais da linguagem.

Neste sentido, é extremamente necessário 
refletir sobre o processo de ensino apren-
dizagem da leitura e da escrita nas séries 
iniciais, a fim de ampliar o conhecimento 
do aluno, sem desconsiderar suas prévias 
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experiências com o conceito a ser apren-
dido, tornando assim significativo o  seu  
processo  de alfabetização e letramento.

BREVE HISTÓRIA DO ENSINO DE 
ARTE NO BRASIL

Para que se possa compreender o en-
sino de Arte no Brasil, nos dia de hoje, é 
fundamental que se conheça um pouco de 
sua história.

No século XIX, iniciou-se oficialmente o 
ensino de Arte no Brasil, após a vinda da 
família real portuguesa e a transferência da 
capital do império para o Rio de Janeiro. Foi 
implantado nos moldes europeus e de lá 
pra cá nunca efetivamente se chegou a uma 
total ruptura com os modelos externos.

Em 1816, um ano após o Brasil deix-
ar de ser colônia, são criadas a Aca-
demia Imperial de Belas Artes e a Esco-
la Real de Ciências, Artes e Ofícios, com 
a função de, respectivamente, organizar 
exposições e formar artistas e artesãos. 

Neste período, o ensino de Arte seguia 
rígidos padrões estéticos e formais basea-
dos na valorização da técnica e em um con-
ceito de beleza fixo e idealizado, conforme 
modelos da chamada escola neoclássica, 
que se inspirava nos ideais greco- romanos.

Com a proclamação da República, em 
1890, a Academia passou a ser chama-
da de Escola Nacional de Belas-Artes.

 A alteração no nome foi praticamente a 
única mudança na instituição. O ensino per-
manecia atrelado aos padrões europeus, 
baseado em uma pedagogia tradicional.

No final do século XIX, artistas con-
trários a tais imposições estéticas cri-
aram o Ateliê Livre, local em que o ensino 
de Arte passou a ser motivado por ide-
ias modernistas, que vinham da França.

Em 1922, a Semana de Arte Moder-
na, ocorrida em São Paulo, e promovida 
por artistas inspirados pelo Modernismo, 
ampliou as possibilidades para o ensino 
de arte no Brasil, propondo a liberdade 
de expressão e o fim das regras na arte.

Em 1930, com Getúlio Vargas na  
presidência, reformas políticas criam  um 
espírito renovador na Escola Nacional de 
Belas-Artes. Nesse mesmo período, o edu-
cador Anísio Teixeira introduz no Brasil a Es-
cola Nova, movimento baseado nas ideias 
de Dewey e Durkheim, dos Estados Unidos. 

O avanço das lutas operárias e 
democráticas influenciou também o 
ensino de  Arte, com uma pedago-
gia que privilegia o fazer do aluno.

Em 1937, é instalado o Estado Novo, 
com o golpe de Getúlio Vargas, e a in-
stauração da ditadura. A educação pas-
sa por um período de estagnação, e o 
ensino de artes manuais passa a ser 
obrigatório em todas as escolas do país. 
Neste cenário, o ensino ficou conheci-
do como pedagogia liberal- tecnicista, 
e o ensino de arte passa a privilegiar a 
formação de técnicos, úteis à produção.

É o início da pedagogização da arte na 
escola. Não veremos, a partir daí, uma 
reflexão acerca da arte-educação vincu-
lada a especificidade da arte como fizera 
Mário de Andrade, mas uma utilização 
instrumental da arte na escola para tre-
inar o olho e a visão ou para liberação 
emocional (BARBOSA, 2003, p. 74)
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Com final da ditadura, em 1947, a arte vol-
ta a ser pensada como livre expressão e seu 
ensino valoriza a instrumentalização com 
base em técnicas que afloram a criatividade.

Neste período, várias escolas são cria-
das em diferentes regiões do Brasil desen-
volvendo uma educação não convencional 
em arte. O curso de licenciatura em  Edu-
cação  Artística  é  instituído  em  1973,  
porém alguns entraves permaneceram:

Os professores de Educação Artística, 
capacitados inicialmente em cursos de 
curta duração, tinham como  única alter-
nativa seguir documentos oficiais (guias  
curriculares)  e  livros  didáticos  em  geral, 
que      não      explicitaram fundamen-
tos, orientações teórico-metodológicas  
ou   mesmo   bibliografias   específicas.   

As próprias faculdades de Educação 
Artística, criadas especialmente para cobrir 
o mercado aberto pela lei, não estavam in-
strumentadas para a formação mais     sólida 
do professor, oferecendo cursos eminen-
temente técnicos, sem bases conceituais. 

Desprestigiados, isolados e inseguros, os 
professores tentavam equacionar um elen-
co de objetivos inatingíveis, com atividades 
múltiplas, envolvendo exercícios musicais, 
plásticos, corporais, sem conhecê-los bem, 
que eram  justificados  e  divididos  apenas  
pelas  faixas  etárias  (BRASIL,1997, p.24).

Em 1977, acontece o Primeiro Encontro 
Latino-Americano de Arte-Educação no 
Rio de Janeiro, com a participação de qua-
tro mil professores. Em 1980, em São Pau-
lo, outro encontro reúne cerca de três mil 
professores. A partir daí, esses encontros 
tornam-se constantes e passam a ocor-
rer em diferentes locais: museus, escolas, 
universidades, instituições de arte, etc.

Em 1996, com a nova Lei de Diretrizes e 
Bases n. 9394/1996, o ensino de Arte pas-
sa a ser componente obrigatório na edu-
cação básica. Na mesma época, o Parâmet-
ro Curricular Nacional dedicado à Arte é 
proposto pelo Ministério da Educação. A 
Arte passa, portanto, a ter estatuto de dis-
ciplina, o que garante caráter oficial à im-
portância de seu aprendizado nas escolas.

Outro aspecto positivo para o desen-
volvimento do ensino da Arte revela-se 
no crescimento do número de cursos de 
formação e no número de publicações de 
autores brasileiros sobre Arte-educação.

A prática ainda está distante da real 
compreensão do que é ensinar e aprender 
Arte nas escolas. A formação incipiente do 
docente, a falta de material e de um es-
paço físico adequado para o ensino de Arte 
nas escolas constituem em dificuldades 
reais e que se justificam pelo próprio tra-
jeto do ensino de Arte na nossa história.

A ARTE NA EDUCAÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional, lei 9.394 de 20/12/1996, 
no seu artigo 26, que trata da base na-
cional comum dos currículos do ensi-
no fundamental e médio, estabelece, 
em seu parágrafo segundo, que “o en-
sino da arte constituirá componente 
obrigatório, nos diversos níveis da ed-
ucação básica, de forma a promover o 
desenvolvimento cultural dos alunos”.

O MEC publicou orientações curric-
ulares para todas as disciplinas, entre 
elas os Parâmetros Curriculares Nacio-
nais para o ensino de Arte (PCN-  Arte),  
que  se constituem na principal referên-
cia curricular oficial para o ensino de Arte, 
no Brasil. O PCN-  Arte  para  o  ensino  
fundamental  foi  elaborado  pela  Sec-
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retaria  de  Educação Fundamental  do  
Ministério  da  Educação.  São dois tex-
tos independentes, sendo o primeiro 
referente às séries iniciais – primeira à 
quarta séries do Ensino Fundamental, e o 
segundo referente às quatro últimas séries.

Segundo os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Arte para séries iniciais, a 
educação em arte propicia o desenvolvi-
mento do pensamento artístico e da per-
cepção estética, que caracterizam um 
modo próprio de ordenar e dar sentido à 
experiência humana: o aluno desenvolve 
sua sensibilidade, percepção e imaginação, 
tanto ao realizar formas artísticas, quanto 
na ação de apreciar e conhecer  as  for-
mas  produzidas  por  ele  e  pelos  colegas,  
pela  natureza  e  nas diferentes culturas.

Neste aspecto, a função social da esco-
la oferece oportunidades às crianças, com 
toda sua pluralidade e diversidade, de um 
contato de qualidade com diferentes man-
ifestações artísticas, no sentido de favore-
cer que os alunos possam aprender a pensar 
a partir das artes e exercitem a capacidade 
de criar e recriar o mundo em que vivem.

O conhecimento das artes pode e 
deve fazer diferença para os alunos, pro-
fessores e escola. Com ele, as crianças 
aprendem a finar o olhar, os ouvidos e os 
sentidos, aprendem a pensar através de 
imagens, sons, movimentos e histórias. 
Além disso, os alunos têm possibilidade 
de aprender sobre o que muitos artistas 
têm pensado e comunicado sobre o mun-
do, por meio das artes, em várias épocas 
e lugares.  A criança também se alfabetiza 
por meio das artes, ela aprende com todo 
o seu corpo, criando imagens, sons e mov-
imentos (MÖDINGER et AL, 2012, p. 35).

No final dos anos 90, Ana Mae Barbosa 
configura a Proposta Triangular de Ensino, 
que é hoje a principal referência do ensi-
no da arte no Brasil. No tripé desta abor-
dagem estão: a leitura da imagem, obje-
to ou campo de sentido da arte (análise, 

interpretação e julgamento), a contex-
tualização e a prática artística (o fazer).

Em nossa vida diária, estamos rodeados 
de imagens impostas pela mídia, venden-
do produtos, ideias, conceitos, comporta-
mentos, slogans políticos, etc. Como re-
sultado de nossa incapacidade de ler essas 
imagens, nós aprendemos por meio delas 
inconscientemente. A educação deveria 
prestar atenção ao discurso visual. Ensinar 
a gramática visual e sua sintaxe através da 
arte é tornar as crianças conscientes da 
produção humana de alta qualidade é uma 
forma de prepará-las para compreender 
e avaliar todo tipo de imagem, conscien-
tizando-as de que estão aprendendo com 
estas  imagens (BARBOSA, 1998, p.17).

De acordo com esta proposta, nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental, o ensino 
de Artes deve valorizar a apreciação estéti-
ca, no sentido de desenvolver nos alunos 
competências que vão além de ler a obra 
de arte, a aprendizagem deve possibilitar 
a leitura da realidade. Ao ter contato com 
uma produção artística, o aluno faz as-
sociações com suas experiências prévias, 
suas lembranças, suas memórias e os as-
pectos próprios de sua cultura. A contex-
tualização envolve conhecer mais sobre a 
produção dos artistas, relacionando com 
ideias e produções das próprias crianças.  

O fazer artístico se apresenta como ex-
pressão de ideias, sentimentos, subjetivi-
dades. A produção está voltada à criação 
e recriação de imagens, a partir da ex-
ploração de diferentes técnicas e materiais.

Nota-se que os eixos são diferencia-
dos, porém devem ser trabalhados de 
modo a garantir a compreensão de como 
a arte é constituída, possibilitando cri-
ar e inventar novas realidades e pensar a 
produção artística presente na realidade.

Outro aspecto de relevância é a 
questão da Multidisciplinaridade, que ob-
jetiva a construção de um conhecimen-
to sólido e não correlato, permitindo as-
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sim um conhecimento não especializado, 
porém mais polivalente e eclético. O en-
sino de Arte pode e deve ser articulado 
com as demais áreas de conhecimento. 

O próprio documento referente aos 
Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) 
reforça sobre a importância de se trabalhar de 
forma multidisciplinar no ambiente escolar:

Esta área também favorece ao aluno rel-
acionar-se criadoramente com as outras 
disciplinas do currículo.  Por exemplo, o 
aluno que conhece arte pode estabelecer 
relações mais amplas quando estuda um 
determinado período histórico. Um alu-
no que exercita continuamente sua imag-
inação estará mais habilitado a construir 
um texto, a desenvolver estratégias pes-
soais para resolver um problema matemáti-
co. (BRASIL, MEC/SEF, 1997, p. 19).

O objeto de conhecimento da Arte é o 
próprio universo da Arte. Nos primeiros 
anos do Ensino Fundamental, conforme 
o PCN de Arte (1997), o foco dos estu-
dos artísticos está centrado em algumas 
de suas linguagens: a música, o teatro, a 
dança e as artes visuais, vistas como “um 
tipo de conhecimento que envolve tanto 
a experiência de apropriação de produtos 
artísticos quanto o desenvolvimento da 
competência de configurar situações me-
diante a realização de formas artísticas”. 

Apesar de persistirem inúmeros desa-
fios no ensino de Arte no Brasil, o fato 
de ser um ensino devidamente docu-
mentado e legitimado por políticas públi-
cas garante-lhe avanços significativos. 

CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DA 
ARTE NO PROCESSO DE  
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

A alfabetização implica no fato de 
aprender a decodificar um texto escrito 
e exige uma interpretação ativa e crítica 
do conteúdo escrito, porém a utilização 
do grafismo não se restringe apenas ao 
entendimento de que ele comunica algo, 
mas também de que ele está ligado a um 
processo interno de representação mental 
e a um simbolismo que já existe na criança 
antes mesmo de ela pensar em escrever.

Ser letrado é saber fazer o uso da 
linguagem propriamente dita, com-
preender a cultura construída histori-
camente pelos homens e, sobretudo, é 
fazer-se compreender através da lingua-
gem. O seu processo pode ser entendi-
do  como sendo  derivado  de  práticas  
sociais  que  envolvem  o  uso  da  lin-
guagem,  que  se iniciam  antes  do  pro-
cesso  de  alfabetização  e  depois  dele,  
uma  vez  que,  os indivíduos  produzem  
discursos  orais  e  escritos  constante-
mente  e  em  diferentes contextos sociais.

Trata-se, sem dúvida, da versão para o 
Português da palavra  da língua  inglesa  
literacy.  Etimologicamente, a palavra lit-
eracy vem do latim littera (letra), com o su-
fixo-cy, que detona 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 es-
crita traz consequências sociais, culturais, 
políticas, econômicas,  cognitivas, lingüísti-
cas, quer para o grupo social em que seja 
introduzida, quer para o indivíduo que 
aprenda a usá-la.(SOARES, 1998, p. 27). 

Conforme o PCN de Arte (p.19), a arte, 
pela sua capacidade de expressar o inte-
rior da criança até em níveis inconscien-
tes, vai tornar translúcido esse desen-
volvimento infantil, daí a importância 
da arte para a tarefa da alfabetização e 
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para a tarefa educativa como um todo.

O ensino da Arte, portanto, favorece a 
análise, a interpretação, representação, 
observação, experimentação, e desen-
volve atitudes como a apreciação, a 
conscientização e a sensibilização. Ora, 
o processo de alfabetização, sob a óti-
ca artística, não deixa de ser uma forma 
de interação entre a criança, o meio e o 
objeto. Para que esta interação ocorra 
efetivamente, tais atitudes são cruciais.

Diante desta prerrogativa, o ensino 
de Arte fornece subsídios ao aluno para 
uma melhor aquisição da leitura e da es-
crita formais, para uma leitura mais real 
e profunda do mundo, para a construção 
de um cidadão mais crítico e criativo.

A arte é tão importante como qualquer 
outro conhecimento, pois permite ao 
aluno estabelecer relações mais amplas 
quando estuda uma técnica, uma obra ou 
certo período histórico da arte. A arte so-
licita a visão subjetiva e utiliza todos os 
sentidos para compreender mais signif-
icativamente as questões sociais. A arte 
ensina que é possível transformar contin-
uamente a existência, mudar referências 
a cada momento, ser flexível, perceber 
que criar e conhecer são indissociáveis. 

Ao educar o sentimento e a emoção, o 
ensino de Arte aprofunda o apenas apa-
rente, aprimora a capacidade perceptiva, 
capacita à compreensão da realidade, din-
amiza a imaginação e enriquece a realidade 
e a descortina artisticamente e transforma 
o ser humano e a sua forma de ver o mundo.

 Pacto Nacional de Alfabetização na Idade 
Certa (PNAIC) reafirma o Ensino de Arte 
como aliado ao processo de alfabetização.

Diante dos novos desafios da edu-
cação, sobretudo numa perspectiva vol-
tada para um currículo escolar que pos-
sibilita maior interação, cooperação e 
descobertas significativas, o ensino de 
Artes favorece o desenvolvimento de ca-
pacidades criativas e potencializadoras 
de novos modos de conceber o objeto 
de estudo, e assim, abrir caminhos para 
a aprendizagem do ser em  movimento.

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS 

 A metodologia aplicada é de natureza 
bibliográfica, de modo descritivo com con-
sulta a obras, artigos e publicações dos mais 
renomados autores assegurando o devido 
embasamento teórico ao tema proposto. 

Esta pesquisa encontra seu aporte 
em VYGOTSKY (1998); PILLAR (1996), 
SOARES (1998); e, MAZZMAT-
TI (2012) tratando sobre as principais 
questões envolvendo o  tema proposto.

Como forma de complementar 
esta pesquisando consolidando o tra-
balho, foram feitas leituras sobre o 
tema em outros autores, para verifi-
car diversos posicionamentos e reflex-
ões dando um panorama mais atual 
e abrangente sobre o tema proposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Tendo em vista os aspectos obser-
vados neste estudo, é possível concluir 
que a escola, ao proporcionar o acesso 
à Arte, numa perspectiva crítica e siste-
matizada dos conteúdos curriculares, 
proporcionará o avanço, de forma qual-
itativa, do conhecer Arte e, consequen-
temente, abre espaço para outras for-
mas de ler o mundo, de compreender a 
si mesmo e de compreender os outros.

Nesta direção, o ensino de Arte é forte 
aliado ao processo de alfabetização e o le-
tramento, que, por sua vez, pressupõem a 
decodificação de nosso sistema de escrita 
e a prática social deste sistema de lingua-
gem. A proposta de alfabetização na con-
cepção de letramento é justamente a de 
formar sujeitos responsáveis e que recon-
heçam o papel social da leitura e da escrita 
e suas consequências em todos os âmbi-
tos da sociedade. Para tanto, o aluno deve 
adquirir determinadas habilidades que 
são potencializadas pelo ensino de Arte.

Quanto ao enfoque pedagógico do ensi-
no de Arte no Brasil, explicado pelo históri-
co em que este foi instituído, a perspecti-
va multidisciplinar é ainda considerada um  
desafio,  porém  defendida,  a  fim  de  cri-
ar  possibilidades  de  integração  na com-
preensão  das  relações  entre  as  várias  
áreas  do  conhecimento,  permitindo  aos 
alunos e professores usufruírem de um 
percurso criativo que envolve a percepção, 
a visão, a compreensão, a produção e a 
fruição dentro de uma ótica integradora, 
que conecte a experiência sensível e os 
processos criadores por intermédio do 
contato com os mais diferentes materiais.

Neste cenário, o educador em Arte deve 
levar em conta compartilhar conhecimen-
tos de maneira viva e ativa para seus alunos, 
sem perder de vista a contribuição de seus 
pares, das diferentes áreas para a con-
strução de outros conhecimentos e possi-
bilitar, assim, a aprendizagem dos alunos.

Em relação aos conteúdos a serem 
desenvolvidos nas aulas de Arte, o desen-
ho infantil e a leitura de imagem devem ser 
valorizados, à medida que apontam para 
uma aprendizagem voltada para o desen-
volvimento da criatividade, da educação 
do olhar, da autonomia do fazer artístico 
e do senso crítico, partindo das experi-
mentações que fazem parte da cultura,-
da  história  e  do  cotidiano  dos alunos.

O ensino de Artes contribui para que 
a criança expresse sua visão de mundo e 
desenvolva-se nas dimensões afetiva, mo-
tora e cognitiva, oportunizando momen-
tos de construção, criação, recriação e 
invenção. Possibilitar o conhecimento das 
linguagens artísticas no espaço escolar, 
ainda nos anos iniciais, no ciclo de alfabet-
ização, é imprescindível para a formação 
intelectual e mais humanizada das crianças.

Essas habilidades são fundamentais 
para garantir um processo de alfabet-
ização e letramento efetivo, oferecen-
do o aprendizado em bases qualitativas 
e dialógicas, e permitindo o alcance do 
êxito da criança nas séries posteriores.
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O DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR E O LÚDICO
 

RESUMO: Este estudo tem como propósito estabelecer uma relação entre o ato de pensar 
e o ato de movimentar-se, ainda mais se relacionarmos as fases de desenvolvimento da cri-
ança, podemos apontar a relevância de observar os aspectos psicomotores da criança no 
processo de aprendizagem. Constitui em um breve histórico sobre a legislação que se refere à 
inclusão de pessoas especiais bem como a atualidade do desenvolvimento neuropsicomotor. 
Evidenciamos a legislação que rege a educação inclusiva partindo da Constituição Federativa 
do Brasil, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, Declaração de Salamanca documento internacional que norteou os rumos da inclusão.

Palavras-chave: Aprendizagem. Educação inclusiva. Educação Especial. Legislação.  
Desenvolvimento Neuropsicomotor. Psicomotricidade.
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INTRODUÇÃO

A Constituição Federal de 1.988 esta-
belece que a Educação é direito de todos 
e dever do Estado e da família, promov-
ida e incentivada pela sociedade, visa o 
pleno desenvolvimento da pessoa, seu 
preparo para o exercício da cidadania e 
qualificação para o trabalho (artigo 205). 

Elege igualdade de condições para o 
acesso e permanência na escola (arti-
go 206) acrescenta que o dever do Esta-
do com a Educação será efetivado me-
diante a garantia de acesso aos níveis 
mais elevados do ensino, da pesquisa e 
da criação artística, segundo a capaci-
dade de cada um (artigo 208, inciso V), 
também a L.D.B. 9394 /96 (Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional), 
prevê a inclusão de pessoas com necessi-
dades especiais na rede regular de ensino. 

Partindo da afirmação acima relata-
mos um breve histórico sobre a legis-
lação que se refere à inclusão de pes-
soas especiais como a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, Estatuto da Criança 
e do Adolescente, Declaração de Sala-
manca, para tanto nortearam nosso es-
tudo pautados no que os documentos 
acima referem sobre os portadores de 
necessidade especiais e o desenvolvi-
mento neuropsicomotor destas pessoas.

A abrangência destes dispositivos na 
educação especial pressupõe uma revisão 
geral nas políticas administrativas e nas pos-
turas individuais relacionadas aos portado-
res de necessidades educativas especiais.

Em decorrência das novas diretriz-
es para a educação especial, a escola 
vê-se às voltas com as exigências de-
sta legislação sua importância cresceu 
em uma proporção que confirma a ne-

cessidade de melhor atender e assegu-
rar os direitos das pessoas portadoras 
de necessidades educativas especiais.

O portador de necessidades espe-
ciais é uma pessoa com direitos. Existe, 
sente, pensa e cria. Não se pode privá-
lo de experiências reais as quais propor-
cionam condições de desenvolvimento 
que valorizam a independência corporal 
e a maturidade emocional, haja visto que 
atualmente existem diversos estudos 
para melhor atender esta demanda.

Para que todos tenham uma escola de 
qualidade e que a inclusão aconteça ple-
namente, é necessário que as escolas, 
tanto públicas, como particulares se reor-
ganizem pedagogicamente com propostas 
educacionais inovadoras, como o ensino 
não disciplinar, transversal, os currículos 
que se apoiam na identidade sociocultural 
da comunidade que a escola atende for-
mação, cumprimento da legislação vigente, 
no desenvolvimento neuropsicomotor, etc.

A parceria dos pais e famílias, também é 
vital no trabalho institucional, como um tra-
balho de elaboração significante, que cla-
reia as dúvidas facilitando a integração da 
criança e principalmente a execução da Lei.

Importa mencionar que outros autores 
e fontes foram consultados a fim de dar 
parâmetros sobre a Educação Inclusiva e 
Especial.

O DESENVOLVIMENTO  
NEUROPSICOMOTOR E O LÚDICO

Segundo a SBP – Sociedade Brasileira de 
Psicomotricidade, a psicomotricidade não 
é a soma da psicologia com a motricidade. 
A SBP é uma entidade de caráter científi-
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co-cultural sem fins lucrativos, fundada na 
década de 80. A Sociedade Brasileira de 
Psicologia possui a finalidade de unir os 
profissionais da psicomotricidade e recon-
hecê-los, sendo o conceito de psicomotrici-
dade pode ser assim evidenciado pela SBP:

Psicomotricidade é uma neurociên-
cia que transforma o pensamento em 
ato motor harmônico. É a sintonia fina 
que coordena e organiza as ações ge-
renciadas pelo cérebro e as manifes-
ta em conhecimento e aprendizado 
(SBP, 1999 apud LUSSAC, 2008, p. 05). 

Conforme Loureiro apud ISPE-GAE 
(2007) relaciona o desenvolvimento cor-
poral e mental: “a psicomotricidade é a 
otimização corporal dos potenciais neuro, 
psicocognitivos funcionais, sujeitos às leis 
de desenvolvimento e maturação mani-
festados pela dimensão simbólica corporal 
própria, original e especial do ser humano”. 

Segundo os estudos pautados na teoria 
de Piaget o processo de aprendizagem da 
criança se dá por fases, da mesma maneira 
que se desenvolve seu corpo. Em outras 
palavras, corpo e mente desenvolve-se 
juntos e em harmonia, um auxiliando o 
outro, evidenciamos que a psicomotrici-
dade, ou seja, atividades que estimulem 
o movimento corporal são necessárias 
principalmente na Educação Infantil.

Para Fonseca apud Oliveira (2001) o ter-
mo psicomotricidade não caracteriza dois 
componentes distintos, o psíquico e o mo-
tor, pois ambos são um só e prioriza fins 
educativos para o movimento humano.

A aprendizagem é um processo com-
plexo que depende de uma série de hab-
ilidades nas quais de se desenvolvem as 
capacidades das crianças. O desenvolvi-
mento motor faz parte do movimento. 

A importância do movimento perpassa desde 
o simples ao complexo como ler e escrever, pin-
tura, recorte, colagem, brincadeiras, parquinho, 
danças, jogos, entre outros do universo infantil.

A pintura por exemplo, ajuda no desen-
volvimento da coordenação motora 
que a criança precisará para escrever. 
Para uma boa aprendizagem, faz-se en-
tão necessário desenvolver certas ha-
bilidades da criança. Cabe ao professor 
mediar o desenvolvimento psicomotor, 
pois ele é responsável por boa parte do 
processo de aprendizagem da criança.

Na educação infantil a observação 
dos movimentos da criança, deverá ser 
proposta pelo mediador por meio de ativ-
idades, dinâmicas, brincadeiras, jogos que 
estimulem a movimento. De acordo com 
Silva e Borges (2008, p.01): “Os principais 
aspectos a serem destacados são: esque-
ma corporal, lateralidade, organização es-
pacial e estruturação temporal. Além dess-
es aspectos citados, é importante trabalhar 
as percepções e atividades pré-escritas”

Salientamos que esquema corpo-
ral é a organização do corpo no espaço 
que o rodeia. Na educação infantil tra-
balhar o esquema corporal da criança 
é proporcionar que ela reconheça seu 
corpo como um todo e de suas partes.

A psicomotricidade também, enfatiza a 
lateralidade o domínio de um lado do cor-
po sobre o outro, ou seja, quando a criança 
utiliza mais o lado esquerdo que o direito 
do corpo ou vice e versa. A criança só des-
perta a lateralidade por volta de 6 a 8 anos 
de idade, ou seja, aproximadamente nessa 
idade ela se mostrará destra ou canhota.

São estas percepções do corpo em 
movimento e da organização espacial 
sobre as coisas que estão ao seu redor 
que constituem as noções humanas de 
perto, longe, em cima, em baixo, dentro 
fora, na frente, atrás, entre outros. Se-
gundo (ALVES, 2007) “E a estruturação 
temporal é a capacidade de realizar ações 
a um determinado intervalo de tempo”.

A psicomotricidade associa o espaço e 
tempo conjuntamente, ou seja, quando, 
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no caso a criança, vai desenvolver alguma 
ação ela o faz em uma sequência tempo-
ral e num determinado espaço físico. É 
importante esclarecer que alguns autores 
essas funções agem de maneira distintas.

O desenvolvimento motor da criança 
contribui no processo de ensino apren-
dizagem, segundo Morais apud Silva e 
Borges (2008, p.02): “Um esquema cor-
poral mal construído resultará em uma 
criança que não coordena bem seus 
movimentos, veste-se ou despe-se com 
lentidão, as habilidades manuais lhes 
são difíceis, a caligrafia é feia, sua lei-
tura é inexpressiva, não harmoniosa”

Devemos apontar que problemas de or-
dem espacial que podem surgir quando a lat-
eralidade da criança não está bem definida. 
Quando isso ocorre, a criança pode apre-
sentar problemas sérios de aprendizagem, 
tais como: dificuldades em seguir a direção 
gráfica da leitura e da escrita, por exemplo.

O profissional da área da educação de-
verá sempre que possível aperfeiçoar-se 
sobre a psicomotricidade, para pod-
er auxiliar no processo de aprendiza-
gem contribuindo numa mediação que 
supra as reais dificuldades da criança. 

O que buscamos com a psicomotricidade 
é a sua contribuição ao processo de apren-
dizagem infantil, pois a partir da conscien-
tização de pais e professores, teremos uma 
realidade diferente que assegurará mo-
mentos significativos à educação infantil.

A base do trabalho com as crianças na 
Educação Infantil consiste na estimulação 
perceptiva e desenvolvimento do esquema 
corporal. A criança organiza aos poucos o 
seu mundo a partir do seu próprio corpo.

Conforme a Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação de 20 de dezembro de 1996 
(Lei 9394) art. 29 “a educação infantil, 
primeira etapa da educação básica, tem 
como finalidade o desenvolvimento inte-
gral da criança até 6 anos de idade, em 

seus aspectos físico, psicológico, intelec-
tual e social, complementando a ação da 
família e da comunidade” (BRASIL, 1996).

Piaget, Wallon e Ajuriagerra aprofunda-
ram seus estudos buscando a contribuição 
do desenvolvimento para relação evoluti-
va da Psicomotricidade com a inteligência, 
afeto e emoção, e o meio respectivamente.

Salientamos que mesmo com estas 
contribuições a Psicomotricidade pas-
sou por diversos cortes epistemológi-
cos, o primeiro foi a proposta educativa 
a fim de recuperar o déficit motor com 
o objetivo de atingir também o cogniti-
vo de crianças que não haviam desen-
volvido suas funções psicomotoras em 
cada fase do seu desenvolvimento, 
porém é reconhecida como uma práti-
ca mecanicista centrada no corpo-motor. 

O segundo corte epistemológico car-
acteriza-se pela preocupação não so-
mente motoras, mas também a um corpo 
em movimento e a psicologia genética 
foi a grande colaboradora desta con-
cepção, não se tratando mais de reedu-
cação e sim de uma terapia psicomotora 
a um corpo que age, que sente, que con-
hece, que se emociona e esta emoção 
abrange o conjunto tônus muscular.

Para Ajuriaguerra (1975) situar a psi-
comotricidade tão somente em seu “pla-
no motor levaria a considerá-la como 
uma função puramente instrumental, 
dependente da impulsão das forças in-
ternas e externas, mas alheias a ela, 
com o que se despersonalizar total-
mente o conceito de psicomotricidade”.

O terceiro corte ocorre com a con-
tribuição da teoria psicanalítica e conta 
com autores psicanalistas como Freud, 
Reich e outros para uma nova abordagem 
que inclui o inconsciente e considera a 
necessidade de intervenção na qual haja 
afeto e emoção entre os sujeitos dando 
início à “clínica psicomotora”, que utili-
za-se de conceitos psicanalíticos como 
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transferência, regressão e sublimação.

De acordo com o RCNEI (Referencial 
Curricular Nacional para a Educação Infan-
til) volume III, sobre a importância do mov-
imento na educação infantil (1998:15):

 
O movimento é uma importante di-

mensão do desenvolvimento e da cul-
tura humana. As crianças se movimen-
tam desde que nascem, adquirindo cada 
vez maior controle sobre seu corpo e 
se apropriando cada vez mais das pos-
sibilidades de interação com o mundo. 

Engatinham, caminham, manuseiam 
objetos, correm, saltam, brincam soz-
inhas ou em grupo, com objetos ou 
brinquedos, experimentando sem-
pre novas maneiras de utilizar seu cor-
po, com objetos ou brinquedos, exper-
imentando sempre novas maneiras de 
utilizar seu corpo e seu movimento. 

Ao movimentar-se, as crianças expres-
sam-se em uma sentimentos, emoções 
e pensamentos, ampliando as possibil-
idades do uso significativo de gestos e 
posturas corporais. O movimento huma-
no, portanto, é mais do que simples de-
slocamento do corpo no espaço: consti-
tui-se em uma linguagem que permite 
às crianças agirem sobre o meio físico e 
atuarem sobre o ambiente humano, mo-
bilizando as pessoas por meio de seu 
teor expressivo (RCNEI, 1998, p.15).

 
Piaget (1987) no desenvolvimento 

sensório-motor esclarece que a criança 
representa e conquista através da per-
cepção e dos movimentos, todo o univer-
so prático que a cerca. Ele criou condições 
próprias para uma compreensão mais 
precisa e real do corpo e suas funções.

Diante da base piagetiana a educação 
infantil deve priorizar todas as competên-
cias motoras da criança, permitindo que 
a mesma experimente, arrisque, erre, 
acerte por meio de atividades práticas, 
desenvolvendo na criança uma percepção 

dos recursos corporais de que dispõe. 

Os jogos e exercícios corporais propi-
ciados de uma maneira integradora e 
harmoniosa contribuem para que a cri-
ança adquira a coordenação psicomoto-
ra, a conscientização e domínio do corpo, 
ajustamento dos gestos e movimentos, ap-
ropriação do esquema corporal, aumento 
das discriminações perceptivas, integração 
de espaço e noção de tempo pessoal. 

Desse modo a criança será capaz de 
assumir a sua corporeidade dentro de 
uma realidade que lhe permita a livre ex-
pressão, evitando-se com isso dificuldades 
referentes ao seu processo de evolução.

Para tanto evidenciamos as funções 
básicas da psicomotricidade que são: 
Esquema Corporal: só é possível por 
meio do amadurecimento neurológi-
co e os sistemas responsáveis são: - in-
terocepção, sensações viscerais. - pro-
priocepção, noção dos movimentos e 
postura realizados pelo corpo, - extero-
cepção, informações recebidas pelos es-
tímulos externos por meio dos sentidos, 
visão, tato, olfato, gustação e audição.

Segundo Piaget (1987) em sua teoria 
sobre o desenvolvimento infantil já afir-
mava sobre uma inteligência motora, que 
é prática, sendo os movimentos reflexos, 
e a partir do contato com o ambiente a 
criança vai construindo um movimen-
to intencional. Todas essas ações fazem 
com que a criança desenvolva habilidades 
para a aprendizagem, uma vez que está 
favorecida pelos estímulos adequados.

Imagem Corporal: ligada ao emocio-
nal e ao psíquico e diretamente rela-
cionada a questões familiares, sociais.

Tonicidade: – é compreendida como 
o controle do tônus muscular, ou seja, a 
quantidade adequada de tensão mus-
cular para executar uma ação corporal.

Equilíbrio: é a base de toda a coor-
denação dinâmica global e para que 
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seja desenvolvido satisfatoriamente é 
necessário que haja o desenvolvimento 
do tônus muscular assim como a noção 
do eixo corporal e de peso corporal, per-
mitindo que a criança adeque seu cor-
po frente a ação da gravidade, possibil-
itando o reajuste de diferentes posturas.

Lateralidade: é a dominância lateral que 
corresponde a dados neurológicos, ou seja, 
decorre em função do hemisfério cerebral 
tendo como característica o lado com a 
tonicidade mais desenvolvida, permitindo 
à criança a realização de ações complexas. 

Le Boulch (1987) define lateralidade, 
como a tradução de uma predominância 
motriz levada aos segmentos direitos ou 
esquerdos e em relação a uma aceleração 
da maturação dos centros sensitivos mo-
tores de um dos hemisférios cerebrais.

Coordenação Motora ou Praxia Glob-
al: é o conjunto de funções unidas para 
a representação de atividades globais e 
mais amplas que se dá por meio de uma 
atuação harmônica e econômica do siste-
ma nervoso central dos músculos, nervos 
e sentidos, na execução de um movimen-
to. Conforme Fonseca (1995), a Praxia 
Global é composta por quatro subfatores: 
Coordenação óculo manual, Coordenação 
óculo pedal, Dismetria e a Dissociação.

A Praxia Fina: é considerada como a 
capacidade de controlar os pequenos 
músculos para a execução de ativ-
idades refinadas como: escrita, re-
corte, encaixe, colagem, dentre outras.

A Orientação Espaço Temporal: é a 
capacidade de organização das relações 
no espaço e no tempo envolvendo a in-
tegração dos sistemas visuais e auditivos. 

A Orientação Espacial: é desenvolvi-
da tendo o corpo como referencial e se 
concretiza por meio do sistema visual 
que parte do concreto para o abstrato.

A Noção Temporal: desenvolve-se a 
partir da audição e sua percepção é mais 
complexa que a do espaço, por ser o tem-

po uma ação prática relacionada com a 
própria atividade da criança. A noção de 
tempo está intimamente ligada à afetivi-
dade e as necessidades biológicas. Existem 
pelo menos quatro tipos de tempo: Rít-
mico, Cronológico, Subjetivo e Dinâmico.

Respiração: é compreendida por 
duas fases que são a inspiração que 
é ativa e a expiração que é passiva. 

Relaxamento: é um método de condi-
cionamento no qual se tem como objetivo 
melhor conhecimento do esquema corpo-
ral, melhor estruturação espaço-temporal 
e equilíbrio, contração e descontração. 

Percepções: tem por objetivo a capaci-
dade de reconhecer e compreender estímu-
los. O desenvolvimento das percepções é o 
ponto de partida de todo o desenvolvimen-
to mental e existem cinco tipos que são: 
auditiva, visual, tátil, gustativa e olfativa.

Assim como as funções básicas da psi-
comotricidade, são necessários para a con-
strução da corporeidade os conceitos rela-
cionais da qual esta faz parte e contribuem 
para o desenvolvimento global da criança. 

Os conceitos relacionais permeiam e fa-
cilitam as relações dos desejos, frustrações 
e ações, na interação da criança com o 
meio, com os objetos, com o espaço e 
consigo mesmo. Por meio do corpo que se 
expressa, que dialoga e se comunica com 
outros corpos, a criança revela ser mais afe-
tiva ou mais agressiva se entrelaçando na 
personalidade de outros, através do movi-
mento desse corpo e da psicomotricidade.

A inclusão de crianças com necessidades 
educativas especiais a partir da Política Na-
cional de Educação Especial na Perspecti-
va da Educação Inclusiva; garante matrícu-
la em escolas regulares de ensino, deve 
ser oferecida a educação para todos os 
portadores de deficiência ou transtornos.

As Secretarias de Educação e de Edu-
cação Especial elaboraram um material 
didático-pedagógico intitulado “Adap-
tações Curriculares”, que compõe os 
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Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN 
(1998), este documento apresenta adap-
tações e integração conforme esclarece:

[...] a adequação curricular ora propos-
ta procura subsidiar a prática docen-
te propondo alterações a serem des-
encadeadas na definição dos objetivos, 
no tratamento e desenvolvimento dos 
conteúdos, no transcorrer de todo pro-
cesso avaliativo, na temporalidade e na 
organização do trabalho didático ped-
agógico no intuito de favorecer a apren-
dizagem do aluno (PCN, 1998, p. 13).

A adequação curricular é fundamen-
tal para as crianças com qualquer neces-
sidade de aprendizagem bem como o 
acompanhamento do desempenho, me-
didas fisiológicas da atenção, do controle 
inibitório, da organização e planejamento 
da rotina e o diagnóstico interdisciplinar.

Conforme Barkley (2002), as inter-
venções devem ser aplicadas de for-
ma coerente e devem incluir estratégias 
proativas de como saber manipular even-
tos antecedentes para evitar comporta-
mentos desafiadores e estratégias reati-
vas, como fornecer consequências, por 
exemplo, dando reforço positivo imedi-
atamente ao comportamento desejado. 

A psicomotricidade colabora para que 
a criança aprenda a se adaptar, con-
hecer as suas limitações e as implicações 

Importa ressaltar que é papel do pro-
fessor detectar possíveis alterações 
no processo de aprendizagem e en-
caminhar a criança ou adolescente para 
uma avaliação neuropsicopedagógica. 

Favorece o processo de integração 
e troca, fundamentado em orientações 
metodológicas de acordo com as carac-
terísticas dos indivíduos e grupos. Ele in-
tervém na dificuldade escolar apresentada 
pela criança, provém sobre a defasagem, 
reforça os conteúdos oportunizar novas 
aprendizagens, orienta os professores 
no planejamento das atividades e em 

metodologias que motivem as crianças. 

As intervenções para a aprendizagem 
contribuem reduzir os déficits fazen-
do assim com que as desenvolvam uma 
das metodologias utilizadas pela psico-
motricidade são os jogos que envolvem 
concentração, pois estabelecem regras.

Desenvolver um programa que 
estimule a atividade psicomotora, por 
meio do jogo, enquanto joga alcance 
níveis através da motivação, além de fa-
vorecer a concentração, a atenção, o 
engajamento, a imaginação, a calma, o re-
laxamento, o pensamento e a inteligência.

O jogo tem que ser significativo, o neu-
ropsicopedagogo pode avaliar o nível de 
seu desenvolvimento motor, cognitivo, 
emoção, objetividade e subjetividade.

Portanto, podemos afirmar que o 
jogo é uma das intervenções que pode 
desenvolver raciocínio, afetividade e 
aprendizagem, pois ao entrar em con-
tato com as regras do jogo a criança 
tem a oportunidade de aprender a se-
guir regras em uma situação concreta.

O jogo pode propiciar à criança o 
aprendizado de conteúdos e de no-
vos conhecimentos, desenvolven-
do o repertório cognitivo e acadêmico 
e com níveis graduais de dificuldade.

O lúdico tem sua origem na palavra 
latina “ludus” que quer dizer “jogo”. A 
necessidade lúdica é inerente ao ser hu-
mano e extrapola a questão do simples 
brincar e da diversão por si só. Por sua 
vez o lúdico ou jogo tem função educa-
tiva na qual oportuniza aprendizagem, 
conhecimento e compreensão do mundo.

Historicamente, os jogos e brincadei-
ras sempre estiveram presentes, em es-
pecial na vida da criança. A importância 
do brincar é fundamental, pois tem o ob-
jetivo de construção do conhecimento, um exemplo disso é a exploração da lin-



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

309

guagem matemática quando uma criança 
começa a arrumar cubos de acordo com 
seu tamanho, forma, passa do jogo a con-
strução do conhecimento matemático.

O lúdico, ação pedagógica capaz de trans-
formar o ensino, o ambiente escolar em at-
rativo e motivador, fazendo da aprendiza-
gem um processo interessante e divertido. 
A opção pelo lúdico como metodologia de 
ensino, propicia uma gama de momen-
tos agradáveis e significativos nos quais 
culminam na evolução do conhecimento.

O lúdico em situações educacionais 
proporciona um meio real de aprendiza-
gem. Neste processo de ensino apren-
dizagem uma proposta lúdica é desafia-
dora pois, além de selecionar, preparar, 
planejar, participar e aplicar os jogos e 
brincadeiras faz com que o processo ed-
ucativo seja pensado sob novo olhar.

Contexto educacional significa que 
os educadores sejam capazes de com-
preender as crianças e suas apren-
dizagens e seu desenvolvimento e dá 
pontos de partida para promoção de 
novas aprendizagens tanto no cogniti-
vo como no afetivo. Conforme Santos:

A ludicidade é uma necessidade do ser 
humano em qualquer idade e não pode ser 
vista apenas como diversão. O desenvolvi-
mento do aspecto lúdico facilita a apren-
dizagem, o desenvolvimento pessoal, so-
cial e cultural colabora para uma boa saúde 
mental, prepara para um estado interior 
fértil, facilita os processos de socialização 
comunicação, expressão e construção 
do conhecimento. (SANTOS, 1997, p.12)

O lúdico pode e deve ser usado como 
uma ferramenta a mais no espaço es-
colar, um instrumento didático em mo-
mentos distintos como a apresentação 
de um novo conteúdo, ilustrativo, re-
visão de conceitos apreendidos, reflex-
ão sobre interpretações, avaliação de 
conteúdos desenvolvidos e principal-
mente em momentos de descontração.

A exploração da linguagem matemáti-
ca através do lúdico na Educação Infantil 
para tanto torna-se necessário, a abord-
agem sobre o significado da palavra jogo 
e algumas considerações a respeito do 
mesmo bem como do brinquedo e brin-
cadeira que, pelo senso comum, se mis-
turam e ganham o mesmo significado.

Conforme Nallin (2008, p. 3), os pri-
meiros jogos foram destinados ao apren-
dizado das letras advindo do século XVI 
e que a palavra jogo vem do latim “incus” 
que quer dizer diversão, brincadeira. Os 
dicionários da Língua Portuguesa definem 
jogo, em linhas gerais, como “brincadeira, 
passatempo, divertimento” e que, “muitas 
teorias surgiram para explicar o significado 
de jogos”... estudiosos como Freud, Piaget, 
Vygotsky, Wallon, Rousseau dentre outros.

Huizinga (1973, apud Je-
sus, 1999) define o jogo como:

... uma ação ou uma atividade voluntária, 
realizada dentro de certos limites de tempo 
e de lugar, segundo uma regra livremente 
consentida mas imperativa, sentimento 
de tensão e de alegria e de uma consciên-
cia provida de um fim em si, acompanha-
da de um sentido de ser diferente do que 
se é na vida normal. (JESUS, 1999, p. 23)

Nallin (2005, p. 13) destaca que “o 
jogo carrega em si um significado mui-
to abrangente. [...] É carregado de sim-
bolismo, reforça a motivação e possi-
bilita a criação de novas ações...”. e a 
brincadeira “É a ação que a criança de-
sempenha ao concretizar as regras do 
jogo e ao mergulhar na ação lúdica.”

Três níveis de diferenciação para a pa-
lavra jogo Gilles Brougère e Jacques Hen-
riot (1981 e 1983, apud 22 Kishimoto, 
2009b). indicam conforme estes autores 
sendo eles: 1. O resultado de um siste-
ma linguístico que funciona dentro de um 
contexto social; 2. Um sistema de regras; e 
3. Um objeto. (KISHIMOTO, 2009b, p.16)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É preciso aprender a respeitar a diversidade mantendo diálogos abertos, partil-
hados entre a família, a comunidade e escolas, pois somente se avança quando se 
pode debater, refletir, questionar e propor, construindo assim, um caminho que se 
chama inclusão cujo resultado será uma sociedade mais justa e digna para todos.

A legislação é bem clara quanto a inclusão de pessoas com necessidades ed-
ucativas especiais hoje, temos mais condições de ampliar e melhorar a quali-
dade de vida e de desenvolvimento um dos caminhos é a neuropsicomotricidade. 

Cabe ainda a nós, enquanto educadores na escola regular proporcionar condições 
de desenvolvimento valorizando independência corporal, emocional, educativa en-
tre outros. Uma reorganização pedagógica para atender regularmente com cur-
rículos que apoiam a identidade de cada educando sendo este especial ou não.

Caminhamos para a igualdade de direitos de quaisquer pessoas. O ampa-
ro legislativo da Constituição Federal, da Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação 9394/96, do Estatuto da Criança e do Adolescente e a Declaração de Sal-
amanca são instrumentos norteadores para a efetivação de uma nova cultura 
inclusiva capaz de satisfazer as necessidades que a neuropsicopedagogia tam-
bém, abarca e pode colaborar para a construção de uma sociedade inclusiva com 
educação para todos como prevê as Leis que nos pautamos nesta breve análise.
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo explicitar como a música, sendo abstrata e 
complexa, é capaz de auxiliar no aprendizado dos alunos de educação infantil. A metodologia 
utilizada é a pesquisa bibliográfica, tendo como base em nossa discussão, a análise literária 
de autores diversos que evidenciam a importância de atividades musicais nas conexões cere-
brais, traz a evolução da música através dos tempos e as mudanças de paradigmas, propondo 
interações, autonomia e transformações, bem como um novo conceito musical, no qual a 
música é entendida como um processo contínuo de construção que envolve perceber, sentir, 
experimentar, imitar, criar e refletir; propondo a integração de outros modos de ouvir e faz-
er música e a interação com as músicas de outras culturas e seus sistemas de organização. 
Considera-se fundamental para o professor que atua na Educação Infantil, ter um conhe-
cimento básico das teorias de desenvolvimento do conhecimento, para ser capaz de usar 
as atividades musicais como um instrumento de estímulo para conexões cerebrais e como 
facilitador da aquisição do conhecimento nas diferentes etapas do desenvolvimento infantil, 
possibilitando, assim, a aquisição de capacidades essenciais para a sua formação integral. 

Palavras-chave: Música; Educação; Desenvolvimento Integral.
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INTRODUÇÃO

A nossa trajetória como profissionais da 
educação infantil, vivemos experiências 
que nos afetam de forma positiva, trazendo 
muita realização e outras que nos causam 
inquietação e direcionam o nosso olhar. 

Sabemos que a percepção de um proble-
ma deflagra o raciocínio e a pesquisa, levan-
do-nos a formular hipóteses e a realizar ob-
servações na realidade do nosso cotidiano. 

Tais observações nos levam a refle-
tir sobre a realização de experiências 
musicais com crianças e o som como 
linguagem e manifestação da infância. 

Este artigo tratará de atividades musicais 
utilizadas como recurso pedagógico pelos 
professores de educação infantil que con-
tribuem para o desenvolvimento cogniti-
vo, emocional, social e cultural do aluno. 

Partindo dos pressupostos de que, ao 
fazer e conhecer arte, o aluno percorre tra-
jetos de aprendizagem, que propiciam con-
hecimentos específicos sobre sua relação 
com o mundo e que as atividades lúdicas 
são as que mais atraem e absorvem o inter-
esse das crianças na fase pré-escolar, é que 
se propõe essa reflexão, com o objetivo de 
compreender como a música contribui para 
o desenvolvimento integral da criança.

Qual a importância da experiên-
cia musical; dos conteúdos, metod-
ologias e estratégias que revelam pos-
turas consideradas adequadas a uma 
concepção que entende a música como 
linguagem e como área de conheci-
mento a ser construída pelas crianças?

Que papel a educação tem desempen-
hado no processo de compreensão das 
questões que envolvem a criança, em todos 
seus aspectos, e sua relação com o mundo?

MÚSICA NA ESCOLA

Com base na concepção de edu-
cação para a felicidade, liberdade e for-
mação integral do ser humano, e de es-
cola como fonte de cultura e geradora 
de valores, nos questionamos quanto ao 
papel que esta tem desempenhado no 
processo de compreensão das questões 
que envolvem a criança em todos seus 
aspectos e sua relação com o mundo.

Traduzindo este olhar para mais próximo 
da nossa realidade, observamos que, cada 
vez mais, os pais necessitam trabalhar, e o 
papel da escola é fundamental na vida das 
crianças, é nesse espaço que elas passam 
a maior parte do tempo de sua infância. 

A escola não deveria estar suprin-
do apenas as necessidades familiares. 
Hoje se tem uma concepção de infância 
que tem de ser respeitada em seus in-
teresses e curiosidades, que deve brin-
car muito e desenvolver seu potencial; 
uma infância que deve ser apresenta-
da para o mundo com olhar de criança. 

Estamos oportunizando mudanças no 
pensar da criança e já nos damos conta de 
que o seu modo de olhar o mundo está 
mudando. É nesta perspectiva que ve-
mos a educação infantil: a oportunidade 
de dar às nossas crianças uma nova in-
fância, na qual ela esteja sendo interpre-
tada como um ser em desenvolvimento.
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A música tem um importante papel na 
escola; por ser uma linguagem de carac-
terísticas próprias traz consigo o lúdico 
que facilita a aprendizagem e a expressão. 

Para inseri-la na sala de aula é 
necessário ter atenção para o modo 
como os alunos irão se relacionar com 
ela, levando em consideração as etapas 
do desenvolvimento do educando, res-
peitando suas particularidades e o fato 
de que o conhecimento se constrói por 
meio de vivências e reflexões orientadas. 

A música é um movimento comprometi-
do com os processos criativos que possibili-
tam aos educadores reconhecerem sua im-
portância na formação integral da criança. 

Piaget (1998) afirma que as atividades 
musicais na escola podem ter objeti-
vos profiláticos, nos seguintes aspectos:

Físico: oferecendo atividades capaz-
es de promover o alívio de tensões dev-
idas à instabilidade emocional e fadiga;

Psíquico: promovendo processos de ex-
pressão, comunicação e descarga emocio-
nal através do estímulo musical e sonoro;

Mental: proporcionando situações 
que possam contribuir para estimular e 
desenvolver o sentido da ordem, har-
monia, organização e compreensão.

Por ser uma linguagem de característi-
cas próprias, traz consigo o lúdico e 
pode ser relacionadas às formas de jo-
gos infantis Piagetianas, com as três di-
mensões presentes na música: sensóri-
os motores, simbólicos e com regras.

Para utilizar a música em sala de aulas é 
preciso atenção para o modo como as cri-
anças se relacionam com ela em cada fase 
de seu desenvolvimento; baseando-se ain-
da, na teoria de Piaget em analogia aos es-
tágios de atividade lúdica, a partir do qual 
se classificam as condutas de vivência.

Em todas as etapas do desenvolvi-
mento da criança, devem-se considerar 
suas particularidades, respeitando o fato 
de que o conhecimento se constrói por 
meio de vivências e reflexões orienta-
das, valorizando o processo construtivo.

A utilização da música na educação pode 
se dar através de dois eixos fundamen-
tais: o da criação e o da reprodução, que 
garantem as possibilidades de interpre-
tação, da improvisação e da composição.

 Esse processo torna-se prazeroso 
partindo da vivência das canções, parlen-
das e brincadeiras cantadas que trazem 
alegria e prazer para o aluno proporcio-
nando também o convívio em grupo.
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MÚSICA E DESENVOLVIMENTO  
INFANTIL

Nesse contexto, torna-se essencial a 
questão da utilização das diversas for-
mas de linguagem na sala de aula, que 
propiciam uma qualidade de comuni-
cação na qual inúmeras formas de sig-
nificações se condensam, pela com-
binação de determinados elementos, 
diferentes para cada modalidade artística.

SUGAHARA (2000) prossegue dizendo 
que o cérebro é composto por neurônios 
que buscam conectar-se. Essas conexões 
são promovidas pela atividade, elas não se 
formam voluntária ou involuntariamente. 

Sendo assim, o cérebro necessi-
ta de estímulos constantes e, segun-
do BEGLEY (2002), a música excita os 
padrões cerebrais. Um detalhe impor-
tante citado por SUGAHARA (2000) é 
que “o cérebro, como qualquer órgão, 
envelhece e perde a sua flexibilidade”. 

A autora coloca que, devido a este 
fato, é importante dar muitas opor-
tunidades para o cérebro aprender e 
quanto mais cedo, será melhor. Essas 
colocações levam à reflexão sobre o pro-
fessor como elemento ativo e provoca-
dor de sinapses no trabalho com crianças.

Autores como SUZIGAN (2002) ci-
tam que as teorias de Piaget e Vygotsky 
(1998) são diferentes e contraditórias, 
mas se completam e permitem aos ed-
ucadores uma visão mais abrangen-
te do desenvolvimento humano. 

Para Vygotsky (1998), o desenvolvimento 
da criança é de natureza cultural e biológica.

 O meio sócio cultural e o ensino de 
conceitos formais são fundamentais para 
o aprendizado, mas a criança deve con-
tar, também, com os equipamentos bio-
genéticos e neurobiológicos da espécie. 

Coloca a importância da lingua-
gem, da junção da fala e pensamento, 
para seguir em direção a formas adul-
tas de conceituação e controle compor-
tamental. A interferência do adulto é 
uma ferramenta importante para con-
strução da linguagem SUZIGAN (2002).

Segundo o mesmo autor, Piaget (2002) 
fixa-se no desenvolvimento biológico, 
valoriza o desenvolvimento do pensa-
mento infantil, mas não o subordina à 
linguagem. Segundo o autor, o adulto é 
apenas um observador do processo da 
construção do conhecimento na criança. 

Tanto Piaget (2002) quanto Vy-
gotsky (1998) sugerem que as cri-
anças passam por três estágios prin-
cipais até adquirirem os processos 
amadurecidos de pessoas adultas. 

A criança progride do primeiro para 
o último estágio, superando o anteri-
or ao alcançar o seguinte (ANTUNES, 
2002). VISCONTI e BIAGIONI (2002) 
apresentam as etapas em que o conhe-
cimento é construído: Sensório Motor 
(exercícios da motricidade), Simbólicos 
(levando à fantasia e ao mundo imag-
inário) e estabelecimento de Regras.
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Segundo o Referencial Curricular Na-
cional para a Educação Infantil, a músi-
ca tem como prioridade, contribuir 
para a formação integral das crianças 
e por meio da linguagem musical tra-
balhar-se-á, no sentido de contribuir para 
que o processo de crescimento e conhe-
cimento do mundo aconteça de modo 
sensível e harmônico, possibilitando a 
aquisição de capacidades necessárias 
ao desenvolvimento das crianças. 

A educação musical contribui para o 
desenvolvimento da criança de forma 
dinâmica, sensorial, afetiva, mental e espiri-
tual, favorecendo o desenvolvimento de sua 
personalidade humana (SUZIGAN, 1986). 

Conforme suas análises, o conhecimen-
to musical surge através da interação da 
criança com o meio, incorporando e trans-
formando as informações que dele recebe. 
A construção será mais rica se houver um 
ambiente musical estimulador e o educador 
estabelecer normas de como realizá-la, para 
que todos participem (SUZIGAN, 1986).

A atividade musical não será uma sim-
ples oportunidade para o professor fazer 
recreação, mas uma forma de represen-
tação de vida da criança, auxiliando no pro-
cesso de desenvolvimento do ser humano.

EXPRESSÃO MUSICAL DAS 
CRIANÇAS

Com base na análise de Delalande, 
Brito (2003) afirma que o modo como 
as crianças percebem, apreendem e se 
relacionam com os sons, revela o modo 
como percebem, apreendem e se rel-
acionam com o mundo, que vêm ex-
plorando e descobrindo a cada dia.

A autora, partindo dessa ótica, afirma 
que o processo da linguagem facilita a 
comparação com a expressão musical: da 
fase de exploração à etapa de reprodução, 
existe um caminho que envolve a perma-
nente reorganização de percepções, con-
struções de hipóteses, reflexões e sentidos 
que tornam significativas todas as transfor-
mações e conquistas de conhecimento: a 
consciência em contínuo movimento. Isso 
ocorre também com a música. (Brito, 2003)

Conforme a autora, é importante consid-
erar o modo como as crianças se relacionam 
com os sons e silêncios, para que a con-
strução do conhecimento ocorra em con-
textos significativos, que incluam criação, 
elaboração de hipóteses, descobertas, 
questionamentos, experimentos, etc.

Não tem sentido, por exemplo, levar a 
criança a entender, teoricamente, que a 
música acontece no tempo e no espaço. 
Ele terá consciência da linguagem musical 
se conseguir ouvir e diferenciar sons, rit-
mos e culturas, saber que um som pode 
ser grave ou agudo, curto ou longo, forte 
ou suave; atividades diárias que utilizam 
a música na exploração dos sons, seja 
do corpo, dos objetos e escuta dos am-
bientes, como estratégia de exploração 
para o trabalho com a linguagem musical.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

317

Compreender a música como lingua-
gem e forma de conhecimento, possibil-
ita ver a criança, mas como sujeito que 
interage o tempo todo com o meio, or-
ganizando suas ideias e pensamentos.

Os primeiros anos de aprendizagem 
são propícios para a criança começar 
a entender o que é linguagem musical, 
aprenda a ouvir sons e a reconhecer dif-
erenças entre eles. Todo o trabalho a ser 
desenvolvido na educação infantil deve 
buscar a brincadeira musical, aproveit-
ando a identificação natural da criança 
com a música. A atividade deve estar mui-
to ligada à descoberta e a criatividade.

A música, como uma das formas de 
representação simbólica do mundo, em 
sua diversidade e riqueza, permite-nos 
conhecer melhor a nós mesmo e ao out-
ro – próximo ou distante. Por isso é tão 
importante conhecer e preservar nossas 
tradições musicais quanto conhecer a 
produção musical de outros povos e cul-
turas, explorar, criar e ampliar os camin-
hos e os recursos para o fazer musical.

O compositor e pesquisador francês 
François Delalande (1999) aponta as 
transformações ocorridas a partir da se-
gunda metade do século XX por conta 
da possibilidade de conhecermos a pro-
dução musical de outros povos e cultu-
ras, por um lado, e de reconsiderarmos 
a produção sonora infantil, por outro. 

Sua análise é uma referência que sinali-
za questões referentes às condutas de ex-
ploração, expressão e construção sonora in-
fantil e pode nos auxiliar a conhecer melhor 
o mundo no modo como as crianças se rel-
acionam com o universo de sons e músicas.

A MÚSICA COMO JOGO

Considerando que, em sua essência, a 
música é um jogo, (BRITO, 2003) cita que 
Delalande relacionou as formas de ativi-
dade lúdica infantil propostas por Piaget 
a três dimensões presentes na música:

•  jogo sensório-motor - vinculado à 
exploração do som e do gesto

•  jogo simbólico-motor - vinculado ao 
valor expressivo e a significação do 
discurso musical;

 
• jogo com regras - vinculado à organi-

zação e à estruturação da linguagem 
musical.

Ele defende que os diferentes mo-
dos de jogo convivem no interior de 
uma mesma obra musical e que um 
deles predomina sobre os outros.

Os jogos de improvisação constituem 
um dos principais condutores do pro-
cesso pedagógico-musical na etapa da 
Educação Infantil, pois privilegia con-
teúdos sensório-motores e simbólicos.

Brito (2003) atenta para a necessidade 
de reflexão do educador quanto às pos-
turas pedagógicas próprias à concepção 
construtivista, que entende a música 
como linguagem e área cujo conheci-
mento a criança constrói, utilizando-se 
de atividades musicais que integram re-
produção, criação e reflexão; contato 
com brinquedos sonoros, instrumentos 
regionais, artesanais, pedagógicos e in-
dustrializados; estímulo à pesquisa de 
timbres, modo de ação e produção dos 
sons; construção de instrumentos music-
ais; repertório musical que parte da legíti-
ma música da cultura infantil e integração 
entre áreas, visando a favorecer a con-
strução do conhecimento de modo geral.
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Elencando outras possibilidades para 
um trabalho de linguagem musical podem-
os destacar: estímulo ao desenvolvimento 
do instinto rítmico (com ordens para andar, 
correr, rolar, balançar); marcação da pul-
sação com palmas e com os pés, drama-
tizações simples como imitação de animais 
(seus movimentos e sons); relacionamento 
do pulso musical à pulsação do coração, fa-
zendo a criança ouvir o coração do amigo, 
em repouso e depois de correr; apresen-
tação de canções que sugiram movimen-
tos de acordo com a pulsação da música.

Ainda no trabalho de desenvolvimento 
do ritmo podemos destacar a execução 
de tarefas que marquem o ritmo: qua-
tro batidas no tambor a cada compasso 
é para correr, quando bater duas vez-
es para andar; noções de pulsação e an-
damento (rápido/lento) - cantando uma 
música, dançando e batucando nos in-
strumentos no andamento solicitado.

No que diz respeito ao trabalho com a 
exploração das características do som e 
propriedades da música o educador pode 
utilizar-se de canções que façam referên-
cia aos diferentes instrumentos musicais e 
vozes de animais, evidenciando o timbre. 
No trabalho com a duração (curtos e lon-
gos) pode apresentar brincadeiras de iden-
tificação de duração, com execução de 
determinados programas de acordo com o 
som produzido. Em se tratando do trabalho 
com instrumentos musicais a sucata é 
uma boa alternativa para confeccioná-los.

A apreciação e interpretação musi-
cal utilizando diferentes estilos music-
ais demonstram que as crianças podem 
aprender a ouvir e comunicar seus sen-
timentos (alegria, tristeza, tensão, amor, 
amizade, respeito, carinho), afinal, a músi-
ca alimenta a alma e eleva o espírito.

Todas as possibilidades acima el-
encadas comprovam que é possível 
desenvolver um trabalho com músi-
ca, ainda que os educadores não ten-
ham formação específica em música.

Ainda que esses procedimentos venham 
sendo repensados, muitas instituições en-
contram dificuldades para integrar a lin-
guagem musical ao contexto educacional. 

Constata-se uma defasagem entre o 
trabalho realizado na área da música e 
nas demais áreas do conhecimento, ev-
idenciada pela realização de atividades 
de reprodução e imitação em detrimen-
to de atividades voltadas á criação e á 
elaboração musical. Nesses contextos, a 
música é tratada como se fosse um pro-
duto pronto, que se aprende a reprodu-
zir, e não uma linguagem cujo conhec-
imento constrói. (BRASIL, 1998, p. 47)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O embasamento teórico nos possi-
bilitou uma visão mais ampla da edu-
cação musical, caracterizada por um 
novo conceito de criação musical, pela 
consciência da inter-relação e interde-
pendência de todos os fenômenos, físi-
cos, biológicos, psicológicos, sociais e 
culturais e que propõe a autonomia e 
a capacidade de autotransformação. 

A partir das leituras efetuadas, verificamos 
que a música na Educação Infantil não deve 
ser utilizada apenas como entretenimento. 

A atividade musical apresenta um in-
finito conjunto complexo das faculdades 
humanas, portanto, cabe ao educador 
criar condições e ambientes favoráveis 
para que a criança possa interessar-se e 
interagir com a música, garantindo o seu 
desenvolvimento dentro de cada estágio.

O trabalho com atividades musicais 
deve contemplar os aspectos cogniti-
vo, emocional, social e cultural do aluno. 

Elas contribuem para o desenvolvimen-
to da coordenação viso-motora, da imi-
tação de sons e gestos, da atenção e per-
cepção, da memorização, do raciocínio, da 
inteligência, da linguagem e da expressão 
corporal - essas são operações mentais 
que se usa para aprender, para raciocinar.

O professor que atua na sala de Educação 
Infantil deve ter um conhecimento básico 
das teorias de desenvolvimento do conhec-
imento, para ser capaz de usar as atividades 
musicais como um instrumento de estímu-
lo para conexões cerebrais e facilitador 
da aquisição do conhecimento nas difer-
entes etapas do desenvolvimento infantil. 

Para os professores de Educação In-
fantil as atividades musicais podem con-
stituir momentos interessantes, pois 
permitem realizar um objetivo musical 
e ao mesmo tempo psicológico e social. 

O trabalho pedagógico deve propor-
cionar a educação da pessoa de for-
ma integral, criativa e crítica, para isso é 
necessário que a construção do conhec-
imento ocorra em contextos significati-
vos, que incluam criação, elaboração de 
hipóteses, descobertas, questionamen-
tos, experimentos; para tanto, o pro-
fessor necessita repensar sua prática. 

Esta constatação pode ser provo-
cadora de um aprofundamento 
deste trabalho, pois o mesmo ape-
nas aponta para esta necessidade.
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A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O trabalho com a música, especificamente as canções na Educação Infantil  en-
volve diversos aspectos sociais e cognitivos da criança, compreendendo que se faz efetiva 
esta prática  a partir de um trabalho intencional e sistematizado principalmente com relação 
à escolha do repertório das canções que poderá também atribuir ao seu conteúdo aquelas 
trazidas por seus alunos caracterizando assim a vivência musical dos mesmos. A contribuição 
que as canções trazem para desenvolvimento da criança caracteriza-se por seus aspectos 
relativos tanto ao desenvolvimento crítico e social desta, quando para formação  de sua per-
sonalidade. As canções na educação infantil é capaz de transmitir de forma lúdica e praze-
rosa conceitos matemáticos, linguísticos, de interação, corpo e movimento, entre outros.

Palavras-chave: Música, Educação Infantil, Canções, Educação Musical.
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INTRODUÇÃO

A Música está presente em diversas 
situações da vida das pessoas e inicia-se 
desde a fase intrauterina, ou seja, o feto já 
convive com sons provenientes do corpo 
da mãe. Quando criança inicia-se intuiti-
vamente a musicalização com os sons do 
cotidiano, com as canções de ninar, par-
lendas, acalantos entre outras variedades 
musicais, que proporcionam um melhor  
desenvolvimento da sensibilidade afe-
tiva e sensorial e da apreciação musical.

 
O objetivo deste artigo é o de verifi-

car como se dá a prática pedagógica da 
Música na Educação Infantil, particular-
mente das Canções. A seguir tratarei de 
alguns aspectos sobre a música como 
conceito, diversidade, elementos e as-
pectos significativos do desenvolvimen-
to da criança em relação a música, bem 
como sua influência na vida social, propi-
ciando um ambiente de alegria e entu-
siasmo através de parlendas, acalantos 
brincadeiras de roda e outras canções.

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

A música é constituída por vários ele-
mentos. Além de melodia, ritmo, harmo-
nia e outras possibilidades de organização 
do material sonoro, a música é também a 
criação de formas sonoras com base em 
som e silêncio. Segundo Brito (2003), espe-
cialista brasileira em música, som seria tudo 
aquilo que soa, que o ouvido aprende sob a 
forma de movimentos vibratórios. E silên-
cio, seria os sons que não se pode ouvir, ou 
seja, as vibrações que o nosso ouvido não 
percebe como uma onda sonora, podendo 
ser divido a um movimento muito lento, 
ou muito rápido. Tudo vibra, em constan-
te movimento, mas nem toda vibração os 
ouvidos conseguem transformar em som.

 
Um ponto relevante que Brito 

(2003) destaca são os limites da es-
cuta que a cultura impõem, ou seja, 
o que escutamos tem relação dire-
ta com os sons que envolvem o entor-
no, sejam esses sons musicais ou não. 

 
Som e silêncio são opostos complemen-

tares, fazendo parte juntamente de uma 
única coisa. Assim, som e silêncio trans-
mitem informações e significados, como 
por exemplo, os sons da natureza, dos an-
imais, das pessoas traduzem informações 
objetivas, gerando, também, sensações, 
emoções, e reações subjetivas. Tudo no 
universo vibra em frequências diferentes 
quer o ser humano percebe e identifica 
atribuindo-lhes sentidos e significados.

 
Faz parte da história do ser huma-

no a sensibilidade de perceber e rela-
cionar-se com e por meio de sons. Os 
homens reconhecem inúmeras quan-
tidades de informações sonoras, que 
com o passar do tempo e de uma cultu-
ra para a outra mudam (BRITO, 2003 ).
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Para jeandot (1997) o conceito de 
música varia de uma cultura para a 
outra e mesmo sendo uma lingua-
gem universal, tem seus muitos diale-
tos, pois cada povo tem uma maneira 
de tocar, cantar, de organizar os sons.

 
A música por estar ligada diretamente 

com as emoções, constituiu uma lingua-
gem privilegiada, através da qual os seres 
humanos comunicam-se, e por vezes vão 
mais além, tentando dialogar com o Cosmo. 
Para a autora um exemplo seria a teoria de 
Pitágoras, que diz que cada planeta, mov-
endo-se no espaço, emitia um determina-
do som, onde cada som corresponderia a 
uma nota, e todas elas, em conjunto, for-
mariam uma escala, gerando a música das 
esferas, que refletiria a ordem do universo.

 
Com o passar do tempo, o homem, aos 

poucos aprendeu a selecionar os sons 
agradáveis, da maneira preparada, da pela 
esticada, da corda vibrando, aprendeu, as-
sim, a tocar segundo ritmos compatíveis 
com os que caracterizam sua natureza. 
Na contemporaneidade, é capaz de pro-
gramar músicas mais rápidas ou mais 
lentas, que são executadas pelos instru-
mentos eletrônicos (JEANDOT, 1997).

 
Também para BRITO (2003), a diversi-

dade musical é a expressão sonora que 
reflete o modo de perceber, pensar e sen-
tir das pessoas, comunidades e cultur-
as em processo sócio-histórico. Por isso, 
a autora ressalta que além de conhecer 
e preservar as próprias tradições music-
ais permite, em sua diversidade e rique-
za, o indivíduo se conhecer e conhecer 
o outro, mesmo próximo ou distante. 

 
Hentschke e Del Bem (2003) relatam 

que os elementos presentes na músi-
ca são: altura, duração, timbre  e inten-
sidade, considerados matéria prima da 
música. A música, como discurso sonoro, 
envolve outras dimensões e é impor-
tante ter consciência de que, para en-
sinar música, precisamos ter claro o que 
entendemos como sendo música, precis-

amos definir quais são os elementos ou 
dimensões que a constituem e quais são 
as formas de vivenciá-la. Com base nessas 
definições, começamos a delimitar quais 
conteúdos, num sentido amplo, ocuparão 
o tempo e o espaço das aulas de música.

 
As autoras citam em seu livro que para 

o educador musical Keith Swanwinck, por 
exemplo, para transformar os sons em 
música precisa-se, primeiro, fazer uma 
seleção dos sons que serão utilizados; de-
pois, deve-se estabelecer relações entre 
sons; finalmente, precisa-se ter a intenção 
de fazer música com os sons selecionados. 
A sirene do carro do corpo de bombeiros 
emite sons que foram selecionados e or-
ganizados, mas não são considerados, 
músicas. É a intenção de fazer ou de ou-
vir música permite diferenciar sons que 
constituem música que não constituem.

 
As autoras Hentscke e Del Bem (2003) 

mencionam que Swanwick apresenta um 
modelo que procura definir quais são as 
dimensões que constituem a música e 
fazem com que reconheçamos algo so-
noro como sendo ou não algo musical. Ao 
investigar a natureza da experiência e do 
conhecimento musical, o autor reconhece 
dois então: primeiros deles refere-se à 
relação pessoal do indivíduo com a músi-
ca, uma experiência particular, muitas 
vezes incomunicável, que pode variar em 
função das características de cada pes-
soa. Mas como Swanwick argumento que 
o conhecimento musical não é algo exclu-
sivamente individual propõe um segundo 
estrato em que aspectos de experiências 
individuais podem ser compartilhadas, 
umas dimensões intersubjetivas, e é nela 
que o autor concentra suas investigações.

 
Quando vivenciamos música, seja ou-

vindo, tocando um instrumento, cantando, 
compondo ou improvisando, prestamos 
atenção ou nos relacionamentos com as 
qualidades do som em si (forte, leve, rápido, 
lento, o timbre da voz ou do instrumento), 
com a forma pela qual os sons são manip-
ulados, com o controle seguro das vozes e 
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instrumentos. A essa dimensão Swanwick 
dá o nome de materiais: a matéria sonora 
que constituiu a música e suas qualidades 
específicas. Pode-se atentar ainda para 
o caráter expressivo da música, para sua 
identidade expressiva, seja ela leve, alegre 
ou triste. Essa é a dimensão de expressão. 
Finalmente, podemos prestar atenção no 
modo como os sons são organizados no 
tempo, como os vários gestos musicais se 
relacionaram, se desenvolvem ou se con-
trastam, definindo um sentido de direção, 
a estrutura da música em termos de fra-
ses, períodos e partes. Esses aspectos 
constituem um ponto de partida para se 
definir os elementos musicais ou, mais es-
pecificamente, os elementos sonoros mu-
sicais a serem contemplados nos plane-
jamentos e desenvolvidos nas aulas. 

 
De acordo com Brito (2003), o en-

volvimento dos bebês e das crianças 
com a música acontece com a fase in-
tra-uterina visto que eles já convivem 
com sons provenientes do corpo da 
mãe, como por exemplo: o sangue que 
fui  nas veias, a respiração, os movimen-
tos intestinais e a própria voz da mãe.
 

A musicalização na criança começa in-
tuitivamente, com os sons cotidianos, 
as canções de ninar, de roda, parlendas, 
entre outras. Encantados com o que ou-
vem, os bebês tentam imitar e respond-
er, criando momentos significativos no 
desenvolvimento afetivo e cognitivo, re-
sponsáveis pela criação de vínculos tanto 
com os adultos quando com a música. E é 
por meio destas interações que os bebês 
constroem um repertório que lhes per-
mite iniciar uma forma de comunicação 
por meio de sons. A música começa a 
fazer sentido para a criança, através de 
brincadeiras e a partir dessas experiên-
cias ela passa a ter interesse, também em 
produzir instrumentos e inventar e imitar 
melodias conhecidas. O modo como às 
crianças percebem, aprendem e se rel-
acionam com os sons revela como elas 
percebem, apreendem e se relacionam 
com o mundo que explora a cada dia.

 Quando os bebês emitem sons 
vocais em movimentos longos ou cur-
tos, baixos ou altos eles não buscam 
uma afinação certa com o repertório 
dos sons, mas eles exploram grandes 
quantidades de sons vocais, prepa-
rando-se para o seu exercício de fala.

 
As crianças gostam de acompanhar 

as músicas com movimentos do corpo, 
como palmas, sapateados e é a partir 
dessa relação entre o gesto e o som que 
a criança ouvindo, imitando ou dançan-
do, constrói seu conhecimento sobre a 
música. Ao entrar em contato com os 
objetos, ela começa a interagir com o 
mundo sonoro, qualquer objeto que faz 
ruído é capaz de prender sua atenção.

 
 Segundo Jeandot (1997), é interes-

sante ainda observar a grande influência 
que a música exerce sobre a criança at-
ravés dos jogos ritmados, muito presente 
nos primeiros anos de vida.Trabalhan-
do e incentivando o uso deste torna-se 
claro que a música auxilia a desenvolv-
er sua sensibilidade afetiva e sensorial.

 
Sendo a música também uma lingua-

gem, deve-se trabalhar com a criança o 
mesmo processo de desenvolvimento 
adotado ao da linguagem falada, ou seja, 
dialogar-se com a criança por meio da 
linguagem musical, explorando os uni-
versos musicais pertencentes à criança, 
incentivando–a se comunicar com as ativ-
idades relacionadas com a descoberta e a 
criação de novas formas de comunicação 
e expressão pela música, onde a criança 
repete sons, percebe, descobre, escuta e 
adquire seu conhecimento sobre a música.

 
Sendo a música também uma lingua-

gem, deve-se trabalhar com a criança o 
mesmo processo de desenvolvimento 
adotado ao da linguagem falada, ou seja, 
dialogar-se com a criança, incentivan-
do–a se comunicar com atividades rel-
acionadas com a descoberta e a criação 
de novas formas de comunicação e ex-
pressão pela música, onde a criança 
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repete sons, percebe, descobre, escuta e 
adquire seu conhecimento sobre a música.

 
O elemento essencial da música é o ritmo, 

ele que determina seu movimento sua pal-
pitação, definindo o contraste entre o som 
e o silêncio. Como a autora nos revela que:

A criança possui essa noção instintiva 
de ritmo, mas a princípio não tem con-
trole sobre ele, devido à falta de matu-
ração de seu sistema nervoso, que im-
pede de estabelecer as coordenações 
neuromusculares necessárias. Isso explica 
os numerosos e pacientes exercícios aos 
quais a criancinhas se entrega. Ela brinca 
com sons e movimentos cadenciados, da 
mesma forma como brinca com formas e 
cores. Cria fantasia e sente necessidade 
de extravasar seus pensamentos e sen-
timentos por meio de formas concretas. 
Os jogos sensório-motores que realiza 
constituem esforços de organização da 
inteligência, através dos quais constitu-
irá seu conhecimento a respeito  das for-
mas, dos sons, dos movimentos, do tem-
po e do espaço (JEANDOT, 1997, P. 26).

A harmonia, a magia e o ritmo propor-
cionam um efeito de grande importân-
cia no desenvolvimento infantil e no 
relacionamento social, portanto quan-
do a criança tem o contato com a músi-
ca expõe seus sentimentos e é incen-
tivada em sua criatividade e interage 
com o outro, trabalhando no coletivo.

 
A música oferece à criança uma vida 

mais ativa culturalmente, intelectu-
al e fisicamente, em que se expressa 
de maneira criativa, pois a música pos-
sibilita o estímulo de área do cérebro 
que favorece no seu desenvolvimento 
de outras linguagem (JEANDOT, 1997)

 

A autora Joly (2003) cita o pesquisa-
dor Vikart, que há uma década realizou 
estudos comparativos envolvendo dois 
grupos de crianças com idade pré-esco-
lar, durante um ano, no qual um dos gru-
pos foi exposto a um grande número de 
canções folclóricas, revelando assim a 
existência de uma relação estreita entre 
o desenvolvimento musical e o desen-
volvimento intelectual  dos indivíduos, 
pois o grupo ao qual  foi exposto a uma 
grande número de canções  demonstrou 
um desenvolvimento melhor no que diz 
respeito à imaginação. O desenvolvimen-
to musical está ainda relacionado com 
outros processos de cognição, tais como 
o desenvolvimento da memória, da imag-
inação, da comunicação verbal e corporal.

 
 Para Joly (2003), existem impor-

tantes razões para que a educação musical 
seja inserida no currículo escolar, razões 
como a de proporcionar o desenvolvimen-
to cognitivo e afetivo, psicomotor, social e 
cultural e de desenvolver a comunicação 
não-verbal. As crianças são sempre apren-
dizes por inteiros, elas aprendem em pou-
co de cada coisa cada vez quando estímu-
ladas. Assim como as crianças aprendem 
os sons oriundos da linguagem, elas têm 
a facilidade de aprender os sons musicais.

   
A música na educação é um dos mei-

os mais eficazes de se atingir as crianças 
e jovens, influenciando diretamente na 
vida moral, social e espiritual, criando 
um ambiente de alegria, disciplina e en-
tusiasmo fundamental em todas as ativ-
idades escolares. A música, como arte, 
agindo na emoções, também ajuda no 
desenvolvimento da estrutura da per-
sonalidade do indivíduo ( Jannelli, 1971).

 
O grande valor na música na esco-

la está no fato de ser solicitada natural-
mente pelas crianças, pois estas gostam 
de cantar, tocar, marcar ritmos, seja com 
os pés, mãos. Dedos ou lápis. É exata-
mente por meio deste prazer musical que 
têm as crianças que é   possível inter-
essá-las não somente na atividade na ativ-
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idade musical como forma de expressão, 
mas também na aprendizagem musical 
de aquisição de conhecimentos básicos.

 
Um outro aspecto da música, segun-

do a mesma autora é o de reequilibrar a 
harmonia do indivíduo, pois os organis-
mos jovens trazem, em si, uma energia 
em demasia, portanto a música, por meio 
de suas partes constituintes, o ritmo, or-
dena e disciplina  a motricidade exagera-
da das crianças, deste modo, cantando, 
tocando e ritmando a descarga, tanto 
física, quanto emotiva; estas são canali-
zadas, acalmando assim a agitação exag-
erada presente nos organismos jovens.

 
A escola, com a prática da música, 

oferece a todos os alunos oportunidades de 
se manifestar sob as mais diversas formas 
de expressão está tão necessária quanto 
o falar, escrever ou desenhar, A música é 
o meio mais estimulador para que as cri-
anças atinjam as finalidades educacionais 
da escola, por isto, o ensino da música com 
qualquer outra matéria do currículo, para 
a formação da personalidade dos sujeitos.

 
Jannibelli (1971) ressalta também que o 

ensino da música na escola tem diversas 
vantagens, como por exemplo, nas ativi-
dades musicais que ajudam o indivíduos 
a crescer física, mental e emocional, além 
de ajudar também o desenvolvimento 
moral, intelectual e sensorial. A música 
opera nas emoções, desenvolvimento e 
sensibilidade, no sentido prazer-despraz-
er. Por isso, a música é considerada tão 
importante na educação escolar, pois 
ajuda no amadurecimento das crianças.

 

A autora também relata que a música 
pode ser considerada como uma forma 
de linguagem, ou seja, seria a expressão 
de idéias e sentimentos, assim, surgindo 
às criações musicais, livres ou seguindo 
normas consagradas pela cultura, poden-
do ser realizadas não somente através da 
composição, escrita musical, mas também 

pelo fazer musical, isto é, emitindo sons 
musicais, Pois principalmente na Edu-
cação Infantil, as composições, antes de 
tudo, se traduzem no cantar, tocar, ritmar.

  
Segundo a autora a melhor maneira 

de estimular o interesse da criança pela 
música é por meio do jogo e da ação 
com base na atividade rítmica, como 
por exemplo: o canto, a percussão rítmi-
ca, apreciação comentada, a composição 
musical e a criação e aprendizagem in-
strumental, por este motivo, nem sem-
pre a apreciação passiva é a melhor ma-
neira de aproximar as crianças da música.

Em paralelo com a ideia de Jannibel-
li (1971), Brito (2003) também acred-
ita que a linguagem musical avança a 
caminho de uma transformação con-
ceitual, mesmo que em passos len-
tos, devido à ausência de profissionais 
especializados em formação musical.

Brito (2003) também ressalta que além 
de promover o ser humano, a música deve 
ser entendida como uma linguagem cujo 
conhecimento se constrói, por meio de 
vivências e reflexão  orientadas e não 
mais como era antigamente, entendida 
como algo pronto, precisando somente 
interpretá-la, em que somente “os tal-
entos naturais” poderiam desfrutar dos 
ensaios para apresentação em comemo-
ração diversas. Portanto, longe da antiga 
concepção, todos devem ter o direito de 
cantar, de tocar algum instrumento, ainda 
que não tenham um senso rítmico fluente 
e equilibrado, pois  é somente com a práti-
ca regular e orientada em contexto de re-
speito e valorização de cada aluno, que 
as competências musicais se desenvolver.

 
Para reforçar as ideias de Jannibelli 

(1971) e Britto (2003) o  Referencial Cur-
ricular Nacional para Educação Infantil 
– RCNEI – ( BRASIL, 1998), também res-
salta que mesmo que a música no con-
texto da Educação Infantil venha sendo 
repensada, muitas instituições encontram 
dificuldades para integrar a linguagem 
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musical ao contexto educacional, pois 
neste contexto a música é tratada como 
um produto pronto e não como uma lin-
guagem cujo o conhecimento se constrói.

  
Nesse documento, o trabalho com 

música na educação infantil deve ser con-
siderado um meio de expressão e forma 
de conhecimento acessível a todas as cri-
anças, inclusive aquelas que apresentam 
necessidades especiais, respeitando os 
seus níveis de desenvolvimento das cri-
anças em cada fase, bem com as diferenças 
socioculturais, pois a linguagem musical 
é fundamental para o desenvolvimento 
da expressão, do equilíbrio, da auto-esti-
ma e do autoconhecimento, além de ser 
um meio importante de integração social.

 
Segundo o Referencial Curricular Na-

cional da Educação Infantil, os objeti-
vos do trabalho da música com crianças  
de zero a três anos é o de possibilitar a 
estas  o desenvolvimento das capaci-
dades de descrição dos eventos so-
noros, das produções musicais, da re-
produção e também criação musical.

 
Buscando sempre difundir brincadei-

ra, imitação e interação da criança com a 
música que explora este universo de voz-
es, ruídos, sons e gestos corporais, e ma-
teriais sonoros, o professor deverá propor 
sempre  situações lúdicas e confortáveis 
para que a  crianças se relacione de for-
ma sutil e natural com todos e quais-
quer meio de produção artística musical.

 
Canções de ninar também sugerem a 

elas uma forma acolhedora a quase que 
maternal de se envolver com a música, o 
que possibilita um aproveitamento ainda 
mais favorável e respostas e apreciação e 
desenvolvimento auditivo, baseadas nes-
tas fases, nos movimentos e gestos repet-
itivos e nas canções que integram  de for-
ma simples o ritmo, a melodia e harmonia.

 

Com relação às crianças de quatro a 
seis anos, espera-se que o aprofundamen-
to musical se dê por meio da exploração e 
identificação dos possíveis elementos da 
música para melhor interagir e se relacio-
nar expressivamente com o mundo como 
um agente que é capaz de ampliar de ma-
neira própria suas diferentes formas de 
conhecimento musical. A distinção entre 
intensidade (forte ou fraco), altura (grave 
ou agudo), duração (curto ou longo) e tim-
bre (personalização do som) devem ser di-
recionados pelo professor sempre de for-
ma lúdicas e expressivas aproveitadas nos 
jogos, danças e improvisação musical, im-
portante que: ” ... todos os conteúdos se-
jam trabalhados em situações expressivas 
e significativas para as crianças, tendo-se 
cuidado fundamental de não tomá-las  como 
fins em si mesmo” (BRASIL, 1998, p.60).

 
A composição musical poderá ser 

atribuída aos alunos apresentando-lhes 
os diferentes  instrumentos e suas for-
mas de uso de acordo com a harmo-
nia a ser gerada contribuindo para que 
a criança obtenha também a noção de 
organização sonora dentro de sua pro-
dução tanto individual ou coletiva.

 
Para que esta prática se faça efetiva a 

criança deverá sentir, portanto, a que pon-
to foi capaz de chegar e avaliar até onde  
esta pode produzir seus conhecimentos 
com base em sua própria atuação no uni-
verso musical valorizando sempre tudo 
que adquiriu ao longo de sua prática e ex-
pressando-se em sua essência para com 
o universo que acerca (BRASIL, 1998).

 
No âmbito da apreciação musical, referente 

à audição e interação da criança com a música, 
as crianças de zero a três anos, inicialmente 
deverão ser propostas;  a apreciação e escuta 
de obras musicais variadas que estejam inter-
ligadas diretamente às atividades cotidianas 
para que as crianças relacione naturalmente 
seu desejo de apreciar e perceber a músi-
ca ao seu desejo de interagir com a mesma. 
Para isso são sugeridas canções que promo-
vam movimentos corporais simples e globais.
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  Para a construção ou fazer 
musical se realizem de forma efetiva são 
imprescindíveis que a criança de quatro 
anos  a seis anos de idade reconheça como 
se dá a expressão musical nos diferentes 
contextos musicais e quando e como pode 
aplicá-los. Alguns jogos, danças ou drama-
tização que envolva a improvisação musi-
cal soa também uma forma variável de se 
trabalhar com música  de forma lúdica  e 
complementar. Já com as crianças de até 
três anos estes jogos e brincadeira deverão 
ser sempre acompanhadas pelas cantigas 
e pelo ritmo, para que aos poucos ela pos-
sa perceber a música e assim explorá-la 
através do próprio corpo e materiais so-
noros que também poderão ser por elas 
confeccionados com ajuda da professora.

 
A produção desses materiais sonoros 

revela-se um importante instrumento 
de estímulo à pesquisa e imaginação in-
fantil,  já que além de muito rica esta ex-
periência de construir o próprio instru-
mento musical possibilita à criança ao 
desenvolvimento da percepção e a críti-
ca com relação produção e a dos demais.

 
Quantos às fontes sonoras, o documen-

to (BRASIL, 1998) apresenta formas bas-
tante eficazes, uma delas é a utilização do 
próprio corpo da criança, promovendo o 
conhecimento dos sons por ele produzi-
do bem como variações dos movimentos 
e coordenação motora. O uso de brin-
quedos populares como chocalhos, guizos 
e tambores também repercutem de ma-
neira positiva no conhecimento inicial 
da criança sobre a música. Instrumentos 
que imitam sons de animais ou até mes-
mo os da natureza podem ser usados em 
parcerias às histórias contadas em sala 
de aula, promovendo uma sonorização 
significativa que contribui para a apre-
ciação e estimulação auditiva da criança.
 

Quando pequenas, as crianças sen-
tem muita necessidade de tocar e bater 

em objetos, pouco se importando com 
a melodia ritmo ou com os tons. Nesta 
fase de zero a três anos o toque e a vi-
bração são muito significativos para a 
criança o que faz crescer ainda mais fas-
cínio destas sobre os tambores e pianos.

 
Já as crianças de quatro a seis anos há um 

interesse maior com a relação a melodia e 
combinação dos ritmos de suas produções 
por isso, aconselha-se a introdução aos 
poucos de instrumentos de corda (podendo 
ser ou não produzidos por eles) e de sopro.

 
Se faz necessário também, que o pro-

fessor disponha, além de uma variação de 
materiais sonoros, um rádio ou um grava-
dor para reproduzir a produção musical de 
seus aluno, pois, desta forma estes poderão 
apreciar de forma critica suas produções e 
perceber em quais momentos é que devem 
ser utilizados determinados instrumentos.

 
Para Brito (2003), o docente deve bus-

car dentro de si as marcas e lembranças 
da infância, no intuito de recuperar jo-
gos, brinquedos e canções presentes em 
seu brincar. Também deve pesquisar na 
sociedade e com pessoas mais antigas 
as tradições do brincar infantil, desen-
volvendo-as às nossas crianças, pois elas 
têm forte relevância em seu crescimento 
sadio e harmonioso, propiciando às cri-
anças a possibilidade de ver suas próprias 
culturas e modo de ser (BRITO, 2003).

Canto do povo
Todo dia o sol levanta

E a gente canta
Ao sol de todo dia

Fim da tarde a terra cora
E a gente chora

Porque finda a tarde
Quando a noite a lua mansa

E a gente dança
Venerando a noite

Madrugada, céu de estrelas
E a gente dorme

sonhando com elas.
                                                                            
(Caetano Veloso)
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Essa canção faz alusão ao caráter ritu-
al de magia que está presente na música 
e no canto. Remetem-nos a lembrança 
de trabalhadores que cantam ao pôr do 
sol, dançava nas noites enluaradas, ao 
pedirem chuva, festejando suas colheit-
as, na atualidade o trabalho, a música e 
danças fazem parte do folclore popular. 

 
Como já foi assinalado anteriormente 

neste trabalho, às canções, histórias, jo-
gos e danças auxiliam o amadurecimento 
social, emocional e cognitivo da criança. 
A música também é um meio de fazer a 
criança participar das atividades de grupo. 
De maneira geral, as atividades ligadas às 
artes propiciam oportunidades da aglom-
eração de crianças com diferentes níveis 
de desenvolvimento de habilidades es-
pecíficas. Realizar atividades dispondo as 
crianças em círculo proporciona oportuni-
dades de as crianças cantarem, tocarem 
pequenos instrumentos, ouvindo música, 
moverem-se e criarem juntas. É impor-
tante brincar e cantar com as crianças, pois 
isso eleva o nexo de afeto e prazer com 
grupos que se relacionam com a música.

 
Canção é um gênero musical que incor-

pora música e poesia. Ao cantarem repro-
duzem o que ouvem, e crescem em suas 
expressões musicais. No entanto, esta 
atividade deve ser realizada em ambiente 
próprio que tenha orientação e estímulo 
ao canto, à escuta e a interpretação. En-
tão cantar de forma mecânica, todo dia, 
toda hora, não é fazer músicas e se  as-
sim for também não estará desenvolven-
do meios para essa forma de expressão. 
Portanto o uso do canto, como praxe e 
para manter a ordem torna-se enfadon-
ho, repetitivo, mecânico e pouco musical.

 
A música une gesto, movimentos e ação, 

sendo também, preciso que a criança tenha 
a oportunidade para criar suas expressões, 
seus gestos, que olhe e imite as outras, com 
personalidade, ao ouvir com atenção, con-
centração, cooperação e espírito de união.

 

Enfatiza-se o contato com as canções 
infantis, com a música popular brasileira, 
música regional e de outros povos, para 
que além de cantar as canções que já vêm 
prontas, tenham estímulos para improvisar 
e criar. Na escolha do repertório, deve-se 
ter cuidado com a melodia, o ritmo, a letra 
e a extensão vocal, aproveitar o que as cri-
anças trazem de sua educação informal, e 
usar apenas as músicas cantadas na mídia, 
pois são menos indicadas para se trabalhar.

 
A música deve ser usada para se tra-

balhar na educação infantil pela riqueza 
de seus conteúdos que cantam as regiões 
e as tradições do nosso povo e de povos 
de outros países. Criada e aceita coletiva-
mente, a canção folclórica traduz ideia e 
sentimentos comuns de um povo ou um 
grupo e se transmite por tradição oral. 
Suas fontes são os fenômenos rituais ou 
lúdicos, tendo em seu repertório uma in-
finidade de ritmos e danças, folguedos e 
festas regionais; bumba meu boi, no Mara-
nhão; boi bumbá, no Pará; boi de mamão, 
em Santa Catarina; o maracatu, Pernam-
buco e no Ceará; reisados, congadas, jon-
go, moçambiques, pastoril, cavalo-marin-
ho; frevo, coco, samba, ciranda, maculelê, 
baião, enfim, um universo e significativo 
legítimo com suas características e sig-
nificações. Mediante meios de pesquisa, 
contato com grupos, cantando, dançando 
e representando, proporciona-se as cri-
anças espaçar o círculo cultural e musi-
cal, desde a primeira infância, na intenção 
de gerar valores próprios para se for-
mar a identidade cultural (BRITO, 2003).

 
Compreende-se o saber da criança, 

como as descoberta e as buscas entre 
elas, interando-se com o mundo des-
de muito cedo, respaldados pela ini-
ciativa materna, com os Acalantos 
e Brincos desde a mais tenra idade.

 
O Referencial Curricular Nacion-

al para a Educação Infantil valoriza as 
canções no saber da criança. Os jogos 
e brinquedos musicais da cultura in-
fantil incluem os acalantos (cantigas de 
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ninar); as parlendas (as mnemônicas e as 
parlendas propriamente ditas); as ron-
das (canções de roda) (BRASIL, 1998).

 
As canções, na educação infantil man-

têm forte ligação com o brincar. Em to-
das as culturas as crianças brincam com 
as canções. Jogos e brinquedos musicais 
são transmitidos por tradição  oral, nas so-
ciedades urbanas onde a força da cultura 
de massa é muito intensa, pois são fontes 
de vivência e desenvolvimento expressivo 
musical. Envolvendo o gosto, o movimen-
to, o canto, a dança e o faz de conta, esses 
jogos e brincadeira são expressão da infân-
cia. Brincar de roda, ciranda, pular corda, 
amarelinha, são maneiras de estabelecer 
contato consigo próprio e com o outro, de 
se sentir único e, ao mesmo tempo, parte  
de um grupo, e de trabalhar com as estru-
turas e formas musicais que se apresen-
tam em cada canção e em cada brinquedo. 

 
Os adultos cantam melodias curtas, 

cantigas de ninar, que são consideradas 
acalantos. Encantados com que ouvem os 
bebês tentam imitar e responder, criando 
momentos significativos no desenvolvi-
mento afetivo e cognitivo. (BRASIL, 1998).

 
Segundo Melo (1985) as cantigas 

de berço, juntamente com o embalo 
suave e acolhedor do bebê nos braços 
da mãe foi considerado sempre, em to-
dos os povos, como um primeiro gestos 
de solidariedade ao recém-nascido. A 
vida começa realmente, com o primeiro 
ninado da parteira, o acalanto inaugu-
ral, recebido sempre pelo  bebê com gri-
tos e protestos terríveis (MELO, 1985).

 
Essas canções estão presentes em toda 

culturas. Os acalantos são formas musicais 
da primeira fase da vida da criança. Canções 
entoadas por adultos na intenção de af-
astar e proteger as crianças de animais ou 
coisas estranhas que querem assustá-las. 
Estas canções de ninar estão constante-
mente em nosso meio, com a importante 
função de cantar e embalar o bebê, tentan-
do abrandá-lo e dar-lhe paz para que tenha 

um sono tranquilo. Canções com Nana, 
nenê; Boi da cara preta (BRITO, 2003).

 
Brito (2203) relata que, as parlendas são 

brincadeiras com ritmo e rima, sem músi-
ca, são fórmulas de escolha numa brinca-
deira. A iniciativa parte dos pais e adul-
tos. Parlendas vem de parar de tagarelar. 
É uma reunião de palavras com pouco ou 
nenhum objetivo e importância. É um pa-
lavreado bom de ler, falar e ouvir, ao lado 
do acalanto, as parlendas e os brincos 
são as primeiras canção cantaroladas aos 
pequenos. São folguedos rítmicos mus-
icais  que distraem e animam os bebês e 
as crianças, com objetivo que vão des-
de entreter, acalmar e divertir, até auxil-
iar a aprendizagem, exercitando dicção e 
a pronuncia correta das palavras difíceis.

 
São exemplos de parlendas: Um, dois, 

feijão com arroz; Dedo mindinho e outras  
que tem como objetivo fixar ou ensinar 
algo como números ou nomes. Barra man-
teiga; minha mãe; Ciranda são parlendas 
de escolher, que é o nome dado às rimas 
usadas para formar equipes nos jogos ou 
para escolher um chefe, oura outra es-
colha qualquer, durante as brincadeiras.

 
Os trava-línguas são parlendas carac-

terizadas por pronuncia difícil. É repetida 
de forma rápida ou varia vezes seguidas, 
provocando um problema de dicção ou 
paralisia da língua, que diverte os ouvintes, 
em prosa ou verso, de forma rápida, fale bem 
depressa, diga correndo repita três vezes.

 
Podem ser escritos e pesquisados, 

para criar uma coletânea de elemen-
tos do folclore, e passa a ser uma brin-
cadeira que agrada sempre e a todos.

 
Os brincos são cantados com gestos 

corporais, são brincadeiras com iniciativas 
das crianças como exemplo: Serra, serra, 
serrador. Este brinco é cantado com as cri-
anças de mãos dadas, de frente um para 
o outro, com movimentos de balanços 
para frente e para trás. Na brincadeira 
do Dedo mindinho mostram-se os cincos 
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dedos, começando pelo dedo mindinho 
que é o menor. São brincos que,  os adul-
tos realizam junto aos bebês e crianças.

  
As canções também acompanham as 

brincadeiras infantis, como as rondas ou 
brincadeiras de roda integram poesia, 
música e dança. No Brasil receberam in-
fluências de várias culturas, especialmente 
da  lusitana, da africana, da ameríndia, da 
espanhola e da francesa (BRASIL, 1998).

 
A base destas cantigas é o folclore nacio-

nal e heranças estrangeiras. São canções 
lúdicas que criam várias brincadeiras e 
danças que do ponto de vista pedagógico, 
exercitam o raciocínio, a memória, estimu-
lam o gosto pelo canto, pela poesia e pelo 
ritmo. Além disso, estas canções despertam  
a atenção, a imaginação e a percepção dos 
sentidos (audição, tato e visão). Ao provo-
car o olhar de frente com outra criança, o 
toque corporal e ir  ao centro da roda sen-
do visto por todos, permite que as crianças 
aprendam a desenvolvam a socialização e 
a autoconfiança. Amplia o sentido de or-
ganização coletiva, o rítmico com a música 
e o movimento corporal que ela inventa.

 
Lagarta pintada é um exemplo que 

veio de Portugal, e é brincada e cantada 
em vários estados brasileiros. As crianças 
formam uma roda com as mãos no chão 
e é a criança que comanda, vai cantando 
e tocando na mão de cada uma. Quando 
termina a música, a primeira que foi toca-
da, tira a mãe do chão e segura na orel-
ha da vizinha. Quando todas estiverem 
segurando uma na orelha da outra,  se 
levantam e rodam cantando sem soltar.

 
Escravos de Jô, folguedo tradicional 

brasileiro, é uma canção cantada e joga-
da usando pedras ou outro objeto. As 
crianças sentam no chão formam uma 
roda e o objetivo é passado de mão em 
mão, indo do lado direito para o esquer-
do. Elas criam movimentos corporais 
que acompanham o tempo da música.

 

Como já foi dito, a canção é o gêne-
ro que une música e poesia com todos 
os temas e assuntos, e pode ser canta-
da por todos, todavia, os professores 
sempre que possível devem selecionar 
um repertório voltado para as crianças.

  
Apontando variáveis  na utilização da 

música popular brasileira no trabalho 
musical com as crianças, por exemplo, a 
canção Maracangalha de Dorival Caym-
mi: por intermédio desta canção, pode-
se trabalhar o estímulo a imaginação e a 
dramatização: onde fica Maracangalha?, 
será que fica longe ou perto?, Quem será 
Anália,  Será que ele foi com ela ou foi 
só?. As crianças podem perguntar, inven-
tar, dramatizar, sonorizar, isto proporcio-
na o enriquecimento cognitivo pela inter-
pretação da canção. A canção, A noite no 
castelo de Hélio Ziskind também sugere o 
desenvolvimento e atividades de drama-
tização, sonorização e costuma envolver 
as crianças dando asas a sua imaginação. 
Outra canção infantil é a Minha Canção, 
que tem como compositores Henríquez, 
Bardotti e Chico Buarque, obra de extrema 
poesia e qualidade podendo integrar-se 
ao trabalho infantil de várias maneiras, 
trabalhando com as canções, dramatizan-
do a história, organizando vozes, pois as 
sílabas iniciais de cada estrofe é o nome 
da nota musical, de acordo com a esca-
la: dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. (BRITO, 2003).

 
 
As canções em que nomes próprios 

fazem parte têm uma enorme estima, pois 
se relaciona com a condição humana, esta-
belece uma aproximação afetiva e efetiva 
entre todos, auxiliando na construção da 
canção, as crianças não se esquecem de 
suas produções. Da perspectiva musical 
esta prática é vista desde o início como pos-
tura para criar, ter ideias e dar sugestões.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A música está presente nas mais diversas culturas e situações, faz parte da Educação, 
sendo fundamental para a formação dos futuros cidadãos que segundo Jannibelli (1971) 
educar pela música, contribui na formação e desenvolvimento do sujeito, por meio da 
ampliação e enriquecimento cultural, inteligente e vibração da sensibilidade musical.

A linguagem musical, por fazer parte da cultura e do cotidiano, contribui para que os bebês 
e crianças iniciem o processo de musicalização de forma intuitiva, desenvolvendo a afe-
tividade por meio de diversos tipos de canções que adultos cantam, construindo ao longo 
do crescimento, um repertório que lhes permitem uma forma de comunicação, um cresci-
mento, um repertório que lhes permitem uma forma de comunicação por meios de sons.

Na educação infantil, a música vem atendendo objetivos que não são apropri-
ados para a educação musical, pois, em muitos casos tem sido suporte para a for-
mação de hábitos, comportamentos, atitudes, promoção de eventos escolares, da-
tas comemorativas entre outros. Esses objetivos, considerados inapropriado, fazem 
com que as crianças conheçam a música de forma repetitiva e mecânica não deixan-
do alternativas para a realização de atividades de criação, de percepção e apreciação.

O trabalho com a música na Educação Infantil é um importante meio de ex-
pressão e forma de conhecimento acessível aos bebês, crianças e tam-
bém aquelas que apresentam necessidades especiais, além de desenvolv-
er o equilíbrio, a sensibilidade e a integração social, respeitando seus níveis 
de desenvolvimento bem como as diferenças socioculturais e interpessoais.
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MONTEIRO LOBATO: UM MESTRE FORA DA ESCOLA
RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de mostrar as marcas didáticas presentes na 
obra “A Chave do Tamanho” de Monteiro Lobato por dois aspectos principais: a visão de 
mundo das crianças e a realidade da época. Para isso falaremos um pouco da Litera-
tura Infantil incluindo a Literatura Infantil Brasileira e sua evolução, enfocando nos-
so autor Monteiro Lobato. Observamos aspectos relevantes da vida e obra de nos-
so autor e sua preocupação em criar uma literatura própria para crianças, por meio da 
qual elas pudessem não “só ler, mas morar nos livros”, como Monteiro Lobato afirmava.

Palavras-chave:  Literatura infantil; Monteiro Lobato; Didática.
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INTRODUÇÃO 
Monteiro Lobato, criador do Sítio do 

Picapau Amarelo e um dos pioneiros da 
Literatura Brasileira para crianças, foi 
um escritor muito popular com obras 
consagradas pela crítica, especialmente 
a saga do Sítio do Picapau Amarelo.

É um sítio onde tudo acontece e, en-
tre seus felizes habitantes, estão Emília, 
a boneca de pano que diz tudo o que 
lhe passa na cabeça; o Visconde de 
Sabugosa, o sábio de espiga de milho; 
Pedrinho e Narizinho, eternas crianças 
sempre abertas a tudo; Dona Benta, avó 
dos meninos, contadora de histórias 
que aceita a imaginação das crianças 
e admite as novidades que mudam 
o mundo; Tia Nastácia, a empregada 
que fez Emília e o Visconde, cheia de 
crendices e famosa por seus quitutes.

Nesse sítio, a fantasia e a realidade 
se misturam todo o tempo, desfilando 
figuras como: Saci, Peter Pan, o gato 
Félix, fadas, bruxas e anjos que se jun-
tam nas brincadeiras e gostosuras.

Os principais personagens são cri-
anças; portanto, o leitor aproxima-se 
e identifica-se com a obra e esse con-
junto de seres inteligentes e imag-
inários rompe os limites do espaço e 
do tempo, levando suas personagens 
a viverem as mais incríveis façanhas, 
imperando na maior parte do tempo 
o imaginário, a visão de mundo, a or-
dem das coisas próprias do univer-
so das crianças e não a dos adultos.

         
 Monteiro Lobato trata as crianças de 

maneira que elas possam aprender se-
gundo suas possibilidades, a literatura 
lobatiana está sintonizada com a visão 
de mundo das crianças, pois ele se 
preocupa com a realidade das crianças 
e as considera como realmente elas são.

 
A literatura de Lobato estava sem-

pre sintonizada com os acontecimen-
tos mais pungentes de sua época, com 

o universo infantil e com a realidade 
circundante; para evidenciar isso, es-
colhemos a obra “A Chave do Taman-
ho” para análise deste trabalho, pois 
nela estão presentes procedimentos 
didáticos. A propósito, convirá sublin-
har que Lobato nunca foi professor, 
ele corria por fora das regras didáti-
cas da escola, mas na sua literatura 
infantil, especialmente na obra escol-
hida “A Chave do Tamanho”, podemos 
verificar marcas didáticas presentes 
como: diálogos, exemplos e humor.

Essa obra mostra claramente a litera-
tura própria para crianças, de Lobato, e 
a vontade de “meter ideias no bestunto 
das crianças”, e para isso não dispensou 
sequer a tão criticada educação formal.

MONTEIRO LOBATO 

Literato e jornalista, José Bento 
Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, 
interior de São Paulo, a 18 de abril 
de 1882. Descendente de antigos fa-
zendeiros de café do Vale do Paraíba, 
cresceu na zona rural, interessando-se 
pelo homem e pelos problemas do 
campo. Essa vivência marcou a obra 
literária de Monteiro Lobato, que se 
afirmou como autor regionalista. Por 
isso, criticou a Semana de Arte Mod-
erna de 1922, como “estrangeirismo”.

A vida de Monteiro Lobato foi tam-
bém marcada por iniciativas edito-
riais e políticas. Em uma época em 
que os livros brasileiros eram edit-
ados em Paris ou Lisboa, Monteiro 
Lobato tornou-se também editor, 
passando a editar livros no Brasil.

As principais obras de Monteiro 
Lobato dedicadas à temática adul-
ta pertencem à fase regionalista: 
“Urupês” (1918), livro de estreia; “Ci-
dades mortas” “Ideias de Jeca Tatu” 
(ambos de 1919) e “Negrinha”(1920).
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No entanto, Monteiro Lobato adquiriu 
fama principalmente pela literatura infantil, 
pois se dedicou a um estilo de escrita com 
linguagem simples em que realidade e fan-
tasia estão lado a lado. Pode-se dizer que ele 
foi o precursor da literatura infantil no Brasil.

Ando com ideias de entrar por esse camin-
ho: livros para crianças. De escrever para 
marmanjos já me enjoei. Bichos sem graça. 
Mas para as crianças um livro é todo um 
mundo. Lembro-me de como vivi dentro de 
Robinson Crusoe do Laemmert. Ainda aca-
bo fazendo livros onde as nossas crianças 
possam morar. Não ler jogar fora; sim morar, 
como morei no Robinson e n’Os Filhos do 
Capitão Grant.( LOBATO, 1951, p.293)

O excerto acima refere-se à carta que 
Lobato enviou a seu amigo Rangel e 
demonstra claramente a vontade de nos-
so autor de criar uma literatura própria 
para crianças, onde elas pudessem morar 
e não simplesmente ler e jogar fora.

Nosso autor também confidenciou ao 
amigo Rangel que: “Ando com várias ide-
ias. Uma: vestir à nacional as velhas fábu-
las de Esopo e La Fontaine, tudo em prosa 
e verso mexendo nas moralidades. Coi-
sa para crianças” (LOBATO,1951. p.104).

Lobato preocupou-se em substitu-
ir as fábulas de Esopo e La Fontaine por 
uma literatura para as crianças brasileiras.

Quanto à vida política, após um perío-
do em Nova Iorque como adido comer-
cial do Brasil de 1927 a 1929, retor-
nou ao país consciente dos problemas 
do subdesenvolvimento econômico.

Daí, empenhou-se em campanhas 
pela exploração nacional do ferro e do 
petróleo, dedicando ao último a obra 
“O Escândalo do Petróleo” (1936).

No ano de 1948, o Brasil perdeu este 
grande talento que tanto contribuiu com 
o desenvolvimento de nossa literatura.

A LITERATURA INFANTIL

A história da Literatura Infantil é rel-
ativamente recente. Os primeiros livros 
para crianças foram produzidos ao final 
do século XVII e durante o século XVIII. 
Antes dessa época, não se escrevia 
para elas porque não existia a “infância” 
ou melhor, a infância era desconsid-
erada pelos adultos. Somente na Idade 
Moderna surge uma concepção de uma 
faixa etária diferente, com seus própri-
os interesses e necessidades, precisan-
do assim, de uma formação específica. 

  
Esta mudança surge a partir da 

emergência de uma nova e diferente es-
trutura familiar, centrada não somente 
nas relações de parentesco, mas num 
núcleo único, preocupando-se assim em 
assegurar a sua privacidade e estimular 
a afetividade entre seus integrantes.

  
Pode-se dizer que antes da formação 

desse modelo familiar, não havia con-
sideração especial para com a infância, 
pois esta faixa etária não era tida como 
um período diferente na vida do ser hu-
mano, a criança não tinha seu espaço. 

Segundo Lajolo e Zilberman (2006), 
existem diferentes concepções de in-
fância: primeiro vendo a criança como 
homúnculos: depois como um ser to-
talmente diferente do adulto. (...) “Fo-
mos acreditando sucessivamente 
que a criança é a tábula rasa onde 
se pode inscrever qualquer coisa.”

 
Neste período, a escola ficava en-

carregada de propagar e projetar 
esta imagem de infância: iniciar a cri-
ança na vida de adulto e assim pro-
tegê-las dos perigos do mundo 
exterior, negando assim o social e con-
siderando e introduzindo o normativo.

  
Nesse contexto, a literatura infantil, 

serviu de instrumento para a propa-
gação da norma em vigor, ou seja, 
transmitindo a “visão adulta de mun-
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do”. A escola e a literatura tiveram sua 
utilidade resgatada quando passaram a 
ser um espaço de reflexão através da 
liberdade sobre sua condição pessoal.

LITERATURA NO BRASIL: ENFO-
CANDO MONTEIRO LOBATO

De acordo com Zilberman (2005), 
os primeiros livros brasileiros des-
tinados ao público infantil aparece-
ram ao final do século XIX, de modo 
que a literatura infantil nacional con-
tabiliza mais de cem anos de história.

Conforme a autora, no começo, a lit-
eratura infantil se alimentava de obras 
destinadas a outros fins: aos leitores 
adultos, gerando as adaptações; aos 
ouvintes das narrativas transmitidas 
oralmente, que se convertem nos con-
tos para crianças; ou do público de out-
ros países, determinando nesse caso, 
traduções para a língua portuguesa.

Segundo Zilberman (2005), no 
Brasil do final do século XIX, a 
monarquia cheirava imobilismo, e 
o país estava progredindo, a popu-
lação aumentando, as diversidades 
culturais  e étnicas se exprimindo.

Um governante único, que reinava 
há mais de 50 anos, não correspondia 
mais a esses anseios, e acabou sen-
do deposto. De uma maneira pacífica, 
como se sabe; e a partir daí, nunca mais 
o país recorreu ao sistema monárquico.

A autora ainda acrescenta que houve 
a ascensão da classe média, que deseja-
va ver suas reivindicações serem aten-
didas: maior liberdade política, mel-
hores negócios; dinheiro mais acessível 
e novas oportunidades para edu-
cação. Essa classe média se respons-
abilizava pelas mudanças ocorridas 
no país, e, em nome dela, revoluções, 
avanços e retrocessos acontecem.

A autora ainda afirma que os primeiros 
livros para crianças se desenvolveram 
nesse contexto. E é nesse ponto que 
um novo mercado começa a aparecer, 
requerendo dos escritores a necessária 
prontidão para atendê-lo. O problema é 
que o país não tinha uma tradição para 
dar continuidade, pois ainda não se es-
creviam livros para crianças no Brasil. 
O jeito era traduzir obras estrangeiras, 
adaptar obras que originalmente  eram 
destinadas aos adultos, reciclar materi-
al escolar, já que os leitores que forma-
vam o crescente público eram alunos e 
estavam se habituando a utilizar livros 
didáticos, apelar para a tradição popular, 
histórias contadas por mães, amas-de-
leite, escravas, e ex-escravas que eram 
contadas em voz alta para as crianças.

Regina Zilberman acrescenta que 
essas soluções não eram original-
mente inventadas pelos brasileiros, é 
aí que se explicita a lei de Lavoiser, de 
que nada se cria tudo se transforma.

Ainda conforme a autora, na mesma 
época em que se inauguraram linhas 
editoriais brasileiras de textos para cri-
anças, encaminhadas pelos trabalhos 
de pioneiros como Carl Jansen e Figue-
iredo Pimentel, editavam-se também 
os primeiros livros didáticos. Cham-
avam-se, muitos deles, Seletas, An-
tologias ou Livros de Leitura, e eram 
adotados pelos professores, que os 
recomendaram aos alunos ou reprodu-
ziam, em voz alta, trechos deles para 
todo o grupo. Nem todas essas obras 
se restringiam à sala de aula, e alguns 
tornaram-se leitura favorita de nos-
sas tataravós. Um dos autores mais di-
fundidos foi Olavo Bilac (1865-1918), 
cujas poesias foram recitadas e mem-
orizadas por várias gerações. Alguns 
poemas estão cheios de civismo, como 
“A Pátria”, que convoca os leitores ao 
brio nacionalista, dizendo, na abertura:

“Ama, com fé e orgulho, a terra em 
que nasceste!
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Criança! não verás nenhum, país 
como este!”

Olavo Bilac e Carl Jansen são os 
desbravadores da literatura infan-
til, sem eles, talvez, os livros na-
cionais demoraram a aparecer.

Mas é em 1921 que Monteiro Lo-
bato publicou o livro Narizinho Ar-
rebitado e assim deu início à ver-
dadeira literatura infantil brasileira.

Coelho afirma que:
Segundo COELHO, 1985.p.183, a 

literatura infantil praticamente não 
existia entre nós. Antes de Monteiro 
Lobato havia somente o conto com 
fundo folclórico. Nossos escritores ex-
traíam dos vetustos fabulários o tema 
e a moralidade das engenhosas narra-
tivas que vislumbraram e enternecer 
as crianças das antigas gerações, de-
sprezando, frequentemente, as lendas 
e tradições europeias o assunto de 
suas historietas. (...)Tais livros, quase 
sempre eram de autores franceses, 
traduzidos e publicados em Portu-
gal. Daí certa diferença de linguagem 
que muito atrapalhava os pequenos 
leitores. (COELHO,1985. p.183).

Assim, como diz nossa autora, antes 
de Lobato não existia literatura bra-
sileira adequada para nossas crianças; 
eram traduções com certas diferenças 
na linguagem, trazendo assim dificul-
dade de as crianças entenderem as 
histórias. A propósito, em Carta a Ran-
gel Lobato observava que,  “segundo 
LOBATO,1951, p.228 mando-te o Na-
rizinho escolar. Quero tua impressão de 
professor acostumado em lidar com cri-
anças. Experimente nalgumas, a ver se 
se interessam. Só procuro isso: interes-
se às crianças” (LOBATO,1951, p.228).

 

De acordo com Lajolo e Zilberman 
(2006) o livro Narizinho Arrebitado 
repetiu o sucesso de vendas do livro 
Saudade, de Tales de Andrade, sendo 
ao mesmo tempo, adotado nas esco-
las públicas do Estado de São Paulo. 

A partir de então, Lobato investiu 
progressivamente na literatura infan-
til, de um lado como autor, de outro 
como empresário, fundando editoras, 
como a Monteiro Lobato e Cia, depois a 
Companhia Editora Nacional e a Brasil-
iense, e publicando os próprios livros.

Lobato comenta em uma de suas 
cartas a Rangel: “Mando-te o Nariz-
inho colorido, formato álbum, e com 
ele uma revista que mostra minha 
penetração na Argentina.” Nosso au-
tor estava muito feliz com o suces-
so de Narizinho principalmente ag-
ora que estava produzido em cores.

Monteiro Lobato preocupou-se em 
criar uma literatura própria para cri-
anças, tanto que a linguagem de suas 
obras está livre de qualquer rebusca-
mento; ele conduz o leitor a desenvolv-
er conceitos próprios a respeito da re-
alidade, estimulando seu senso crítico, 
por meio dos problemas sociais, políti-
cos, econômicos e culturais demon-
strados nas falas dos personagens.

De acordo com Zilberman (2005), os 
principais agentes são crianças, como Pe-
drinho e Narizinho ou imitam o compor-
tamento delas como os bonecos Emília e 
Visconde de Sabugosa; com isso, o uni-
verso das personagens aproxima-se do 
leitor e permite identificação imediata.

A autora ainda diz que os person-
agens são seres inteligentes e indepen-
dentes, são livres para tomar iniciati-
vas, inventar ações originais e resolver 
problemas; abordam os adultos de igual 
para igual, mesmo diante da avó, Dona 
Benta, as crianças desconhecem lim-
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ites, embora aceitem os princípios que 
fundamentam a ação da velha senhora, 
sobretudo os que se referem à justiça, à 
ética e à fraternidade entre as pessoas.

No sítio do Picapau Amarelo, a 
voz judiciosa de Dona Benta vai se 
destacar nos serões; são feitas ver-
dadeiras assembleias onde predo-
mina a democracia e todos os pon-
tos de vista são demonstrados.

Dona Benta, sempre estava cer-
cada de livros, passava o tempo 
todo lendo, e, nos seus serões, al-
ternavam a leitura coletiva com os 
comentários da turminha do sítio.

Conforme Zilberman (2005), outro 
fator que garante a compreensão dos 
livros infantis de Monteiro Lobato é 
a unidade de lugar: o sítio do Picapau 
Amarelo está presente em todas elas.

O sítio do Picapau Amarelo constitui 
sempre o ponto de entrada de todas as 
narrativas – ou, pelo menos, daquelas 
cuja ação principal é desempenhada pe-
los netos de Dona Benta, como em Re-
inações de Narizinho, já  mencionado, O 
Saci (1921), O Picapau Amarelo(1939), 
A chave do tamanho(1942), entre out-
ros, por heróis provenientes do exterior 
e introduzidos pela voz da velha senho-
ra, como Peter Pan, D. Quixote, Hans 
Staden, ou as “aventuras didáticas” 
(Emília no país da gramática,de 1934, 
O poço do Visconde, de 1937, etc.).

Assim sendo, o sítio não é apenas o 
cenário onde ação pode transcorrer. Ele 
representa igualmente uma concepção a 
respeito do mundo e da sociedade, bem 
como uma tomada de posição a propósi-
to da criação de obras para infância. 
(LAJOLO, ZILBERMAN,2006, P.55,56).

De acordo com Zilberman (2005), o 
Sítio do Picapau Amarelo é um mundo 
independente autossuficiente, e esse é 
outro grande mérito de Monteiro Lobato.

A autora ainda acrescenta que o sí-
tio é um lugar ideal, porque é dirigi-
do por uma pessoa culta, inteligen-
te, bem-intencionada e competente. 
Democrata e liberal, escuta e acolhe 
as diversas opiniões, mesmo sendo di-
vergentes e opta pela solução prática.

O sítio está sempre aberto a todos, 
sem discriminação, constituindo-se 
em uma espécie de paraíso, mas um 
paraíso especial: pois não existe dono, 
não tem o poder autoritário. Até apa-
recem alguns vilões, mas eles nunca 
levam a melhor; por último, o sítio é 
brasileiro, como se fosse uma repre-
sentação idealizada de nossa pátria.

Na obra A Chave do Tamanho Mon-
teiro, Lobato fez do Brasil o coração 
do mundo, capaz de propor alternati-
vas a problemas do mundo inteiro, fa-
zendo do sítio um exemplo para todos.

Em uma carta para seu amigo Ran-
gel, Monteiro Lobato questiona: “Diz o 
Neves que você gostou d’A Chave do 
Tamanho. Isso me deu prazer. A Chave 
é filosofia que gente burra não entende. 
É demonstração pitoresca da relativi-
dade das coisas”. (LOBATO,1951,340)

Lobato se refere de forma pitoresca, 
ou seja, engraçada e ao mesmo tempo 
cheia de imaginação, à teoria da relativ-
idade das coisas, ou seja, o princípio de 
que há uma harmonia lógica na organi-
zação do mundo, que nos obriga a tomá-
la como natural e definitiva. Quando 
se quebra um dos pólos dessa relação 
(o tamanho, por exemplo) tudo o mais 
procura se adaptar a essa nova ordem, 
prescrevendo princípios, alterando hábi-
tos, pervertendo poderes, exatamente 
como acontece na Chave do Tamanho.
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Afinal, conforme disse Lobato em uma 
das cartas a seu amigo Rangel “Ando 
com ideias de entrar por esse caminho: 
livros para crianças. De escrever para 
marmanjos já me enjoei. Bichos sem 
graça. Mas para crianças, um livro é todo 
um mundo”. (LOBATO,1951, p.293).

Assim, como diz o nosso autor, ele 
criou uma literatura própria para cri-
anças, com propósito de levar as cri-
anças à realidade e, ao mesmo tempo  
à fantasia, através do livro, ou seja, 
ao fazer da  literatura para crianças 
uma forte experiência do mundo  e 
um ambiente de expansão de suas 
emoções,  as crianças não só iriam 
querer ler mas morar  em seus livros.

AS MARCAS DIDÁTICAS  
PRESENTES NA OBRA:  
A CHAVE DO TAMANHO

Antes da análise faremos um breve 
resumo da obra: A obra a Chave do 
Tamanho começa com Dona Benta 
e os personagens do sítio horroriza-
dos com a Segunda Guerra Mundial.

Então a destemida Emília, às escon-
didas resolve acabar com a guerra, 
e decide usar o pó do pirlimpimpim 
que o Visconde tinha preparado, 
para fazer uma viagem até a Casa das 
Chaves e abaixar a chave da guerra.

Bastaria girar a chave para baixo, e 
os horrores da guerra terminariam para 
sempre, então Emília aspirou o pó de 
pirlimpimpim, e encontrou a tal casa 
enorme, em cuja fachada se liam, em 
letras luminosas: CASA DAS CHAVES! 
Mas havia um problema: a chaves não 
tinham nome, como saber qual seria a 
da guerra? Emília então decide abaix-
ar qualquer uma e usar a intuição, mira 
certeiro uma das chaves e a alcança, 
virando-a para baixo. Mas algo saiu er-
rado, aquela não era a chave da guerra 

coisa nenhuma, aquela era a chave do 
tamanho! Num piscar de olhos, todos 
os exércitos em luta, todos os reis e 
presidentes, todos os generais e padres 
e ministros, todos os seres humanos 
ficaram do tamanho de formigas, ou 
menores. Mas só os seres humanos 
encolheram, de modo que o Visconde 
(que não é homem, é sabugo) passou 
a ser o maior entre os seres pensantes 
da face da Terra, em seus quarenta 
centímetros de altura. E como Emília 
sempre exerceu um verdadeiro autori-
tarismo sobre o sabugo, fez dele uma 
espécie de plataforma para suas mov-
imentações, indo morar na cartola do 
Visconde, nomeando-se a si mesma a 
“grande” líder da humanidade pequer-
rucha, que a menina estava muito orgul-
hosa de ter virado a chave do tamanho.

Instalou-se, no Sítio como em to-
dos os lugares, a maior polêmica, hav-
endo aqueles que queriam a volta ao 
tamanho original, e os que se sentiam 
até bastante bem de tamanho reduzi-
do, por sinal alguns dos mais inteligen-
tes e esclarecidos, por razões de ordem 
econômica e ambiental – a carne de 
minhoca defumada, por exemplo, mos-
trou-se excelente comida, e de reserva 
praticamente infindável. Mas havia as 
baratas. Então Emília, como num ato 
governamental de larga pompa, decide 
empreender uma viagem por vários 
países como: Alemanha, Japão, Esta-
dos Unidos entre outros, para consultar 
a humanidade sobre a polêmica. Se a 
maioria quisesse, os humanos voltari-
am à era “tamanha”, mas que não vies-
sem depois botar a culpa em Emília, 
ela também achava a redução de ta-
manho das pessoas uma verdadeira 
benção. Pois Emília e o Visconde par-
tem pelo mundo para encontrar, entre 
muitas outras coisas e pessoas, um Ad-
olf Hitler ridículo, minúsculo, apavora-
do, nu, mais indefeso que qualquer 
ancião de Varsóvia, mais indefeso até 
que as crianças presas em Auschwitz. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

343

Por fim, Emília e Visconde voltam 
ao sítio e fazem um plebiscito, onde 
a maioria votou pela volta do taman-
ho e Emília teve que voltar a Casa das 
Chaves para erguer a chave do taman-
ho e assim, voltar a vida como era antes.

  
Agora, nós iremos mostrar as marcas 

didáticas presentes na obra a “A Chave 
do Tamanho” como os diálogos, as ex-
periências de vida e o humor, ou seja, 
evidencia-las de acordo com as sinto-
nias que nos propusemos observar: A 
visão de mundo das crianças e assuntos 
circundantes da época como a guerra. 

Iniciemos por um episódio da 
Chave do Tamanho que evidencia 
como se davam cotidianamente, as 
relações entre os personagens do sítio:

 O pôr-do-sol de hoje é de trombeta 
– disse Emília, com as mãos na cintura, 
de pezinha sobre o batente da porteira 
onde, naquela tarde, depois do passeio 
pela floresta, o pessoal de Dona Benta 
havia parado. Eles nunca perdiam en-
sejo de aproveitar os espetáculos da 
natureza. Nas chuvas fortes, Narizinho 
ficava de nariz colado à janela, vendo 
chover. Se ventava, Pedrinho corria à 
varanda com o binóculo para espiar a 
dança das folhas secas “quero ver se tem 
saci dentro”. E o Visconde dava as ex-
plicações científicas de todas as coisas.

  
O pôr-do-sol daquele dia estava 

realmente lindo. Era um pôr-do-sol 
de trombeta. Por quê? Porque Emília 
tinha inventado que em certos dias 
de o Sol “tocava trombeta a fim de 
reunir todos os vermelhos e ouros 
do mundo para a festa do ocaso”. Di-
ante dum pôr-do-sol de trombeta nin-
guém tinha ânimo de falar, porque 
tudo quanto dissesse saía bobagem. 
Mas Dona Benta não se conteve.

  -Que maravilhoso fenômeno é o 
pôr-do-sol! – disse ela.

  Emília deu um pisco para o 
Visconde por causa daquele 
“fenômeno”, e resolveu encrencar.

  
Por que é que se diz pôr-do-sol, 

Dona Benta? – perguntou com o 
seu célebre ar de anjo de inocência. 
– Que é que o Sol põe? Algum ovo?

Dona Benta percebeu que aqui-
lo era uma pergunta-armadilha, das 
que forçaram certa resposta e prepa-
ravam o terreno para o famoso “en-
tão” da Emília. (LOBATO, 1977, p.7)

No trecho acima, podemos notar os 
personagens do sítio dialogando, de 
forma que percebemos, pela conversa 
entre eles, que o diálogo é uma das es-
tratégias para que Lobato pudesse en-
sinar o que quisesse para as crianças; e 
é também o momento em que os per-
sonagens podem expor seus pontos de 
vista, mesmo sendo divergentes. Ain-
da tratando das marcas didáticas do 
nosso autor, temos o trecho a seguir:

  
Emília contou tudo- a sua viagem 

à Casa das Chaves, a puxada para 
baixo da chave do “apequenamento”.

  
O Visconde horrorizou-se.
   Será possível? Então foi você, Emília, 

a causadora do tremendo desastre 
que vitimou a “humanidade clássica”?   

   
Fui eu, sim, mas não foi por querer. 

Eu queria apenas descobrir a chave 
da guerra, só isso. Mas as chaves não 
tinham letreiro. Resolvi então ir mex-
endo em todas até acertar. A primei-
ra que peguei era a chave do taman-
ho- quem primeiro ficou sem tamanho 
fui eu. E como perdi o tamanho, não 
pude erguer de novo aquela chave- 
e pronto. (LOBATO,1977, p.68).
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Dessa forma, Monteiro Lobato utili-
za-se da visão de mundo das crianças 
e da realidade circundante e, por meio 
de diálogos e experiências de vida   
mostra o que cada personagem tem 
em seu “pensamento”; tudo com a in-
tenção de ensinar. Podemos dizer que 
Lobato foi um mestre fora da escola, 
ou seja, o nosso autor ensina de forma 
não consagrada pelos cânones esco-
lares, centrados na Didática e na Ped-
agogia (em particular de seu tempo).

Desta forma, não há lições ministra-
das, porém de forma totalmente in-
formal, sem exercícios de fixação, sem 
avaliações, sem ênfase teórica, entre 
outras estratégias da educação formal, 
o nosso autor faz de sua literatura um 
espaço pedagógico muito próprio e car-
acterístico de sua concepção educativa.

Em outro segmento da narra-
tiva dá A Chave do Tamanho, en-
contramos outras “marcas” de 
sua peculiaridade pedagógica.

 Juquinha assoprou – e parece que 
deu certo, porque Emília não se lem-
brou mais do olho. Só pensou em ir 
puxando uma por uma as fibras do al-
godão para enrolá-las em redor do 
corpo. Em poucos minutos transfor-
mou-se num verdadeiro casulo. De-
pois ajudou Juquinha a fazer o mesmo.

  - Que ótimo! – exclamou. – Estamos 
quentinhos aqui dentro, e tão bem dis-
farçados em chumaço que bicho nenhum 
irá preocupar-se conosco. Um gato nos 
vê e nem liga.  “É algodão”, pensá-la com 
seus bigodes. Um pinto nos vê e passa 
largo. Um tico-tico nos vê e vai saindo.

 Mas o primeiro beija-flor que en-
contrarmos nos leva no bico – lembrou 
Juquinha. – Já vi lá no jardim. É com pági-
nas e algodões que eles fazem os ninhos.

 

Emília desfiou mais um chumaço 
de fibras para Candoca e pronto. Po-
diam voltar. (LOBATO,1977, p.49).

    
Através do trecho acima transcrito, 

nota-se que Lobato nos ensina brincan-
do de faz-de-conta; sem grandes com-
promissos pedagógicos, percebemos 
que o autor faz isso de forma elegante, 
sem desprezar o diálogo, a troca de ex-
periências, o discurso informal, familiar, 
sempre com uma “pitadinha” de fanta-
sia.Com essa “pitadinha” de fantasia ele 
facilita o aprendizado, pois as crianças 
aprendem brincando. Podemos eviden-
ciar tais marcas também no trecho abaixo:

Emília demorou na resposta. Estava 
pensando. Isso de falar a verdade nem 
sempre dá certo. Muitas vezes a coi-
sa boa é a mentira. “Se a mentira fiz-
er menos mal do que a verdade, viva 
a mentira!” Era uma das ideias emilia-
nas. “Os adultos não querem que as 
crianças mintam, e, no entanto, pas-
sam a vida mentindo de todas as ma-
neiras – para o bem. Há a mentira para 
o bem, que é boa; e há a mentira para 
o mal, que é ruim. Logo, isso de men-
tira depende. Se é para o bem, viva a 
mentira! Se é para o mal, morra a men-
tira! E se a verdade é para o bem, viva 
a verdade! Mas se á para o mal, mor-
ra a verdade! (LOBATO,1977, p.40). 

Neste trecho, Lobato dá ênfase 
à visão de mundo das crianças at-
ravés da personagem Emília, mostran-
do a diferença entre verdade e men-
tira no aspecto adulto e infantil.

Que mundo este, Santo Deus! – mur-
murou, muito atenta a tudo quanto se 
passava em redor. – É o tal “mundo bi-
ológico” de que tanto o Visconde fala-
va, bem diferente do “mundo humano”. 
Diz ele que aqui quem governa não é 
nenhum governo com soldados, juízes e 
cadeias. Quem governa é uma invisível 
lei natural. E que lei natural é essa? Sim-
plesmente a Lei de Quem Pode Mais. 
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Ninguém neste mundinho procura sa-
ber se o outro tem ou não razão. Não 
existe a palavra justiça. Emília olhava 
em redor e ia compreendendo o mundo 
novo em que tinha de viver. À esquerda 
viu uma aranha sugando um mosqui-
to preso em sua teia invisível. À direita 
um bando de formigas atracadas a uma 
pobre minhoca, que se debatia como 
um “s” vivo. Um filhote de louva-a-de-
us estava fingindo que rezava, de mãos 
postas, mas na realidade aquilo não era 
reza e sim um bote armado contra uma 
presa qualquer. (LOBATO,1977, p.26).

Nesta citação Lobato demonstra 
a realidade circundante e também a 
visão de mundo das crianças, por meio 
da exposição de pensamentos da per-
sonagem Emília, que descobre que 
o mundo real e os acontecimentos 
daquele momento, são dominados pela 
injustiça, ou seja, a “Lei de Quem Pode 
Mais”. Aqui, temos, a partir de exemplos 
de acontecimentos inevitáveis da na-
tureza, uma comparação com o mundo 
real e os acontecimentos mais impor-
tantes do momento, ou seja, a 2º Guer-
ra Mundial. Agora iremos destacar no 
trecho abaixo o humor de nosso autor: 

Juquinha quer saber para onde os 
pais foram. Se eu disser a verdade ele se 
desespera, chora e fica uma “inutilidade 
de olho vermelho e ranho no nariz” atrás 
de mim. Logo, não devo conta a ver-
dade. Poderei inventar uma mentirinha 
benéfica. Dizer, por exemplo, uma coi-
sa que ele não compreenda bem, mas 
que o sossegue. (LOBATO,1977, p.38).

Neste trecho podemos obser-
var o humor utilizado por Lobato 
em sua obra, sendo assim, podem-
os dizer que ele também usava o hu-
mor para ensinar as crianças de uma 
maneira divertida, leve e informal.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho procuramos mostrar 
como Monteiro Lobato foi um me-
stre fora da escola, pois ele ensi-
na as crianças de maneira diverti-
da e, ao mesmo tempo crítica, com 
sua literatura própria para crianças.

Notamos que nosso autor se preocu-
pou, na criação de suas histórias, em 
preservar a fantasia das crianças, mas 
sem destituí-las do senso crítico; isto, 
sem desviar a sua atenção do mun-
do em que estavam mergulhadas, tão 
complexo e contraditório. Essa delica-
da e difícil fusão de pólos tão extrema-
dos, levou-o obsessivamente a afirmar 
o desejo de que as crianças não ape-
nas o lessem, mas que também pudes-
sem morar em seus livros. A par disso, 
buscamos mostrar na obra a “A Chave 
do Tamanho” marcas didáticas, funda-
mentais para o seu ensino tão pecu-
liar, presentes em seu texto, especial-
mente os diálogos, as experiências de 
vida e o humor presentes em sua obra.

Observamos dois aspectos sempre 
presentes na obra: a visão de mundo 
das crianças e a realidade circundante 
que a lhes exigir permanente alerta e 
consciência crítica. Daí porque reitera-
mos que Monteiro Lobato foi, verdadei-
ramente, um mestre fora da escola, ou 
seja, ele nunca foi professor, mas ensi-
nou, e vem ensinando, várias gerações 
de crianças e até de adultos com sua 
literatura infantil. Por fim, reiterando a 
epígrafe que abre este estudo, conviria 
observar o quanto a preocupação loba-
tiana com a educação se inscreve nos 
ideários dos países contemporâneos 
mais atentos à formação de sua juven-
tude, pois, é ideia corrente é indiscutível 
que “um país se faz com homens e livros”.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO:  Este artigo tem como objetivo refletir sobre a prática do professor na Educação In-
fantil, onde o aprendizado, o desenvolvimento se dão através da importância do Brincar, sendo 
essa brincadeira livre ou dirigida. Buscando conhecer, compreender e adaptar a esse universo 
lúdico da qual a criança utiliza a sua criatividade, imaginação, para construir e também se comuni-
car, se expressar com sigo mesmo e com os outros. O brincar como experiência viva que promove 
suas próprias descobertas e soluções para os problemas que possam aparecer. Sendo utiliza-
das diversas pesquisas bibliográficas, revistas, artigos, livros e pesquisa de campo. Percebe-se 
o quanto é importante e rico no desenvolvimento infantil propiciar ambientes, seja eles própri-
os ou não, para que as crianças possam brincar e vivenciar a vida através de suas brincadeiras.

Palavras-chave:   Educação Infantil; Brincar; Aprendizado; Desenvolvimento infantil.
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INTRODUÇÃO

É através da brincadeira que a criança 
apropria de forma lúdica ao mundo real, de 
forma simples, alegre, descontraída, desen-
volvendo suas emoções, afetividade, raiva, 
compreensão e sua coordenação motora.

A importância do brincar na educação 
infantil está ligada ao desenvolvimento 
da comunicação, da criatividade, da in-
teração com outras pessoas, ao apren-
dizado de relacionamentos, aceitação 
de regras, saber esperar, a frustração 
e ao aprendizado de resolver conflitos.

Podemos dizer que a brincadeira em 
grupo faz com que a criança se integ-
ra como indivíduo na sociedade, pois ela 
percebe que o diferente existe e faz com 
que os outros também compreendam sua 
opinião. Nesses momentos de brinca-
deira o adulto pode diagnosticar e aux-
iliar para prevenir futuros problemas de 
não aceitação à diversidade e respeito.

O que nós educadores podemos fazer 
para que a brincadeira na educação infan-
til seja considerada de suma importância 
para o ensino aprendizado das crianças?

Observamos que o brincar não é ape-
nas um passatempo para criança, é um 
momento de motivação de expor sen-
timentos íntimos, desejos, problemas, 
ansiedades são também momentos 
de oportunidades de aprendizagem, 
de descobertas e desenvolvimento.

Devemos também envolver as famílias, 
os governantes e a sociedade conscien-
tizando o quanto é benéfico e enriquec-
edor para vida das crianças o brincar.

O BRINCAR COMO DIREITO DA 
CRIANÇA

Primeiramente precisamos saber o que 
significa de fato a palavra brincar: Brin-
car, segundo o dicionário Aurélio (2003), 
é “divertir-se, recrear-se, entreter-se, dis-
trair-se, folgar”, também pode ser “en-
treter-se com jogos infantis”, ou seja, 
brincar é algo muito presente nas nos-
sas vidas, ou pelo menos deveria ser.

Não tem como falar dos direitos das 
crianças sem antes entender como as 
crianças eram vistas ao longo do tempo.

A concepção de criança se alterou ao 
longo do tempo por interferência de várias 
culturas, podemos dizer que no início as 
crianças eram seres treinados para apren-
der apenas as funções que iriam execu-
tar quando se tornassem adultos, ficando 
de fora da vida social, não se conversava 
nada na frente das crianças, inclusive em 
alguns lares até as refeições eram sepa-
radas dos adultos, sendo assim o brincar 
era visto como tempo perdido, não se 
dava importância em nada que as crianças 
faziam e o brincar era algo irrelevante.

Ao passar do tempo essa visão foi sen-
do modificada e a escola passou ter maior 
responsabilidade na construção do mun-
do infantil, deixando de ser apenas local 
de cuidados pessoais para as crianças 
pequenas e a sociedade também passou 
a ter um olhar diferente, começou a enx-
ergar as crianças como seres que pens-
am, sentem e que participam do mundo.

Tivemos grandes mobilizações e 
discussão a partir de 1986 para que 
houvesse mudanças nas condições de 
vida das crianças, amparada pela Con-
stituição Federal que assegurava o di-
reito à vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à cultura, com ên-
fase na dignidade e liberdade humana.
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No ano de 1996 a lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, nº 9394/96 
foi aprovada, indicando: as propostas 
pedagógicas da Educação Infantil de-
verão considerar que a criança, centro do 
planejamento curricular, é sujeito históri-
co e de direitos que, nas interações, nas 
relações e práticas cotidianas, constrói 
sua identidade pessoal e coletiva, brinca, 
imagina, fantasia, deseja, aprende, ob-
serva, experimenta, questiona, e constrói 
sentidos sobre a natureza e a sociedade, 
produzindo Cultura. (BRASIL, 2013, p.97)

A Legislação brasileira passou a recon-
hecer claramente o direito de brincar, tan-
to na Constituição Federal (1988), artigo 
227, quanto no Estatuto da Criança e do 
Adolescente – ECA (1990), artigos 4º e 16, 
mas ainda não concede as condições para 
que esse direito seja exercido inteiramente 
por todas as crianças. Outros direitos e 
princípios do ECA guardam direta relação 
com o brincar, dentre os quais destacamos, 
direito ao lazer (art. 4º), direito à liberdade 
e à participação (art. 16), peculiar condição 
de pessoa em desenvolvimento (art. 71). 
(FLORES, Marilena, do IPA Brasil, 2015).

 A criança   passou a ser o sujeito da 
situação, passou a ter um olhar espe-
cial e cuidadoso. Podemos observar uma 
evolução nessa breve trajetória histórica 
na vida das crianças brasileiras, sobre res-
peito, garantia de direitos e dando as nos-
sas crianças uma melhor qualidade de vida. 
Sabemos que tais garantias só são pos-
síveis pela condição social de cada família.

De acordo com (CINTRA, JESUÍNO, 
2010, P.234) a criança era considerada “um 
adulto” em miniatura no período medieval, 
podemos dizer que nos tempos atuais as 
crianças ainda reproduzem o mundo dos 
adultos influenciadas pela sociedade capi-
talistas, mas hoje há uma preocupação com a 
formação e desenvolvimento das crianças.

Observamos que nos tempos atuais as 
crianças ainda não aproveitam seu direito 
de brincar como deveria, por diversos 
motivos como: falta de tempo dos pais, 
falta de segurança nas ruas, locais desap-
ropriados, brinquedos industrializados 
em demasia, muitas com o tempo todo 
tomados por diversas atividades extras 
voltados apenas para formação intelec-
tual e tudo isso propicia torná-las adultas 
antes do tempo e pior uma geração acos-
tumada com as facilidades sem fazer es-
forço, sem limites, sem aprender a ouvir o 
não e sem desenvolver sua parte criativa.

Conforme Levin (1997) o meio o qual 
a criança está inserida, fatores históri-
cos e culturais irão interferir na condição 
da infância e como consequência no seu 
brincar, podendo ter inclusive interferên-
cias no desempenho motor das crianças.

 
A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NO 
PROCESSO DE ENSINO  
E APRENDIZAGEM

 
Sabemos que dentro do ambiente es-

colar as atividades acabam sendo muitas 
vezes sistematizadas, rígidas, com espaços 
limitados, esperando a realização de for-
ma igual, com tempos inadequados, apre-
sentados de uma única forma de realizar 
as atividades e até as maneiras de brincar.

Há dificuldade em deixar a própria cri-
ança em demonstrar sua preferência, 
de desenvolver à sua maneira de brin-
car, de deixar que ela mesma manuseie 
e escolha os brinquedos e materiais.

Como menciona no PCNs na Educação 
infantil no ambiente escolar deve haver 
uma atmosfera de ordem e de harmonia.

Algumas pesquisas revelam a imposição 
feita às crianças, em não poderem sair 
do ritmo dito como ideal, interferindo 
no desenvolvimento do ensino apren-
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dizado da criança, acaba limitando-as 
e por sua vez passam a ter dificulta em 
pensar, desenvolver, construir, refle-
tir e chegar as suas próprias conclusões. 

Como dizem a criança aprende com 
maior facilidade através da brincadei-
ra, sem perceber, sem ser imposto e 
com um maior significado, pois é na 
brincadeira que ela vivencia e apre-
senta a realidade em que está inserida.

Como a Kischimoto (2002) afirma, 
ser característica marcante na infância a 
grande intensidade da imaginação, da fan-
tasia e da atividade motora, pois é nessa 
fase e através da brincadeira que a crianças 
reconhece o mundo em que vive, aprende 
a se reconhecer e controla seu próprio cor-
po, ampliando cada vez mais as possibili-
dades de interação com o meio que a cerca.

Segundo Oliveira (2000) o brincar não 
significa apenas recrear, é muito mais, 
caracterizando-se como uma das for-
mas mais complexas que a criança tem 
de comunicar-se com ela mesma e com 
o mundo, o desenvolvimento acon-
tece através de trocas recíprocas que 
se estabelecem durante toda sua vida. 

Assim, através do brincar a criança pode 
desenvolver capacidades importantes como a 
atenção, a memória, a imitação, a imaginação, ain-
da propiciando à criança o desenvolvimento de 
áreas da personalidade como afetividade, motri-
cidade, inteligência, sociabilidade e criatividade.

Desse modo, podemos afirmar que o 
brincar é a maior especialidade de uma 
criança, da qual ela é capaz de ampli-
ar e apoderar de sua cultura e valores.

A responsabilidade do educador e da so-
ciedade é propiciar e organizar atividades 
que ajudem as crianças, principalmente as 
pequenas, em construir e desenvolver suas 

qualidades, respeitando o tempo de cada 
criança, a particularidade de cada período 
de vida, incentivá-la, elogiá-la e encora-
jando-a a se aventurar nas brincadeiras.

Como afirma Wajskop (1995), através 
do brincar a criança, apresenta um com-
portamento além do dia a dia, ela se sente 
maior e mais importante do que realmente 
é perante outras crianças, além é claro, que 
neste momento está se socializando de 
fato, pois desenvolve o respeito, o compan-
heirismo e demonstra suas vontades. Vy-
gotsky (1998) reforça dizendo que através 
do brincar a criança constrói sua individual-
idade, sua personalidade e marca pessoal.

Vygotsky (1998), também ressal-
ta que o ato de brincar, desenvolve o 
pensamento infantil, pois é brincando, 
jogando, que a criança revela seu esta-
do cognitivo, visual, auditivo, tátil, mo-
tor, seu modo de aprender e entrar em 
uma relação cognitiva com o mundo 
de eventos, pessoas, coisas e símbolos. 

Deixar com que a criança brinque nun-
ca será perda de tempo porque quando 
ela está brincando desenvolve também 
o aspecto emocional, social, cognitivo e 
motores, em que a criança mostrará sua 
criatividade e imaginação. Assim vai mel-
horando cada dia mais sua autoestima.

Nicolau (1986) aponta que a criança at-
ravés da brincadeira libera e canaliza sua 
energia, sendo capaz de resolver conflitos 
difíceis, enfrenta desafios, vence obstácu-
los, representam situações da sociedade e 
que vive, atribui valores e regras para ob-
jetos e situações diferentes que são estip-
uladas pelo contexto social, ou seja, a cri-
ança é o sujeito da situação, onde decide 
como, quando, há onde e o tempo que 
será a brincadeira. Brincar sem finalidade e 
ao mesmo tempo aprende como lidar com 
seus medos, angústias, anseios e vontades.
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Existem várias maneiras de brincar, a cri-
ança pode brincar sozinha, em dupla ou em 
grupo, brincadeiras de disputa, por imitação, 
brincadeiras que resgatam as culturas anteri-
ores, brincadeiras estimulando a fantasia e o 
faz de contas, as culturas de outros lugares, 
porém todas elas as crianças irão aprender e 
desenvolvem habilidades. Quando brinca a 
criança entra em um mundo de imaginação, 
fantasia saindo da sua vida do dia a dia.

Os brinquedos de monta e monta, ou 
de bloco de montar também possibili-
ta uma riqueza de construção, transfor-
mação e recomeço, expressando seus sen-
timentos, problematizando situações e 
mais uma vez encontrando soluções e per-
mitindo que o educador consiga identifi-
car as dificuldades motoras e de raciocínio, 
ou seja, as necessidades de cada criança.

Sem dizer os brinquedos tecnológicos, 
porém os educadores são unânimes em 
afirmar que o interesse por tais aparelhos, 
que praticamente fazem tudo sozinhos, 
dura pouco, pois impedem as crianças em 
desenvolver suas habilidades, fantasias e 
impedem de criarem algo além. Claro que 
esses brinquedos despertam sim o inter-
esse e atenção das crianças no primeiro 
momento, mas logo perdem o interesse.

Percebemos que muitas vezes uma caixa 
vazia, ou um pote, ou uma tampa, desperta 
mais interesse e alegria do que um brinquedo 
comprado pronto. Por que esses objetos po-
dem se transformar em qualquer coisa que a 
criança deseja, como um castelo, um dinos-
sauro, um foguete e assim aprendem e desen-
volvem muito mais as crianças como ser so-
cial, pensante, capaz de refletir, experimentar, 
descobrir, aceitar, superar e surpreender-se.

O PAPEL DO EDUCADOR COMO 
INCENTIVADOR DO BRINCAR

 

Sabemos que o professor tem o 
papel de ser o mediador das infor-
mações e não simplesmente a pes-
soa que repassa o conhecimento. 

Mostrar um caminho ou várias possibi-
lidades para que a própria criança busque 
o conhecimento é mais importante, pois 
temos que gerar crianças capazes de te-
rem suas próprias conclusões, crianças 
que saibam argumentar, refletir para que 
não se tornem marionetes quando adul-
tas, isso só é possível quando temos con-
hecimento daquilo que estamos falando.

A partir do momento que criamos 
condições para que as crianças brinquem, 
e com isso desenvolvam a autonomia na 
construção, da solução de problemas, in-
centivando a criatividade, a liderança, a 
organização, o trabalho em grupo, per-
guntando-as sobre o que estão brincando 
e ouvindo-as, percebesse o quanto ela é 
capaz de socializar e interagir com o mundo 
mais tarde, pois demos a oportunidade para 
a criança se auto reconhecer e trabalhar 
sua emoção, tudo isso através do brincar.

Como o próprio Referencial Curricular 
Nacional da Educação Infantil (BRASIL, 
1998, p. 30): o professor é mediador entre 
as crianças e os objetos de conhecimen-
to, organizando e propiciando espaços 
e situações de aprendizagens que arti-
culem os recursos e capacidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas de cada 
criança aos seus conhecimentos prévi-
os e aos conteúdos referentes aos difer-
entes campos de conhecimento humano.

Na própria Pedagogia Waldorf, que é 
baseada na filosofia da educação do filó-
sofo austríaco Rudolf Steiner, fundador 
da antroposofia, mostra que a criança 
incentivada por meios de contos, len-
das, mitos e a brincarem em um ambi-
ente que não precisa ser necessariamente 
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pronto, com objetos comprados e acaba-
dos, e que mesmo assim é capaz de cri-
ar muito melhor do que um ambiente 
montado, visando integrar de maneira 
holística o desenvolvimento físico, espir-
itual, intelectual e artístico dos alunos. 

O objetivo é desenvolver indivíduos 
livres, integrados, socialmente compe-
tentes e moralmente responsáveis.Pode-
se observar que o mais importante é ter um 
educador incentivador, mostrando para a 
criança que ele é sim capaz de construir algo 
e resolver os problemas que vão surgindo. 

O professor não deve resolver todos os 
conflitos que surgem e sim dar espaço para 
que as crianças resolvam por si só, pois des-
sa forma o professor faz com que os alunos 
pensem e reflitam para solucionarem.

Montar espaços com vários cantin-
hos diferentes de brinquedos ou ma-
teriais, mostrar as diversidades que 
existem é fundamental para o desen-
volvimento motor, cognitiva e emocional.

Vale ressaltar que o educador deve 
estimular sempre de forma lúdica a cri-
ança, incentivando, desafiando a pensar, 
sem que a criança se sinta pressionada e 
acaba se fechando para a brincadeira, des-
sa forma ela mesma irá resolver os con-
flitos, não intervindo a todo o momento, 
deixar que a própria criança tenha au-
tonomia, sinta-se segura e confiante, em 
resolver as questões que irão surgindo.

O Educador deve sempre rever suas 
ações pedagógicas, na Educação infan-
til, para que o tempo não seja algo in-
alterado, para que a criança tenha a 
possibilidade de ter acesso há vários ma-
teriais, espaços, objetos, mostrarem a 
elas várias maneiras de brincar, as brin-
cadeiras de outros povos outras culturas. 

Não esquecendo que o principal ob-
jetivo da brincadeira é divertir, mas 

também de propiciar a criança a con-
strução da autoestima, o desenvolvi-
mento no grupo de atitudes de respeito, 
confiança, cooperação e tolerância.

Na hora da brincadeira o educador 
deve estar atento para ouvir os relatos 
das crianças, pois será nesses momentos 
que poderá observar as dificuldades, as 
evoluções, levantar problemas e incen-
tivar as crianças na busca de soluções.

O educador também precisa se dispor 
e entrar na brincadeira, entrar no mun-
do de faz de contas dos pequenos, pre-
cisa também ter conhecimento teórico 
e prático sobre o quanto é importante o 
brincar de forma lúdica na vida da criança.

Podemos dizer que o foco maior na Ed-
ucação Infantil, além da criança é claro, é o 
brincar, pois através da brincadeira as cri-
anças demonstrar realmente o que gostam 
suas preferências, suas emoções mais ínti-
mas, suas necessidades, suas dificuldades, 
seus valores enfim se revela ao mundo.

Ter um bom planejamento com ide-
ias que envolvem o aprendizado da lei-
tura, dos números, lateralidade, cuida-
dos pessoais, respeito ao próximo, 
lógica, ordenação, classificação e com 
um rico embasamento teórico e práti-
co fará diferença na hora de entender 
se deve ou não parar uma brincadeira. 

Manter um olhar e uma escuta atenta 
também fará toda a diferença, pois será at-
ravés da observação que o professor terá 
material suficiente para rever suas práticas 
pedagógicas e todo o seu planejamento.
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A PARTICIPAÇÃO DA FAMÍLIA, E DA 
SOCIEDADE NO BRINCAR

 
Tanto a família quanto a sociedade 

têm que saber que a brincadeira é coisa 
séria e necessária na vida das crianças, 
que o brincar ajuda a formar e a transfor-
mam vida de uma criança fazendo com 
que se torne um adulto bem resolvido. 

Ocupar as crianças por horas em celu-
lares, vídeo games, tablets ou até mesmo 
em aulas extracurriculares não ajudará as 
crianças se tornarem adultos tolerantes 
e que saibam convivem bem em socie-
dade, muito pelo contrário se tornaram 
adultos egoístas, egocêntricos, compet-
itivos e incapazes de dividir o mesmo 
espaço e a respeitar as outras pessoas.

A família, a sociedade, as instituições 
de ensino, os governantes, ou seja, to-
dos nós somos responsáveis em ofere-
cer ótimas condições e espaços para que 
as crianças brinquem de forma afetiva, 
que convivam com outras crianças, que 
convivem com a diversidade, com gru-
pos e idades diferentes, interagindo e 
relacionando com as demais pessoas.

É dever de todos nós preservar e ensinar 
as nossas crianças a cuidarem dos locais pú-
blicos, como parques, praças, clubes e tam-
bém devemos lutar para que mais espaços 
destinados a brincadeiras sejam criados e 
que neles existam brinquedos disponíveis 
e que traga diversão e aprendizado para 
as crianças e porque não há toda a família.

Sabemos que as condições finan-
ceiras e as políticas atuais não propi-
ciam uma demanda adequada de tem-
po para que as famílias se dediquem 
como se deve as nossas crianças.

Nos tempos de atuais, o tempo ded-
icados as nossas crianças estão cada 
vez mais comprometidos, pela falta de 
tempo e paciência dos pais que mui-
tas vezes preferem alienar seus filhos 
em aparelhos eletrônicos com joguin-
hos, vídeos, muitos deles inapropriados, 
internet, etc e acabam por interferir na 
saúde e qualidade de vida das crianças. 

As famílias devem se conscientizar do 
grande mal que fazem não dedicando um 
tempo saudável para as conversas, brin-
cadeiras, brincadeiras ao ar livre, jogos e 
incentivo às práticas esportivas, ou seja, a 
atenção de verdade para que as crianças 
mostrem aos seus familiares através das 
brincadeiras toda a sua afetividade, rai-
va, dificuldades, necessidades, suas dúvi-
das enfim a oportunidade para que as 
famílias conheçam suas crianças e assim 
poder colocar no eixo algo que esteja fora.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com toda a nossa pesquisa e estudo, ficou 
claro que o brincar é essencial para o desen-
volvimento da criança e devemos priorizar 
o aprendizado na Educação infantil através 
das brincadeiras, seja ela livre ou dirigidas.

É através do brincar que a criança se 
reconhece como um ser inserido na socie-
dade, permitindo o conhecimento e o con-
trole do seu corpo, desenvolve e amplia as 
possibilidades motoras, cognitivas, afe-
tivas e sociais. Além de estimular outras 
formas de aprendizagens e o autocontrole.

Segundo Kischimoto, a fantasia é algo 
marcante nas crianças pequenas. Quan-
do o educador propicia as brincadeiras, 
jogos, brinquedos e espaço adequados, 
amplia o conhecimento de forma lúdi-
ca, prazerosa fazendo com que as cri-
anças desenvolvam e aprendam sem 
perceber, sem ser algo imposto e árduo. 

Dessa forma as crianças se apropriam 
do mundo de forma alegre, descontraída 
e simples, capaz de pensar, refletir, resolv-
er os conflitos, de respeitar o próximo e 
de aceitar melhor as regras da sociedade.

Percebemos também o quanto a arte 
do brincar se modificou e ganhou força 
ao longo do tempo, ao ponto de virar 
um direito garantido por lei, seja ela na 
Constituição Federal, no Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente, nos Parâmetros 
Curriculares Nacionais e tantos outros.

O professor também passa a ter uma 
responsabilidade ainda maior que é o 
dever em oferecer, organizar espaços e 
situações de aprendizagem para que as 
crianças se apoderam do brincar e as-
sim se desenvolvam, tornando-as seres 
críticos, reflexivos, sensíveis e cidadãos.

Lembrando que essa responsabilidade de 
propiciar as brincadeiras e encará-las como 
algo sério e necessário é estendida também 
para as famílias, governantes e sociedade. 

A família com uma interação maior, in-
centivadora e os governantes e a sociedade 
propiciando momentos de recreação e lazer.

Podemos concluir que o Brincar na 
Educação infantil é a principal ferramen-
ta de ensino aprendizagem, com um ol-
har atento e afetivo do professor, com 
ações planejadas, repensadas que res-
peite cada criança e oferecendo um am-
biente adequado e rico, com brincadeiras 
desafiadoras, motivadoras e reflexivas de 
forma lúdica e que alcance todas as cri-
anças com certeza é muito mais eficaz e 
produtivo do que os tradicionais métodos.
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A ARTE E SUA HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A arte proporciona momentos de inteira ludicidade, e brincando que a criança 
se descobre e consegue se expressar de maneira livre e saudável.  A criança tem uma men-
talidade semelhante à do artista, pois ambos ingressam facilmente no universo do faz de 
conta, aplicando o dom de fantasiar a tudo e fingindo que algo é, na verdade, alguma coi-
sa bem diferente, ela inventa, ela constrói ela faz e desfaz. A arte pode ser representada 
por meio de várias formas, uma delas é simplesmente deixar a criança expor seus movi-
mentos. A arte como expressão, como já disse, é a capacidade de os indivíduos interpreta-
rem suas ideias por meio das diferentes linguagens e formas. A arte como cultura trabalha 
o conhecimento da história, dos artistas que contribuem para a transformação da arte. É 
muito importante que o aluno tenha um leque de conhecimento acerca do seu próprio país 
e do mundo. Não se conhece um país sem conhecer sua história e a sua arte.

Palavras-chave: Arte; Educação; Crianças; Escola.   



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

358

INTRODUÇÃO

Os primeiros anos de vida de uma cri-
ança são marcados por grandes e impor-
tantes transformações e descobertas. 
Gradativamente, elas começam a entend-
er o mundo em que vivem e aprendem a 
lidar consigo mesmos e com os outros. 

As formulações criadas pelos pequenos 
nos primeiros anos de vida estão ligadas 
a situações e elementos proporcionados 
pelo meio em que vivem. A cultura e o 
meio em que a criança está inserida influ-
enciam na observação e na explicação de 
fenômenos, mas também não se pode re-
tirar da criança o papel principal do desen-
volvimento de seu próprio pensamento.                   

O objetivo deste artigo é levar em con-
ta que a criança constrói formulações de 
acordo com suas possibilidades cogniti-
vas, com os estímulos que recebe e com as 
oportunidades de interação com o meio e 
com as demais pessoas, e é na Educação 
Infantil que eles começam um percurso 
de aprendizagem e desenvolvimento que 
os tornará capazes de operá-los melhor.

A  justificativa deste trabalho de pesqui-
sa é ter em relevância que A Educação 
Infantil, primeira etapa da educação bási-
ca, tem com finalidade o desenvolvimen-
to integral da criança até os seis anos de 
idade, em seus aspectos físico, psicológi-
co, intelectual e social, complementan-
do a ação da família e da comunidade.

 A  Arte volta a ser obrigatória na grade 
curricular dos ensinos fundamentais e 
médio. Espera-se com a aprovação da 
lei n˚ 11.769 que diversificados cantos, 
sons e ritmos, que diferentes vozes e in-
strumentos musicais querem sejam eles 
regionais, folclóricos ou internaciona-
is, possam invadir todo o ambiente es-
colar das instituições de ensino do país.

 Esse tema foi escolhido por que há 
muito tempo discute-se a questão da 
arte como processo de desenvolvimen-
to na educação, e sua finalidade no uni-
verso lúdico, esse contexto influencia o 
desenvolvimento psicomotor do aluno.

 Por fim, iremos identificar a contribuição 
da arte como, ferramenta de estimulação 
no processo de aprendizagem e desen-
volvimento integral do aluno na educação, 
sendo assim, determinar os objetivos preci-
sos para que o processo pedagógico acon-
teça eficazmente, como agente facilitador 
e enriquecedor, respeitando o desenvolvi-
mento da criança em suas especificidades.   
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OBJETIVOS DO ENSINO DE  
ARTES E SUA IMPORT NCIA  
NA EDUCAÇÃO DESDE A  
DÉCADA DE 80

Uma noção que vislumbramos na 
atualidade, e que se encontra ainda 
fortalecida no passado, é que a edu-
cação continua em parâmetros ava-
liativos ultrapassados. Um ponto es-
pecial a ser levantado neste tópico é 
a expressividade do homem pela arte. 

Não fugindo a esta situação posi-
tiva, por volta da década de 80, no-
vas abordagens foram introduzidas 
no ensino da Arte no Brasil. A imagem 
ganhou um lugar de destaque na sala 
de aula, o que representa uma das 
tendências da Arte contemporânea e 
uma novidade para o ensino da época. 

As imagens produzidas tanto pela 
cultura artística (pintores, esculto-
res) como as produzidas pela mí-
dia (propaganda de TV e publicitária 
gráfica, clipe musical, internet) pas-
saram a ser utilizadas pelos profes-
sores e alunos da educação básica. 

A história da educação infantil brasi-
leira surge, em meados do século XIX, 
com o aparecimento das primeiras for-
mas de assistência aos filhos de mulhe-
res que trabalhavam nas indústrias no 
Brasil, que nasceu por meio de alguns 
empregados com objetivos puramen-
te assistenciais e atendimento médico. 

Essa situação começou a mu-
dar com a presença dos imigrantes 
europeus e somente em 1969 es-
tabeleceram-se normas para a ins-
talação de creches nos locais de tra-
balho. Surgiram assim as primeiras 
escolas de educação infantil no país.

Segundo Arroyo (1994), a ideia fun-
damental de educação infantil é que 
esta tenha condições materiais, peda-
gógicas, culturais, humanas, sociais, 
alimentares e espaciais, para que a 
criança viva como sujeito de direitos e 
permita ter todas as dimensões, ações, 
informações, construções e vivências.

INFÂNCIA E EDUCAÇÃO INFANTIL

O tratamento metodológico dado 
a expressão musical na Educação In-
fantil tem se focalizado a um momen-
to de recreação, divertimento ou ao 
tempo de ensaios para peças, festas 
e comemorações, desmerecendo os 
objetivos relacionados ao desenvolvi-
mento expressivo e global da criança.

Por meio deste trabalho preten-
do ressaltar os benefícios da ex-
pressão musical na educação in-
fantil, descobrir processos, propor 
metodologias, apresentar e debater os 
reais objetivos da música no proces-
so de ensino aprendizagem da criança.

A infância deve ser vista como algo 
que está em permanente construção, 
não existindo como uma categoria está-
tica, como algo sempre igual. As crian-
ças devem ser vistas como atores so-
ciais e produtoras de culturas infantis.

É preciso pensar e repensar sobre o 
currículo na educação infantil, uma vez 
que hoje em dia, as crianças se desen-
volvem de maneira mais rápida e inte-
rativa do que antes e de acordo com 
as teorias piagetianas, as crianças se 
desenvolvem com a contribuição de 
interações com o meio físico e social.

O histórico da evolução nos ajuda a 
entender de que forma as mudanças 
numa sociedade interferem na estrutu-
ra curricular das instituições escolares. 
Diversos conteúdos e currículos fo-
ram propostos para a educação infan-
til, buscando sempre o melhor e mais 
amplo desenvolvimento da criança.
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POR QUE ARTE-EDUCAÇÃO

Considerando o conceito de arte 
e arte-educação, discutido até ago-
ra e de seus elementos até aqui 
pontuados, listamos algumas po-
tencialidades do uso da arte como es-
tratégia ou metodologia na abordagem 
de conteúdos de disciplinas diversas.

• Possui capacidade de seduzir e 
mobilizar. 

• Facilita a abordagem de temas que 
são, em geral, tabus. Permite ver 
ilustradas situações cotidianas.

 
•  Permite também o questiona-

mento de padrões e valores esta-
belecidos.

•   Atinge o indivíduo (tanto quem 
apresenta quanto quem aprecia) 
em todos os níveis: racional, físico, 
emocional, espiritual e social.

•  Além do contato consigo mesmo, 
o contato com o outro também em 
sua plenitude. · Exercita o trabalho 
coletivo. 

• Permite o contato com manifes-
tações culturais de seu povo e de 
outras localidades. 

•  É prazerosa, lúdica.

• Torna-se também sedutor para 
instituições financiadoras (por seu 
potencial no que se refere a visibi-
lidade).

 

METODOLOGIA
 É uma palavra composta por três 

vocábulos gregos: meta (para além 
de), odòs (caminho) e logos (estudo). O 
conceito faz alusão aos métodos que 
permitem obter certos objetivos. Com 
base nisso, fazemos aos educadores 
que pretendem valer-se da arte no pro-
cesso de ensino/aprendizagem a se-
guinte pergunta: qual é o seu objetivo? 

Se, como foi dito, na obra de arte 
não há certo e errado e ela mes-
ma cria as regras enquanto se cons-
trói, o que vai orientar as escolhas 
do educador serão seus objetivos.  

Trata-se, aqui, de um desafio que 
compartilham com seus colegas de ou-
tros níveis e modalidades de ensino, 
mas vivido pelos profissionais do ensino 
médio de modo peculiar e acentuado.

 

Seja devido às questões que emer-
gem na juventude, que costumam ser 
mais agudas e complexas do que as vivi-
das no ciclo vital da infância, ou seja em 
função do trânsito dos/as professores/
as do ensino médio por entre empregos 
e/ou escolas diferentes, entre várias tur-
mas e turnos de trabalho, maior do que 
nos outros níveis da Educação Básica. 

Lembramos, ainda, que as relações 
entre professores e estudantes desta 
modalidade de ensino ficam também re-
configuradas, quando não prejudicadas, 
pelas avaliações e processos seletivos, 
como os exames vestibulares e Exame 
Nacional do Ensino Médio, entre outros

•  O que ensinar?

• Como ensinar? 

•  Que currículos desenvolver?
 Priorizar o vestibular, a profissionali-

zação, a formação humana, integral, ou 
uma e outra possibilidade ao mesmo 
tempo?
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• Que aprendizados seriam signifi-
cativos para aqueles garotos e ga-
rotas que insistem em ficar à nos-
sa frente, por longas horas a fio?

 
• E ainda, por que aqueles meninos 

e meninas, alunos, geralmente não 
se interessam pelas aulas, tal como 
se ouve dizer entre os professores?

 

• O que os moveria? 

• O que os comoveria? 

Diante desta questão, um novo de-
safio se apresenta: o de reunir forças e 
esforços dos trabalhadores da educa-
ção e demais segmentos sociais para 
reverter este quadro de penumbra, 
vindo de longas décadas, de modo que 
possam com eles estabelecer víncu-
los fecundos, promissores, educativos. 

Por certo que esta é uma tarefa co-
letiva, dos educadores e educadoras 
em especial, mas não somente de-
les, posto que a formação das no-
vas gerações humanas é uma tare-
fa da sociedade, em seu conjunto. 

Por último, além de se diferencia-
rem na forma e intensidade em que 
se apresentam na vasta realidade das 
escolas e grupos de professores do 
ensino médio no Brasil, estes desa-
fios não existiram sempre e podem 
deixar de existir. São realidades histó-
ricas e por isso podem ser superadas.

 Buscar os caminhos das soluções, 
criá-las e recriá-las, coletivamente, re-
fazendo as bases das interações entre 
adultos, adolescentes e jovens no in-
terior da escola e no presente, é um 
desafio que se sobrepõe aos demais. 

Essa junção de esforços parece ser 
o mais promissor horizonte para que 
os educadores em geral e os profes-
sores/as do ensino médio, em espe-
cial, possam enfrentar o nosso com-
promisso primeiro, que constitui o 
sentido e finalidade maior do ofício 
de mestre: o desafio humano, polí-
tico, ético e estético de trabalhar na 
formação das novas gerações huma-
nas, dos nossos adolescentes e jovens. 

Para que sejam seres verdadeira-
mente humanos, que auxiliem na cons-
trução de um outro mundo, possível. 

De outro Brasil, necessário. Para que 
realizem o novo de que são portadores, 
contribuindo para a dignidade e a feli-
cidade de tudo e de todos, para a vida 
em sua forma de natureza e cultura. 

Abrindo em luminosos presen-
tes e futuros, belos devires. Edifi-
cando condições docentes que re-
sultem em histórias individuais e 
coletivas de plenitude e esplendor. 

             

 Por meio do lúdico o aluno apren-
de a ganhar, perder, conviver, es-
perar sua vez, lidar com as frustra-
ções, conhecer e explorar o mundo. 

As atividades lúdicas têm papel indis-
pensável na estruturação do psiquismo 
da criança, é no ato de brincar que a 
criança desfruta elementos da realida-
de e fantasia, ela começa a perceber 
a diferença do real e do imaginário.

 
É por meio do teatro que ela desen-

volve não só a imaginação, mas tam-
bém fundamenta afetos, elabora confli-
tos, explora ansiedades à medida que 
assume múltiplos papéis despertando 
competências cognitivas e interativas. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

362

Os educandos expressam emoções, 
sentimentos e pensamentos, am-
pliando a capacidade do uso signifi-
cativo de gestos e posturas corporais. 

 A função da arte é ao mesmo tempo, 
construir uma maneira de acomodar a 
conflitos e frustrações da vida real. Para 
Piaget (1990), o brincar retrata uma 
etapa do desenvolvimento da inteligên-
cia, marcado pelo domínio da assimila-
ção sobre a acomodação, tendo como 
função consolidar a experiência vivida. 

A intervenção do professor é funda-
mental no processo de ensino aprendiza-
gem, além da interação social ser impor-
tante para a aquisição do conhecimento.

A arte é um estímulo natural e in-
fluência no processo de desenvolvi-
mento dos esquemas mentais. Seus 
benefícios permitem a integração de 
várias ações como: a afetiva, a social 
motora, a cognitiva, a social e a afetiva. 

Existem algumas considerações so-
bre a função lúdica e educativa do tea-
tro. A função lúdica do teatro promove 
prazer, diversão e até mesmo despra-
zer, quando escolhido voluntariamen-
te, com função educativa o brinquedo 
ensina qualquer coisa que complete ao 
indivíduo em seu saber, seus conhe-
cimentos e sua apreensão do mundo.

 A arte é uma forma de criação de lin-
guagens, seja ela visual, musical, cênica, 
da dança, ou cinematográfica, essas for-
mas de linguagens refletem o ser e estar 
no mundo, todas são representações 
imaginarias de determinadas culturas e 
se renovam no exercício de criar ao lon-
go dos tempos. Ao desenvolver-se na 
linguagem da arte o aprendiz apropria-
-se do conhecimento da própria arte. 
Essa apropriação converte-se em com-
petências simbólicas por que instiga 
esse aprendiz a ampliar seu modo sin-
gular de perceber, sentir, pensar, ima-

ginar e se expressar, aumentando suas 
possibilidades de produção de leitura de 
mundo, da natureza e da cultura e tam-
bém seus modos de atuação sobre eles.

           

 Em nossa prática docente, precisa-
mos propiciar situações de aprendi-
zagem que levem ao desenvolvimen-
to de habilidades e de conteúdos que 
possam responder às necessidades dos 
alunos ao meio social que habitam. 

Trabalhar a arte com os educandos 
da Educação Infantil não é difícil, bas-
ta entrar em seu mundo, mas o que se 
torna difícil é ter um olhar pedagógico e 
voltado para o mundo que insere o alu-
no, isto implica entendê-lo como pro-
dução humana e compreender a forma 
que ele assume sob determinada orga-
nização social e qual função cumpre. 

Por esta razão, o ensino da arte, nem 
mesmo no período inicial de sua apren-
dizagem, se reduz ao mero domínio do 
código (desenhos e garatujas e inter-
pretações do faz de conta ) pois este 
é apenas um instrumento de realiza-
ção de determinadas funções ,e como 
tal não esgota todas as possibilidades 
sociais da arte ,a proposta de ensinar 
pressupõe o desenvolvimento da práti-
ca como forma de produção de sentido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Durante muito tempo o que se teve como metodologia desenvolvida pe-
los professores no ensino de artes, foi uma pratica onde ele explicava os con-
teúdos os alunos simplesmente absorviam sem nenhum questionamento com 
relação a disciplina junto ao professor e em seguida vinha a aplicação da pro-
va que iria medir o conhecimento do aluno por meio daquele mecanismo 
de avaliação, essa forma de metodologia é típica de uma pratica tradicional.

               

Essa prática desenvolvida por muitos profissionais tira-
va completamente a liberdade do aluno em questionar e até cri-
ticar tanto o desempenho do professor quanto os conteúdos. 

Pois assim como, o aluno faz parte de um processo de ensi-
no aprendizagem o professor é ator de maior responsabilidade des-
se processo, tendo em vista que é ele que passa a segurança para os alunos. 

Por este motivo, desde a instituição da LDB muitos questionamentos e discus-
sões sobre o processo de aprendizagem sobre a grade curricular vem sendo foco 
de fóruns e debates. Em função dessas discussões muitos profissionais foram aos 
poucos mudando sua forma de trabalhar dentro da sala de aula com os seus alunos. 

Atualmente busca-se inserir na grade curricular do ensi-
no médio, modalidades que tragam benefícios e prazer para apren-
der, assim está se aperfeiçoando cada vez mais o ensino de artes.

A Arte no desenvolvimento de crianças de zero a seis anos torna-se um dos 
elementos contribuintes no desenvolvimento da inteligência e da integração do 
ser, desenvolve o senso rítmico da criança e proporciona ambientes acolhedo-
res e de interação com o outro. Possui um papel importantíssimo na formação 
do indivíduo e é defendida por muitos estudiosos que as crianças tenham con-
tato com esta arte desde pequenas e que ela seja inserida no plano de ensino.
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O professor de Artes deve estimular o aluno, a não se limitar a apren-
der, mas também a construir seu próprio conceito objetivando des-
pertar o senso crítico no aluno por meio  do debate e diálogo aberto. 

Devemos ter em mente a necessidade de formar cidadãos ca-
pazes de liderar de serem críticos e além de tudo ter conheci-
mento, ter argumento sólido. Se aprofundar no conhecimento so-
bre o conteúdo a qual ira aplicar, buscar a compreensão cada vez. 

 

Mas nas pesquisas ler livros ter total domínio sobre o as-
sunto em questão. É de responsabilidade de o professor pro-
ver uma aula onde cause nos alunos, a curiosidade interes-
se de conhecer, criar participar questionar e ser observador. 

Além disso, o trabalho com argumentação é considerado fator re-
levante para o exercício de cidadania. Sabemos que a prática de sele-
cionarmos argumentos pode ajudar no desenvolvimento do senso crí-
tico. Para isso é necessário que o professor possua conhecimento, 
referencial teórico sobre o assunto para usar a metodologia adequada.
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DA  ADMINISTRAÇÃO ENGESSADA À GESTÃO DEMOCRÁTICA 
PARTICIPATIVA

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar a transformação da Adminis-
tração Escolar engessada em Gestão Escolar Democrática Participativa. Começando pela 
história e surgimento da administração e da prática administrativa no contexto mundial e 
na história da educação, mais precisamente. Apresenta-se aqui o surgimento da adminis-
tração geral e o uso desta prática na educação enfatizando, contudo, o caráter humano que 
esta prática possui, chegando ao campo de utilização dos dias atuais, como Gestão Escolar 
Democrática, devendo ser aplicada em todas as unidades educacionais do Brasil de acordo 
com legislações vigentes. Este material foi dividido em 03 (três) capítulos além da introdução 
e das considerações finais, isto tudo com a intenção de servir como material de consulta e de 
incentivo para pesquisas e discussões futuras no campo da Gestão Escolar, como ferramen-
ta transformadora no desenvolvimento educacional e na área da educação como um todo.

Palavras-chaves: Administração; História; Educação; Democrática; Gestão. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

368

INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como ob-
jetivo demonstrar a transformação da 
administração geral em administração 
escolar, posteriormente em Gestão Es-
colar e, finalmente desenvolvendo o per-
fil de Gestão Democrática Participativa. 

O material aqui apresentado é ba-
seado em pesquisas de trabalhos 
acadêmicos e periódicos publicados 
em relação ao assunto aqui abordado. 
Traz como justificativa a curiosidade 
sobre o assunto com a intenção de 
conhecimento para possível aplicação. 
É composto por 03 (três) capítulos. 

O primeiro capítulo apresenta um 
breve relato sobre a administração 
geral, sendo um simples ato de admin-
istrar, nos primórdios da educação e 
posteriormente, seu surgimento como 
ciência especificamente, na era da in-
dustrialização e com o desenvolvi-
mento mundial rumo ao capitalismo. 

O segundo capítulo, apresenta a ad-
ministração escolar, contudo, ressalta-se 
aqui que esta disciplina inicia seu pro-
cesso sendo uma adaptação da admin-
istração geral para a área educacional. 

A aplicação da administração geral no 
cenário educacional, com foco no desen-
volvimento social e político do país, con-
tudo com ênfase na produção de capital 
humano para atender as demandas capi-
talistas que o país enfrentava até a década 
de 1960 e, também dá início a explanação 
sobre a Gestão Escolar, denominação 
nova aplicada atualmente, pois prioriza o 
desenvolvimento pessoal, político e so-
cial, com vistas ao indivíduo como aper-
feiçoamento do capital humano, no sen-
tido de valorização pessoal qualificada. 

O terceiro capítulo apresenta a Gestão 
Escolar Democrática e Participativa que 
parte do princípio da colaboração, com-
preensão e participação de todos os envolvi-
dos, direta ou indiretamente no processo 
da educação, desde a criação do Projeto 
Político Pedagógico, até ações e tarefas 
para que esse seja devidamente aplicado. 

O último capítulo apresenta as Consid-
erações Finais com a intenção de servir de 
material de pesquisa as próximas análises 
e estudos acerca do tema aqui apresenta-
do, no sentido de capacitar cidadãos, para 
a construção de uma sociedade com in-
divíduos e princípios mais preparados para 
as novas práticas e anseios da educação.
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ADMINISTRAÇÃO GERAL NO 
MUNDO

A figura da administração surge no 
cenário mundial, ainda nos primórdios 
da civilização, tendo em vista seu ca-
ráter organizacional, isto porque o ato 
de administrar em si é comumente uti-
lizado por todas as pessoas, mesmo 
não se tratando de disciplina ou conte-
údo acadêmico, especificamente. Isto 
é facilmente demonstrado através das 
palavras de Maximiano (2007) “é um 
trabalho em que as pessoas buscam 
realizar seus objetivos próprios ou de 
terceiros (organizações) com a finali-
dade de alcançar as metas traçadas”. 

Assim sendo, em todas as atividades 
corriqueiras se faz presente, pelo me-
nos o ato de administrar, sendo o tem-
po, o dinheiro, as pessoas, enfim a vida. 

A prática da administração como se 
conhece atualmente já apresentava 
seus sinais em 5000 a.c., onde os habi-
tantes da Suméria buscavam soluções 
para problemas práticos dentro da co-
munidade, visando o bem estar de todos. 

Quando também aparece, no Egito, o 
desenvolvimento de um sistema, pareci-
do com o que hoje se identifica como Ad-
ministração Pública, sendo este um sis-
tema econômico sistêmico e organizado. 

Dentro deste contexto, em várias 
outras partes do mundo a adminis-
tração já era praticada, contudo foi 
na Alemanha e Áustria, que, na figu-
ra de Fisiocratas e Cameralistas, que 
eram também professores que já se 
autodenominavam administradores.

 

O general, ao chefiar o seu exército, 
tinha a responsabilidade de vigiar a to-
talidade do campo de batalha. Porém, 
com as batalhas de maior alcance, in-
clusive de âmbito continental, o co-
mando das operações de guerra exigiu, 

não novos princípios de organização, 
mas a extensão dos princípios então 
utilizados, conduzindo assim a um pla-
nejamento e controle centralizados 
em paralelo ao que era  descentrali-
zados ou seja, passou-se à centraliza-
ção do comando e à descentralização 
da execução (Chiavenato, 1983, p. 24)

É somente na década de 1930, 
com a Revolução Industrial, advin-
da da invenção, na Inglaterra, da má-
quina a vapor, por James Watt, que 
a administração ganha a forma mais 
próxima do que vemos atualmente. 

Contudo, em meados do século XX, 
surgem os primeiros estudos específi-
cos sobre a administração aqui apre-
sentada como administração geral, 
quando surgem as diversas teorias da 
administração, apresentadas pelos pre-
cursores dessa disciplina, que são bas-
tante conhecidos no mundo acadêmi-
co quando o assunto é administração. 

Esses estudiosos apresentam as teo-
rias da administração que, pode-se dizer, 
são aplicadas até hoje, porém com cer-
tas e constantes adaptações, são eles: 

• Henry Ford, Frederick Taylor e 
Henry Fayol - com a teoria da Ad-
ministração Clássica/Científica, 
que traz como principal caracte-
rística a exploração do trabalho/
trabalhador, visando a produção 
das indústrias; Elton George Mayo 

• Com a teoria das Relações Huma-
nas ou Comportamento Organiza-
cional, tentado humanizar e demo-
cratizar a administração, centrando 
seus direcionamentos nas pessoas;

•  Max Weber - com a teoria Estrutu-
ralista ou da Burocracia, alinhando 
meios aos objetivos; Ludwin Ber-
talanffy - com a teoria de Sistemas, 
buscando a integração da empresa 
com o resto de seu ambiente in-
terno e ainda, Lawrence e Lorsch 
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• Com a teoria da Contingência, re-
sultado de várias pesquisas, tra-
zendo a visão de que a integração, 
também com o ambiente externo à 
organização, enxergando que este 
ambiente pode trazer influências 
para a organização como um todo.

Fica claro até aqui que a adminis-
tração como ciência, surgiu, de fato 
no século XX e sofreu muitas influ-
ências em suas maneiras de pensar e 
agir, isso aconteceu no mundo inteiro. 

No Brasil, como no resto do mundo 
a administração em si, surge na era da 
industrialização e com forte influência 
americana, contudo, o ato de adminis-
trar já era percebido na época da escra-
vidão ou no Brasil-colônia, por exemplo. 
Contudo, é somente no ano de 1964, 
após o golpe militar, que o país começa a 
se desenvolver em virtude da industria-
lização, como menciona Storck (1983)

Assim, na fase colonial, a atividade in-
dustrial no Brasil era irrelevante e, à me-
dida que se pronunciasse um pouco mais, 
era reprimida com pesadas sanções. 

Tal é o caso, por exemplo, do em-
brião da indústria têxtil, severa-
mente reprimido pelo alvará de D. 
Maria I, em 5 de janeiro de 1785. 

No segundo período, paralelamen-
te ao modelo primário-exportador, a 
indústria têxtil no Brasil começa a de-
monstrar um pequeno desenvolvimen-
to e, embora voltados aos interesses 
de exportação do setor primário, co-
meçam a ser realizados empreendi-
mentos de infraestrutura (ferrovias, 
portos, hidrelétricas, sistemas de co-
municação), de vital importância para 
a indústria brasileira que se desenvol-
verá mais acentuadamente no perío-
do seguinte. É só na terceira fase que 
a industrialização brasileira começa 
a se consolidar. (STORCK, 1983, p.1)

Seguindo o raciocínio do desen-
volvimento econômico e tendo como 
base a expansão das indústrias bra-
sileiras, inicia-se em 1940, os cur-
sos de especialização em adminis-
tração de empresas, em São Paulo, 
com a criação da Escola Superior de 
Administração de Negócios - ESAN. 

A função de administrador, contu-
do, só aparece no contexto nacional, 
no ano de 1983, após muita luta e 
pressão dos profissionais e organiza-
ções envolvidas com a Administração. 

Descreveu-se aqui uma apre-
sentação da história da admi-
nistração no mundo e no Brasil. 

O capítulo a seguir traz como tema 
a Administração Escolar, contudo, em 
contrário ao capítulo anterior, este 
tema será abordado apenas a nível de 
Brasil, apresentando seu surgimento no 
contexto histórico do país e também, 
os principais autores que fizeram desta 
disciplina uma ferramenta em constante 
transformação no campo educacional.

ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO  
ESCOLAR 

A prática da Administração Escolar 
no Brasil inicia-se, na verdade, junta-
mente com a Administração Geral, pois 
o advento da industrialização, a inten-
ção de garantir a evolução da produ-
ção e a permanência no cenário mun-
dial capitalista e, também, com o novo 
olhar voltado para a educação, surge 
no país a tentativa da aplicação dos 
modelos da Nova Escola, apresentada 
por John Dewey, nos Estados Unidos. 

Com esse pensamento o idealizador 
pretendia que as pessoas fossem mais 
capazes social e individualmente, aten-
dendo a nova demanda da sociedade.
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Dentro deste contexto e na visão de 
Vieira, apud Drabach,

Decorrentes desta reorganização da 
sociedade constituem-se novas dinâ-
micas, sociais, resultando em diferentes 
exigências ao processo educacional. Os 
avanços científicos, no campo da Psico-
logia, Medicina e Psiquiatria, impulsio-
nados pelas demandas deste período, 
oferecem as bases para o desenvolvi-
mento de uma racionalidade pedagógi-
ca capaz de combinar necessidades in-
dividuais e sociais, visando a um retorno 
mais efetivo para a sociedade capita-
lista (DRABACH, apud, VIEIRA, p. 18)

Com essa nova visão de mundo e 
de sociedade, a escola começa a ser 
enxergada como ferramenta política, 
as autoridades visavam a erradicação 
da pobreza enfrentada pelo país entre 
os séculos XIX e XX, como forma de 
assegurar a visão de país em desen-
volvimento frente às novas deman-
das sociais, políticas e capitalistas da 
época, não aparecendo nesse contex-
to o papel pedagógico individual da 
escola e da educação como um todo. 

Inicia-se então um grande movimen-
to e processo de reinvenção e demo-
cratização da escola e da administração 
escolar como um processo do desenvol-
vimento desta disciplina acadêmica. Sur-
gem novos idealizadores do movimento 
escolanovista no país, esses ideais cul-
minam com o Manifesto dos Pioneiros 
em Educação, no ano de 1932, que en-
fatizavam e afirmavam, dentre outras 
demandas que “faltava espírito filosófi-
co e científico na resolução dos proble-
mas da administração escolar (...) princi-
pal responsável pela desorganização do 
aparelho escolar” (MANIFESTO, 1932)

Os autores do referido manifesto des-
tacam-se Roldão Lopes Barros que foi 
o primeiro professor de Administração 
Escolar do Brasil, sendo este também o 
primeiro introdutor das ideias de Fayol 
no estudo da referida disciplina. Outros 

personagens que merecem destaque 
são: Antonio de Arruda Carneiro Leão 
(1887 - 1966); Manoel Bergstrom Lou-
renço Filho (1897 - 1970); Anísio Spíno-
la Teixeira (1900 - 1971) e José Queri-
no Ribeiro (1907 - 1990), mencionados 
aqui em ordem cronológica de nasci-
mento e não pelo grau de importância.

Foi com as aulas e escritos destes pio-
neiros, destes mestres de gerações de 
educadores brasileiros que aprendemos 
as primeiras lições de administração es-
colar e fizemos nossos primeiros exercí-
cios de pesquisa educacional nos ban-
cos dos Institutos de Educação, Escolas 
Normais e Faculdades de Filosofia, Ci-
ências e Letras. (SANDER, 2007, p. 425)

Todos os nomes acima menciona-
dos destacaram-se na carreira docen-
te, como professores, conferencistas, 
grandes estudiosos e defensores da 
administração escolar como ferra-
menta transformadora do indivíduo, 
no sentido de contribuição deste para 
a sociedade e não do contrário, como 
era anteriormente vista esta prática.   

A educação deve seguir e primar 
sempre pela valorização do indiví-
duo enquanto pessoa participante 
de um processo maior de aprendi-
zagem, assim sendo Carneiro Leão 
apresentava como pensamento em 
relação a educação, nas palavras de 
Araújo (2003) que esta prática adivinha: 

Da necessidade da modernização da 
sociedade brasileira, abraçando o nacio-
nalismo, do desenvolvimento da eco-
nomia brasileira por intermédio da edu-
cação, que, utilizando-se os métodos 
ativos, formasse indivíduos produtivos, 
abertos a uma nova ordem socioeconô-
mica, estimulando a iniciativa e a capaci-
dade de realização, promovendo assim 
a qualificação profissional, a difusão da 
educação moderna, em bases científi-
cas, à qual também atribuíram um poder 
imensurável, auxiliando na regeneração 
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e elevação da raça, constituindo-se na 
garantia da construção do almejado Es-
tado Moderno (ARAÚJO, 2002, p. 115)

Com este pensamento inovador para 
seu tempo, Carneiro Leão é conside-
rado o sucessor direto do maior filó-
sofo da educação do século XX, John 
Dewey, idealizador da Escola Nova, 
possui várias obras na área da educa-
ção publicadas em seu currículo, den-
tre elas a de maior relevância para o 
assunto aqui apresentado é o livro In-
trodução à Administração Escolar, “ex-
pressando concepções e práticas re-
ferentes à Administração escolar (...) 
um Manual para o desenvolvimento 
de cursos para formação de adminis-
tradores escolares” (SOUZA, 2006)

A administração escolar, para o autor 
deve ser um processo construído em 
conjunto com os demais profissionais 
da escola, contudo com cada qual em 
seu papel e com funções definidas, ao 
aluno aprender, ao professor ensinar, ao 
diretor escolar (educador) direcionar as 
tarefas previamente estabelecidas, com 
conhecimentos técnico-administrativos 
em obediência ao Diretor da Educação, 
que para o autor é quem de fato define 
as diretrizes da educação, respeitando 
as necessidades do país como um todo, 
já que este é o representante direto do 
Estado, nas palavras do autor a “admi-
nistração não é nem um privilégio ex-
clusivo nem uma sobrecarga pessoal do 
chefe ou dos dirigentes; é uma função 
repartida, como as demais funções es-
peciais, entre a cabeça e os membros 
do corpo social” (LEÃO, 1945, P. 10)

Para José Querino a educação, se-
guindo o mesmo rumo do progres-
so social ganha nova visão, ao passo 
que para o autor “na constelação das 
instituições sociais: suas atividades 
específicas começam a ser sobrecar-
regadas pela multiplicação, variação 
e extensão das coisas que deve ensi-
nar e fazer aprender”(RIBEIRO, 1986, 
p. 27), neste sentido e, para Ribeiro, 

A administração escolar vai fun-

cionar como um instrumento execu-
tivo, unificador e de integração do 
processo de escolarização, cuja ex-
tensão, variação e complexidade ame-
açam a perda do sentido da unidade 
que deve caracterizá-lo e garantir-lhe 
o bom êxito. (RIBEIRO, 1986, p. 30)

Os fundamentos que sustentam a te-
oria de Ribeiro, são baseados em Filoso-
fia da educação, Política da educação e 
também em ciências correlatas ao pro-
cesso educativo, e ainda aos fundamen-
tos que o autor configura como “pro-
cesso de escolarização moderna, onde 
se pauta em princípios do movimento 
escolanovista, sendo eles: liberdade; 
responsabilidade; unidade; economia 
e flexibilidade que combinados entre si 
e ainda baseados no moldes da admi-
nistração clássica e científica, embora 
não na relação de poder e comando e, 
nem na desumanidade dessas práticas.

A contribuição de Lourenço Filho 
aparece mais fortemente, após a pu-
blicação de seu livro Organização e 
Administração Escolar - curso básico. 
O referido livro é dividido em 2 (duas) 
partes, sendo: a organização e a ad-
ministração escolar como fundamento 
com reflexões e conceitos e a segun-
da parte apresentando essas reflexões, 
agora com base legal, tendo em vis-
ta a publicação da Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional - LDB de 
1961 e de outros fundamentos legais.

Assim como seus contemporâneos, 
Lourenço Filho enxerga a necessidade 
de mudanças e inovações na adminis-
tração escolar, como forma de desen-
volvimento político, econômico e social 
por conta do mundo capitalista em ex-
pansão. O autor é o primeiro estudioso 
que menciona o comportamento ad-
ministrativo, como parte do processo 
da administração escolar nesse senti-
do enfatiza que as ações de organizar 
e administrar devem fazer parte disso.

Cabe ressaltar que para o autor as 
ações acima citadas desenvolvem pa-
péis completamente diferentes, assim 
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Organizar diz respeito a “bem or-
ganizar elementos dentro de con-
dições operativas, que conduzam a 
fins determinados (...) e Administrar 
“é regular tudo isso, demarcando es-
feras de responsabilidade e níveis de 
autoridade nas pessoas congrega-
das, a fim de que não se perca a coe-
são do trabalho e sua eficiência geral.
(LOURENÇO FILHO, 2007, p. 46-47)  

Em detrimento à inserção do com-
portamento administrativo na teoria 
de Lourenço Filho, fica claro que este 
também depende do comportamen-
to humano das pessoas envolvidas no 
processo administrativo, acreditando 
que as experiências e vivências des-
ses indivíduos são parte importante 
do processo da administração escolar 
e que ainda, esses indivíduos devam 
se sentir parte do processo em geral, 
ainda que não tenham participado di-
retamente da construção do mesmo.

O último autor aqui mencionado 
será Anísio Spínola Teixeira, não em 
razão de não haver mais estudiosos 
no assunto e, sim pelo contrário, pois 
muitos são os autores que abordam 
a questão da administração escolar.

Apesar de a base acadêmica de to-
dos os autores aqui mencionados ser 
a da administração geral, Teixeira de-
fende que está não deve ser aplica-
da à área da educação, isto tendo em 
vista seu objetivo ser completamen-
te diverso daquelas teorias, assim 

Embora alguma coisa possa ser 
aprendida pelo administrador escolar 
de a tôda a complexa ciência do admi-
nistrador da empresa de bens materiais 
de consumo, o espírito de uma e ou-
tra administração são de certo modo 
até opostos. Em educação, o alvo su-
premo é o educando a que tudo mais 
está subordinado, na empresa, o alvo 
supremo é o produto material, a que 
tudo mais está subordinado. Nesta, a 

humanização do trabalho é correção 
do processo de trabalho, na educação 
o processo é absolutamente humano 
e a correção um certo esforço relati-
vo pela aceitação de condições orga-
nizatórias e coletivas aceitáveis. São, 
assim, as duas administrações polar-
mente opostas (TEIXEIRA, 1964, p. 15)

Teixeira apresenta seus pensamentos 
com base na humanização da adminis-
tração escolar e que ainda, diferente de 
seus contemporâneos, que imaginavam 
a administração escolar como prática 
técnica apenas para administradores 
formados, para o autor o administrador 
da escola, deve necessariamente ser 
educador, tendo em vista este conhecer 
como ninguém o ambiente educacional, 
afirmando ainda que “somente o educa-
dor ou o professor pode fazer adminis-
tração escolar” (TEIXEIRA, 1964, p. 14)

Parte daqui o enfoque da administração 
escolar mais direcionada a democracia e 
a cidadania, esse pensamento novo em 
relação a administração escolar parte do 
pressuposto da parte política, visando, na 
verdade o desenvolvimento do indivíduo 
enquanto cidadão fazendo parte do cres-
cimento político e econômico do país, daí 
a parte política da educação e, não a ca-
racterística mecânica de anteriormente.

Inicia-se a concepção de educação 
para todos e por todos de vários autores 
que criticavam os ideais capitalistas dou-
trinados até então na educação, autores 
como Arroyo (1979), Félix (1985) e Paro 
(2000), defendem que o papel da admi-
nistração escolar deve mudar e seguir o 
caminho da universalidade pedagógica 
e não da racionalidade da administra-
ção mecânica, resultado das demandas 
e necessidades capitalistas do Estado.

No ano de 1988, o termo da gestão 
escolar ganha força e nova roupagem, 
com a promulgação da Constituição Fe-
deral, que preconiza que a gestão es-
colar deve ser voltada para os interes-
ses de todos e com a participação de 
todos, prevendo em seu artigo 206, “a 
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gestão democrática do ensino público, 
na forma da lei”, o próximo passo seria 
o da institucionalização de temáticas 
e espaços para a concretização dessa 
prática na escola, o que acontece com 
a publicação da Lei 9394 em 1996, co-
nhecida com a Lei de Diretrizes e Ba-
ses da Educação Nacional, que prevê

Art. 14. Os sistemas de ensino defi-
nirão as normas de gestão democrática 
do ensino público da educação básica, 
de acordo com as suas peculiaridades 
e conforme os seguintes princípios:

I - participação dos profissio-
nais da educação na elaboração 
do projeto pedagógico da escola;

II - participação das comunidades 
escolar e local em conselhos esco-
lares ou equivalentes. (LDB, 1996)

O próximo capítulo representa-
rá a Gestão Democrática em seu 
conceito e aplicabilidade nas es-
colas públicas, enfatizando a par-
ticipação coletiva nesse processo.

GESTÃO DEMOCRÁTICA  
PARTICIPATIVA 

A gestão democrática é aquela que, 
como já vimos anteriormente, deve ser 
pautada nos ideais e necessidades da 
comunidade como um todo, ou seja, 
de todas as peças envolvidas, sendo 
na direção, no acompanhamento, na 
execução, na operação ou na produ-
ção do projeto político-pedagógico da 
escola. Este cenário vem de encontro 
há “uma estratégia do gerenciamento 
econômico global no fortalecimento 
do sistema capitalista de sociedade” 
(Marques, 2006), ainda para o autor 

A gestão democrática das unidades 
escolares públicas brasileiras ganha 
terreno institucional quando passa a 
ser defendida pelo Estado neoliberal, 
como forma de garantir a eficiência e 
eficácia do sistema público de ensino. 
Por isso, não tem significado, muitas 
vezes, avanços na construção de uma 

escola pública de qualidade, que atenda 
aos interesses da maioria da população 
brasileira (MARQUES, 2006, p. 511).

Fica evidenciada na fala do autor que 
apesar do conceito de democracia ser 
derivado de atividades do governo e do 
Estado, esses, nem sempre tem interesse 
em que essa determinação seja de fato 
colocada em prática, frente aos interes-
ses do Estado e do governo em geral.

A partir daqui aborda-se a gestão de-
mocrática participativa, no sentido de 
envolvimento e de pertencimento no 
cenário acadêmico, fazendo com que 
as pessoas envolvidas façam parte do 
processo de construção do espaço e 
das práticas educacionais da escola.

A gestão com ênfase na participação 
de todos é bastante complexa e requer 
muito planejamento, no sentido de se 
fazer entender esse processo interno e 
saber até onde as interferências e suges-
tões externas podem ir. Nesse sentido, 
para Libâneo (2001):  “A participação da 
comunidade possibilita o conhecimen-
to, a avaliação dos serviços oferecidos 
e a intervenção organizada na vida da 
escola, podendo influenciar na demo-
cratização da gestão e na melhoria da 
qualidade de ensino” (LIB NEO, 2001).

Contudo, para várias outras de-
mandas existe a autonomia da es-
cola, que para Libâneo (2001), deve 
caminhar com outros princípios nor-
teadores, sendo eles: flexibilidade, 
responsabilidade, autonomia e a par-
ticipação e o planejamento coletivo. 

Destaca-se aqui a vertente da auto-
nomia, que segundo Freire (1999):   “a 
autonomia necessária às instituições 
de ensino nos processos decisórios, re-
quer por parte de todos os envolvidos, 
um princípio de criatividade e de cola-
boração, para se consolidar diferentes 
caminhos que poderão ser trilhados 
pela instituição. Para tanto, o diálogo 
entre os sujeitos envolvidos nesse pro-
cesso torna-se imprescindível na medi-
da em que possibilita sua intervenção 
nas ações que serão desenvolvidas nas 
instituições de ensino” (FREIRE, 1999)
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Essa prática não é espontânea e 
nem tampouco automática, depende 
de muito trabalho e esforço de todas 
as partes envolvidas para que haja de 
fato uma participação ativa, crescen-
te e de responsabilidade, visto que as 
propostas apresentadas na participa-
ção, em sua grande maioria integram o 
Projeto Político Pedagógico da escola 
e devem ser levados a sério, tanto no 
processo de construção teórica quanto 
na execução destas ideias na prática.

Com ações simples e linguagens co-
muns a esse público, os resultados são 
expressivos. Essa participação se dá 
através de grêmios estudantis, jornais 
e/ou revistas da escola, produzidas pe-
los alunos. As ações para a participação 
dos alunos estão relacionadas a escutar, 
dar o poder da escolha, oferecer a possi-
bilidade de coautoria e cientificá-los da 
corresponsabilidade, são tarefas sim-
ples, mas que geram resultados e com-
prometimento dos alunos com a escola.

Mostrar que esses alunos são capa-
zes de escolher como querem aprender 
determinado assunto, ligando isso a co-
autoria, escolhendo uma peça de teatro 
como ferramenta de aprendizado, mas 
de uma maneira que esses criem a dra-
maturgia em cima do tema proposto, 
por exemplo. A corresponsabilidade é 
fundamental, assim esses alunos con-
seguirão dispender esforços na tomada 
de decisão com intenção de apresentar 
alternativas para solucionar os proble-
mas, que dentro do contexto democrá-
tico, foram por eles mesmos apontados.

A Gestão Democrática Participativa 
é o futuro da administração escolar que 
conhecemos nos primeiros capítulos 
deste estudo acadêmico, é através dela 
que se buscará o perfeito entendimen-
to do processo cíclico e contínuo que 
a gestão escolar deve desempenhar 
na educação de todos e para todos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho foi desen-
volvido no sentido apresentar e en-
tender o contexto e aplicação da 
Gestão Escolar Democrática e Participa-
tiva no ambiente escolar e educacional. 

Com o material apresentado pode-se 
perceber que a administração escolar, 
assim como a administração mundial, 
surgiu por conta do processo de glo-
balização da industrialização mundial, 
rumo ao desenvolvimento capitalista. A 
administração toma forma e ganha força 
através de pensamentos e teorias que 
aplicadas ao contexto histórico mun-
dial e às exigências do país são voltadas 
as várias áreas de atuação e controle.

Dentro deste contexto, percebeu-se 
que o rumo deveria ser, de fato, como 
foi o da Gestão Escolar, como forma 
de democratizar a administração das 
escolas, viés do diálogo e não no co-
mando, por si só, como era feito an-
teriormente. A Gestão Escolar, seguiu 
o viés da democratização e tornou-
-se Gestão Democrática Participativa, 
onde o objetivo central é, de fato a de-
mocratização do processo administra-
tivo educacional em geral. Entende-se 
com esse processo que a participação 
no “seio” escolar, deve de fato ser de 
todos, pois tem foco na pessoa, e en-
quanto pessoas, essas são diferentes.
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Parto do princípio das diferenças, visto 
que, a escola é espaço coletivo, comum 
a vários indivíduos e pessoas de todas 
as classes, credos e crenças sociais, são 
culturas, necessidades e possibilidades 
diferentes, assim sendo, a participação 
nas ações e demandas da escola, deve 
sim, servir à todos, obedecendo, princi-
palmente as necessidades e possibilida-
des de todos, visando o pertencimento 
de todos no pensamento, na constru-
ção, na operação e no controle do pro-
jeto político pedagógico da escola, pois 
quando se faz parte de algo se trabalha 
para que aquele algo cresça e se fortifi-
que, construindo as bases para alicerces 
fortes, no caminho rumo ao sucesso.

 

Assim sendo, e por fim, fica aqui a ideia 
de construção de material de suporte e 
de consulta para que as próximas gera-
ções entendam o quão importante foi e, 
ainda é a história da administração es-
colar e que a participação de todos gere 
frutos cada vez mais positivos e dura-
douros para a comunidade educacional 
e para o resto do mundo na construção 
de cidadãos melhores e mais críticos.

 

CERILDE FERRONATO
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A ALFABETIZAÇÃO NA APRENDIZAGEM ESCOLAR DIGITAL

RESUMO: Questionam-se: como é utilizado o letramento no processo alfabetizador? Qual a 
diferença entre alfabetização e letramento? Por que não explorar o computador como ferra-
menta educacional?Objetivou-se destacar o papel do letramento no aprendizado escolar como 
amplamente reconhecido. Mostrar que as características da criança e a escola também influem. 
Tendo em vista que algumas crianças na fase escolar apresentam dificuldade em seus proces-
sos de aprendizagem, relativas a questões afetivas podendo influenciar tal processo. A metod-
ologia desenvolvida neste trabalho foi à revisão bibliográfica para mostrar que a construção da 
leitura e da escrita começa muito antes da criança ir à escola sabendo caminhar, falar e escutar.

Palavras-chave: Aprendizagem. Alfabetização Digital. Letramento. Pedagogia.
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INTRODUÇÃO

O artigo a importância da alfabetização e do 
letramento na alfabetização digital escolar jus-
tifica as causas do sucesso da aprendizagem, 
bem como de suas dificuldades, deixarem de 
ser localizada somente no aluno e no professor 
e passarem a serem vistas como um processo 
maior com inúmeras variáveis que precisam 
ser apreendidas com bastante cuidado pelo 
professor, pedagogo e a participação gestora 
da escola. Especificamente na área educacio-
nal, o computador tem se transformado em 
mais um dos recursos didáticos do educador.

Com essa visão questionam-se como é 
utilizado o letramento no processo alfabet-
izador? Qual a diferença entre alfabetização 
e letramento? Por que não explorar o com-
putador como ferramenta educacional?

Como objetivo teve-se destacar o papel do 
letramento no aprendizado escolar como am-
plamente reconhecido. Mostrar que as carac-
terísticas da criança e a escola também influem. 
Tendo em vista que algumas crianças na fase 
escolar apresentam dificuldade em seus pro-
cessos de aprendizagem, relativas a questões 
afetivas podendo influenciar tal processo.

Quando professores e educadores têm 
uma reflexão pedagógica é mais fácil analisar 
o porquê do seu aluno não aprender e quais 
os fatores que levam o aluno a ter dificul-
dades no processo de aprendizagem. Mui-
tas das vezes os mesmos tendem a procu-
rar um culpado para isso tudo, é o maior 
crucificado são as famílias em que o alu-
no vive por sua postura e comportamento.

A metodologia desenvolvida neste tra-
balho foi à revisão bibliográfica para mostrar 
que a construção da leitura e da escrita 
começa muito antes da criança ir à esco-
la sabendo caminhar, falar e escutar. E es-
crever é ler é dar transcendência no tem-
po e no espaço ao caminhar, falar e escutar.

Dessa forma demonstraram-se 
no artigo os princípios e proces-
sos da alfabetização e letramento.

INFORMÁTICA EDUCACIONAL
E INFORMÁTICA EDUCATIVA

Estamos no século XXI e a socie-
dade passa por grandes transformações, 
tanto em aspectos econômicos, finan-
ceiros, culturais e sociais como também 
educacionais. A exigência é um siste-
ma educacional cada vez mais eficaz. 

O analfabetismo perdura ao longo 
dos anos e assume hoje uma gravidade 
maior, não só porque a evolução da so-
ciedade já não aceita mais esse tipo de 
restrição ao exercício pleno da cidada-
nia, mas também, porque o dinamismo 
atual do mercado de trabalho requer tra-
balhadores com qualificação e capaci-
dade de manejo das novas tecnologias.

Para Almeida (2009), a introdução da 
informática na educação deve ser perce-
bida, levando em consideração o quadro 
de desenvolvimento e crise mundi-
al. Na visão do autor, faz-se necessária 
uma nova reorganização das forças 
produtivas, sendo a informática mais 
uma etapa neste processo de divisão 
da força de trabalho a nível mundial.

Quando se fala na inserção da informáti-
ca na educação, em paralelo, levam-se em 
conta questões mundiais de produção, 
onde a educação tem um papel impor-
tante no desenvolvimento do capitalismo.

A tecnologia no contexto educacion-
al não deve ser tratada apenas como um 
processo de desenvolvimento natural, mas 
também, como o resultado de uma luta 
pela sobrevivência do mercado. No Brasil, 
a questão da informática relacionada com 
a educação já tem sua história (MORAES, 
1995), apesar de poder ser ainda consid-
erada como recente, já vem demonstran-
do sua presença tanto em nível de política 
pública como de uma prática pedagógica 
relacionada ao cotidiano de várias escolas.

Para a organização dessa política é 
necessária à formação de recursos hu-
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manos altamente capacitados para o novo 
sistema. Até 1985 as universidades se apre-
sentavam como os principais formadores, 
mas como havia a necessidade de aumentar 
a oferta quantitativa, atribuiu-se ao ensino 
de 1º e 2º graus (atuais Ensino Fundamen-
tal e Ensino Médio) a tarefa de contribuir 
para a formação de recursos humanos. 
Buscava-se com isso garantir o “lugar do 
Brasil como um país capaz de desenvolver 
e utilizar a principal tecnologia produzida 
no século XX” (OLIVEIRA, 2009, p. 27).

Surgiram, também, de acordo com Ol-
iveira (2009, p. 30), várias recomendações 
norteadoras que até hoje influenciam a 
política governamental: que as atividades 
de informática na educação fossem baliza-
das por valores culturais, sociopolíticos e 
pedagógicos da realidade brasileira; que 
os aspectos técnico-econômicos não fos-
sem definidos em função das pressões do 
mercado, mas em função dos benefícios 
sócio-educacionais que pudessem ger-
ar; que o governo viabilizar recursos para 
desenvolver atividades de pesquisa e ex-
perimento sobre o uso de computadores 
na educação; que o uso de recursos com-
putacionais não fosse considerados como 
nova panacéia para enfrentar problemas 
da educação básica ou como substitu-
ta da carência de docentes e de recursos 
instrucionais elementares; que fossem 
criados projetos-piloto, de caráter exper-
imental, em universidades, objetivando a 
realização de pesquisa sobre a utilização 
da informática no processo educacional.

É essencial que nos preocupamos com 
a questão pedagógica quando falam-
os de tecnologia dentro da escola. As-
sim, para Valente (apud OLIVEIRA 2009), 
Galictis cuja preocupação está voltada 
aos aspectos pedagógicos, afirma que o 
papel do computador na educação vem 
se definindo na medida em que se ques-
tiona a função da escola e do professor, 
uma vez que para ele, a função do apara-
to educacional não deve ser a de en-
sinar, mas de promover o aprendizado.

Ainda para Oliveira (2009), modifi-
cando uma concepção da escola, mod-
ifica-se também o papel do professor, 
que passa a ser, não mais o repassador 
de informação, porém o facilitador No 
processo de ensino-aprendizagem.

Também, Chaves (apud OLIVEIRA 
2009), abordando a questão pedagógica 
da entrada do computador na educação 
que, afirma, embora não tenhamos pro-
vas contundentes a respeito do potencial 
deste instrumento pedagógico, acredita 
que o contato regrado e orientado da cri-
ança não trabalha com o computador pode 
contribuir, positivamente, para acelerar 
seu desenvolvimento cognitivo e intelec-
tual, em especial sem que concerne ao ra-
ciocínio lógico e formal, uma capacidade de 
pensar com rigor e de encontrar soluções 
para os problemas. Para ele, não será ape-
nas com o computador que se atingirem 
tais objetivos. No entanto, esta máquina 
traz o elemento motivacional, tanto para 
os alunos quanto para os professores.

Quase toda forma de utilização do com-
putador por parte da Criança Deverá surtir 
algum benefício pedagógico. Algumas for-
mas de utilização Serão mais adequadas 
para o desenvolvimento de habilidades Cer-
tas, algumas formas se adaptam melhor à 
consecução de outros objetivos educacio-
nais (CHAVES apud OLIVEIRA 2009, p. 17).

Papert (1986, apud OLIVEIRA 2009, 
p. 123) acredita que uma articulação do 
potencial do computador com um novo 
modelo de escola pode Garantir uma 
transformação de todo o processo de ensi-
no-aprendizagem hoje existente e enfatiza:

A presença do computador nos permitirá 
mudar o ambiente de aprendizagem fora 
das salas de aula de tal forma que todo o 
programa que todas as escolas Tentam en-
sinar atualmente grandes dificuldades com, 
despesas e limitado sucesso, será aprendi-
do como a criança aprende a falar, menos 
dolorosamente, com Êxito e sem instrução 
organizada. Isso implica, obviamente, 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

381

como escolas que as que conhecemos 
hoje não terão lugar nenhum futuro (PAP-
ERT, 1986, apud OLIVEIRA 2009, p. 123).

É um fato importância de se buscar 
sempre novas estratégias de ensino, at-
ualizar o conhecimento e Desenvolver 
novas metodologias para o trabalho na 
escola. Se tratando de uma escola que 
vise à inclusão e um ensino de qualidade 
este fato torna-se ainda mais eminente.

A interação com pessoas, sendo todas 
diferentes entre si em suas característi-
cas pessoais, Potencialidades, habilidades 
e Necessidades é à base do desenvolvi-
mento de todos para uma vida mais ple-
na. Durante anos a Educação Especial 
funcionou como um sistema paralelo 
e não como parte integrante do siste-
ma geral de educação, criou-se um mito 
de que é difícil trabalhar com pessoas 
portadoras de necessidades especiais.

Não é fácil, mas é totalmente possível, 
pois mudanças requerem viáveis de in-
fraestrutura e um professor competente, 
sendo que isto sempre foi necessário para 
uma educação que vise o pleno desen-
volvimento dos alunos. É preciso um 
Sensibilizar a sociedade conviver com a 
diversidade humana dentro das escolas 
inclusivas, inclusivas Empresas e dentro 
de políticas públicas inclusivas. Pois estes 
são os alicerces do processo de inclusão.

Na Escola Inclusiva todas as pes-
soas portadoras de Necessidades Ed-
ucativas Especiais Têm direito à esco-
larização, o mais próximo do normal 
Possível. O seu objetivo é acolher todos 
que apresentem alguma diversidade, 
e assim trata-se, indiscutivelmente, de 
uma sociedade de direitos para todos.

A inclusão é um motivo para que a es-
cola se modernizar e os professores aper-
feiçoem suas práticas e, sendo assim, a 
inclusão escolar de pessoas deficientes 
torna-se uma consequência natural de 

todo um Esforço de atualização e de re-
estruturação das atuais Condições do en-
sino básico (MANTOAN, 1997, p.120).

Desta forma uma inserção do com-
putador na escola inclusiva apenas vem 
ao encontro do objetivo mais impor-
tante: educar com qualidade e respeito.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Conforme as palavras de Magda Soares 
(2012) julgam-se imprescindível haver uma 
conscientização sobre a importância da al-
fabetização para esse novo milênio, visto 
que num mundo em rápida e crescente 
evolução como o qual em que vivemos é 
necessário que o adulto que não conse-
guiu ser alfabetizado na época adequada, 
incorpore que nunca é tarde para começar 
e como ele faz parte do mundo, deve 
ser sujeito deste mundo e não simples-
mente espectador (SALES, 2018, p. 03).

Alfabetizar é a tarefa mais importante no 
processo de ensino e aprendizagem e não 
tem sido fácil para os professores das séries 
iniciais do Ensino Fundamental exercê-la 
de forma eficaz, principalmente quando 
temos por base o nosso país, o qual ao lon-
go de sua história enfrentou crises severas 
com o fracasso da alfabetização nas esco-
las brasileiras, diante disso pode-se afir-
mar que vivemos num país cujos índices 
de fracasso vêm se reduzindo, mas contin-
uam inaceitáveis (MORAES, 2012, p. 21).

Esse é um retrato de nossas escolas, re-
flexo que nos faz lembrar que apenas nas 
primeiras décadas do século XX o direito 
ao ensino público se tornou legal, por isso, 
o índice de analfabetismos no Brasil con-
tinua lamentável. Alfabetizar e letrar vão 
além da simples decodificação dos códigos 
alfabéticos, assim é necessário haver uma 
revisão das antigas formas de alfabetizar.

Dissociar alfabetização e letramento é 
um equívoco porque, no quadro das atu-
ais concepções psicológicas, linguísticas 
e psicolinguísticas de leitura e escrita. A 
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entrada da criança (e também do adulto 
analfabeto) no mundo da escrita se dá si-
multaneamente por esses dois processos: 
pela aquisição do sistema convencional de 
escrita a alfabetização, e pelo desenvolvi-
mento de habilidades de uso desse siste-
ma em atividades de leitura e escrita, nas 
práticas sociais que envolvem a língua es-
crita o letramento. (SOARES, 2012, p. 15).

Portanto, ele distinguirá estes dois 
mundos como sendo o da natureza e o da 
cultura; o papel do homem na realidade e 
com ela; as relações entre a natureza e a 
comunicação dos homens; a cultura como 
resultado de seu trabalho, de seu esforço 
criador. O analfabeto aprende critica-
mente a necessidade de aprender a ler e a 
escrever. “É entender o que se lê escrever 
o que se entende” (FREIRE, 2012, p. 72).

Os métodos tradicionais de alfabet-
ização que conhecemos, apesar das dif-
erenças que apresentam, têm uma única 
e comum teoria de conhecimento sub-
jacente: a visão empirista/associacioni-
sta de aprendizagem. Segundo tal per-
spectiva, o aprendiz é uma tábula rasa e 
adquire novos conhecimentos (sobre o 
alfabeto) recebendo informações pron-
tas do exterior (explicação sobre letras e 
sons) que, através da repetição do ges-
to gráfico (cópia) e da memorização (das 
tais relações entre letra e som), passar-
iam a ser suas. (MORAES, 2012, p. 27).

Por isso, a alfabetização não pode 
ser como uma doação, de fora para 
dentro, mas de dentro para fora, 
pelo próprio analfabeto, ajustado 
pelo professor (FREIRE, 2012, p. 72).

Ler é um conjunto de habilidades e 
comportamentos que se estendem des-
de simplesmente decodificar sílabas ou 
palavras até ler Grande Sertão Veredas 
de Guimarães Rosa. Uma pessoa pode 
ser capaz de ler um romance um bilhete, 
ou uma história em quadrinhos, e não 
ser capaz de ler um romance, um editori-
al de jornal. Assim ler é um conjunto de 

habilidades, comportamentos, conheci-
mentos, que compõem um longo e com-
plexo continuum (SOARES, 2012, p. 48).

Ferreiro (2008) em sua concepção de 
alfabetização se opõe a Magda Soares 
quando enfatiza que o processo de al-
fabetização é restrito, refere-se apenas 
ao aprender/ensinar a ler e escrever, a 
codificar e decodificar os signos linguísti-
cos. Na sua visão como alfabetizadora o 
processo de alfabetização e letramento 
são conceitos que embora distintos con-
stituem-se em elementos complementares.

O termo letramento está intrínseco 
no processo de alfabetização, uma vez 
que considera o sujeito social no proces-
so de construção do seu conhecimento. 
Segundo sua teoria a alfabetização car-
acteriza-se pela sucessão de etapas cog-
nitivas que, sem a instrução direta vinda 
dos adultos, elaboradas pelas crianças 
em processo de construção do con-
hecimento a partir da interação com o 
meio social e escolar (FERREIRO, 2008).

Assim, de acordo com Soek; Harace-
miv; Stoltz (2009, p. 40) “o letramento não 
acontece apenas dentro das classes de al-
fabetização. Ele acontece antes e durante 
a alfabetização e contínua para o resto da 
vida”. Dessa forma, conforme as autoras, 
as habilidades de leitura e escrita deixaram 
de ser vistas como o simples desenvolvi-
mento de habilidades motoras para as-
sumirem o papel de habilidades culturais e 
sociais necessárias à vida de todo cidadão.

É preciso que no decorrer do letra-
mento, o alfabetizando entenda que, há 
certa dose de representações arbitrárias, 
as quais exigem estratégias cognitivas 
próprias. Ele [o aluno] deverá saber [...] em 
que casos pode haver situações arbitrárias; 
deverá saber que é preciso memorizar a 
forma das palavras (FARACO, 2012, p. 10).
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Faraco (2012) relacionando som e letra 
divide o sistema linguístico em dois gru-
pos onde no primeiro mantém relações 
biunívocas, em que há uma determinada 
unidade sonora corresponde a certa grá-
fica; no segundo mantém relações cruza-
das, dividindo-se ainda, e considerando a 
unidade sonora que possui mais de uma 
representação gráfica possível haven-
do ainda uma unidade gráfica que rep-
resenta mais de uma unidade sonora.

Micotti (2012) faz reflexões discutin-
do temas presentes no cotidiano esco-
lar, propondo soluções possíveis para 
questões relacionadas ao processo de 
alfabetização. Nesta perspectiva bus-
cam-se fazer com que o aluno domine 
a linguagem em sua dimensão discur-
siva, oral e escrita, em diversas situações.

Para a concepção interacionista, con-
sidera-se a linguagem como um trabalho 
social e histórico, no qual as pessoas se 
constituem e operam com recursos di-
versos, desde que consigam a signifi-
cação do que querem (MICOTTI, 2012).

Considera-se que a utilização da es-
crita para o registro do saber produzido 
pelo homem é acompanhada por uma 
transformação gradativa nos mecanis-
mos de transmissão do conhecimento. 
Inicia-se então um processo de acumu-
lação do saber, gerando a possibilidade 
de criação de conhecimentos novos a 
partir do acervo já disponível. Se de in-
ício, a escrita é apenas suporte gráfico 
da memória auditiva, com o advento da 
tipografia, a palavra é retirada do seu uni-
verso sonoro e transformada numa con-
figuração no espaço da página impressa.

O LETRAMENTO DENTRO DA ESCOLA

A escola é um importante lugar para ser 
desenvolvido o letramento, mas pena que 
muitas vezes visa apenas à alfabetização, 
deixando de lado o que seria primordi-
al no processo de ensino aprendizagem. 

Quando falamos de Alfabetização 
uma das palavras que vem a cabeça é 
Emília Ferreiro. Junto com suas colab-
oradoras em publicações de livros e gru-
po de pesquisas sobre alfabetização: 
Ana teberosky, Alicia Lenzi, Suzana Fer-
nandez, Ana Maria Kaufman, Lílian Tol-
chinsk e Margarida Gómez Palácio.

A mestra Emília Ferreiro psicolinguísti-
ca argentina revolucionou o conceito de 
alfabetização com seus métodos con-
strutivistas/sócio-interacionista dos 
grandes Pensadores Vygotsky e Piaget, 
o ato de ensinar desloca-se pelo ato de 
aprender através da construção do con-
hecimento do educando absorvendo o 
que lhe é ensinado, mediado pelo ed-
ucador intervindo e trabalhando os as-
pectos afetivos, cognitivos e motores.

 Antes centrado no professor que en-
sina, passou a ser no aluno que apren-
de método da construção do saber, res-
peitando o tempo do aluno e ao mesmo 
tempo valorizando o seu ritmo de apren-
dizagem e o meio no qual está inserido.

Desviou o enfoque do “como se ensi-
na” para “como se aprende”, colocando 
a escrita no seu devido lugar, tirando da 
escola o monopólio da alfabetização no 
centro dessa questão que o sujeito ati-
vo e inteligente descrito por Piaget. Fer-
reiro lançou com Ana Teberosky, o livro 
“Psicogênese da Língua Escrita (2008)”, 
onde aborda os níveis estruturais da lin-
guagem escrita durante o processo de al-
fabetização que os alunos se encontram 
e se desenvolvem em diferentes ritmos.
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Emília Ferreiro (2008) divide os está-
gios pelos quais a criança passa durante 
o processo em nível pré-silábico (início 
da fonetização da escrita), onde a cri-
ança escolhe as letras que se familiariza 
de acordo com suas hipóteses de escrita. 

A palavra que está escrita representa 
o nome da figura desenhada e que está 
sendo mostrada. Associa as pessoas, não 
preocupando com o som da letra. Usa 
uma quantidade de letras menores que 
tem cada palavra (usa duas ou três le-
tras), percebe que é preciso variar car-
acteres para obter diferentes palavras.

O nível silábico onde a criança já tem con-
sciência das diferenças na representação 
da escrita das palavras relaciona-se com o 
som. Usa letras aleatórias ou usam só vogal 
ou apenas consoante, letras inventadas ou 
também repete letras que entendem devi-
do o número de sílabas das palavras. Fazem 
correspondências aos sons e escolhem 
letras de forma ortográfica ou fonética.

O nível alfabético que é a etapa final 
da evolução. A criança já sabe assimilar 
que as sílabas são apenas uma unidade, 
mas que pode ser separadas em unidades 
menores. Ela ainda não tem uma identi-
ficação garantida do som com a identi-
ficação da letra, e pode ter dificuldades 
de ortografia na escrita, supondo neces-
sidade de análise fonética das palavras. 

A pré-escola recebe este nome justa-
mente para que todos entendam que 
ela é um período preparatório para 
que o aluno receba as primeiras in-
formações formais, pois ele já trás de 
casa uma grande bagagem que deve 
ser usada dentro do contexto escolar.

A criança para aprender ela precisa estar 
em um ambiente que a torne feliz e que a 
deixe à vontade, para assim exercitar suas 
habilidades. Se ela se sentir segura ela 
poderá enfrentar todas as dificuldades 
que encontrará no processo de ensino 
aprendizagem com êxito, pois se mostrará 

que tem equilíbrio emocional e que sabe 
respeitar os limites a qual foi colocada, 
adquirindo também sua independência. 

Alfabetizar e letrar são duas ações dis-
tintas, mas o ideal seria alfabetizar le-
trando, ou seja: ensinar a ler e escrever 
no contexto das práticas sociais da leitu-
ra e da escrita, de modo que o indivíduo 
se tornasse, ao mesmo tempo, alfabet-
izado e letrado (SOARES, 2012, p. 47).

A pré-escola deve trabalhar todos os 
conhecimentos prévios, pois é lá que a cri-
ança começará o processo de ensino apren-
dizagem e é de lá que crescerão os futuros 
donos deste país. A criança deve brincar 
para assim desenvolver suas habilidades 
de nível global, como, jogos, brincadeiras, 
brinquedos, histórias, músicas, drama-
tizações, entre outros estímulos concretos.

A pré-escola pode ser considerada a 
ponta pé inicial para colocar em práti-
ca as habilidades adquiridas na socie-
dade dentro da escola com maior dire-
cionamento, por isso é muito importante 
que a criança a frequente. Quanto mais 
estimularmos nossas atividades cerebrais 
maior será o desempenho do indivíduo 
no processo de ensino aprendizagem.

Os pais precisam pesquisar muito bem 
na hora de escolher a primeira escola de 
seus filhos, pois infelizmente ainda encon-
tramos escola que esquecem o lúdico e en-
cara a alfabetização como fator único den-
tro da pré-escola. Com certeza os pais que 
incentivam uma boa educação dos seus fil-
hos, seja dentro ou fora da escola estarão 
contribuindo para o futuro deles e da nação.

A deficiência na leitura é um problema 
que atinge muitas crianças, nas séries inici-
ais, fazendo com que muitas não consigam 
alcançar o mundo da escrita e da leitura. 
Perante a esse problema o educador deve 
desenvolver estratégias estimulando as 
crianças no hábito da leitura, possibilitan-
do o contato com diversas informações 
e conhecimentos e também estraté-
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gias na prática pedagógica, tornando-os 
leitores eficientes e escritores eficazes.

Deve promover horários para leitura, 
propondo um ambiente aconchegante, ex-
por diversos livros e deixar que as crianças 
possam manipulá-los e lê-los, levá-los para 
casa para ler junto com seus familiares.

Ensinar a ler e a escrever, mesmo com 
os problemas que as instituições de ensino 
enfrentam, é sempre sua função principal, 
é que deve sempre acontecer de forma nat-
ural, de acordo com a realidade do aluno.

Kleiman (2012) diz que a leitura possi-
bilita a compreensão do mundo, a comuni-
cação com os outros, a formação pessoal 
e profissional, questionamento de ideias, 
momentos de lazer e prazer, de estímulo à 
imaginação ampliando assim nossos con-
hecimentos de mundo. È na escola que a 
criança tem mais contato com a leitura e 
com a escrita; desse modo, a escola precisa 
assumir essa responsabilidade, priorizando 
o ensino da leitura, bem como da escrita.

O ato de ler é um processo abrangen-
te e complexo; é um processo de com-
preensão, de intelecção de mundo que 
envolve uma característica essencial e 
singular ao homem: a sua capacidade sim-
bólica e de entendido não só no sentido 
mais restrito de situação imediata de in-
teração com o outro pela mediação da pa-
lavra. Tendo no horizonte essa concepção 
de palavra enquanto signo vivo, dialético, 
voltado para o outro, que nossas preocu-
pações sobre a leitura têm sido suscitadas 
(BRANDÃO-MICHELETTI 2007, p. 17).

Percebendo que muitas crianças lêem 
e escrevem abaixo do nível escolar espe-
rado e também perdem o gosto pela lei-
tura, podendo muitas vezes abandonar os 
estudos, Cíntia Alves Pereira e Eli Santia-
go Júnior, colocou as seguintes perguntas 
para se entender esse processo alfabético:

A criança que ainda não se alfabetizou, 
mas já folheia livros, finge lê-los, brinca 
de escrever, ouve histórias que lhe são 

lidas, está rodeada de material escrito e 
percebe seu uso e função, essa criança 
é ainda ‘analfabeta’, porque não apren-
deu a ler e a escrever, mas já penetrou 
no mundo do letramento, já é de cer-
ta forma, letrado (SOARES, 2012, p. 24)

A partir da leitura de variados autores 
poderemos refletir e saber o que poder-
emos fazer para resgatar a autoestima 
e trazer esse aluno para as salas de aula 
mostrando que entender a alfabetização 
é possível e que todos são capazes. 
Mostrar também que a postura da esco-
la e do professor pode influenciar nesse 
processo. Alfabetizar letrando é ensinar 
a ler e escrever no contexto das práticas 
sociais da leitura e da escrita, assim o ed-
ucando deve ser alfabetizado e letrado.

No Brasil os conceitos de alfabetização 
e letramento se mesclam e se confun-
dem. A discussão do letramento surge 
sempre envolvida no conceito de al-
fabetização, o que tem levado a uma in-
adequada e imprópria síntese dos dois 
procedimentos, prevalecendo o conceito 
de letramento sobre o de alfabetização.

Não podemos separar os dois proces-
sos, pois a princípio o estudo do aluno 
no universo da escrita se dá concomi-
tantemente por meio desses dois pro-
cessos: a alfabetização, e pelo desen-
volvimento de habilidades da leitura 
e escrita, nas práticas sociais que en-
volvem a língua escrita, o letramento.

Dissociar alfabetização e letramento é 
um equívoco porque, no quadro das atu-
ais concepções psicológicas, lingüísticas 
e psicolinguísticas de leitura e escrita, a 
entrada da criança (e também do adulto 
analfabeto) no mundo da escrita ocorre 
simultaneamente por esses dois proces-
sos: pela aquisição do sistema conven-
cional de escrita a alfabetização e pelo 
desenvolvimento de habilidades de uso 
desse sistema em atividades de leitura e 
escrita, nas práticas sociais que envolvem 
a língua escrita (SOARES, 2012, p. 14)
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Magda Soares (2012, p. 23) enfatiza 
que “o letramento não é só de respons-
abilidade do professor de língua portu-
guesa ou dessa área, mas de todos os 
educadores que trabalham com leitura e 
escrita”. Mesmo os professores das dis-
ciplinas de geografia, matemática e ciên-
cias. Alunos lêem e escrevem nos livros 
didáticos. Isso é um letramento espe-
cífico de cada área de conhecimento. 
O correto é usar letramentos, no plural.

Não adianta simplesmente letrar quem 
não tem o que ler nem o que escrev-
er. Precisamos dar as possibilidades de 
letramento. Isso é importante, inclu-
sive, para a criação do sentimento de 
cidadania nos aluno (SOARES, 2012).

Considera-se importante a produção 
e divulgação de programas informáticos 
educativos ajustados às necessidades dos 
currículos, é importante que esses pro-
gramas sejam interativos e que promovam 
uma aprendizagem cognitiva, mas sem 
os restantes elementos que constituem 
o círculo escolar  educadores, equipa-
mentos, novas atitudes de ensino; não 
valerão de nada sem esses programas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de recursos tecnológicos em 
sala de aula representa um papel importante 
no processo educacional. Por um lado, per-
mite que comece a haver na aula mais tra-
balho independente por parte dos alunos. 

É essencial, portanto, que os profes-
sores despertem para a importância de 
envolver os alunos em atividades com-
putacionais por meio da utilização de soft-
wares, pois, estes permitem que seja cria-
do um caminho que transita da imaginação 
à abstração por meio da reflexão, análise, 
síntese e da utilização e criação de múltip-
las estratégias para solucionar problemas.

Contudo, é preciso lembrar que o domí-
nio da leitura envolve uma série de ha-
bilidades complexas que precisam ser 
desenvolvidas progressivamente. Muitas 
são desenvolvidas fora da escola, mas a 
maioria precisa da escola para realizar tal 
tarefa. Embora haja grande quantidade de 
pesquisas sobre o tema, ainda não foram 
desvendados completamente os mistérios 
da leitura e a diversidade de fatores que 
nela interferem. A leitura é muito mais do 
que um instrumento escolar. É um pass-
aporte para a entrada na cultura escrita.

Considera-se que a leitura não é so-
mente a apropriação do ato de ler e escre-
ver; ela envolve um domínio de um con-
junto de práticas culturais que envolvem 
uma compreensão do mundo diferente 
daquele que não tem acesso à leitura, tem 
em si um papel tão importante e significa-
tivo na sociedade que podemos dizer que 
ela cria novas maneiras de pensar e agir.

Os processos de alfabetização são grada-
tivos e dependem também do espaço físico 
em que a mesma é realizada. Transformar a 
escola e particularmente a sala de aula num 
ambiente que estimule as mais variadas 
situações da escrita, realização coletiva, 
em pequenos grupos, em pares ou class-
es, toda facilita a expressão livre do aluno.

Defende-se a formação inicial do pro-
fessor alfabetizador pautada em conhe-
cimentos teórico-metodológicos capaz-
es de provocar o diálogo entre teoria e 
prática, na busca uma aprendizagem sig-
nificativa para a docência nas séries ini-
ciais do ensino, promovendo, assim, uma 
prática reflexiva, teorizada e viabiliza-
da como possibilidade de construção de 
uma escola democrática e de qualidade.
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EXPERIÊNCIAS NO CAMPO MATEMÁTICO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL 

RESUMO: O presente trabalho apresenta a maior dificuldade encontrada pelas escolas na 
atualidade, as causas e consequência desse fenômeno que vem inviabilizando práticas do-
centes, a indisciplina. Deparamo-nos cada vez mais com eventos de indisciplina, e até de 
violência no espaço escolar. As pesquisas indicam que a postura do professor é de suma im-
portância no controle da disciplina, pois quando ocorre verdadeira aprendizagem os educan-
dos vão se tornando sujeitos da construção do saber, não lhes sobrando energia para demon-
stração de rebeldia. O comportamento da família pode estimular ou ser decisiva na conduta 
social da criança. A escola contemporânea, que se encontra no meio de grandes mudanças 
sociais, deve ser capaz de gerir conflitos, pois é em seu ambiente que encontramos diferenças 
e disputas diversas, propiciando a experimentação para o ato de resolução de problemas. 
Constato por meio de diversas reflexões que as questões ligadas à indisciplina, possuem um 
cunho muito importante e complexo que demanda maiores aprofundamentos em seu estudo.

Palavras-chave: Educação Infantil; Matemática;  Aprendizagem. 
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INTRODUÇÃO

Ao empilhar os brinquedos, organi-
zar caixas, separar em cores ou montar 
um quebra cabeça, jogar amarelinha, a 
criança na Educação Infantil está ex-
perienciando conceitos matemático. O 
lúdico no ensino da matemática, na Ed-
ucação Infantil, além de dinâmico, faz 
com que as crianças aprendam de for-
ma prazerosa, pois eles se identificam 
bastante com as brincadeiras e jogos. 

O primeiro contato com o lúdico faz 
com que as crianças participem ativi-
dades. Nessas interações é preciso  o 
professor planeje as atividades que 
desenvolvam  os conceitos matemáticos .

A capacidade lúdica do professor é 
um processo que precisa ser pacien-
temente trabalhada. Ela não é imedi-
atamente alcançada. O professor que, 
não gostando de brincar, esforça-se por 
fazê-lo, normalmente assume postu-
ra artificial facilmente identificada pe-
los alunos. (KISHIMOTO, 1998, p. 122)

As brincadeiras são válidas para uma boa 
aprendizagem da Matemática; os jogos 
contribuem para um trabalho de formação 
e atitudes, como enfrentar desafios, buscar 
soluções, desenvolver críticas, criação de 
estratégias e da possibilidade de alterá-las 
quando o resultado não for satisfatório. 

Sobre isto que vamos mostrar neste 
artigo como as experiências matemáti-
cas podem ser realizadas através das 
brincadeiras na Educação Infantil.

AS ÁREAS DE CONHECIMENTO NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

Pode-se dizer que a criança na edu-
cação infantil, passa por algumas etapas 
em três grandes áreas do desenvolvimen-
to:Área motora: inclui tudo aquilo que se 
relaciona com a capacidade de movimen-
to do corpo humano, tanto de sua glo-
balidade como dos segmentos corporais.

Área cognitiva: aborda as capacidades 
que permitem compreender o mundo, 
nas diferentes idades, e de atuar nele, at-
ravés do uso da linguagem ou mediante 
resoluções das situações problemáti-
cas que se apresentam. Mesmo assim, é 
necessário fazer referências às capaci-
dades que a criança dessa idade tem para 
criar ou comunicar-se através do uso de 
todas as linguagens (verbal, artística, etc.).

Área afetiva: engloba os aspectos rela-
cionados com as possibilidades de sentir-se 
bem consigo mesmo (equilíbrio pessoal), o 
que permite confrontar-se com situações e 
pessoas novas (relações interpessoais) e ir 
estabelecendo relações cada vez mais alhe-
ias, distanciadas, bem como atuar no mun-
do que o rodeia (atuação e inserção social).

  A divisão entre essas três áreas é 
para ser entendida apenas como um 
recurso expositivo, pois o desenvolvi-
mento é global e existe uma estreita in-
ter-relação com as capacidades apresen-
tadas e, inclusive, entre essas três áreas.

  
Pode haver reflexão enfocando a cri-

ança, sujeito de nossas práticas, e suas 
relações com a sociedade atual. Para 
tanto, é necessário tornar presente as 
relações passado-presente-futuro, bus-
cando compreender, através da trajetória 
da infância na história, o que é ser criança 
hoje. Tal compreensão possibilita-nos 
enxergar como e por onde podem ocorrer 
mudanças qualitativas no tempo presente. 
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Para refletir sobre algumas questões, 
é preciso que nós, adultos e educadores, 
olhemos a criança como alguém diferente 
de nós, de nossas expectativas, daquilo 
que projetamos para elas. É preciso que 
relativizam os nossos conhecimentos 
e nossas verdades, procurando enxer-
gar as formas peculiares que têm as cri-
anças de pensar e de agir sobre o mundo.  

Só assim nossas interações / intervenções 
poderão ultrapassar a mera reprodução de 
modelos que consideramos adequados e 
inquestionáveis para o desenvolvimento 
humano, trazendo, ao contrário, transfor-
mações qualitativas e significativas nas 
relações, tanto da criança quanto nossas, 
com o mundo e com o conhecimento. 

Pensar uma proposta para a Educação 
Infantil que seja capaz de enfrentar as 
questões que afetam as relações entre a 
criança e a sociedade, não devemos  imag-
inar que seja possível a existência de um 
modelo único, adequado a todas as cri-
anças e realidades, pois isso será contrário 
a tudo o que sabemos sobre as diferenças 
que constituem as crianças, famílias e 
educadores, fruto de suas diferentes in-
serções históricas e culturais na sociedade. 

Podemos e devemos, entretanto, pen-
sar em alguns eixos orientadores da 
construção das práticas pedagógicas, 
que deverão ser priorizados, no senti-
do de garantir às crianças a possibili-
dade de construírem seus conhecimentos 
de forma crítica, criativa e consistente. 

A estratégia do desenvolvimento de 
projetos de trabalho possibilita, ao con-
trário das atividades fragmentadas e se-
quenciais, o estabelecimento de con-
exões entre as diferentes áreas de 
conhecimento e entre as realidades vivi-
das na Educação Infantil e na vida das 
crianças em geral (HALABAN, 2006).

DIREITOS DE APRENDIZAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL 

De acordo com a BNCC fica estabeleci-
do como direitos de aprendizagem: Con-
viver com outras crianças e adultos, em 
pequenos e grandes grupos, utilizando dif-
erentes linguagens, ampliando o conheci-
mento de si e do outro, o respeito em relação 
à cultura e às diferenças entre as pessoas.

Brincar cotidianamente de diversas 
formas, em diferentes espaços e tem-
pos, com diferentes parceiros (crianças 
e adultos), ampliando e diversifican-
do seu acesso a produções culturais, 
seus conhecimentos, sua imaginação, 
sua criatividade, suas experiências emo-
cionais, corporais, sensoriais, expres-
sivas, cognitivas, sociais e relacionais.

Participar ativamente, com adultos e 
outras crianças, tanto do planejamen-
to da gestão da escola e das atividades 
propostas pelo educador quanto da real-
ização das atividades da vida cotidiana, 
tais como a escolha das brincadeiras, dos 
materiais e dos ambientes, desenvolvendo 
diferentes linguagens e elaborando con-
hecimentos, decidindo e se posicionando.

Explorar movimentos, gestos, sons, 
formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relaciona-
mentos, histórias, objetos, elementos 
da natureza, na escola e fora dela, am-
pliando seus saberes sobre a cultura, 
em suas diversas modalidades: as ar-
tes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

Expressar, como sujeito dialógico, 
criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóte-
ses, descobertas, opiniões, questionamen-
tos, por meio de diferentes linguagens.
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Conhecer-se e construir sua identidade 
pessoal, social e cultural, constituindo uma 
imagem positiva de si e de seus grupos de 
pertencimento, nas diversas experiências 
de cuidados, interações, brincadeiras e lin-
guagens vivenciadas na instituição escolar 
e em seu contexto familiar e comunitário.

A concepção de criança que hoje temos 
um ser que observa, questiona, levanta 
hipóteses, conclui, faz julgamentos e as-
simila valores e que constrói conhecimen-
tos e se apropria do conhecimento siste-
matizado por meio da ação e nas interações 
com o mundo físico e social. Para que isto 
ocorra é necessário que os espaços e inter-
ações sejam observadas pelos professores.

Todos os ambientes da Educação In-
fantil devem ser espaços para o brincar. A 
criança, cada uma em seu tempo e ambi-
ente cultural, brinca pode ser de mamãe, 
princesa, fada, policial, astronauta, do-
ceira, motorista de caminhão, boiadeiro 
e tudo mais que a imaginação permitir. 

O Brincar é uma das mais impor-
tantes atividades da Educação Infantil, 
mesmo não estando diretamente liga-
da à aprendizagem de disciplinas for-
mais.  A brincadeira de faz de conta é 
mais comum entre crianças com 3 anos 
ou mais, mas os bebês também podem 
ter experiências em zonas circunscritas. 

Cabanas com bonecas, mamadeira 
e bercinhos podem ambientar os pri-
meiros jogos de representação para 
eles. Nesse caso, a intervenção do adul-
to é fundamental para haver avanços.

As crianças, que se expressam em várias 
linguagens e, ao mesmo tempo, são pro-
dutoras de cultura e vivenciam relações 
sociais e culturais, interagindo com o 
mundo que as rodeia, atribuindo-lhe vári-
os significados, apresentamos algumas re-
flexões em torno das ações que permeiam 

a atividade humana: brincar e imaginar. 
È sobre estas atividades que este arti-
go vem refletir. Como inserir a BNCC 
nos tempos e espaços e permitam às cri-
anças o brincar dentro dos CEIs e EMEIs.

Conviver com outras crianças e adultos, 
em pequenos e grandes grupos, utilizando 
diferentes linguagens, ampliando o conhec-
imento de si e do outro, o respeito em relação 
à cultura e às diferenças entre as pessoas.

Brincar cotidianamente de diversas 
formas, em diferentes espaços e tem-
pos, com diferentes parceiros (crianças 
e adultos), ampliando e diversifican-
do seu acesso a produções culturais, 
seus conhecimentos, sua imaginação, 
sua criatividade, suas experiências emo-
cionais, corporais, sensoriais, expres-
sivas, cognitivas, sociais e relacionais.

Expressar, como sujeito dialógico, 
criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóte-
ses, descobertas, opiniões, questionamen-
tos, por meio de diferentes linguagens.

Conhecer-se e construir sua identidade 
pessoal, social e cultural, constituindo uma 
imagem positiva de si e de seus grupos de 
pertencimento, nas diversas experiências 
de cuidados, interações, brincadeiras e lin-
guagens vivenciadas na instituição escolar 
e em seu contexto familiar e comunitário.

Planejar, registrar, refletir e replanejar 
como uma escuta ativa que percebe as cri-
anças e acolhe suas contribuições. Outro 
ponto é refletir sobre a forma como enten-
demos a infância e o que ela representa. 
Muitos professores ainda têm por hábito 
conduzir o ensino e dar aulas. Esse modo 
de agir não é respeitoso e nem produti-
vo, visto que as crianças perdem a opor-
tunidade de viver experiências diversas.
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OS CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS E 
A APRENDIZAGEM DE ACORDO 
COM A BNCC

Em relação às infâncias é garan-
tir brincadeiras, desafios, espaços de 
relações, o desejo de criar e se expres-
sar e o bem estar, experiências orga-
nizadas em Campos de Experiências.

Considerando que, na Educação Infan-
til, as aprendizagens e o desenvolvimento 
das crianças têm como eixos estruturantes 
as interações e a brincadeira, asseguran-
do-lhes os direitos de conviver, brincar, 
participar, explorar, expressar-se e con-
hecer-se, a organização curricular da Ed-
ucação Infantil na BNCC está estrutura-
da em cinco campos de experiências, no 
âmbito dos quais são definidos os objeti-
vos de aprendizagem e desenvolvimento.

A definição e a denominação dos cam-
pos de experiências também se baseiam 
no que dispõem as DCNEI em relação aos 
saberes e conhecimentos fundamentais a 
ser propiciados às crianças e associados às 
suas experiências. Considerando esses sa-
beres e conhecimentos, os campos de ex-
periências em que se organiza a BNCC são:

O eu, o outro e o nós – É na interação 
com os pares e com adultos que as cri-
anças vão constituindo um modo próprio 
de agir, sentir e pensar e vão descobrindo 
que existem outros modos de vida, pessoas 
diferentes, com outros pontos de vista. 

Conforme vivem suas primeiras ex-
periências sociais (na família, na insti-
tuição escolar, na coletividade), con-
stroem percepções e questionamentos 
sobre si e sobre os outros, diferencian-
do-se e, simultaneamente, identifican-
do- se como seres individuais e sociais. 

Corpo, gestos e movimentos- Na Edu-
cação Infantil, o corpo das crianças ganha 
centralidade, pois ele é o partícipe privile-
giado das práticas pedagógicas de cuida-
do físico, orientadas para a emancipação 
e a liberdade, e não para a submissão. 

Com o corpo (por meio dos sentidos, 
gestos, movimentos impulsivos ou inten-
cionais, coordenados ou espontâneos), as 
crianças, desde cedo, exploram o mun-
do, o espaço e os objetos do seu entor-
no, estabelecem relações, expressam-se, 
brincam e produzem conhecimentos so-
bre si, sobre o outro, sobre o universo 
social e cultural, tornando-se, progressiv-
amente, conscientes dessa corporeidade. 

Traços, sons, cores e formas – Conviver 
com diferentes manifestações artísticas, 
culturais e científicas, locais e universais, 
no cotidiano da instituição escolar, pos-
sibilita às crianças, por meio de experiên-
cias diversificadas, vivenciar diversas for-
mas de expressão e linguagens, como as 
artes visuais (pintura, modelagem, cola-
gem, fotografia etc.), a música, o teatro, a 
dança e o audiovisual, entre outras. Com 
base nessas experiências, elas se expres-
sam por várias linguagens, criando suas 
próprias produções artísticas ou culturais, 
exercitando a autoria (coletiva e indi-
vidual) com sons, traços, gestos, danças, 
mímicas, encenações, canções, desen-
hos, modelagens, manipulação de diver-
sos materiais e de recursos tecnológicos. 

Essas experiências contribuem para 
que, desde muito pequenas, as cri-
anças desenvolvam senso estético e 
crítico, o conhecimento de si mesmas, 
dos outros e da realidade que as cerca.
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Escuta, fala, pensamento e imaginação 
– Desde o nascimento, as crianças partici-
pam de situações comunicativas cotidianas 
com as pessoas com as quais interagem. 

As primeiras formas de interação do 
bebê são os movimentos do seu corpo, o 
olhar, a postura corporal, o sorriso, o cho-
ro e outros recursos vocais, que ganham 
sentido com a interpretação do outro. 

Progressivamente, as crianças vão am-
pliando e enriquecendo seu vocabulário 
e demais recursos de expressão e de 
compreensão, apropriando-se da língua 
materna – que se torna, pouco a pou-
co, seu veículo privilegiado de interação. 

A imersão na cultura escrita deve par-
tir do que as crianças conhecem e das 
curiosidades que deixam transparecer. 
As experiências com a literatura infantil, 
propostas pelo educador, mediador en-
tre os textos e as crianças, contribuem 
para o desenvolvimento do gosto pela 
leitura, do estímulo à imaginação e da 
ampliação do conhecimento de mundo. 

Além disso, o contato com histórias, 
contos, fábulas, poemas, cordéis etc. 
propicia a familiaridade com livros, com 
diferentes gêneros literários, a diferen-
ciação entre ilustrações e escrita, a apren-
dizagem da direção da escrita e as for-
mas corretas de manipulação de livros. 

Espaços, tempos, quanti-
dades, relações e transformações. 

As crianças vivem inseridas em espaços 
e tempos de diferentes dimensões, em um 
mundo constituído de fenômenos naturais 
e socioculturais. Desde muito pequenas, 
elas procuram se situar em diversos es-
paços (rua, bairro, cidade etc.) e tempos 
(dia e noite; hoje, ontem e amanhã etc.). 

Demonstram também curiosidade so-
bre o mundo físico (seu próprio corpo, 
os fenômenos atmosféricos, os animais, 
as plantas, as transformações da nature-
za, os diferentes tipos de materiais e as 
possibilidades de sua manipulação etc.) 
e o mundo sociocultural (as relações de 
parentesco e sociais entre as pessoas que 
conhece; como vivem e em que trabalham 
essas pessoas; quais suas tradições e seus 
costumes; a diversidade entre elas etc.). 

Além disso, nessas experiências e em 
muitas outras, as crianças também se 
deparam, frequentemente, com conhe-
cimentos matemáticos (contagem, orde-
nação, relações entre quantidades, di-
mensões, medidas, comparação de pesos 
e de comprimentos, avaliação de distân-
cias, reconhecimento de formas geométri-
cas, conhecimento e reconhecimento 
de numerais cardinais e ordinais etc.) 
que igualmente aguçam a curiosidade. 

Portanto, a Educação Infantil precisa 
promover experiências nas quais as cri-
anças possam fazer observações, ma-
nipular objetos, investigar e explorar seu 
entorno, levantar hipóteses e consultar 
fontes de informação para buscar res-
postas às suas curiosidades e indagações.

 Assim, a instituição escolar está criando 
oportunidades para que as crianças am-
pliem seus conhecimentos do mundo físico 
e sociocultural e possam utilizá-los em seu 
cotidiano.Este campo de experiências nos 
traz as possibilidades trabalhar a matemáti-
ca e suas possibilidades (RCNEI , 1998).
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EXPERIÊNCIAS NO CAMPO 
MATEMÁTICO (ESPAÇOS,  
TEMPOS, QUANTIDADES, 
RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES).

De acordo com este documento, o en-
sino de matemática tem como objetivo: O 
desenvolvimento de situações envolven-
do matemática no nosso dia-a-dia, o con-
hecimento dos números. O saber contar,

Noções de espaço físico, medidas 
e formas,a  estimulação da autoconfi-
ança da criança ao se deparar com prob-
lemas e desafios.Exploração das car-
acterísticas dos objetos e materiais: 
odor, sabor, sonoridade, forma, peso, 
tamanho, posição, plasticidade etc.

 

Observação de padrões, irregulari-
dades e permanências; noções de es-
paço e tempo; percepção de trans-
formações, causas e consequências.

Vivência e pesquisa de transformações 
e fenômenos naturais (clima, tempo, rel-
evo), físicos e químicos. Elaboração de 
hipóteses e oportunidades para testá-las.

Experimentação de conceitos rela-
cionados à quantidade, peso, taman-
ho, forma e posiçãoVivência da ocu-
pação de espaços, deslocamentos 
e das construções tridimensionais.

Oportunidades para criar estraté-
gias para classificar, ordenar, rel-
acionar, transferir e transvasar.

Relação direta e experiências com 
a natureza (flora e fauna) e seus ci-
clos de vida, diversidade, relações en-
tre os seres vivos, os elementos (água, 
ar, terra e fogo), respeito e conservação.

As crianças precisam, desde cedo, vi-
venciar o máximo de situações pos-
síveis que fomentem ampliar seu rep-
ertório e se apropriar dos saberes 
que a escola deve propiciar a elas. 

Por isso, o papel do professor de Ed-
ucação Infantil é tão importante na 
formação da criança considerando 
suas necessidades para o desenvolvi-
mento pleno e o estabelecimento de 
uma base sólida para as habilidades. 

Em diferentes situações podemos con-
statar que as crianças manifestam muitas 
de suas competências e aprendizagens so-
bre as quais não temos planejamento e con-
trole. Estas manifestações são resultados 
de processos informais, da relação individ-
ual e cooperativa das crianças em seu meio.

Mas cabe ao professor intervir quando 
identifica e reconhece a potencialidade da 
situação e, assim, aprofundar a aprendiza-
gem, fazer comentários, formular pergun-
tas, favorecer as hipóteses das crianças, sus-
citar desafios, separar e oferecer diferentes 
materiais etc., incentivando e socializando 
as descobertas e a narrativa feita por elas.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

395

O professor ainda pode levantar as 
ações que envolvem espacialidade, tem-
poralidade, quantificação, correspondên-
cia, comparação e transformações, reg-
istrando as situações cotidianas em que 
surgiram para usar como contexto de ativ-
idades de ampliação dessas experiências.

 Outra dica é anotar as respostas ou 
hipóteses dos pequenos para pergun-
tas que envolvam as palavras “quantos?”, 
“quando?” e “como?”. Nas respostas es-
tão os indicadores da permanente busca 
das crianças em construir significados, 
em aprender e compreender o mundo.

 

Os espaços grandes e pequenos, chei-
os e vazios, aqueles em que se podem 
entrar, os que se pode subir etc. Brincar 
com diferentes materiais, experimentan-
do a diversidade de formas, texturas, 
cheiros, cores, tamanhos, pesos, den-
sidades e possibilidades de transferên-
cia.  Objetos do cotidiano que favorecem 
essa pesquisa (copos, bacias, pratos, te-
cidos, mantas, espumas, sapatos, agasal-
hos, mochilas, caixas e caixotes, etc.) 

Sementes, terra, areia, pedras, galhos 
e gravetos, tampinhas de garrafa, garra-
fas pet.Participar da resolução de prob-
lemas cotidianos que envolvem quan-
tidades, medidas, dimensões, tempos, 
espaços, comparações, transformações. 

Na prática pode-se: trabalhar com os 
volumes na hora do suco, utilizar baldes, 
pás e areia, pedras ou sementes para 
preencher e perceber quantidades, en-
tregar para todos da turma os copos de 
suco, as pecinhas de brincar na comenta-
rem com as crianças sobre a distribuição 
igual de folhas de papel (uma para cada 
um, por exemplo), porção de massinha, 
pedir ajuda para distribuir pratos, copos 
e alimentos, colocar a mesa, guardar brin-
quedos em caixas por tipo e categoria etc. 

Trabalhar os estados da água na per-
cepção das características e das trans-
formações cortar frutas e legumes para 
conhecer o interior, plantar e acom-
panhar o desenvolvimento dos veg-
etais e a temporalidade do proces-
so. Trabalhar a culinária destacando e 
provocando hipóteses sobre as misturas 
e seus resultados (KISHIMOTO,2000). 
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ucação Básica na EMEB Maria Rosa 
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mental I e  Educação Infantil  na EMEI-
Parque Brasil.. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O desafio do desenvolvimento de ex-
periências no Campo Matemático está 
na escuta e percepção do professor para 
aproveitar as oportunidades reveladas nas 
ações e narrativas das crianças. Sequên-
cias didáticas favorecem o pensamento es-
pacial, quantificação, peso, textura, trans-
formações e muitas outras propriedades. 

Ao desenvolver a oralidade, a tempo-
ralidade nas narrativas também pode ser 
trabalhada. O importante é saber que as 
crianças são pesquisadoras natas. Favore-
cer e encaminhar as descobertas constrói 
aprendizagem e desenvolvimento. Tenta-
mos nesta pesquisa mostrar as mudanças 
que a BNCC traz para desenvolver o campo 
matemático com as crianças de  2 a 4 anos.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

397

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Funda-
mental. Referencial curricular nacional para a educação infantil / Ministério da Ed-
ucação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. — Brasília: MEC/SEF, 
1998.
 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação Básica. 
Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC/SEF, 2017. Disponível em: http://
basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/02/bncc-20dez-site.
pdf. Acesso em 20 de maio de 2019.
 

BRASIL. RCNEI – Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil – Brasil: 
1998.

HALABAN, Sérgio; ZATZ, André e ZATZ, Sílva. Brinca Comigo! Editora Marco Zero: 
2006

KISHIMOTO, Tizuco Morchida. Jogo, brinquedo, brincadeiras e a educação. 4ª Ed. 
São Paulo, Editora Cortez: 2000.

SMOLE, Kátia Cristina Stocco. A Matemática na Educação Infantil. A teoria das in-
teligências múltiplas na prática escolar. Porto Alegre, Editora Artes Médicas: 1996.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

398

A INCLUSÃO DE ALUNOS COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL 
NA REDE REGULAR DE ENSINO

RESUMO: Por meio desta pesquisa pretendemos proporcionar uma reflexão a respeito da in-
clusão do aluno com deficiência intelectual no Ensino Regular. Sabemos  que atualmente existe 
uma mobilização que parte de toda sociedade e da comunidade escolar sobre um novo mod-
elo de escola que reforça a  necessidade de incluir esses alunos com deficiência, na qual todos 
os alunos devem estar matriculados   nas salas de aula do  ensino  regular , esse movimento 
faz com que escola reflita sobre princípios desse novo paradigma, que vai desde a convivência 
com esses alunos em um mesmo espaço até uma mudança na organização de todo o trabalho 
pedagógico da escola, realizada dentro desse paradigma da inclusão escolar, possa constituir 
uma experiência fundamental que venha a definir o sucesso ou fracasso de seu futuro proces-
so de inclusão na sociedade. Desse modo todos os indivíduos, inclusive os deficientes men-
tais, devem ter garantido seu direito de acesso e permanência na escola pública gratuita e de 
qualidade, possibilitando, assim uma vida independente e uma postura crítica frente aos fatos 
ocorridos no cotidiano. Vale ressaltar ainda que a deficiência intelectual é umas das doenças 
mais frequentes na população pediátrica , embora que a milhares de anos muitos aspectos 
neurobiológicos da deficiência intelectual permanecem desconhecidos. O modelo educacio-
nal mais adequado para essas crianças permanecem em discussão e em constante evolução.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Deficiência Mental; Processo Ensino; Aprendizagem; Rede 
Regular.
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INTRODUÇÃO

Nos  propomos fazer uma reflexão 
sobre a inclusão de alunos deficientes 
mentais em escolas regulares como fun-
damento teórico o sócio interacionista 
proposto por Vygotsky, a literatura ref-
erente a história da deficiência intelec-
tual , a educação especial e da inclusão. 

A  Declaração de Salamanca ( Bra-
sil, 1994) reconhece a necessidade da 
urgência da educação para crianças com 
necessidades educacionais dentro do 
sistema regular de ensino , devendo a 
escola acomodá-la dentro de uma peda-
gogia centrada na criança, para satisfaz-
er sua necessidades especiais, facilitar e 
encorajar a participação de pais nos pro-
cessos de planejamento e tomada de de-
cisão, garantir programa de treinamento 
de professores e formação incluindo a 
educação especial nas escolas inclusivas.

Pretendemos aprofundar nossos con-
hecimentos sobre uma educação in-
clusiva numa perspectiva interacion-
ista, tendo como norte Vygotsky e a 
Declaração de Salamanca, quais as di-
ficuldades observadas para serem 
aplicadas na rede regular de ensino.

 
Sempre que ouvimos falar em esco-

la inclusiva fazemos associações á alter-
ação da estrutura física do ambiente, as 
adaptações para que haja acessibilidade, 
as reformulações de métodos a serem 
aplicados, mas não pensamos que de cer-
to modo a escola já é por natureza um 
ambiente inclusivo, pois a diversidade 
de indivíduos já a tornam inclusivas pois 
como citam “Maselli e Di Pasquale(1997) 
que consideram que além da presença da 
deficiência, são muitas as situações no 
cotidiano que demandam atenção espe-
cial como: distúrbios de aprendizagem, 
desvantagens sócio culturais, diferenças 

linguísticas e étnicas, dificuldades aciden-
tais , entre outras (TEZZARI,2006 p.1).

A escola inclusiva deve atender as es-
pecificidades do aluno em condição de 
necessidades especiais, isto é , devem 
observar algum aspectos fundamentais 
determinados pela Constituição Fed-
eral 1988 que traz como um de seus 
objetivos fundamentais: “Promover o 
bem de todos, sem preconceitos de ori-
gem,raça,sexo,cor,idade e quaisquer for-
ma de discriminação”(art. 3º inciso IV).

Desta maneira, o princípio funda-
mental da escola inclusiva é que todas 
as crianças aprendem umas com as out-
ras, independente de quaisquer dificul-
dades e diferenças que elas possuem. A 
integração dos portadores de deficiência 
tem sido a proposta norteadora e dom-
inante na Educação Especial, direcio-
nando programas e políticas educacio-
nais e de reabilitação em vários países. 

Cada criança é um ser único, as crianças 
com DI merecem um olhar individualiza-
do, levando-se em consideração sua lim-
itações, suas necessidades, mas não so-
mente o que ainda não conseguem realizar 
com autonomia, mas levar em consideração 
a bagagem que essas crianças possuem e 
o que já possuem de autonomia para re-
alizar sozinhas. Todas as pessoas possuem 
algo que já realizam, deficientes ou não. 

O DI necessita sim de apoio pedagógi-
co, de atenção especializada, de ade-
quações curriculares, mas não podemos 
esquecer que eles possuem  capacidades, 
e o que eles mais necessitam além das in-
tervenções, que nós acreditamos neles
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A INTEGRAÇÃO DE ALUNOS COM 
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

  A  organização da sociedade huma-
na é feita por um processo contínuo de 
criação e recriação de categorização 
das pessoas. Esse processo, por se tra-
tar de atividades humanas, indica, im-
plícita ou explicitamente, intenções. 

Tendo em conta os fatores econômi-
cos, sociais, culturais e históricos, o ser 
humano constrói sua identidade nas 
relações que estabelece consigo mes-
mo e com outros seres, ao  mesmo tem-
po que transforma a sociedade e por ela 
é transformado. Observamos que a so-
ciedade possui uma visão de homem pa-
dronizada e classifica as pessoas de acor-
do com essa visão (CRESAS, 1994, p.165).

 Elegemos um padrão de normalidade 
e nos esquecemos de que a sociedade 
se compõe de homens diversos, que 
ela se constitui na diversidade, assum-
indo de um outro modo as diferenças. 

A dificuldade de superar a visão padroni-
zada de homem está calcada no fato de 
serem concebidas as diferenças numa per-
spectiva qualitativa. Em outros termos, a es-
cola tem reproduzido uma visão determini-
sta de sociedade, classificando seus alunos 
em mais inteligentes e menos inteligentes. 

A questão é em que medida a política de 
integração escolar se efetiva na sua práti-
ca e representa a ampliação efetiva de 
oportunidades educacionais de qualidade 
para as pessoas com necessidades edu-
cativas especiais, como responsabilidade 
da escola pública, independente do pa-
drão homem construído pela sociedade? 

A política de integração vem receben-
do no universo das discussões educacio-

nais, uma pluralidade de significados. Isso 
porque, a noção de integração e inclusão 
é, de fato, polissêmica, na medida em que 
os autores as utilizam com diversas fina-
lidades. Sem dúvida é na vertente da in-
serção social que os professores e a esco-
la percebem a integração como benéfica. 

Ela permitirá aos professores não so-
mente sair de sua rotina pedagógica, mas 
terá igualmente uma ação positiva nas 
crianças comuns, desenvolvendo, para 
algumas, a tolerância à diferença. Entre-
tanto parece existir uma ambivalência 
entre as crianças integradas e as outras. 

O risco para a criança deficiente é tor-
nar-se uma criança vedete, ou tornar-se 
objeto da solicitude dos outros (CRESAS, 
1994, p.165). Percebe-se que , as crianças 
deficientes têm tendência a se reagrupar 
em, pelo menos no início de sua integração, 
e suas relações permanecem limitadas a um 
pequeno número de crianças comuns. Eles 
parecem manifestar uma tendência ao isol-
amento e manifestam também sua agres-
sividade em relação às crianças normais.

  

Como poderia ser diferente? Entretan-
to sabe-se muito pouco do que sente uma 
criança deficiente mental, confrontada a 
baixas performances, entre colegas mais 
jovens que ela. Que imagem ela recebe? 
Pode ela suportá-la? A ajuda dos  pais têm 
um papel determinante na integração, prin-
cipalmente quando esta ação parte deles. 

Quaisquer que sejam os defeitos, as di-
ficuldades, as inabilidades, a confrontação 
das crianças entre si e a confrontação da 
escola às diferenças aparecem como pos-
itivas em seu conjunto. Agora sobre suas 
limitações de acordo com Tessaro (2005), 
acredita-se que as limitações maiores na 
deficiência mental não estão relacionadas 
com a deficiência em si, mas com a credib-
ilidade e as oportunidades que são ofere-
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cidas às pessoas com deficiência mental. 
A vida de uma pessoa deficiente passa a 
girar em torno de sua limitação ou inca-
pacidade, quando as suas potencialidades 
e aptidões não são levadas em conta. 

Ainda que as crianças mentalmente at-
rasadas estudem mais  prolongadamente, 
ainda que aprendam menos que as cri-
anças normais e ainda que, por fim, se lhes 
ensine de outro modo,aplicando métodos 
e procedimentos especiais, adaptados às 
características específicas de seu estado, 
devem estudar o mesmo que as demais cri-
anças, receber a mesma preparação para 
a vida futura, para que depois participem 
dela  em certa medida, como os demais (VY-
GOTSKY, 1931ª, p.149 apud SILVA 2007). 

ACREDITANDO NO POTENCIAL  
DE CADA UM

Sabemos que  uma sociedade democráti-
ca se constrói a partir do momento em 
que ela seja  uma sociedade inclusiva, o 
presente artigo se justifica na medida em 
que pretende contribuir para uma prática 
que favoreça a inserção de pessoas com 
deficiência intelectual e seu convívio em 
sociedade e na escola, para que possa es-
tabelecer vínculos, promover a interação 
como qualquer outro cidadão e adquirir au-
tonomia independente de suas limitações. 

Surge a  preocupação e a sobre a pos-
sibilidade de  incluir pessoas com defi-
ciência intelectual no convívio com a 
sociedade e em escolas regulares, de 
acordo com a lei de Diretrizes e Bases, 
visando promover igualdades de direit-
os e oportunidades educacionais para 
pessoas com necessidades especiais.  

  

A questão que norteia este artigo é 
compreender quais são as reais possibil-
idades de aprendizagem de pessoas com 
deficiência intelectual.    Pretendemos  

identificar as possibilidades de aprendiza-
gem de pessoas com deficiência intelec-
tual. Sabe-se que o desenvolvimento é 
um processo que se dá de fora para den-
tro no qual a linguagem é central. E no 
processo de ensino-aprendizagem que 
ocorre a apropriação da cultura e o con-
sequente  desenvolvimento do indivíduo.

  

Desde o primeiro dia de vida, a criança 
está exposta aos elementos da cultura e à 
presença do outro, que se torna o media-
dor entre ela e a cultura. Assim, a apren-
dizagem da criança se inicia. Ela vai apren-
dendo a falar e a gesticular, a nomear 
objetos, a adquirir informações a respeito 
do mundo que a rodeia, a manusear ob-
jetos da cultura. E a Educação passa, en-
tão, a ser vista como um processo social 
sistemático de construção da humanidade. 

O aluno jamais poderá ser visto nesse 
processo como alguém que não aprende. 
O professor torna-se figura fundamental; o 
colega de classe, um parceiro importante; o 
planejamento das atividades torna-se tare-
fa essencial e a escola, o lugar de construção.   

 Antigamente, a pessoa com Deficiência 
Intelectual recebeu diferentes conceitos, 
terminologias e classificações como idio-
ta, débil mental, interditado, imbecil, re-
tardado mental e deficiente mental. Tais 
conceitos, que foram se modificando con-
forme os avanços das ciências e da ed-
ucação, estavam ligados aos interesses 
econômicos e ideológicos; sociais, políti-
cos e religiosos, de acordo com cada época.

 Mas o fato mais marcante é que 
um fator sempre se sobrepôs aos con-
ceitos, a deficiência intelectual ou men-
tal sempre esteve atrelada a ideia de 
incapacidade e improdutividade, ou 
seja, ligada a uma imagem negativa 
das pessoas que compõem esse grupo.
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 Várias áreas do conhecimento científico 
têm se dedicado à pesquisa com o objeti-
vo de estabelecer um conceito único que 
defina essa deficiência, bem como, busca-
do formas de atendimento que garantam 
a inclusão de qualidade dos Deficientes 
Intelectuais na rede de ensino regular. 

Autores como Mantoan (2004) e 
Pletsch (2009) têm destacado a necessi-
dade de se considerar as condições que 
interferem no desenvolvimento do sujeito 
além do nível cognitivo, variações como 
as psicológicas, sociais e emocionais. 

As autoras salientam que esses fa-
tores interferem no comprometimento 
intelectual, em alguns casos com maior 
intensidade e em outros em menor grau, 
mas não podem ser descartados na 
conceituação dessa deficiência. A defi-
ciência intelectual não pode ser defin-
ida apenas pela condição orgânica e, 
tampouco, somente pela condição in-
telectual, como afirma Gomes (2007). 

Pressupõe-se que as formas de investi-
gação podem e devem ser consideradas, 
ao pensar em propostas pedagógicas a 
ser utilizada para os alunos com defi-
ciência intelectual e que muitos aspec-
tos devem ser pensados para além dos 
laudos médicos, como os aspectos am-
bientais, culturais, valores e crenças que 
envolvem o aluno e o meio em que vive. 

As características cognitivas não podem 
ser negadas, mas deve-se pensar a partir 
delas, repensar estratégias e intervenções 
que funcionem e tenham qualidade no 
atendimento, no ensino regular. No que 
diz respeito ao desenvolvimento psíquico, 
Vygotsky enfatiza os aspectos sociais em 
detrimento aos biológicos, não que ne-
gasse que tais fatores tiveram influência 
no desenvolvimento humano, mas privile-
gia os fatores sociais como determinantes 
no desenvolvimento. (PLETSCH, 2009). 

Outro aspecto importante estudado 
pelos autores soviéticos foi a importân-
cia da linguagem no desenvolvimento 
e na aprendizagem, para eles a lingua-
gem é a base do pensamento da criança, 
é utilizada na relação com o outro e na 
compreensão do mundo que a cerca. 

A linguagem, nas suas mais diversas 
formas, é determinante para o desen-
volvimento mental e depende fun-
damentalmente das condições que 
envolvem o trabalho pedagógico real-
izado na escola e as condições de in-
teração e estimulação oferecidas às 
pessoas com deficiência intelectual.

 Segundo a teoria Vigotskiana, a lingua-
gem duplica o mundo perceptível, conserva 
a informação recebida, cria um mundo de 
imagens interiores, as palavras abstraem 
as propriedades essenciais das coisas, as-
segurando o processo de abstração e gen-
eralização, a linguagem é o veículo fun-
damental de transmissão de informação. 

Conforme Luria (1991, p. 81, apud Eidt 
e Silva 2010), “[...] com o surgimento da 
linguagem surge no homem um tipo intei-
ramente novo de desenvolvimento psíqui-
co desconhecido nos animais, e que a 
linguagem é realmente o meio mais impor-
tante de desenvolvimento da consciência”.

 Vygotsky e Luria (1996) enfatizam 
que as funções psicológicas superiores 
têm origem social e passam a existir no 
indivíduo perante a relação mediada 
com as criações elaboradas ao longo da 
história da humanidade que levam, por 
sua vez, ao reequipamento cultural des-
tas funções. Neste caso, o papel do pro-
fessor como mediador nas interações so-
ciais é fundamental para a apropriação 
da cultura dos homens pelos alunos, 
sejam deficientes intelectuais ou não. 
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A criança cujo desenvolvimento está 
impedido por um defeito não é simples-
mente uma criança menos desenvolvida 
que seus pares; mais precisamente ela tem 
se desenvolvido diferentemente (...) uma 
criança em cada estágio de seu desen-
volvimento, em cada uma dessas fases, 
representa uma singularidade qualitativa, 
isto é, uma estrutura orgânica e psicológi-
ca específica; exatamente no mesmo 
caminho uma criança deficiente repre-
senta qualitativamente uma diferença, 
um tipo único de desenvolvimento. (VY-
GOTSKY, Apud. MARQUES, 2001, p. 98) 

Em Vygotsky (1996) apud Marques 
(2001) pode se confirmar a ên-
fase do autor na importância da edu-
cação social de crianças deficientes. 

O autor afirmava que seja qual for o prob-
lema, físico, auditivo, visual ou intelectual, 
antes de tudo, o problema é social, pois 
este afeta primeiramente as relações soci-
ais das crianças e não suas interações dire-
tas com o ambiente físico, uma vez que a 
família quando recebe um bebê deficiente, 
vai tratá-lo de maneira diferente de outras 
crianças, de um modo positivo ou negativo. 

O meio social pode facilitar ou dificul-
tar os caminhos para superação da defi-
ciência. Assim sendo, é preciso que o 
professor fique atento para que as ações 
sobre os objetos não se esgotam em si 
mesmas, não se reduzam a mero trei-
no de habilidades perceptivo-motoras. 
Nessa perspectiva, colocar o aluno como 
sujeito do processo, implica conhecer 
as suas necessidades, sua volição (seu 
desejo) e coordenar as intenções deste 
com as de quem intervém, tendo sem-
pre em mente que o objetivo é promov-
er o desenvolvimento cognitivo do aluno.

 Tendo isso em mente, será mais fá-
cil estabelecer os meios ou instrumentos 

para realizar a ação planejada. Para Vy-
gotsky, o indivíduo é constituído social-
mente: todas as suas funções psicológicas 
têm origem social. Suas interações com o 
meio são construídas a partir de sua in-
serção em um universo histórico-cultural. 

A família, escola, comunidade e seus 
elementos constituintes - pais, irmãos, 
professores, colegas, amigos - fazem 
parte desse universo histórico-cultur-
al e servem de elo intermediário entre 
o sujeito e o objeto de conhecimen-
to. Há uma relação entre o sistema de 
suporte externo - apostilas, experiên-
cias, professor - e as estruturas internas.

 Os componentes desse  sistema exter-
no são janelas na evolução e aparecimen-
to de construtos cognitivos, sendo uma 
parte essencial do sistema funcional, pois 
dão oportunidade a que mudanças ocor-
ram nos sujeitos e permitem ao pesquisa-
dor ter acesso a essas mudanças”. Dessa 
maneira, é interessante considerar a im-
portância dos recursos oferecidos pelo 
desenvolvimento tecnológico - como o 
uso do computador e outros recursos 
multimídia - na educação dos sujeitos 
com necessidades educativas especiais.

 

Enfim, toda a obra de Vygotsky aponta 
para uma radical mudança frente aos, da 
educação empobrecida, da discriminação 
ou exclusão. alunos com necessidades 
educativas especiais. Nesse sentido, a 
“deficiência” ou “limites”, caso existam, 
não podem mais ser usados como “áli-
bi”, como justificativa da estagnação
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DESAFIOS DA INCLUSÃO DE 
ALUNOS COM DEFICIÊNCIA    
INTELECTUAL

Nos dias atuais, a escola regular pode 
ser passível de receber alunos com in-
úmeras deficiências, como a intelectual. 
Por se tratar de uma anomalia que re-
quer um melhor traquejo na sala de aula, 
escolas e, principalmente, professores 
estão sempre aflitos quando estes dis-
centes se adentram na unidade escolar.

Há estudos de que crianças com defi-
ciência intelectual em sua maioria são 
segregadas ou deixadas à margem da 
escolarização, uma vez que pais, pro-
fessores e educadores trazem consigo 
o paradigma de que elas possuem inca-
pacidade para aprender e, portanto não 
deveriam estar numa sala de ensino reg-
ular. Krynski et al. dizia que Deficiência 
mental não é uma enfermidade única, 
ela não é passível de ser prevenida por 
uma vacina ou por medidas definidas. 

Ela é um vasto complexo de quad-
ros clínicos os mais diversos, produzidos 
por etiologias várias, cuja exteriorização 
clínica é o suficiente desenvolvimento in-
telectual, global ou específico, frequen-
temente acompanhado por uma série 
de manifestações patológicas, relacio-
nadas umas às próprias causas da defi-
ciência e outras à insuficiente ou inad-
equada interação do indivíduo com o 
meio ambiente (KRYNSKI, 1983, p.1). 

De acordo com Tessaro (2005), acred-
ita-se que as limitações maiores na defi-
ciência intelectual não estão relacionadas 
com a deficiência em si, mas com a credib-
ilidade e as oportunidades que são ofere-
cidas às pessoas com esta anomalia. Para 
a autora, a vida de uma pessoa deficiente 
passa a girar em torno de sua limitação ou 
incapacidade, quando as suas potenciali-
dades e aptidões não são levadas em conta.

Segundo Mantoan (1997), o processo de 
inclusão exige da escola novos recursos de 
ensino e aprendizagem, concebidos a par-
tir de uma mudança de atitudes dos pro-
fessores e da própria instituição, reduzindo 
todo o conservadorismo de suas práticas, 

em direção a uma educação verda-
deiramente interessada em atender 
às necessidades de todos os alunos.

Quando falamos em inclusão de defi-
ciência intelectual, há necessidade de se 
criarem mecanismos que permitam, com 
sucesso, que ele se integre educacional, 
social e emocionalmente com seus colegas 
e professores e com os objetos do conhec-
imento e da cultura. Tarefa complexa, sem 
dúvida, mas necessária e possível Segundo 
Perrenoud  (2001), grande parte das es-
tratégias de ensino utilizadas pelo profes-
sor deve ser adaptada às características dos 
alunos, à composição da classe e a história 
das relações entre os educandos e entre 
eles e o professor. Em vista disso, fica clara 
a importância da realização de adaptações 
curriculares para a inclusão do aluno com 
deficiências, principalmente para aqueles 
que apresentam deficiência intelectual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação não pode continuar ignorando o que acontece a sua volta, aniquilando e 
marginalizando as diferenças nos processos através dos quais, forma e instrui os alunos. E 
muito menos desconhecer que aprender implica em saber expressar, dos mais variados mo-
dos, o que sabemos representar o mundo, a partir de nossas origens, valores, sentimentos. 

A inclusão ainda enfrenta muitas barreiras e tem caminhos para percor-
rer, o importante é que isto já se iniciou e, no futuro, espera se que a esco-
la seja um lugar no qual não haja discriminação e preconceito, que seja um lu-
gar no qual as diferenças e o tempo de aprendizagem de cada um seja valorizado. 

O movimento de inclusão desencadeou importantes discussões sobre a quali-
dade do ensino oferecida, não só para os deficientes, mas para todos os alunos. É 
importante que as práticas propiciem o desenvolvimento cognitivo de todos, fa-
zendo com que os alunos não desenvolvam baixas expectativas em relação 
a sua aprendizagem, não se sentindo excluídos do contexto social e escolar. 

Conclui-se, que a inclusão enfrenta barreiras e tem um longo caminho a percorrer, 
mas o importante é que a escola seja um local no qual  as diferenças enriquecem o tra-
balho, no qual os limites e possibilidades de cada um sejam respeitados e valorizados.
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A escola tem o papel de resgatar e somar ideias e ações para o futuro, com isso 
inovando e fazendo o crescimento intelectual dos alunos, a criança brinca de pensar, imaginar 
e com seus brinquedos tudo é possível quando se é criança, o importante é brincar. O brincar 
está ligado diretamente ao desenvolvimento cognitivo das crianças, desenvolvendo em todos 
os aspectos físico, emocional e cognitivo, cabe um olhar amplo em relação ao seu aprendizado 
para assim organizar e compor seu aprendizado unido, ao brincar ela aprende  e é feliz naquele 
momento. A brincadeira quanto o brinquedo fazem parte de uma importante fase da vida da 
criança que não pode ser dispensado mundo de magia e brincadeiras a escola fortalece e inten-
sifica o aprendizado criando a criança se desenvolve por inteiro sem perceber, aos poucos seu 
comportamento e ideias vão aflorando, ou seja, o que ela não fazia hoje realiza com atitude.

Palavras-chave: Brincar; Brinquedos;  Criança;  Magia .



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

409

INTRODUÇÃO

A criança identifica com tudo que 
está ao seu redor, mas para que 
isto aconteça é necessário sem-
pre um estímulo para que acon-
teça de maneira correta e produtiva.

Observar que acontece com a 
criança e papel dos pais e do pro-
fessor, ampliando olhares e ações 
e percebendo o que é preciso.

A educação infantil tem um papel im-
portante na vida da criança estabelece 
ações e aproveitamento rico. O brin-
car hoje reconhecido como parte inte-
grante do planejamento faz com que 
o desenvolvimento seja estimulado. 

Muito se desenvolve com a brincadei-
ra, a auto estima, ou seja, faz com que 
as crianças conquistem suas próprias 
capacidades, superando seus limite, 
na escola a criança percebe como é 
importante a solidariedade através do 
brincar onde a troca, está presente.

Muitas crianças não interagem com 
outras e é na escola que a interação 
acontece. O trabalho mostrar como 
ações simples têm o poder de desen-
volver, o brincar enriquece o desen-
volvimento cognitivo sem as exigên-
cias de papéis simplesmente acontece. 

JOGAR E BRINCAR SOBRE OS  
DIFERENTES OLHARES

  E até hoje há quem pense que deve-
mos ensinar jogos às crianças. Porque 
elas gostam e podem se divertir. Mas, 
não é tão simples assim. O jogo é mui-
to importante para o desenvolvimento 
infantil e por isso, deve ser encarado 
para além da competição e da diversão. 

Diferentes autores trataram dessa 
questão. Piaget, por exemplo, entende 
que através do jogo, a criança, princi-
palmente nos períodos sensório-motor 
e pré-operatório, pode construir impor-
tantes conhecimentos sobre os objetos 
e suas qualidades, construírem noções 
de espaço, tempo e causalidade. Isso se 
pode ver desde cedo, claramente nos 
jogos de encaixe e de empilhamento, 
por exemplo. Nesse sentido é que para 
Piaget a criança aprende brincando.

    

Essa concepção é vista de um modo 
um pouco diferente por Vygotsky. 
Para ele, o jogo não é aproveitado 
pela criança em sua zona de desen-
volvimento real, mas sim, proximal. 
Funciona como modelo de situações 
que podem ser vividas imaginaria-
mente. Isso fica muito claro, por ex-
emplo, no jogo faz de conta. Diz ele:

Vygotsky(1999).No desenvolvi-
mento a imitação e aprendizagem de-
sempenham um papel de primeira 
importância. Põem em evidência as 
qualidades especificamente humanas 
do cérebro e conduzem a criança a atin-
gir novos níveis de desenvolvimento. 
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No conceito de zona de desen-
volvimento proximal, isto é, a cri-
ança imita e convive com situações 
que ainda não compreende, nem do-
mina inteiramente, mas que provo-
ca ou propicia seu desenvolvimento. 

Assim a criança fará sozinha aman-
hã, aquilo que hoje depende dos out-
ros. Por conseguinte, o único tipo 
correto de pedagogia é aquele que 
segue em avanço relativamente ao 
desenvolvimento e o guia; devem ter 
por objetivo não as funções maduras, 
mas as funções em vias de maturação.

Vygotsky (1998), um dos repre-
sentantes mais importantes da psi-
cologia histórico-cultural, partiu do 
princípio que o sujeito se consti-
tui nas relações com os outros, por 
meios de atividades caracteristica-
mente humanas, que são mediadas 
por ferramentas técnicas e semióticas. 

Nesta perspectiva, a brincadeira in-
fantil assume uma posição privilegiada 
para a análise do processo de constitu-
ição do sujeito; rompendo com a visão 
tradicional de que ela é atividade de 
satisfação de instintos infantis, o autor 
apresenta o brincar como uma atividade 
em que, tanto os significados social e his-
toricamente produzidos são construí-
dos, quanto novos podem ali emergir.

 A brincadeira e o jogo de faz-de-
conta seriam considerados como es-
paço de construção de conhecimentos 
pelas crianças, na medida em que os 
significados que ali transitam são apro-
priados por elas de forma específica.”

Na brincadeira as crianças podem 
desenvolver algumas capacidades im-
portantes tais como a atenção, a memória 
e a imaginação. As crianças amadure-
cem também algumas capacidades de 
socialização, por meio da interação e 
da utilização de regras e papéis sociais. 

Leontiev (1978) argumenta que a cri-
ança passa por um período do desen-
volvimento em que há a necessidade 
de agir como um adulto para conscien-
tizar-se dos elementos que compõem 
a humanidade, porém ela não pode, 
por exemplo, dirigir um carro, porque, 
ainda, não domina as condições reais 
para isso; e, é na atividade lúdica, no 
jogo, na brincadeira, que a criança 
tem a possibilidade de resolver esse 
problema.“... um jogo não é uma ativ-
idade produtiva; seu alvo não está no 
resultado, mas na ação em si mesma. 

O jogo está, pois, livre do aspecto 
obrigatório da ação dada, a qual é deter-
minada por suas condições atuais, isto 
é, livres dos modos obrigatórios de agir 
ou de operações. Só no brinquedo as 
operações exigidas podem ser substituí-
das por outras e as condições do obje-
to, com preservação do próprio conteú-
do da ação” (LEONTIEV, 1978, p.122).

A atividade principal no desenvolvi-
mento da criança, considerando-a como 
“aquela em conexão com a qual ocor-
rem as mais importantes mudanças no 
desenvolvimento psíquico que preparam 
o caminho da transição da criança para 
um novo e mais elevado nível de desen-
volvimento”. (LEONTIEV, 1978, p. 122).
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PROFESSOR, ESCOLA 
E AS BRINCADEIRAS

Professor, aluno e escola devem ser 
parceiros para uma vida toda,ou seja 
a criança quando nasce se estabelece 
em sua casa , que onde recebe confor-
to e carinho, algumas vão para a creche 
e adquiri carinho, educação e respeito 
pelo segundo lugar mais frequentado 
em sua vida, por isso a importância da 
parceria nesse momento rico , a esco-
la por sua vez tem o compromisso de 
atender as demandas do conhecimento 
e o professor que media esse processo 
entre escola e aluno precisa estar prepa-
rado para o acolhimento e socialização.

Fortuna (2003) afirma que a es-
colha dos jogos e das brincadeiras 
é imprescindível para que se pos-
sa entender o que os alunos com-
preendem sobre o jogo, se as exigên-
cias em termos de regras e tarefas 
estão de acordo com a faixa etária. 

No entanto é verdade que, mesmo 
que um jogo seja selecionado a par-
tir desses cuidados, ainda é possível 
favorecer alguns jogadores em det-
rimento de outros, desrespeitando o 
princípio da condução de igualdade 
inicial que deve caracterizar todos os 
jogadores. Nesse caso cabe ao profes-
sor propor novos jogos ou brincadei-
ras que possam vir a favorecer aqueles 
que ficam numa posição desfavorável.

A importância que damos à ex-
pressão está baseada n a seguinte 
ideia, quanto mais meios de expressão 
o ser humano puder desenvolver, tan-
to maior será sua riqueza existencial. 

O indivíduo que só pode expressar 
sua vida interior através de uma úni-
ca via (seja escrever, pintar, falar, etc.) 
não realiza todas suas potencialidades. 

Não queremos dizer com isso que 
o corpo seja o meio mais impor-
tante de expressão; mas sim que é 
a via a mais, que tem a vantagem 
de ser o único instrumento de ex-
pressão utilizado pelo homem desde 
que nasceu. (STOKOE, 1998, p.20).

De acordo com Brougére (2002) 
deve-se a Winnicott a reativação 
de um pensamento segundo o qual 
o espaço lúdico vai permitir ao in-
divíduo criar e entreter uma relação 
aberta e positiva com a cultura. 

Além disso, brincar tem sendo vis-
to culturalmente como um mecanis-
mo psicológico que garante ao sujeito 
manter uma certa distância em relação 
ao real, fiel na concepção de Freud, que 
vê no brincar o modelo do princípio da 
realidade nesse sentido, brincar tor-
na-se o arquétipo de toda atividade 
cultural que, como a arte, não se lim-
ita a uma relação simples como real.

Brincar supõe, de início, que, no 
conjunto das atividades humanas, al-
gumas sejam repertoriadas e des-
ignadas como ‘brincar’ a partir de 
um processo de designação e de in-
terpretação complexo. O ludus lati-
no não é idêntico ao brincar francês. 

Cada cultura, em função de analogias 
que, vai estabelecer/construir uma es-
fera delimitada (de maneira mais vaga 
que precisa) daquilo que numa deter-
minada cultura é designável com jogo. 
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O simples fato de utilizar o termo 
não é neutro, mas traz em si um certo 
corte do real, uma certa representação 
do mundo.(Brougére, 2002, p. 20-21).

Seja como for, ressalta Brougére (2002) 
o jogo só existe dentro de um sistema de 
designação, de interpretação das ativi-
dades humanas. Uma das característi-
cas dos jogos consiste efetivamente em 
no fato de não dispor de nenhum com-
portamento específico que permitiria 
separar claramente a atividade lúdi-
ca de qualquer outro comportamento. 

O que caracteriza o jogo é menos o 
que se busca do que o modo como se 
brinca o estado de espírito com que se 
brinca. A escola é um dos lugares mais 
ricos que a criança frequenta pois é ali 
que sua interação com o outro acon-
tece, assim um aprende com o outro.

O jogo ao ocorrer em situações sem 
pressão, em atmosfera de familiari-
dade, segurança emocional e ausên-
cia de tensão ou perigo proporciona 
condições para aprendizagem das nor-
mas sociais em situações de menor risco. 

 A conduta lúdica oferece oportuni-
dades para experimentar comporta-
mento que, em situações normais, jamais 
seriam tentados pelo medo do erro ou 
punição. (KISHIMOTO, 1998, p. 140).

As brincadeiras tradicionais infantis 
são brincadeiras passadas de geração a 
geração, modificadas com o passar do 
tempo ou podem permanecer da mes-
ma forma. Essas brincadeiras são filia-
das ao folclore e incorporam a cultura 
popular, são transmitidas oralmente e 
possuem características de anonima-
to, permanecendo na memória infantil.

 A origem de tais brincadeiras é de-
sconhecida, ninguém conhece a ori-
gem da amarelinha ou do pião, das 
parlendas ou das fórmulas de seleção. 

“Por permanecer à categoria de ex-
periências transmitidas espontanea-
mente conforme motivações internas da 
criança, a brincadeiras tradicional infantil 
garante a presença do lúdico, da situação 
imaginária”. (KISHIMOTO,2002, p.39

O BRINQUEDO E A CRIANÇA

Toda atividade lúdica ganha um 
significado especial para Vygotsky 
(1998), porque ela representa um es-
paço de possibilidade em que o su-
jeito humano é capaz de ir além das 
suas capacidades momentâneas. 

Em outras palavras, as atividades 
lúdicas geram zona de desenvolvi-
mento proximal, ou seja, possibilitam 
que as crianças apresentem compor-
tamentos mais complexos do que o 
previsto para sua condição infantil. 

Por exemplo, na brincadeira, ela 
pode ser a mãe, a bancária, a dentista, 
pode dirigir atividades que vão além 
do momento contemporâneo do seu 
desenvolvimento, mas que ela é capaz 
de realizar no universo lúdico. Na per-
spectiva vygotskyana, o brinquedo é 
uma maneira ilusória de realizar dese-
jos impossíveis de serem concretizados 
na prática, como uma atividade pro-
porciona prazer, encenando situações 
da vida cotidiana. (KISHIMOTO, 2003)
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Para Vygotsky (1998 apud KISHIMO-
TO, 2003), “a criança aprende, tam-
bém, porque brinca, portanto ela se 
desenvolve”. Então, o brincar é um es-
paço promotor de desenvolvimento.

 Brincar deixa de ser visto, apenas, 
como uma atividade física, passando a 
ser condição necessária para o desen-
volvimento da capacidade de represen-
tar, como também para a compreensão 
da realidade concreta. Brincar livremente 
oferece inúmeras oportunidades educati-
vas: desenvolvimentos corporais e mentais 
estimulam a criatividade e  cooperação. 

Vygotsky (1998) estabelece uma 
relação estreita entre o jogo e a apren-
dizagem, atribuindo-lhe uma grande im-
portância, pois, como afirmamos antes, o 
jogo gera zona de desenvolvimento prox-
imal, que ela define como a diferença en-
tre o desenvolvimento atual da criança, ou 
seja, o que ela é capaz de realizar sozinha, 
e o desenvolvimento potencial, ou seja, 
o que ela é capaz de realizar com ajuda. 

Desta forma, Vygotsky (1988) con-
struiu uma teoria que defende que o 
aprendizado gera desenvolvimento, por 
isso educadores, pais, enfim, os adultos 
que lidam com as crianças não devem 
se ter, apenas, as habilidades já con-
quistadas por elas, mas devem trabalhar 
para que elas possam ir além do con-
texto atual. Oliveira (2001) explica que:

Existe um percurso do desenvolvimen-
to, em parte definido pelo processo de 
maturação do organismo individual, per-
tencente à espécie humana, mas é o apren-
dizado que possibilita o despertar de pro-
cessos internos de desenvolvimento que, 
não fossem o contato do indivíduo com 
certo ambiente cultural, não ocorreriam.

O brinquedo e a criança tem 
uma interação muito grande a sin-
tonia de aprendizado e lazer estão 
unidos na imaginação da criança.

De acordo com Brougere(1994) 
esse caráter de objeto é reforçado por 
outras características que tornam o 
brinquedo algo específico junto à cri-
ança. Trata-se realmente de um ob-
jeto com forte conteúdo simbólico.

 Seria redundante retomar todas as 
análises feitas sobre esse conteúdo 
simbólico É importante ressaltar al-
guma premissas essenciais: afirma-se 
com mais frequência que o brinque-
do encerra uma representação da cri-
ança ,na medida em que se trata de 
um objeto escolhido  por adultos e 
destinado a uma criança pequena. 

Em 1989, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (ECA), promulgado pelo 
então presidente Fernando Collor de 
Melo com o objetivo de estipular as di-
reitas responsabilidades das crianças e 
adolescentes, avançou no direito das 
pessoas a explicita os princípios da 
proteção integral e da prioridade absolu-
ta, já previstos na Constituição de 1988, 
que elevou à criança e o adolescente 
a preocupação central da sociedade. 

Sendo um dos direitos fundamen-
tais da criança é o direito de brin-
car presente no artigo 16, inciso IV.
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Kramer (2003) a ideia de infância 
não existiu sempre e foi modificada 
com o passar do tempo, historica-
mente de acordo com a modificação 
na forma de organização da sociedade. 

Ela aparece com a sociedade capital-
ista, conforme ocorrem a mudanças na 
relação social da criança. Se para a socie-
dade feudal a criança se tornaria adul-
ta assim que a mesma ultrapassasse o 
período de alta mortalidade e já pudesse 
trabalhar para sociedade burguesa a cri-
ança deve ser amparada e escolarizada

Resgatar as brincadeiras fortalece 
as diversas culturas existentes no 
mundo, abrindo um leque de sabe-
doria e entendimento, muitas das 
brincadeiras de hoje foram se aper-
feiçoando e dando lugar a outras.

E triste mais hoje a criança não sai na 
rua ,fica mais tempo na frente de com-
putadores e sua infância vai passan-
do,  a violência tem aumentado mui-
to e afastando as famílias de parque 
, e sobre a escola dar esse suporte.

Vygotsky (1991) critica a forma par-
celada de se enxergar o desenvolvi-
mento humano. Para o autor só poder-
emos compreender o desenvolvimento 
infantil observando o seu conjunto. Ao 
estratificar em aspectos e estágios es-
tamos comprometendo a visão das 
áreas potenciais de uma criança. 

E, no que se refere ao brincar, Melo 
e Valle (2005) afirmam que o brin-
quedo possibilita o desenvolvimen-
to infantil em todas as dimensões, o 
que inclui a atividade física, a estim-
ulação intelectual e a socialização. 

As autoras continuam indagando 
que a brincadeira promove a educação 
para hábitos da vida diária, enriquece 
a percepção, desperta interesses, sat-
isfaz a necessidade afetiva e permite 
o domínio das ansiedades e angústias. 

Além disso a brincadeira pode ser 
uma eficaz ferramenta a ser utilizada 
para estimular e promover a aprendiza-
gem das crianças (CORDAZZO, 2003). 
Mesmo sendo complexo e talvez in-
viável pesquisar a brincadeira e o 
desenvolvimento infantil em todos os 
seus aspectos, os pesquisadores de-
vem ficar atentos à visão global e não 
parcial do desenvolvimento humano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Muitas vezes o brincar transfor-
ma a situação do momento, ou seja, 
a criança que brinca de faz de con-
ta  consegue ir modificando atitude e 
meios de sua vida escolar e pessoal, 
a exploração de objetos são ações 
para ampliar o conhecimento leitor

A brincadeira evolui a cada mo-
mento dando condições concre-
tas de amor ,carinho e respeito pelo 
outro,a ampliação dos brinquedos 
acontece a cada dia mostrando para 
a criança a diversidade de objetos 
que existem e como poder brincar.

Hoje muitos alunos têm que fi-
car preso em casa devido a violên-
cia que assusta, ou mesmo pais que 
precisam trabalhar, os computado-
res tomam lugar da bola de futebol, 
o celular da bolinha de gude, mas é 
triste  pois a criança da nova geração 
não sabe inventar e não sabe brincar.

A criança hoje brinca na escola de 
faz de conta, do dia do brinquedo, de 
roda, bola, com os amigos, e isso é um 
resgate de uma cultura que está sum-
ida e se afastando dos momentos ri-
cos e positivos na vida das crianças

 DANIELA DE  LIMA SOLLA

Graduação em Pedagogia; Professora 
de Ensino Fundamental e Infantil da 
Prefeitura Municipal de São Paulo.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL E A URGÊNCIA DE UMA 
TRANSFORMAÇÃO PARADIGMÁTICA

RESUMO: Tal artigo pretende discorrer sobre as mudanças paradigmáticas que a Educação 
Ambiental pressupõe diante do discurso oficial dominante, de extração cartesiana, bem como 
ilustrar uma aplicação didática dentro dessa concepção. A Abordagem Sistêmica implica rever 
o tratamento do objeto de estudo, visto como um processo dinâmico e que se estabelece 
com base relações complexas e contextualizadas, o que não se pode vislumbrar, por exemplo, 
numa interação multidisciplinar do conhecimento. Sem essa visão, dificilmente a humanidade 
conseguirá reverter, o que ainda é possível, as catástrofes climáticas que tem disparado por 
intermédio da exploração dos recursos não-renováveis, para gerar a riqueza de poucos que se 
estabelece a um custo muito alto para a nossa sociedade, o nosso planeta, mediante o apro-
fundamento da desigualdade social, bem como do esgotamento dos nossos recursos naturais. 

Palavras-chave: Educação Ambiental; Pensamento Sistêmico; Pensamento Cartesiano; Sus-
tentabilidade; Transdisciplinaridade.
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INTRODUÇÃO

O Planeta Terra é insignificante e ao 
mesmo tempo essencial”.  Isto, pois, do 
ponto de vista do Universo, certamente a 
Terra constitui mais um ponto de poeira 
estelar concentrada, como qualquer out-
ro planeta constitui; no entanto, o modo 
como a tal poeira estelar interagiu com 
a energia solar, com a gravidade e com a 
Lua, o tornou um planeta predisposto a 
oferecer as condições mínimas necessárias 
para o estabelecimento da vida: a gros-
so modo, oxigênio, água e alimento. 

Valendo-se dessa visada que a Ter-
ra passa a ser, ao mesmo tempo, tão es-
sencial, a despeito de nossa exploração e 
manuseio insustentável e finito daqueles 
recursos naturais, o que põe em risco a 
própria sobrevivência humana na Terra. 

Daí a necessidade de executarmos 
uma “revolução” pela “Sustentabilidade”, 
em reverência ao que há desde 4 bilhões 
de anos vem sendo gestado pelas forças 
interativas do Universo e que vem sen-
do ameaçado pela ação predatória do 
homem, operando por uma virada paradig-
mática em prol do “pensamento sistêmi-
co”, no lugar do “pensamento cartesiano”.

PERSPECTIVAS METODOLÓGICAS: 
BREVE REVISÃO DA ABORDAGEM 
SISTÊMICA X ABORDAGEM 
REDUCIONISTA

Segundo a visão científica, a origem 
das coisas se deu por meio do “Big-
Bang”. Tal perspectiva, que se carac-
teriza como a abordagem clássica das 
ciências, é reducionista, uma vez que 
se fundamenta num movimento lógi-
co de decomposição do pensamen-
to, partindo do “todo”, numa visada 
“macro”, objetivando se concentrar 
nas “partes”, até se chegar no “micro”, 
que corresponde ao nível “atômico”. 

Tem como marco a fundação da 
ciência moderna no século XVII, com 
o filósofo e matemático René Des-
cartes, que se baseia no reducionismo, 
no racionalismo, no mecanicismo lin-
ear (relação causa e efeito) e na sep-
aração da mente à matéria, colocan-
do a primeira como superior a essa.

                                        

 Entretanto, foi Isaac Newton, outro 
grande gênio dessa época, quem com-
plementou o pensamento de Descarte 
e concebeu o mundo como máquina 
perfeita, completando a formulação 
matemática da concepção mecanicista 
da natureza, na qual o universo pas-
sou a ser um grande sistema mecânico 
que funcionava de acordo com as leis 
físicas e matemáticas. Para ele, o mun-
do poderia ser descrito sem relacio-
nar o observador humano. Esta visão 
de mundo-máquina deu origem ao 
mecanicismo como uma das grandes 
hipóteses universais da Era Moder-
na e caracterizou um período chama-
do pelos historiadores de Revolução 
Científica. (CÂNDIDA, M. M., 1997).
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Essa estrutura de pensamento jus-
tificou e legitimou, por sua vez, a es-
trutura econômica e social capitalista, 
garantindo uma eficiência produtiva 
cada vez maior, privilegiando sempre 
o “individual”, o “quantitativo”, em 
prejuízo da “qualidade”, da “humani-
dade” nas relações entre os homens 
entre si e entre o próprio meio. 

A consequência dessa episteme está 
sendo extremamente desastrosa para 
toda a humanidade, tamanha são as 
catástrofes climáticas que vêm acom-
etendo a todos: o aquecimento global, 
a escassez da água própria para con-
sumo, a extinção em massa de espécies 
da fauna e variedades da flora, os prob-
lemas de saúde pública, risco de de-
saparecimento de cidades são alguns 
destes sintomas que evidenciam a situ-
ação de desequilíbrio a que o próprio 
homem tem condenado o planeta Terra:

Daí a urgência de uma virada par-
adigmática, que se vale da ecologia 
como base epistemológica, que vem 
se caracterizando como “sistêmica”, 
inspirado na “teoria geral dos siste-
mas”, cujo criador é o biólogo austría-
co Karl Ludwig von Bertalanffy. Tem 
como pressupostos o pensamento sin-
tético, numa rítmica cíclica, o expan-
sionismo, o empirismo e a teleologia. 

Na abordagem sistêmica, o objeto é 
assumido como um “todo em sua com-
plexidade”, como um processo dinâmi-
co e mutável, que funciona em redes 
de sistemas, com base no qual se ob-
tém apenas descrições aproximadas. 
Consequentemente, só se pode com-
preendê-lo por meio de suas relações 
ou propriedades delas emergentes. 

Daí a primazia da ação cooperati-
va, perante à violenta. Para ilustrar ta-
manha interdependência, Leonardo 
Boff no seu livro Ecologia, Mundial-
ização e Espiritualidade assim a define: 

[...] para uma visão ecológica, tudo o 
que existe coexiste, tudo o que coexiste 
preexiste. E tudo o que coexiste e pre-
existe subsiste mediante uma teia in-
findável de relações inclusivas. Tudo se 
acha em relação. Fora da relação nada 
existe.” Afinal, “Ecologia  é a ciência que 
estuda as relações dos seres vivos entre 
si e com o ambiente (SINPEEM, 2015). 

A TRANSPOSIÇÃO DO 
PENSAMENTO SISTÊMICO À 
PRÁTICA ESCOLAR: A INTERAÇÃO 
ENTRE AS DISCIPLINAS

Conforme pudemos verificar até 
então, nós não somos seres isola-
dos, a despeito da fragmentação e 
especialização crescentes. É nes-
sa perspectiva que o tema da “inter-
disciplinaridade” ganha relevo, como 
forma de incentivar e viabilizar uma 
visão de mundo mais integralizada, 
nos possibilitando enxergar o “todo” 
que compõe/integra as nossas vidas. 

De acordo com Hilton Japias-
sú, existem quatro níveis de in-
teração entre as disciplinas:

 
• multidisciplinaridade (1º nível, 

da segmentação disciplinar);
•  pluridisciplinaridade (2º nível, 

da interação hierárquica);
• interdisciplinaridade (3º nível, 

da subordinação/coordenação);
•  transdisciplinaridade (4º nível, 

em que todas as disciplinas se 
juntam de forma coordenada).

O nível “disciplinar” é a modelização 
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didático-pedagógica do pensamento 
cartesiano, ao qual o sistêmico com com-
plexo se opõe, na qual o objeto recebe 
um tratamento fragmentado, sem se es-
tabelecer conexões/redes de relações.

A caminho de uma episteme ecológi-
ca, o mínimo desejável é que se esta-
beleça a interação “interdisciplinar”, 
no qual uma disciplina age como eixo 
integrador entre as demais discipli-
nas, havendo cooperação e diálo-
go entre as mesmas. A articulação 
é coordena e parte da necessidade 
de se solucionar um problema. Con-
forme os Parâmetros Curriculares,
                                       
  [...] É importante enfatizar que a inter-
disciplinaridade supõe um eixo integra-
dor, que pode ser o objeto de conheci-
mento, um projeto de investigação, um 
plano de intervenção. Nesse sentido 
ela deve partir da necessidade sentida 
pelas escolas, professores e alunos de 
explicar, compreender, intervir, mudar, 
prever, algo que desafia uma disciplina 
isolada e atrai a atenção de mais de um 
olhar, talvez vários. Explicação, com-
preensão, intervenção são processos 
que requerem um conhecimento que 
vai além da descrição da realidade mo-
biliza competências cognitivas para de-
duzir, tirar inferências ou fazer previsões 
a partir do fato observado (Parâmetros 
Curriculares Nacionais – Ensino Mé-
dio. Brasília: MEC, 2002, p. 88 e 89)

Mas a “transdisciplinaridade” seria 
a realização didático-pedagógica ideal 
para a prática da abordagem sistêmica, 
uma vez que pressupõe uma interpre-
tação holística, ou seja, integral dos fa-
tos e fenômenos, do todo das relações/
processos contextuais, como pressupõe 
a própria definição de “ecologia”. Esse 
tipo de interação entre as disciplinas tem 
sido estabelecida como utópica, mas no 
discurso cartesiano-capitalista domi-
nante, tendo em vista que ainda é o que 
dita organização material e abstrata do 
nosso sistema educacional, há séculos.

Sem clareza ontológica e episte-
mológica, sem a compreensão das 
relações lógicas interpenetrando as 
dimensões constitutivas da vida, seja 
ela de natureza física, biológica, so-
cial, política, cultural e espiritual, fica 
difícil trabalhar a temática (...) [da] 
- Transdisciplinaridade e Educação. 

[...] Desta forma, não podemos con-
tinuar trabalhando com modelos equiv-
ocados, com explicações causais lin-
eares, com dualidades irreconciliáveis, 
com paradigmas equivocados, constru-
indo abstrações estereotipadas da real-
idade e que, em absoluto, refletem sua 
complexidade estrutural e dinâmica. 

Precisamos de novas teorias, de novos 
aportes teóricos e epistemológicos ca-
pazes de nos ajudar a ecologizar a onto-
logia, ou seja, as relações do ser com sua 
realidade, a ecologizar a epistemologia, 
para melhor compreender as relações 
sujeito e objeto, bem como os aspectos 
metodológicos relacionados às nossas 
práticas pedagógicas. Ecologizar tam-
bém o pensamento, no sentido de reli-
gar as diferentes dimensões da vida, (...). 

Todos esses aspectos são muito im-
portantes para a criação de conhe-
cimentos novos, para a elaboração 
dos conhecimentos interdisciplinar e 
transdisciplinar e para a construção de 
propostas educacionais mais coerentes 
com as demandas atuais, capazes de 
superar o dualismo cultural, biológico, 
social e espiritual que tantos problemas 
têm provocado. (MORAES, M. C., 2010).
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA 
PERSPECTIVA SISTÊMICA

 
No curso que desenvolveu pela 

SME-PMSP, a professora Seomara Ger-
mano propôs uma sequência que ex-
plorasse a interdependência do sujeito 
em redes que partem do local ao pla-
netário. As questões são as seguintes: 

1) (O país dentro do plane-
ta) Qual a relação entre urbaniza-
ção, transporte, problemas respi-
ratórios e Aquecimento Global? 

2) (A cidade dentro do país) O que 
o vídeo “Entre rios” nos ensina so-
bre o sistema hídrico paulistano? 

3) (O bairro dentro da cidade) 
Como foi o processo de ocupação es-
pacial do bairro (no caso a Mooca)? 

4) (Nós dentro do bairro) O 
que cada um de nós temos tem a 
ver com o aquecimento global? 

 

Com relação à primeira questão, a 
“urbanização” pressupõe um sistemáti-
co conjunto de relações, de trocas en-
tre os humanos, o que demanda uma 
organização espacial voltada à viabili-
zação da locomoção humana. E como 
chegamos ao estágio em que a eco-
nomia humana é movida pelo setor 
de serviços e que extrapola distâncias 
espaciais, o transporte passou a fun-
cionar como a artéria deste sistema.

 O problema é que os meios de trans-
portes, além de serem movidos por re-
cursos não renováveis (petróleo), poluem 
muito o ambiente, sobretudo no estado 
de coisas a que chegamos, impulsiona-
dos pelo estilo de vida consumista e não 
planejado, no qual gerou uma intensa 
saturação/obstrução do trânsito, pela 
imensa quantidade de veículos nas ruas.

Uma das várias conseqüências des-
ta concentração de poluentes, é o 
Efeito Estufa e, com ele, o Aqueci-
mento Global, o que, por sua vez, im-
pacta tanto os continentes, como 
a saúde humana, ao desencadear 
uma série de alergias respiratórias. 

Os poluentes, portanto, além de ser 
um problema de saúde pública, também 
ameaça o próprio equilíbrio a que a Uni-
verso levou bilhões de anos para cunhar. 

 

Já o documentário “Entre Rios” mos-
tra como a Vila São Paulo de Piratininga 
nasceu do proveito sobre a sabedoria 
indígena, na qual se utilizava a colina 
que ficava entre os rios do Tamanduateí 
(acesso ao Rio Tietê) e Rio do Anhanga-
baú (alimentação) para sobreviverem. 

Em razão de tais características, tor-
nou-se um ponto de intenso comércio, 
o que desencadeou a instalação de uma 
ferrovia “por entre tais rios”, aproveitan-
do-se da ligação fluvial para se estabele-
cer também a modernidade econômica 
por intermédio da expansão ferroviária. 
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Deste modo, a importância da ferro-
via passou a superar a dos rios, tornan-
do-os um “obstáculo” à modernização 
econômica. Primeiro, a construção do 
“Viaduto do Chá”, depois, com o en-
canamento da água e, por conseguin-
te, com a geração excessiva de esgoto. 

Juntando esse último fato, ao da in-
tenção de se imitar o planejamento 
urbanístico das cidades européias, os 
dois rios tiveram seus cursos altera-
dos, aterrados, afundados, com curvas 
e margens cortadas para levar o esgoto, 
isolando-o, sob pretextos sanitaristas. 

Já os Rios Pinheiros e Tietê deti-
nham comportamento típico de pla-
nície (várzea), com época marcada 
para inundações, o que alimentou 
uma “necessidade” de se canalizar tais 
rios, já que as inundações atormenta-
vam a população pobre da periferia.

 Somando-se tais demandas aos in-
teresses mercantilistas que propunham 
“modernizar” São Paulo por meio do 
automóvel, tendo como maior expo-
ente Prestes Maia, pulou-se a etapa do 
desenvolvimento ferroviário e hidráuli-
co, construindo-se avenidas ao lado de 
rios retificados e canalizados, tudo para 
dar mais espaço ao carro na cidade.

 

Escondeu-se o rio para esconder a 
sujeira, resultando nas enchentes crôni-
cas, em nome de uma “urbanização ro-
doviarista”. E hoje, os paulistanos nem 
se dão conta da existência de tais rios. 
É a proeminência dos interesses pri-
vados, imobiliários, sobre os públicos. 
Portanto, necessário se faz valorizar 
uma urbanística do vivo, da confiança, 
sobre a do medo, a das rodovias, como 
nas palavras do professor Alexandre, 
do Depto. De Projetos, da FAU-USP.

   

Quanto ao processo de ocupação 
espacial do bairro da Mooca, a maior 
concentração de edificações industriais 
datadas do início do século XX, locali-
za-se ao longo da faixa ferroviária. Ao 
ocupar esses terrenos, as indústrias e 
armazéns voltaram os fundos para a via 
férrea – recurso que permitia o recebi-
mento e escoamento de produtos – e 
o acesso principal para ruas paralelas. 

Além desta faixa de ocupação in-
dustrial mais densa, diversos estabe-
lecimentos instalaram-se em quar-
teirões mais afastados da ferrovia. 
A princípio, como se pode ver em fo-
tos da época, de um lado havia a fer-
rovia, adida às construções e, do 
outro, área ainda com mata nativa. 

No entanto, conforme a indústria e 
o comércio foram se expandindo, mais 
mão-de-obra foi sendo atraída, o que 
redesenhou ainda mais o bairro, que 
se consagrou também como bairro-
-dormitório, por onde os migrantes e 
imigrantes desembarcavam e dormita-
vam, para ir direto ao trabalho (Via Es-
tação da Mooca onde hoje, também, 
conta com o Museu do Imigrante).

Atualmente, nem as ruínas do hipó-
dromo responsável pelo nome da “Rua 
Hipódromo” restam, mas ainda há a 
permanência de “cortiços”, não obs-
tante a especulação imobiliária que 
vem verticalizando o bairro e intensi-
ficando ainda mais o comércio, as cus-
tas do estrangulamento de áreas ver-
des, do trânsito e da qualidade de vida.
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E na quarta e última questão, 
se propõe relacionar o individu-
al com o planetário, por intermé-
dio do tema do aquecimento global é 
um dos mais abordados atualmente 
em diversas áreas do conhecimento. 

Esse termo - “aquecimento global” - 
refere-se ao aumento da temperatura 
do planeta causado, sobretudo, pelo au-
mento da concentração de certos gases 
atmosféricos, tais como o dióxido de 
carbono, metano, óxido nítrico, e cloro-
fluorcarbonos, ou seja, gases relaciona-
dos com o efeito estufa da atmosfera 
terrestre e que são gerados dentro da 
cadeia de produção industrial que fabri-
ca os produtos que consumimos; agra-
vando este problema, tem-se o desma-
tamento florestal em todo o mundo.  

Pequenas atitudes de cada indiví-
duo interferem nas mudanças climá-
ticas tais como: o consumo excessivo 
de carne e leite de origem bovina, o 
uso de madeiras nativas para fabrica-
ção de móveis e utensílios residenciais, 
o consumo de gasolina e diesel em 
transportes individuais, desperdícios 
de alimentos, o que gera uma enor-
me quantidade de lixo, entre outros.

 

Se cada indivíduo mudar pequenos 
hábitos no seu cotidiano, como aten-
tar-se nas suas escolhas de consumo, 
consumindo menos para gerar menos 
lixo e reciclando-os, os impactos das 
mudanças climáticas serão amenizados.

O que incorre em dizer que deve-
mos boicotar os produtos oriundos 
de linhagens que geram impacto am-
biental e social negativos, como o es-
gotamento/empobrecimento do solo, 
que “envenenam” os animais e os ve-
getais (o que, por sua vez, a nós), que 
arraigar e aprofundam o abismo so-
cial, enfim, que degradam o ambiente. 

Daí a emergência da “Sustentabilida-
de”, de uma nova consciência holística 
que ressignifique o lugar do humano no 
Universo, dentro de uma consciência de 
responsabilidade, compreensão, solida-
riedade e respeito entre humanos com 
humanos e humanos com ambiente
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Não há como se pensar em “Sustentabilidade” ou numa mudança paradig-
mática do pensamento, sem se levar em conta os “valores” que a sustenta.

E como a “Educação” é, por excelência, a instituição humana por meio da qual 
os “valores” devem ser trabalhados, como condição para a própria convivência 
entre as pessoas e para a manutenção da própria espécie no planeta, necessária 
é uma mudança na prática e na matéria escolar, na ótica da transdisciplinaridade.

Daí a urgência em não centrar-se no ser humano, como “centro”, confor-
me a mentalidade individualista capitalista, do mesmo modo como o meio 
ambiente deve ser encarado como todo o “meio” que nos compõe: o eco-
nômico, social, espiritual, político, cultural, espacial, ambiental, ecológico. 

Para tanto, deixemos de nos moldar pelo pensamento conservador, cartesiano, 
para dar vasão a uma perspectiva holística da existência, a do pensamento sis-
têmico. Somente assim a Educação Ambiental poderá ser plenamente realizada.
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A ARTE E O PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM

RESUMO: Esse artigo vem abordar reflexões a respeito da Arte e o processo Ensino 
Aprendizagem, que vão além de um repertório de eventos ou objetos visíveis, pois pres-
supõe uma compreensão do processo, do modo como operam e de seus contextos. A 
Arte se torna um processo gradual e em constante mudança. Processo no qual há o cru-
zamento de informações visuais, táteis, sonoras, cênicas, sensoriais que intervêm para 
construir novas buscas de ideias e práticas de aprendizagem não mais confinadas a pro-
gramas de ensino muitas vezes estáticos e ultrapassados. O ensino de Artes é aborda-
do como disciplina dedicada a oferecer ao aluno as condições necessárias para com-
preensão do espaço em que vive e as diversas manifestações artísticas e de pensamento 
expressas na arte, com um olhar voltado para os aspectos sócio emocionais desses alunos.

Palavras-Chave: Arte; Ensino Aprendizagem; Compreensão.
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INTRODUÇÃO

 Uma escola que se preocupa em for-
necer ao aluno um ambiente saudável, ag-
indo de acordo com os princípios morais 
que o cercam se torna um instrumento de 
ensino e disseminação de cultura e con-
hecimento, construindo indivíduos em sua 
totalidade, consciente de sua liberdade, 
integrados com questões que o cercam 
e preocupado com sua responsabilidade 
social. É vivenciando a Arte desde criança 
que a sociedade aprenderá a valorizar 
a sua cultura. Segundo Oliveira (2007):

A todo o momento nos pedem rótulos, 
e esses precisam ser definidores, iden-
titários: “arte-educadora‟ tem um peso 
mais político e militante, e também mais 
teórico; “professora de Educação Artísti-
ca‟ ou “professora Artística‟ é a professo-
ra moldada ainda em contornos expres-
sionista e espontaneístas; “professora de 
Arte‟ parece mais contemporâneo e atual-
izado, pode fazer pensar em mais pesqui-
sa e estudo. No final das contas, talvez 
sejamos um pouco de cada uma delas, ao 
mesmo tempo. (OLIVEIRA, 2007, p.238)

Portanto, percebe-se que não há como 
definir o que somos dentro da docência, 
assumimos identidades que nos rotu-
lam. Em toda produção há uma intenção 
ou representação dos sentimentos que 
precisam expressar, basta apenas incen-
tivarmos. Oliveira (2007) afirma que:

As habilidades de descrever, analisar e 
interpretar sejam trabalhadas com vigor 
em sala de aula, pois serão elas o subsídios 
para atender a qualquer metodologia de 
leitura de imagem que o professor venha 
a escolher para trabalhar... esse exercício 
passo a passo com as habilidades de descre-
ver, depois analisar e só depois interpretar 
permite uma construção mais aprofundada 
das habilidade necessárias para a leitura. 

Trabalhar a habilidade de descrição sig-
nifica estimular a própria natureza da cri-
ança da educação infantil que, ao olhar 
uma imagem, é capaz de prazerosamente 
descrevê-las com detalhes, pois antes da 
leitura das letras, as crianças desenvolvem 
naturalmente e significativamente uma 
leitura da imagem...Quanto a habilidade 
de analisar, queremos chamar a atenção 
de analisar, queremos chamar a atenção 
para a importância do desenvolvimen-
to da capacidade de analisar o discurso 
visual (um discurso sintético por nature-
za), pois ela que permite ao leitor perce-
ber como a imagem diz aquilo que diz. 

Já a interpretação é produto das 
relações entre o que foi analisado, so-
mando-se a isso informações históricas 
sincrônicas e diacrônicas ligadas à ima-
gem lida e a produção do artista estu-
dado. (OLIVEIRA, 2007, p.256- 257). 

Assim, a  cultura está presente em tudo, 
devendo então ser estudada dentro e fora 
da escola.
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O ENSINO DE ARTES NAS SÉRIES 
INICIAIS

 
 As Artes nas séries iniciais são funda-

mentais no decorrer do processo ensino 
aprendizagem. Antes de ser preparado 
para explicar a importância da arte na ed-
ucação, o professor deverá estar prepa-
rado para entender e explicar a função 
da arte para o indivíduo e a sociedade. 

O papel da arte na educação é grande-
mente afetado pelo modo como o profes-
sor e o aluno veem o papel da arte fora da 
escola. Segundo Barbosa (1975, p. 54): “A 
arte não tem importância para o homem 
somente como instrumento para desen-
volver sua criatividade, sua percepção, 
etc.; mas tem importância em si mesma, 
como assunto, como objeto de estudos”.

 

Portanto deve-se enfatizar que a Arte 
contribui para o desenvolvimento da cria-
tividade e deve ser tratada como objeto de 
estudos. De acordo com Lanier (1984, p. 6-7):

 

Evidentemente, cada aluno em particu-
lar – criança ou adulto – terá seus próprios 
interesses estéticos, ponto a partir do qual 
pode ser levado para um envolvimento 
mais amplo. Para um, poderá ser a colcha 
da vovó, para outro, posters de artistas. De-
vemos explorar esses interesses pessoais. 

Entretanto, os currículos são normal-
mente planejados para grupos e não para 
indivíduos e, portanto, é importante iden-
tificar ou prever aquelas artes populares 
que podem servir como o denominador 
comum mais abrangente do interesse da 
juventude.[...] Contudo, mesmo o mais 
contemporâneo conteúdo de curso não 
irá garantir o tipo de crescimento que 
nossa ideia de conceito central forte suge-
re, se não estiver implementado por pro-
cedimentos adequados em sala de aula. 

Se reduzirmos o currículo de Arte abor-

dados, produção de filmes ou vídeo – 
teipes, desenho ou recriação de espaços 
urbanos, produção de histórias em quadrin-
hos, m suma, desenvolvendo todas essas 
atividades de ateliê, de que os professores 
gostam muito, mesmo incluindo o folclore, 
a arte popular e a média, o mais provável é 
que nossos alunos estarão essencialmente 
limitados no crescimento que poderíamos 
provocar neles (LANIER 1984, p. 6-7).

 
 

O trabalho com Arte na escola deve-
se ampliar, envolvendo as crianças e os 
adultos que fazem parte do contexto ed-
ucacional. Para tanto, o professor deve 
encontrar condições de aperfeiçoar-se 
continuamente, tanto em saberes artísti-
cos e sua história, quanto em saberes 
sobre a organização e o desenvolvimen-
to do trabalho de educação escolar em 
arte. Segundo, Libâneo (1991, p. 54 – 55):

Não é suficiente dizer que os alunos 
precisam dominar os conhecimentos, é 
necessário dizer como fazê-lo, isto é, inves-
tigar objetivos e métodos seguros e eficazes 
para a assimilação dos conhecimentos. [...].

 O ensino somente é bem sucedido 
quando os objetivos do professor coin-
cidem com os objetivos de estudos do alu-
no e é praticado tendo em vista o desen-
volvimento das suas forças intelectuais. 

[...]Quando mencionamos que a fi-
nalidade do processo de ensino é pro-
porcionar aos alunos os meios para 
que assimilem ativamente os conhe-
cimentos é porque a natureza do tra-
balho docente é a mediação da relação 
cognitiva entre o aluno e as matérias 
de ensino (LIB NEO, 1991, p. 54 – 55).
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OS PARÂMETROS CURRICULARES 
NACIONAIS DE ARTES
 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais 
em Artes (1997) para as Séries Iniciais do 
Ensino Fundamental descrevem, em sua 
apresentação, que a educação artística 
propicia a ampliação da sensibilidade, da 
percepção, da reflexão e da imaginação. 
Para o documento, ao conhecer as ar-
tes, o aluno poderá se envolver de forma 
mais criativa com as outras disciplinas. 

Como a arte é patrimônio da humani-
dade, e se manifesta nas diversas cultu-
ras, o aluno desenvolverá, por meio do 
contato com a mesma, a compreensão 
das diferentes culturas existentes, val-
orizando o que é próprio de sua cultura. 

Os PCNs concebem a arte como objeto 
de conhecimento e como um conjunto de 
manifestações simbólicas de uma cultura, 
e fazem uma ligação entre a ciência e a 
arte, ao descrever que “para um cientista 
uma fórmula pode ser ‘bela’, para um ar-
tista plástico, as relações entre a luz e as 
formas “são problemas a serem resolvidos 
plasticamente” (PCN - Arte, 1997, p.27)”. 

Neste documento, aborda-se, entre as 
várias manifestações artísticas existentes, 
a música, a dança, as artes visuais e o teatro. 

A dança é uma manifestação artísti-
ca muito presente na cultura dos povos. 
Ela integra o pensamento, o sentimen-
to e o corpo. Por meio da dança a cri-
ança estará desenvolvendo a atenção, a 
percepção e a cooperação e conhecerá 
seu o corpo e as suas possibilidades, 
numa atividade que lhe propicia o uso 
da criatividade e da espontaneidade. 

A dança pode acontecer de forma indi-
vidual ou coletiva. Individualmente, a dança 
será de valia para o conhecimento do cor-
po, para o desenvolvimento motor e para 
construção da autonomia, quando o aluno 
toma consciência da sua capacidade de 
movimento e de suas qualidades individuais. 

De forma coletiva, a criança poderá 
desenvolver a interação social, aprenden-
do a reconhecer semelhanças e diferenças 
entre pessoas e a respeitar as diversidades. 

A dança traz, em si, aspectos culturais 
próprios de um povo. Ela é parte de uma 
cultura e ao ser devidamente explorado na 
escola, possibilitará o conhecimento da cul-
tura regional, nacional e de outros povos.

As artes visuais, além das formas tradi-
cionais — pintura, escultura, desenho, 
gravura, arquitetura, objetos, cerâmi-
ca, cestaria, entalhe—, incluem outras 
modalidades que resultam dos avanços 
tecnológicos e transformações estéti-
cas do século XX: fotografia, moda, artes 
gráficas, cinema, televisão, vídeo, com-
putação, performance, holografia, de-
senho industrial, arte em computador.

 Cada uma dessas modalidades artísti-
cas tem a sua particularidade e é utiliza-
da em várias possibilidades de combi-
nações entre elas, por intermédio das 
quais os alunos podem expressar-se e 
comunicar-se entre si e com outras pes-
soas de diferentes maneiras. (PCN, 1998)

As artes visuais compreendem as 
criações próprias dos alunos, além da 
apreciação de outras obras. A criação 
abrange pinturas, modelagens, desen-
hos, esculturas, fotografias, produções 
informatizadas, além de construções 
bidimensionais e tridimensionais. 
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A apreciação deve ser significativa, de 
forma que propicie: a convivência com 
produções visuais; reconhecimento de 
épocas históricas e do contexto em que 
uma obra foi produzida; a vida dos artistas 
e sua ligação às obras; e a mensagem que 
a obra revela ao aluno, de forma subjeti-
va, provocando o reconhecimento da im-
portância das artes visuais na sociedade e 
na vida dos indivíduos. Segundo Moreno: 

 

Propostas desta natureza têm como 
objetivo que a criança construa conheci-
mento na área de artes visuais desenvolva 
a criatividade, apresente uma postura de 
pesquisa, demonstre senso crítico e faça a 
atualização de informações visuais com seu 
próprio trabalho (MORENO, 2007, p.40). 

 

As artes visuais favorecer compreensões 
mais amplas para que o aluno desenvolva 
sua sensibilidade e afetividade, construa 
conceitos e se posicione criticamente. 
Sendo a manifestação artística bastante 
presente na humanidade e consideran-
do-se a música como uma segunda língua 
materna, vê-se a importância dos seus 
elementos no processo de desenvolvi-
mento educacional e social da criança. 

“Composição, improvisação e interpre-
tação são produtos da música” (PCN - Arte, 
1997, p.53). Envolver as crianças num pro-
cesso que objetive tais construções é co-
locá-las frente a um desafio, num primeiro 
momento, talvez, difícil, mas superável, que 
possibilitará a colheita de frutos valiosos. 
No contato com a música, a criança poderá 
criar e expressar-se, por análise, através 
da apreciação, do canto, da composição 
e manuseio de instrumentos musicais. 

O teatro exige do homem “a sua pre-
sença de forma completa: seu cor-
po, sua fala, seu gesto, manifestan-
do a necessidade de expressão e 
comunicação”. (PCN - Arte, 1997, p. 57). 

No desenvolvimento da dramatização 
na escola, é preciso que se leve em conta 
os níveis de envolvimento que uma criança 
estabelece com a atividade. A atividade te-
atral evolui, gradativamente, da esponta-
neidade para o cumprimento de regras, e 
do plano individual para uma visão coletiva.

Fundamentado em ideias, experiências 
e sentimentos, o trabalho teatral envolve 
os alunos na compreensão de si mesmos, 
dos outros e no compartilhamento de 
emoções e valores, pois cada um se expres-
sa através dos personagens vivenciados. 

Há uma necessidade de se promov-
er mais atividades artísticas nas esco-
las, de desenvolver projetos que envol-
vam a capacidade das crianças e de se 
realizar exposições que possibilitem a 
apreciação dos próprios alunos e da co-
munidade escolar, valorizando o criar e 
favorecendo a autoestima dos alunos. 

As artes incorporam um grande acer-
vo de conhecimentos necessários à for-
mação do indivíduo, contribuem para 
desenvolvimento expressivo, comunica-
tivo, criativo e cognitivo e favorecem a 
interação social, fatores indispensáveis 
para o processo de educação na infância. 
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COMO SENSIBILIZAR A CRIANÇA 
POR MEIO DA LINGUAGEM 
ARTÍSTICA

Sensações cenestésicas, experiências 
visuais e auditivas acrescentam uma mul-
tiplicidade de estímulos para a expressão. 
Tudo faz parte da experiência criadora: a 
conscientização das variações nas cores, 
diferenças nas formas, a suavidade e a as-
pereza dos objetivos, as reações aos sons, 
sensibilidade à luz e à escuridão. Assim 
aguçando o desenvolvimento perceptual. 
De acordo com Lowenfeld e Brittain (1977):

A criança emocionalmente livre, 
desinibida, na expressão criadora, sente-
se segura e confiante ao abordar qualquer 
problema que derive de suas experiências. 
Identifica-se, estreitamente, com seus de-
senhos e tem liberdade para explorar e ex-
perimentar grande variedade de materiais. 

Sua arte encontra-se em constante mu-
dança, e ela não receia cometer erros nem 
se preocupa, a respeito da nota que rece-
berá por esse exercício particular. Para ela, 
a experiência artística é realmente sua, e 
a intensidade de sua absorção proporcio-
na-lhe o verdadeiro progresso emocional. 
(LOWENFIELD e BRITTAIN 1977, p.39-40).

 A função mais evidente da escola é 
preparar as crianças para o futuro, para a 
vida adulta e suas responsabilidades. Mas 
ela pode parecer aos alunos como um remé-
dio amargo que eles precisam engolir para 
assegurar, num futuro bastante indeter-
minado, uma felicidade bastante incerta.

O aluno deve ser preparado para, a partir 
das manifestações orais, escritas, sonoras e 
visuais ser capaz de organizar a sucessão de 
episódios e amarrá-los de uma forma lógica. 

O momento em que ele está narran-
do algo sobre o que vê ele será capaz de 
descrever cenários, reinventar histórias, 
recriar, mas ao mesmo tempo solucionar 
problemas, dúvidas, sentimentos da sua 
vida cotidiana (MARTINS, 2011, p. 35).

Portanto, a linguagem artística pode 
contribuir para tornar esse ambiente 
mais alegre e favorável à aprendizagem, 
afinal “propiciar uma alegria que seja 
vivida no presente é a dimensão essen-
cial da pedagogia, e é preciso que os es-
forços dos alunos sejam estimulados, 
compensados e recompensados por uma 
alegria que possa ser vivida no momen-
to presente” (SNYDERS, 1992, p. 14).

As diversas linguagens artísticas, como o 
teatro, a música e a dança provocam reações 
que podem ser individuais ou comuns a um 
grupo social. Para que estas reações pos-
sam ser consideradas artísticas, é preciso 
que atuem sobre o lado emocional do ou-
vinte. Nesse caso, a música e o teatro es-
tariam cumprindo sua função social, que é 
a de emocionar e comunicar sentimentos.

Os sons, ao atingirem os centros ner-
vosos, captados pela audição, se trans-
formam em percepção e sensação que, 
relacionadas, produzem a emoção. 
Biologicamente, a emoção provoca 
uma ação, que pode excitar ou acalm-
ar a criança física ou mentalmente.
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Emoção e sentimento, embora utiliza-
dos quase como sinônimos, são diferentes. 
A emoção costuma ser mais intensa, mas 
não permanece. O sentimento é menos in-
tenso que a emoção, porém mais estável.

 os sentimentos que propiciam a ex-
pressão artística. Organizar atividades 
de audição musical no Pré-Escolar é en-
riquecer o desenvolvimento emocion-
al e afetivo da criança, na medida em 
que está educando o gosto musical.

Tanto o executante de uma peça quan-
to o compositor reagem musicalmente 
dentro da esfera emocional. O compos-
itor transfere para sua obra seus sen-
timentos em forma de ritmos e har-
monias. O executante, a partir de um 
estímulo que o emociona, colabora 
com o autor interpretando a execução.

A comunicação entre as pessoas e as lei-
turas de mundo não se dão apenas por meio 
da palavra. Muito do que se sabemos sobre 
o pensamento e os sentimentos das mais 
diversas pessoas, povos, países, épocas 
são conhecimentos que obtivemos única e 
exclusivamente por meio de suas músicas, 
teatro, pintura, dança, cinema, etc. (MAR-
TINS; PICOSQUE; GUERRA, 1998, p.14)

Os adultos e as crianças, ao escutarem 
uma música, reagem por meio de pensa-
mentos e emoções que variam de acordo 
com seu nível de sensibilidade. Esta sen-
sibilidade deverá ser muito estimulada 
na Pré-Escola. Atividades que exercitem 
o “sentir”, contribuirão para que o futu-
ro adulto possa a vir a ter condições de 
apreciar, numa realização musical, a quali-
dade de sons, a técnica instrumental, a ex-
ecução, etc., usufruindo assim um verda-
deiro prazer estético.Campbell; Campbell; 
Dickinson (2000, p.147) destacam que:

- Conhecer música é importante.
- A música é uma aptidão inerente a to-

das as pessoas e merece ser desenvolvida.
- A música é criativa e auto expres-

siva, permitindo a expressão de nossos 
pensamentos e sentimentos mais nobres.

- A música ensina os alunos so-
bre seus relacionamentos com os 
outros, tanto em sua própria cultu-
ra quanto em culturas estrangeiras.

- A música oferece aos alunos ro-
tas de sucesso que eles podem não en-
contrar em parte alguma do currículo.

- A música melhora a apren-
dizagem de todas as matérias.

- A música ajuda os alunos a aprender-
em que nem tudo na vida é quantificável.

- A música exalta o espírito humano.

Percebe-se que a música contribui 
para todos os aspectos do ser huma-
no, preferencialmente para as crianças, 
as quais estão em fase de desenvolvi-
mento dos seus aspectos cognitivos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

Pode-se perceber que por meio da Arte a criança aprende de uma for-
ma livre, tornando o processo ensino aprendizagem prazeroso e significativo. 
 
 
 
 
Por meio de um ambiente saudável a criança sente mais facilidade ao en-
tender os conteúdos propostos, contudo a Arte é uma forma de ex-
pressão da realidade que contribui no processo ensino aprendizagem.

 

 

Conclui-se que as várias formas de Arte expressam os sentimentos mais profundos, con-
tribuindo para que o processo ensino aprendizagem se torne cada vez mais significativo.
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ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL NA INSTITUIÇÃO ESCOLAR

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo mostrar o quanto o Orientador Educacional é 
fundamental na instituição escolar, pois atua em diversos segmentos dentro da escola. Como 
orientador vocacional, psicológico, de estudos, de saúde, de lazer e também orientador so-
cial. Resolve conflitos de várias naturezas tanto entre aluno x aluno, como entre professor x 
aluno, assim como entre gestão x professores e como escola x comunidade. Um profissional 
de grande importância mas que infelizmente ao decorrer dos anos foi esquecido pela legis-
lação, trazendo grande regresso a qualidade educacional, pois deixou de ter sua presença 
obrigatória. O que causou sua escassez nas escolas em virtude de ser opcional ter este profis-
sional atuando nas escolas. Mostramos aqui a importância, a falta e diferença da presença do 
Orientador na escola. A pesquisa mostra que é imprescindível ter este profissional atuante 
nas instituições escolares. Mesmo não sendo obrigatório por legislação o Orientador Educa-
cional não pode faltar em uma instituição que tem por objetivo bons resultados educacionais.

Palavras-chave: Orientador ; Regresso ; Legislação.
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INTRODUÇÃO

Ao longo deste curso, resolvi me apro-
fundar em um assunto pelo qual perce-
bi que está quase se abduzindo não só 
no curso de Pedagogia ou de pós- grad-
uação na área, mas também do cotidia-
no escolar. Senti o dever de me preocu-
par e defender uma parte da Educação, 
por tal motivo, decidi entender e refletir 
um pouco mais sobre a área de especial-
ização – Orientação Educacional (O.E.) 

Ao decorrer dos anos, percebo tal im-
portância que este profissional tem em 
um ambiente escolar e a falta de espaço 
que o mesmo encontra para atuar nos 
dias de hoje. Tenho por objetivo eviden-
ciar a importância e necessidade de rev-
er o quanto este profissional está fazen-
do falta nas escolas. Explicar o quanto, 
muitas situações de conflitos poderiam 
ser evitadas ou solucionadas com este 
profissional estando ativo em unidades 
escolar. Quanto à relação professor e 
aluno, assim como gestão e professores 
ou escola e comunidade estariam sen-
do beneficiadas com este profissional.  

Aqui vamos investigar o que ocor-
reu no decorrer dos anos que levou á 
exclusão desta função. Segundo a LDB 
(5692/71, art.10)    cita, “Será instituída 
obrigatòriamente a Orientação Educacio-
nal, incluindo aconselhamento vocacio-
nal, em cooperação com os professores, 
a família e a comunidade.”  O Orienta-
dor Educacional é um profissional que 
atua na área de gestão, bastante dinâmi-
co e encontra várias áreas para atuação 
dentro da escola, dentre estas estão:

Orientação Vocacional
Orientação Psicológica
Orientação de Estudos
Orientação de Saúde
Orientação de Lazer
Orientação Social

As propostas trabalhadas pelo Orienta-
dor Educacional são abrangentes, porém 
não são desenvolvidas apenas pelo mes-
mo, há todo um aparato para que o tra-
balho de um Orientador se concretize.Em 
uma instituição escolar este profissional 
desenvolve seu trabalho diretamente com 
alunos e paralelamente com pais, profes-
sores, coordenação, direção e toda a co-
munidade. Sendo feitos planejamentos, 
atendimentos individuais, atendimentos 
coletivos, etc. Cada orientação sendo des-
tinada ao seu determinado público.

Na dinâmica escolar o Orientador Edu-
cacional tem como objetivo acompanhar o 
relacionamento entre alunos e professores, 
presença de liderança, participação dos pais 
dentro do âmbito escolar, acompanhamen-
to e avaliação do aluno. Dentro da cultura 
escolar o mesmo tem que rever as propos-
tas pedagógicas, relação e organização 
dos conteúdos, metodologias, avaliação.

O Orientador Educacional tem funda-
mental importância na gestão democráti-
ca da escola, deve estar sempre atento à 
realidade, localizando temas geradores, 
organizando estes temas e desenvolven-
do-os como desafio coletivo, deve ser 
capaz de despertar e mobilizar pessoas. 

O Orientador deve auxiliar o educan-
do a construir sua identidade, partindo 
de onde o sujeito se encontra para aju-
dar nesta mudança. O Orientador Ed-
ucacional interpreta os problemas vi-
venciados pela escola, pelos alunos e 
comunidade, a partir deste ponto des-
venda e soluciona estes problemas.

Porém a LDB 9394/96, em seu art 64 
cita apenas qual deve ser a formação 
deste profissional, porém nada fala sobre 
a sua obrigatoriedade, como havia sido 
estabelecido na LDB 5692/71 já citado.

Art. 64. A formação de profissionais 
de educação para administração, plane-
jamento, inspeção, supervisão e orien-
tação educacional para a educação bási-
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ca, será feita em cursos de graduação 
em pedagogia ou em nível de pós-grad-
uação, a critério da instituição de ensi-
no, garantida, nesta formação, a base 
comum nacional (LDB 9394/96 , art 64)

 .
Com esta mudança na legislação, aca-

bou a obrigatoriedade em ter o Orien-
tador Educacional e passou a ser opcio-
nal, o que levou ao fator crítico, embora 
houvesse o reconhecimento de sua im-
portância, as instituições podiam ficar sem. 

Sabemos que o foco em uma instituição 
escolar é o aluno. Para que este obtenha 
uma educação de qualidade capaz de 
formá-lo em um cidadão bem desenvolvido, 
tanto em questões cognitivas, como afeti-
vas e psicológicas é preciso que o Orienta-
dor desenvolva um trabalho que promova 
um impacto significativo para o educando. 

No decorrer do meu trabalho desenvolvi 
mais este tema, indicando os reais valores e 
funções deste profissional que faz tanta fal-
ta no âmbito educacional, ainda pensando 
que o foco da instituição escolar é o aluno, 
que ele tenha uma educação de qualidade 
que seja capaz de formá-lo um cidadão 
bem desenvolvido de forma psicológica, 
afetiva e cognitiva, é indispensável ter 
um Orientador que promova um trabalho 
de impacto significativo para o aluno. 

Que os resultados obtidos neste 
pesquisam sirvam para colaborar com 
estes profissionais e que as autoridades 
repensem sobre a importância e obrig-
atoriedade deste profissional, em tem-
pos de grandes conflitos nos ambientes 
escolares como os vividos na atualidade.

ORIENTAÇÃO EDUCACIONAL FACE 
A DIFERENTES ENFOQUES: 

A história da orientação educacional

Ao procurar o conceito etimológico de 
educação, encontramos no latim a pala-
vra educare e educere, essas são as fon-
tes iniciais da origem histórica de Orien-
tação. Educare refere-se a guiar, nortear, 

orientar o indivíduo e Educere refere-se a 
busca de potencialidades deste indivíduo. 
Desta maneira notamos uma relação de 
afinidade entre orientação e educação.

A orientação educacional teve in-
ício pela área vocacional, tendo como 
procedimento inicial a escolha de uma 
profissão ou ocupação. Foi em 1.908, 
que Frank Parson considerado precursor 
do movimento por orientar seus alunos 
fora dos sistemas formais de educação.

 A orientação educacional foi marcada 
pela orientação vocacional por ser a apli-
cação utilizada pelas as instituições de en-
sino da época. Nos EUA em 1.912, a orien-
tação escolar passou a surgir nas escolas, 
porém como já citado acima, apenas com 
enfoque em orientação vocacional e se 
estendeu a problemas sociais dos alunos.
No Brasil sua implantação teve influen-
cia da orientação americana e francesa: 

Em 1.924 Roberto Mange, com aju-
da de Henri Piéron e sua esposa, deu in-
ício aos primeiros trabalhos para criar um 
serviço de seleção e orientação profis-
sional para os alunos do curso de Mecâni-
ca. Em 1.930 Mange e Ítalo Bologna, na 

Estrada de Ferro Sorocabana, inicia-
ram um serviço de seleção, orientação e 
formação de alunos dos cursos de apren-
dizagem, o que deu origem à criação do 
Centro Ferroviário de Ensino e Seleção 
Profissional (CFESP), que se tornou mod-
elo para outras ferrovias. A CFESP realiza-
va sua seleção profissional de acordo com 
o conhecimento das características indi-
viduais e em suas aptidões funcionais para 
cada função.(GRINSPUN, 1.983, p. 56)

 
O primeiro serviço público de Orien-

tação Profissional no Brasil, foi criado por 
Lourenço Filho em 1.931, teve prossegui-
mento no Instituto de Educação da Uni-
versidade de São Paulo, foi extinto, porém, 
em 1.935. Com a Reforma Capanema, sob 
o nome de Leis Orgânicas do Ensinos, a 
Lei Orgânica do Ensino Industrial, instituiu 
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o SOE, com a finalidade de corrigir e en-
caminhar os alunos-problema e de elevar 
as qualidades morais. O Brasil foi o primeiro 
país a proclamar obrigatoriedade em doc-
umento legal da Orientação Educacional.

A implantação da Orientação Educa-
cional veio acompanhada de um mo-
mento político, o governo com interesse 
de abafar a crise social e política da dé-
cada de 20, implantou um movimento 
em prol da educação do povo, com a in-
tenção de dar educação para todas as 
pessoas, que representaria uma ascensão 
social para o povo por meio da educação. 

No fim da década surgiram reformas ed-
ucacionais em diversos estados, tais como, 
Ceará, Minas Gerais, Distrito Federal, Ba-
hia e Pernambuco, estas visavam aspectos 
relacionados à formação de uma sociedade 
democrática, onde os alunos participas-
sem, tivessem liberdade dentro da escola.

Se de um lado havia o interesse do gov-
erno em promover a educação do povo, 
do outro, havia intelectuais administrando 
as reformas educacionais em seus respec-
tivos Estados. O que configurou um ambi-
ente adequado à Orientação, onde ela con-
tribui tanto para a melhoria da educação, 
quanto para as reformas iniciadas no país.

A Orientação estava voltada as ap-
tidões naturais, o que atendia aos desejos 
daquela época, o que fazia crer que todos 
tinham a mesma oportunidade nas suas 
escolhas e nas suas decisões a tomar. Na 
década de 30 ocorreu o movimento dos 
educadores, que reagiram ao desinteres-
se político pela educação que foi signifi-
cativo para implantação da orientação.

 Em 1932 o manifesto dos Pionei-
ros representou um alerta as causas e 
princípios educacionais, que por um lado 
buscava a educação integral baseado em 
aptidões naturais, e por outro buscava um 
trabalho dinâmico e ativo para os alunos.

Em 1934 a Associação Brasileira de 
Educação (ABE), proporcionou um curso 

de extensão em orientação educacional 
aberto a professores interessados. Neste 
curso foram abrangidos princípios técni-
cos e teóricos da orientação educacional. 

Para lecionar o curso foram convida-
dos os educadores Lourenço Filho, Cap-
anema, Faria Góes e Abgar Renault que 
seriam os criadores dos objetivos da ori-
entação educacional e também formu-
ladores dos conceitos impostos nas Leis 
Orgânicas do Ensino no ano de 1942. 

Getúlio Vargas ao assumir o poder, 
desejava ter o respaldo dos intelectuais 
da educação, porém, seu real interesse 
era colocar em prática suas próprias ide-
ias. Neste momento estava sendo sed-
imentado o terreno da orientação ed-
ucacional, estava um clima confuso, de 
um lado havia os alunos normais em cur-
sos regulares e de outro havia os alunos 
menos favorecidos, que de acordo com 
a Constituição de 1937 teriam um lugar 
no ensino pré-vocacional e profissional. 

Neste período havia um conflito em 
definir as funções do orientador edu-
cacional, esta área não era clara para os 
escolanovistas, pois não conseguiram 
avançar nas ideias, desta forma, não sa-
biam o papel que deveriam desempen-
har nas escolas.Surgem as Leis Orgânicas, 
fazendo com que a orientação tenha um 
importante papel para os legisladores. A 
partir de 1942, a regulamentação da ori-
entação educacional tem ligação direta 
com a origem da orientação profissional. 

O orientador era visto como ajusta-
dor cabendo a ele alinhar o aluno à es-
cola, à família e à sociedade, partin-
do dos princípios impostos pela 
instituição como sendo satisfatórios.      

Em 1942 surge o Decreto 4073 de 
30/01/42, da Lei Orgânica do Ensi-
no Industrial, dias antes o Decreto 
4048 de 22/01/42, deu início ao SE-
NAI, estes foram dois marcos impor-
tantes para orientação profissional.
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No ano de 1961, a LDB ressalta a for-
mação de O.E para os cursos primário 
e secundário, fazendo com que a Ori-
entação volte a se destacar legalmente 
na Educação Brasileira. A LDB ainda en-
fatiza a Orientação do ensino médio. 

Como citado no capítulo anterior, o 
Orientador respondia nas instituições 
de ensino por um clima educativo, que 
permitisse ao aluno cumprir seus obje-
tivos educacionais de acordo com a Lei. 

Outro marco importante para a Orien-
tação no ano de 1968 foi a Lei 5564/68, 
que regulamentou o exercício da profis-
são de Orientador, ampliando o des-
taque ao surgir a profissionalização na 
área que teve por característica uma linha 
psicológica e preventiva, objetivando a 
contribuição para o pleno desenvolvi-
mento da personalidade do aluno intensi-
ficando a ideologia das aptidões naturais.   

A Orientação Educacional foi insti-
tuída obrigatoriamente nas instituições 
educacionais de 1° e 2° graus por inter-
médio do artigo 10 da Lei 5692/71. Com 
o intuito de fortalecer o ensino profis-
sionalizante obrigatório, dando a liber-
dade de escolha de uma futura profissão.

Foram estabelecidas as atribuições do 
O.E, através do Decreto lei 7284/73, já citado 
no 1° capítulo deste trabalho, no qual con-
firma o caráter psicológico da orientação.

Em 1.976 foi elaborado pelo 
MEC, um documento que abor-
da tais planos de ação do O.E, “Ori-
entação Educacional e Linhas Ação”.

Em seu primeiro plano era considerada 
a ação integrada, onde o orientador atua 
com todos os membros da unidade es-
colar. Em segundo plano, era consid-
erada a ação direta na qual o O.E, atinge 
o aluno através de trabalho em grupo.

A relação na qual o Orientador busca-
va com o aluno, era vista em 1.957 como 

uma figura dócil e humana. Porém na dé-
cada de 80, com o Congresso Brasileiro 
de Orientação Educacional (1.988), onde 
houve uma conferência sobre ideologia 
e trabalho no qual foi identificado uma 
identidade política para o Orientador.

Neste período foi rompido o doc-
umento do MEC, pois os Orientado-
res enfrentaram grandes mudanças 
(histórico, político e econômico) onde 
avançaram e recuaram e se contradiziam.        

No XI Congresso Brasileiro de Orientação 
Educacional. Em 1.986 foi concluído que o 
O.E deveria ter como ponto fundamental 
de sua atuação a questão social, política 
e cultural. Embora os discursos tenham 
mudado, na prática este profissional não 
acompanhou a transformação, isto ficou 
claro por solicitarem ao MEC o cumprimen-
to do artigo 10 da Lei 5692/71 já citada. 

Estes Orientadores tomaram sua 
posição de pedagogos em busca da def-
esa às escolas públicas de qualidade.

Em meados de 90, unifica-se um 
sindicato CNTE (Confederação Nacio-
nal dos Trabalhadores Educacionais), 
deixando então existir a FENOE. Le-
vando fatalmente ao enfraquecimen-
to das associações de ... (classe) onde 
fragilizou a identidade do Orientador.

Os Orientadores passaram assim a 
caminhar sozinhos, buscando se unir com 
outros profissionais da educação. A partir 
de então surgiram os sindicatos estaduais.   

 
O ORIENTADOR EDUCACIONAL 
NA ATUALIDADE   

 
Atualmente a Orientação está abrangen-

do uma dimensão pedagógica, onde o 
O.E é um mediador junto aos outros ed-
ucadores, atuando com todos da escola, 
buscando uma educação de qualidade. 
Preocupado com a formação da subjetiv-
idade. Hoje a Orientação dá enfoque ao 
coletivo, tanto da escola quanto da própria 
sociedade, lembrando que o coletivo é 
formado por pessoas de diferentes pens-
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amentos e ações.É por buscar conhecer a 
realidade e transformá-la para mais justa 
e humana, que o Orientador Educacional 
assume um papel significativo junto à ed-
ucação, sendo parceiro da prática docente.

A LDB 9394/96 ao substituir a LDB 
5692/71, tirou a obrigatoriedade da 
Orientação, “o que levou ao fator críti-
co, onde sabemos que o O.E é impor-
tante, mas como não é obrigatório tê-
lo na instituição, podemos ficar sem”.

Hoje por consciência profissional, algu-
mas instituições de ensino tem o O.E que 
obteve seu espaço próprio junto aos demais 
educadores para um trabalho pedagógico 
integrado. O O.E está sempre atento ao 
trabalho coletivo da escola, atua com har-
monia e favorece o trabalho interdisciplinar.

A Orientação se desenvolve através do 
seu trabalho participativo, o currículo é 
construído por todos buscando a interdis-
ciplinaridade para melhor compreensão do 
processo pedagógico da escola. O trabalho 
realizado é conjunto onde todos estão 
comprometidos com o processo e os re-
sultados. Segundo Grinspun (2003a, p. 28), 
a Orientação Educacional se compromete 
com sete aspectos de importante destaque:

A construção do conhecimento por 
meio da relação sujeito-objeto. A reali-
dade do aluno, sendo o ator da sua própria 
história. A responsabilidade do proces-
so educacional em relação à formação da 
cidadania, favorecendo o saber pensar, 
criar, agir e falar na prática pedagógica.

Atividades realizadas na prática so-
cial, favorecendo o conhecimento. Diver-
sidade da educação, analisando valores 
pessoais e sociais relacionados a escol-
has e decisões dos alunos. Construção da 
rede de subjetividade realizada na esco-
la e pela escola. Projeto- político-ped-
agógico, seu planejamento e efetivação.

Uma Orientação de qualidade parte de 
um alicerce teórico, na linha pedagógica 

com a prática diversificada. A Orientação 
em seu papel principal tem o objetivo de 
ajudar o aluno na formação de uma cidada-
nia crítica e a escola em sua organização 
e realização de seu projeto-pedagógico.

Atualmente a Orientação busca subsídios, 
fundamentos teóricos específicos de sua 
área e conhecimentos necessários para o en-
tendimento das mudanças que ocorrem na 
modernidade da sociedade e da educação.

A orientação caracterizada como Área 
da Educação, insere dimensões sociais, 
culturais, políticas e econômicas onde 
ela ocorre. O O.E deve ser competente e 
comprometido com as transformações so-
ciais, com a história de seu tempo. Suas 
ações e projetos devem estar de acor-
do e se relacionar ao projeto pedagógi-
co da escola em que atua. Seu trabalho é 
ligado ao cotidiano escolar, que está rel-
acionado ao movimento da sociedade. 

O “O.E” provê as articulações necessárias, 
as possíveis mediações, para obter uma 
educação justa, solidária e democrática, 
se comprometendo com a qualidade da 
Educação que precisamos e desejamos. 
Atribuições do Orientador Educacional (O.E).

Devido ao fato da equipe pedagógica 
ser constituída de membros com a mesma 
formação acadêmica, faz-se necessária a 
atribuição clara de cada profissional, con-
tribuindo assim para melhor andamen-
to da instituição, com a importância de 
que todos saibam as atribuições de cada 
cargo, mesmo os exercidos por outros.

Os decretos que regulamentam o regi-
mento interno para as escolas de cada rede 
pública, federal, estadual ou municipal, é que 
definem o rol de atribuições de cada mem-
bro profissional em educação. Em contra-
partida, as instituições particulares de en-
sino têm autonomia para incluir atribuições 
a cada um em seu regimento interno, na 
respectiva escola. Lembrando sempre, que 
em ambos os casos, o decreto que regulam-
enta a profissão do Orientador Educacional é 
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que estabelece as atribuições que competem 
a ele coordenar e as quais deve participar.

Desta maneira, o O. E. deverá sele-
cionar e hierarquizar o que será realiza-
do na sua escola a cada ano, de acordo 
com a realidade da instituição que está 
atuando, sempre de acordo com a lei.

Trata-se da Lei n° 5564, de 21/12/1968, 
regulamentada pelo decreto n° 72846, de 
26.09.1973. Os artigos 8° e 9°, do referi-
do decreto, define mais especificamente, 
em âmbito nacional, as atribuições do O.E. 
Dada a importância de seu conhecimento, 
esses dois artigos são transcritos a seguir.

Artigo 8.° __ São atribuições privativas do 
Orientador Educacional:

1. Planejar e coordenar a implantação do 
Serviço de Orientação Educacional em nível 
de:

1 – Escola
2 –Comunidade

b) Planejar e coordenar a implantação e fun-
cionamento do Serviço de Orientação Educa-
cional dos órgãos do Serviço Público Federal, 
Estadual, Municipal e Autárquico; das socie-
dades de Economia Mista, Empresas Estatais, 
Paraestatais e Privadas.

c) Coordenar a orientação vocacional do 
educando, incorporando-a no processo edu-
cativo global.

d)Coordenar o processo de sondagem de 
interesses, aptidões e habilidades do educan-
do.

e) coordenar o processo de informação 
educacional e profissional com vistas à orien-
tação vocacional.

f) Sistematizar o processo de intercâmbio 
das informações necessárias ao conhecimen-
to global do educando.

g) Sistematizar o processo de acom-

panhamento dos alunos, encaminhando a 
outros especialistas aqueles que exigirem 
assistência especial.

h) Coordenar o acompanhamento 
pós-escolar.

i) Ministrar disciplinas de Teoria e Práti-
ca da Orientação Educacional, satisfeitas 
as exigências da legislação específica do 
ensino.

j) Supervisionar estágios na área da Ori-
entação Educacional.

k) Emitir pareceres sobre matéria con-
cernente à Orientação Educacional.

Artigo 9° - Compete, ainda, ao Orienta-
dor Educacional as seguintes atribuições:

1. Participar no processo de identifi-
cação das características básicas da co-
munidade;

2. Participar no processo de caracteri-
zação da clientela escolar;

3. Participar no processo de elabo-
ração do currículo pleno da escola;

4. Participar na composição, caracter-
ização e acompanhamento de turmas e 
grupos;

5. Participar do processo de avaliação 
e recuperação dos alunos;

6. Participar no processo de encamin-
hamento dos alunos estagiários;

7. Participar no processo de integração 
escola-família-comunidade;

8. Realizar estudos e pesquisas na área 
da Orientação Educacional (Giacaglia & 
Penteado, O.E. na Prática p. 4-5). 

 Divididas as atribuições em privativas 
e participativas, (conforme explicado na 
sequência) é assegurado ao O.E. a espe-
cificidade de suas funções. Porém, ao re-
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alizá-las e coordená-las deve envolver os 
outros elementos da escola, como a família 
e a comunidade.

O 9.° artigo, mostra que ele deve par-
ticipar das outras atividades da escola e 
colaborar para que sejam bem executadas, 
apesar de serem coordenadas já por outro 
profissional.

Por aplicar e coordenar várias ativi-
dades privativas é de extrema importân-
cia que suas tarefas fiquem claras a todos, 
para não gerar um conflito entre os profis-
sionais ou deixá-los confusos, quanto a 
quem é atribuída determinada função.

 
LIMITES DE ATUAÇÃO DO O.E DO 
COORDENADOR PEDAGÓGICO E 
DO DIRETOR EDUCACIONAL

É necessário ainda que o O.E. tenha 
presente o código de ética da sua função 
(Anexo I). Além de ter em mente que assim 
como os demais funcionários da unidade 
escolar, está subordinado hierarquica-
mente ao diretor, que é a maior autoridade 
da escola. Já o coordenador pedagógico 
não se difere do O. E., porém, quando há 
os dois profissionais na mesma instituição 
é preciso delimitar as funções de cada um 
para que não haja confusão entre ambos. 

É também um dever de todos respeitar 
a posição do outro, por ocasião de suas es-
pecializações serem em áreas diferentes, 
suas opiniões e pontos de vista podem 
variar, portanto, é preciso respeito mútuo 
entre o diretor, o coordenador e o O.E.  

Em caso de desacordo, estes profis-
sionais poderão discutir o assunto no 
planejamento escolar. Quando há har-
monia entre estes profissionais, cada 
um atuando em suas reais funções 
sem interferir no trabalho do outro, os 
alunos e a instituição só tem a ganhar.

RELACIONAMENTO ENTRE OS  
DEMAIS PROFISSIONAIS DA 
INSTITUIÇÃO ESCOLAR

Um outro campo em que a relação é 
fundamental é com o corpo docente, que 
em alguns casos tem facilidade e outros 
dificuldades de se relacionar, principal-
mente quando o O.E é mais novo, tan-
to em idade como em formação que al-
guns professores, o que pode interferir  
no andamento das atividades, levando 
até o desrespeito entre os profissionais.

 Já por outro lado, há professores inex-
perientes que depositam toda esperança 
de soluções dos problemas que enfrentam 
tanto na escola como os pessoais no O.E.

Em ambos os casos é essencial que o O.E. 
tenha cuidado e desenvolva habilidades 
para controlar as situações definindo suas 
funções e deixando-as claras, apresentan-
do um bom planejamento das atividades.

O O.E. também precisa ter uma boa 
relação profissional com o psicólogo, 
embora tenha que aproximar as pessoas 
das equipes e os alunos, não cabe a ele 
o uso de terapias e nem fazer investi-
gações que diagnostique algum distúr-
bio de personalidade ou de comporta-
mento, mesmo que tenha porventura 
em psicologia. Assim como o psicólogo 
não deve atuar na área privativa do O.E. 

 Caso exista necessidade de um profis-
sional da saúde, o SOE deve manter con-
tato com estes profissionais para encamin-
har o aluno para estes, o O.E. nunca deve 
exercer a função de especialistas da saúde.

Não é compatível com a função do 
O.E. assumir qualquer atividade de out-
ro profissional. Como por exemplo, fazer 
a chamada dos alunos, receber e/ou ca-
rimbar a caderneta escolar ou de passes, 
desenvolver atividades da disciplina em 
salas de aula, nem se quer nos corredores 
ou no intervalo; suprir as ausências do di-
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retor(a), quando este não está afastado e o 
atribuiu para assumir a função, isto se es-
tende também ao secretário e a qualquer 
outro profissional da instituição escolar.

Visto que este profissional tem muitas 
funções, é preciso cuidado para não as-
sumir tarefas que não faz parte de seu pa-
pel como O.E. como ser visto como orga-
nizador de todas as festas ou campanhas 
da escola, como refúgio de alunos indis-
ciplinados, que cabulam ou que desres-
peitam os professores. Ainda um alerta é 
para que a sala do O.E. não se transforme 
em sala de visitas de pais, alunos ou out-
ros, assim como também não deve ser sala 
de punições. Porém o O.E. não pode per-
mitir ser visto como o bonzinho, protetor 
ou acusador, controlador de ninguém.

 
CONFLITO E SOLUÇÕES

Há um conflito que dificulta a ativ-
idade do O.E. em sala de aula, este se 
dá por falta de planejamento e colab-
oração dos demais funcionários da es-
cola. O O.E. precisa de aulas vagas para 
isto, mas são raros os professores que 
avisam quando irão faltar, assim o O.E. é 
pego de surpresa e os alunos por sua vez 
contribuem com a má vontade de par-
ticipar pois gostariam de sair mais cedo. 

Por este motivo é preciso ser estabe-
lecido normas internas na unidade es-
colar durante o planejamento e que seja 
de conhecimento de todos, o fato de 
que quando os professores precisarem 
se ausentar, avisem com antecedên-
cia para o O.E. se preparar para desen-
volver uma atividade com os alunos, os 
quais já estarão sabendo que ocorrerá. 

Em relação à indisciplina, a atuação do 
O.E. deve ser preventiva e não remedia-
tiva. Em grande parte das escolas se dá o 
uso de punições, mas este não é o papel 
deste profissional, por que isto interferiria 
negativamente o relacionamento com os 
alunos, mas o O.E. precisa colaborar com 
a disciplina da escola, analisando os prob-

lemas com sua equipe pedagógica, su-
gerindo soluções cabíveis, para que haja 
a prevenção. Caso um aluno repreendido 
procure-o, não pode simplesmente desau-
torizar o responsável pela punição, sen-
do assim o defensor do aluno, mas deve 
analisar com o aluno seu erro e refletir o 
que se pode tirar de aprendizado com ela.

Nota- se então que o O.E tem muitas 
atribuições e que precisa-se deixar isso cla-
ro, não assumindo o papel de nenhum outro 
profissional da escola em que atua, para que 
possa desempenhar bem o seu trabalho.

 
PRINCÍPIOS ÉTICOS NA ATUAÇÃO 
DO ORIENTADOR EDUCACIONAL

A FENOE (Federação Nacional dos Ori-
entadores Educacionais) redigiu o Código 
de Ética dos Orientadores Educacionais. 
Este código foi divulgado no Diário Ofi-
cial de 05/03/1979, para conhecimento 
de todos os O.E. Este contém as Respons-
abilidades Gerais, Profissionais, Trabalho 
Científico e disposições Gerais desta 
função. Segue em anexo neste Trabalho.

Agora vamos considerar aspectos éti-
cos fundamentais na atuação do O.E.,ou 
seja, o sigilo de informações pertinentes 
aos alunos, familiares, professores e out-
ros da instituição e da comunidade, re-
speito pelo campo de atuação de todos 
funcionários da escola e limites entre os 
mesmo, bom senso ao discordarem em 
assuntos diversos por diferença de va-
lores e bom comportamento profissional. 

O sigilo é de grande importância, 
leva as pessoas a confiarem no O.E, o 
que ajuda no relacionamento entre am-
bos, tanto em relação aos professores, 
a comunidade, quanto aos alunos e out-
ros funcionários, os assuntos aborda-
dos são de interesse próprio e não deve 
ser exposto a outros, pois a base de 
qualquer relacionamento é a confiança.

As informações dos prontuários dos 
alunos, os questionários que contém da-
dos íntimos dos alunos e familiares, opin-



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

447

iões de professores a respeito de um aluno, 
são de sigilo absoluto, deve ser arquiva-
do no Serviço de Orientação Educacional 
(SOE) em total segurança, mantido tranca-
do a chave, sendo de uso apenas do O.E.

Em algumas situações, alguns profes-
sores precisam de informações sobre seus 
alunos, nesta circunstância o O.E deve faz-
er um resumo das informações que julgar 
convenientes que o professor saiba e pas-
sar a eles. A razão para este procedimento 
é simples, ao divulgar determinadas infor-
mações aos professores, o O.E, pode per-
mitir que surja um desconforto psicológico 
para o aluno por ter suas informações em 
aberto, também pode levar ao efeito Rosen-
thal, que faz o professor moldar o aluno. 

Com as informações que recebeu pode 
formular o aluno como bom, inteligente, 
ou um aluno pouco desenvolvido, com 
dificuldades de aprendizagem, até mes-
mo o julgar bagunceiro. Isso pode causar 
barreiras para que o aluno possa mudar o 
comportamento, porque embora não per-
ceba o professor cria condições que per-
mite que o mau comportamento continue. 

O que pode ser evitado se o profes-
sor não tiver acesso a estes dados espe-
cíficos, podendo até mesmo auxiliar no 
crescimento intelectual e emocional deste 
aluno. Este sigilo de informações tam-
bém se estende aos familiares dos alunos 
e as pessoas da comunidade em geral.

Por ter bastante convívio entre o O.E e 
os demais funcionários, é normal que ele 
tome conhecimento de fatos que devem 
ser discretos para não afetar a relação de 
confiança já construída por ele. Outro fator 
ético está relacionado ao limite de atuação 
já mencionado anteriormente, é preciso 
cuidado para não ultrapassar os limites de 
sua atuação, assim evita que ocorra rivali-
dades, ou competitividade entre o O.E e os 
outros profissionais da escola que atuam.

O diálogo, a troca de ideias, a co-
operação e o auxílio de todos é um 
princípio básico de ética, o que difere 

de uma competição entre os funcionári-
os, são os esforços conjuntos que levam 
ao pleno desenvolvimento dos alunos.

Outro fator de importância está relacio-
nado aos valores familiares e da comuni-
dade. O O.E. precisa ter cautela ao aconsel-
har, ele não deve confundir com ministrar 
conselhos ou recomendar determinadas 
atitudes. Ele deve assistir as pessoas, fa-
zendo-as refletir sobre os resultados de 
cada decisão, atitude, para que decidam 
por livre arbítrio a atitude a tomar. Desta 
maneira o O.E deixa claro que respeita os 
valores das famílias ou comunidade, nun-
ca levando o aluno ao confronto familiar.

O O.E ainda deve ter cautela para não 
gerar ou permitir discussões, confron-
to de opiniões sobre assuntos relaciona-
dos com moral e religião. Estes assuntos, 
quando necessário devem ser discutidos 
em tese, e ainda se for o caso, convidar 
especialistas de diferentes posições para 
um debate sobre os temas levantados 
e que estes indiquem leituras ou outras 
maneiras de esclarecimentos técnicos.

Numa relação de ajuda pode ocorrer de 
o O.E não se sentir seguro para aconsel-
har alguém em determinado assunto, ele 
deve ter consciência disto, pedindo as-
sim o auxílio de outros profissionais, não 
assumir sozinho essa responsabilidade. 

Ao exercer estas múltiplas funções com 
ética, o O.E passa a ser visto como modelo 
de comportamento e até mesmo autori-
dade, tanto para alunos como para adul-
tos. Dessa forma, muitos o procuram para 
pedir opiniões sobre diversos assuntos, 
considerando - a como válida sem ques-
tionamentos, outros ainda querem um 
conselho que seja a decisão pronta para 
ele, o que faz o O.E ter cuidado para que 
um simples comentário não se transforme 
em apoio a um aluno que deseja realizar 
algo errado.Do ponto de vista ético o O.E 
deve ter cuidado também para não emitir 
opinião pessoal a respeito de assuntos que 
envolvam valores pessoais de gosto ou 
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interesse e identificações. Assim sendo, 
ele não deve usar camisetas ou afins de 
partidos políticos, times de futebol ou até 
mesmo alargar sua fé religiosa a outros.

Este comportamento ético também é 
válido para disputas pessoais e de grupos 
dentro da unidade escolar, a menos que 
seja uma de suas atribuições tomar algum 
partido. O O.E deve ser neutro e procurar 
acalmar os ânimos procurando o entendi-
mento das partes envolvidas e tentando 
encontrar soluções que agradem a todos, 
para alcançar o equilíbrio.Ainda é preciso 
ética em ocasiões como busca de status, 
poder ou prestígio, que acabam envolven-
do os profissionais em conflitos competiti-
vos e até mesmo tramas pessoais. Em situ-
ações assim, qualquer informação pode 
ser usada para prejudicar ou promover 
alguém, por isso é preciso muita cautela.

 Um alerta delicado, se refere a realização 
de atividades que envolvam dinheiro. Mes-
mo não sendo uma atribuição do O.E, ele 
pode acabar responsável por receber do-
ações para festas, tais como: Festa Junina, 
Formaturas, Excursões escolares, feiras de 
Livros entre outros. Isto ocorre por não 
ter outra pessoa para fazê-lo e por ele ser 
um profissional exposto, conhecido e por 
lidar todos da escola e comunidade e por 
ter uma sala separada, onde pode guardar 
estes valores com segurança. É vital aler-
tar sobre sua conduta clara, não permitin-
do que outros possam desconfiar dela. 

Ao cuidar de finanças é preci-
so organização e transparência, fa-
zendo relatórios que fiquem a dis-
posição de todos para conferência.

 Neste momento analisamos os aspec-
tos éticos básicos do O.E, como profis-
sional. Porém é preciso ainda salientar 
alguns aspectos éticos pessoais impor-
tantes, por ser um profissional que tem 
múltiplas funções, acaba sendo muito 
exposto na escola e na comunidade, por 
lidar com pessoas de várias idades e sta-
tus, ele estará sempre sendo observado 
e pode até servir de modelo para outros, 

o que acarreta em responsabilidade ética 
irrepreensível. Então o O.E deve manter 
discrição em sua vida, independente se 
dentro ou fora de seu local ou horário de 
trabalho, para manter uma imagem preser-
vada sem comentários comprometedores, 
mas sim admirativos de boa conduta.

Na unidade escolar é necessário éti-
ca para o cumprimento do processo ed-
ucativo, principalmente na área de O.E, 
para que sejam seguidos rigorosamente.

 
A EVOLUÇÃO TEÓRICO-PRÁTICA 
DA EDUCAÇÃO. TEORIA E PRÁTICA

De acordo com alguns estudos e a par-
tir de alguns psicólogos, filósofos e histo-
riadores podem relacionar os conceitos 
de teoria e prática.Pode-se dizer que a 
teoria tem como parte a reflexão, pensa-
mentos e a prática é o segundo plano da 
reflexão, pois a partir deste pensamento, 
consequentemente é colocado tudo em 
prática. Desta forma, teoria e prática es-
tão interligadas a Educação.Podemos rel-
acionar a Orientação com esta Educação, 
pois tem como objetivo orientar e nortear.

O construtivismo é uma tendência clara, 
que mostra a teoria em prática, onde o su-
jeito ao interagir com o ambiente adquire 
conhecimento. É deste modo que constro-
em seu modelo de mundo, que desenvolve 
o processo de aprendizagem, ocorrendo a 
construção interna da criança, que corre-
sponde externamente.Para Wallon este 
construtivismo é dado a partir de uma 
proposta pedagógica, na qual se coloca 
em propriedade as necessidades infantis 
e diferentes comportamentos em difer-
entes situações e idades. Podemos desta-
car também a relação entre eu e o outro, 
onde Wallon analisa até onde a criança 
identifica o meu e o seu, o eu e o outro.

Vygotsky, Leontiev e Luria têm com 
pensamento uma psicologia que se ade-
que aos princípios histórico e dialético. 
De acordo com o psicólogo Vygotsky es-
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tes princípios devem ser organizados e 
desenvolvidos a partir de pensamentos. 
Estes pensamentos são traduzidos at-
ravés de linguagem, na qual contribui para 
o contato das pessoas, permitindo que a 
criança solucione seus problemas. Para se 
discutir o tema da evolução teórico- práti-
ca da educação é preciso fazer uma pro-
funda análise das teóricas da educação.

 
TEORIAS DA EDUCAÇÃO

Educação tradicional tinha como ob-
jetivo moldar os alunos- problema para 
uma melhor aceitação da sociedade, 
como sendo um modelo desejado por 
todos, utilizando suas características 
terapêuticas e psicológicas, entretanto 
eram realizados testes para identificação 
destes alunos, relacionando-os ao re-
sultado tanto aos problemas de apren-
dizagem como de conduta.A educação 
renovada progressivista também utiliza 
testes e trabalha individualmente para 
identificar o aluno. Seu objetivo é auxil-
iar o desenvolvimento cognitivo destes.

A educação renovada não mudou ape-
nas os métodos, que se tornaram ativos , 
mas influi na concepção da avaliação. An-
tes, ela tinha um caráter seletivo, uma vez 
que era vista como forma de classificar 
e promover o aluno de uma série para a 
outra ou de um grau para o outro. Atual-
mente, a avaliação assume novas funções, 
pois é um meio de diagnosticar e de verifi-
car em que medida os objetivos propostos 
para o processo ensino-aprendizagem es-
tão sendo atingidos (HAYDT, 1991, p. 14).

 
A educação não-diretiva tem o objetivo 

de facilitar mudanças, baseando nas teorias 
de Rogers.A educação tecnicista enfatiza 
a identificação das aptidões dos alunos a 
fim de encaminhá-los para um mercado 
de trabalho onde demonstra sua vocação. 
A Orientação auxilia os alunos nos está-
gios, analisando seu desempenho, tam-
bém informando seus direitos e deveres.

Na educação libertária, o Orientador tem 
como objetivo ajudar o educador, já o edu-
cador deveria estar a disposição dos alunos 
para instruí-los. A orientação libertária, não 
permite nenhuma forma de poder e auto-
ridade, visando a vivência e a consciência 
dos alunos para uma participação crítica 
na sociedade. Apenas o que foi viven-
ciado será aplicado em novas situações.

Educação libertadora tem uma visão 
da realidade, dando ênfase na relação 
do homem com a natureza e com outros 
homens, considerando uma educação 
crítica. Pode-se destacar a relação de 
diálogo entre o educador e o educando. E 
o papel do Orientador é facilitar este diálo-
go, além disto, desenvolve maneiras que 
mostre que a aprendizagem não é imposta 
ou memorizada, mas faz parte de um nível 
de conhecimento pelo qual alcança o pro-
cesso da compreensão, reflexão e crítica.

Educação crítico-social dos conteú-
dos: esta educação visa preparar o aluno 
para o exercício da cidadania, transmitin-
do a ele conteúdo fundamental para um 
mundo adulto. Para isto, a orientação 
valoriza a realidade vivida pelo aluno, 
suas experiências e sua cultura, para as-
sim adaptá-los aos conteúdos transmiti-
dos pelos professores. O Orientador por 
ser um mediador, ele ajuda o aluno a su-
perar suas necessidades e a desenvolver 
outras, para alcançar suas autonomias.

 
COMPROMETIMENTO DO  
ORIENTADOR EDUCACIONAL

Hoje a Orientação está comprometida 
coletivamente para um melhor desen-
volvimento do aluno. Buscando sem um 
currículo que engloba todos os campos da 
vida na sociedade.A Orientação apresen-
ta novos paradigmas, tais como: holísti-
cas, ecológicos ou interdependentes, 
visando uma forma mais coerente de ed-
ucação em comunhão com os princípios 
da realidade de homem e sociedade.
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A Orientação Educacional no cotidia-
no escolar tem uma prática política ped-
agógica. Como já citado, seu trabalho é 
coletivo, suas atividades são caracteriza-
das por objetivos e finalidades comuns 
da escola. Os membros da instituição são 
protagonistas de uma mesma história, 
como uma peça de teatro, onde cada um 
tem seu papel, mas é seu conjunto que 
forma o espetáculo apresentado, desta 
mesma forma, independente da função de 
cada profissional na escola, cada um tem 
sua especialidade e não se pode perder 
de vista o conjunto e o objetivo escolar.

A orientação visa promover as 
condições educacionais básicas para for-
mação de cidadania dos alunos, mes-
mo que isto exija muita garra, por viver-
mos em um mundo complexo e dividido 
ao ajudar acaba ajudando a si mesmo.

A educação tem um grande elo com a 
formação do sujeito. O aluno se transforma 
em protagonista de sua própria história. A 
Orientação tem um aumento de ações na 
prática pedagógica, onde os opostos, como 
o certo e o errado, estão mais relacionados 
com uma visão interna do sujeito do que 
em uma generalizada visão da sociedade. 

A prática da Orientação Educacional se 
fundamenta nas análises, compreensões, 
críticas e reflexões sobre seu processo e 
sua prática, respeitando o senso comum 
e valorizando o conhecimento científico, 
não apenas em ‘achismos’, a Orientação 
sabe que sua prática só é possível por ex-
istir uma teoria que lhe permite se embasar 
para desenvolver sua proposta pedagógica.

 
     

CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer de minha pesquisa trilhei 
um caminho que contribuiu efetivamente 
para minha formação. Através desta, con-
cluí o quanto à função de Orientador Edu-
cacional se faz necessária. Durante as au-
las que explanaram este assunto, despertei 
real interesse por este tema. Agora, mais 
do que nunca, sei o quanto é fundamental 
ter este profissional atuando na instituição.

Sabemos que o foco em uma instituição 
escolar é o aluno. Para que este obtenha 
uma educação de qualidade capaz de 
formá-lo em um cidadão bem desenvolvido, 
tanto em questões cognitivas, como afeti-
vas e psicológicas é preciso que o Orienta-
dor desenvolva um trabalho que promova 
um impacto significativo para o educando. 

Para que isto ocorra de maneira 
agradável, o O. E. deve estar preparado 
para executar suas atribuições, obten-
do ética profissional, buscando elaborar 
o Projeto Político Pedagógico, com um 
currículo apropriado, promovendo re-
flexões positivas no ambiente escolar, de 
forma que facilite a aprendizagem e par-
ticipação de alunos, professores, comu-
nidade, assim como de todos os protago-
nistas da escola, para obterem resultados 
coletivos, respeitando valores e crenças.

Assim podemos diferenciar a quali-
dade de instituições que possuem este 
profissional de outras que infelizmente 
aderiram à exclusão deste. Apenas 
porque a Lei 9394/96 tirou a obrigato-
riedade desta profissão, isto não significa 
que ele não seja necessário, pois sabe-
mos tal importância que este profission-
al obtém em uma instituição escolar.
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PREVENÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO DE CRIMES CONTRA A 
FAUNA NAS ESCOLAS 

RESUMO: Muitos alunos sentem um imenso amor pelo seu animal de estimação ou pelos 
animais silvestres pesquisados nos livros escolares, zoológicos e conteúdos multimídia. Con-
tudo, somente afeto por outras espécies, não basta para forma um cidadão consciente de sua 
necessidade preservar a natureza. Professores, pais e alunos devem colocar-se como inter-
ventores benéficos do mundo, tornando-o um lugar melhor para todas as gerações presentes 
e as que virão. Detendo-nos apenas ao comércio desses animais, como em todo negócio 
clandestino, é difícil estabelecer cifras precisas Mas sabe-se que o tráfico internacional de 
animais silvestres só perde, em faturamento, para o de drogas e de armas. Especialistas dizem 
que o comércio ilegal de animais silvestres movimenta US$ 10 bilhões por ano em todo o 
mundo. O tráfico de animais é responsável pelo desaparecimento de 12 milhões de espéci-
mes por ano. (Revista de Biologia e Ciências da Terra, 2006), e 80% (oitenta por cento) dos 
animais morrem antes de chegar ao “consumidor final”.  Sendo 30% (trinta por cento), dos 
animais silvestres comercializados são exportados e 95% (noventa e cinco por cento), do 
comércio de animais silvestres brasileiros, é ilegal. É preciso que haja mais divulgação de da-
dos como esses, tanto nos nas escolas como nas conversas familiares. Apesar dos retroces-
sos em relação ao tema “Educação Ambiental”, não podemos excluir a escola desse debate.

Palavras-chave: Cidadão consciente; Educação Ambiental; Comércio Ilegal, Debate.
 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

454

INTRODUÇÃO

 A educação ambiental vem como tema in-
tegrador, por ser um tema transversal pode 
ser abordado nas diversas disciplinas. Para 
que possamos mostrar a estreita relação 
entre o homem e as aves é importante que 
conheçamos sua história evolutiva.  As 
aves e os mamíferos estão entre os verte-
brados mais recentes a habitarem a Terra, 
há uma estimativa de que existam 8.700 
espécies de aves em todos os continen-
tes. (BERTINI, 2000; POUGH et al., 2003).

 

É uma classe que apresenta uma grande 
uniformidade entre os seus membros, 
como a presença de penas e bico. Como 
os mamíferos, são animais homeotérmicos 
e atribui-se a presença de um coração com 
quatro câmaras, a presença de penas e o 
aumento da atividade locomotora como 
os principais agentes dessa mudança. 
(BERTINI, 2000; POUGH et al., 2003). 

Apesar da taxonomia lineana tradicional 
classificar as aves e os répteis em um mes-
mo nível de taxonomia, as classes Aves e 
Reptilia, do ponto de vista da sistemática 
filogenética as aves são classificadas como 
dinossauros terópodes mais diferenciados, 
sendo incluídas com os “tecodontes”, croc-
odilos, pterossauros e demais dinossauros 
no clado Archosauria (POUGH et al., 2003).

 

O gênero Archaeopteryx inclui a ave 
mais primitiva já encontrada, e devido 
a sua semelhança com os dromeossau-
ros, torna-se difícil não inferir sobre um 
provável ancestral comum. Duas hipóteses 
contribuem para explicar o surgimento do 
vôo nas aves. A Teoria Arborícola coloca os 
possíveis ancestrais das aves atuais como 
trepadores de árvores que usavam o pla-
neio para se locomover entre as árvores. 
Com o aumento da distância, entre as ár-

vores, exigiu-se uma maior precisão desses 
animais. Dessa forma a Teoria Arborícola 
prevê a passagem de uma espécie planado-
ra para outra capaz de realizar o vôo bati-
do. (BERTINI, 2000; POUGH et al., 2003).

 

Outra teoria coloca os possíveis ances-
trais das aves como corredores eficientes, 
que já possuíam “proteasas” como instru-
mento de captura de insetos e pequenos ani-
mais. (BERTINI, 2000; POUGH et al., 2003).

De modo geral, as aves obtiveram 
enorme sucesso em relação aos répteis, 
devido ao desenvolvimento de adap-
tações fisiológicas, como a homeo-
termia, que possibilitaram a sua irra-
diação a todos os ambientes terrestres, 
inclusive a sua presença nos Pólos.  

A produção de um ovo amniótico, car-
acterístico de répteis, aves e mamíferos, 
foi de grande importância para uma ple-
na adaptação ao ambiente terrestre. Esse 
ovo possui uma casca calcária sólida que, 
por ser porosa, permite trocas gasosas. 
Além disso, apresenta o saco vitelínico e 
dois importantes anexos embrionários. O 
saco amniótico, para amortecer impactos 
e proteger o embrião da dessecação e o al-
antóide, para armazenar as excretas nitro-
genadas produzidas pelo embrião e para 
auxiliar na difusão dos gases da respiração. 
(BERTINI, 2000; POUGH et al., 2003).         

Houve também outras conquistas em 
relação aos seus ancestrais, como o desen-
volvimento de pulmão parabronquial liga-
dos a um conjunto de sacos aéreos (dois 
cervicais, um interclavicular, dois toráci-
cos anteriores, dois torácicos posteriores 
e dois abdominais), arranjo estrutural que 
aumentou o volume para contenção do 
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ar inalado e possibilitou a ocorrência de 
trocas gasosas tanto na inspiração como 
na expiração. Com o desenvolvimento de 
uma respiração mais eficiente, e a presença 
de um coração com quatro câmaras, im-
pedindo a mistura de sangue arterial e ve-
noso, a homeotermia tornou-se possível. 
(BERTINI, 2000; POUGH et al., 2003).

A IMPORTÂNCIA DA ELUCIDAÇÃO 
DE CRIMES CONTRA A FAUNA 

Exames de perícia são de fundamental 
importância, sendo a principal maneira 
para elucidação dos casos de maus tratos 
de animais, evitando assim crimes maio-
res. Isso demonstrando a ignorância dos 
traficantes com a sua “própria mercadoria”.

Qualquer ser vivo seja ele animal (inclu-
sive  o ser humano), é de extrema impor-
tância em nosso cotidiano.O ser humano, 
que muitas vezes não é sensível às necessi-
dades dos indivíduos de sua espécie, tam-
bém não é com os indivíduos de espécies 
que considera inferiores. Muitos conside-
ram os animais apenas do ponto de vista 
de sua utilidade. Alguns traficantes cegam 
os pássaros e cortam as suas asas para que 
eles não fujam e arrancam os dentes e ser-
ram as garras dos animais para que eles se 
tornem menos perigosos. (Renctas, 2003) 

  

No momento da captura, muitas fê-
meas são abatidas - pois os traficantes 
estão, em geral, interessados apenas 
nos filhotes. Muitos destes filhotes aca-
bam morrendo porque se machucam 
ao serem capturados ou porque são pe-
quenos demais para sobreviverem sem 
mãe. Depois da captura, os animais são 
vendidos a intermediários e transporta-
dos até o local onde serão revendidos. 

As condições a que são submetidos são 
quase inacreditáveis: os animais são es-
condidos e sufocados em fundos de ma-
las, caixas e tubos de papelão ou sacos. 
Antes de chegar ao consumidor final, eles 
frequentemente sofrem novos maus tra-
tos que lembram as torturas medievais. 
Unhas e dentes são arrancados, asas e 
tendões são cortados   para que pareçam 
mansos e dóceis, muitas vezes são droga-
dos com tranquilizantes. (Renctas,  2003).

O perito criminal que conta com co-
nhecimentos profissional de médico ve-
terinário e do biólogo, tem a possibili-
dade de atuar em áreas especialmente 
voltadas em crimes contra a fauna silvestre.

Um exemplo da importância da pe-
rícia foi em uma residência onde vivia 
um papagaio verdadeiro pertencente 
a ordem Psittaciforme e a família Psit-
tacidae da espécie Amazona aestiva.

 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

456

Como consequência de um chute 
que levou a morte do animal, os peri-
tos que exumaram o cadáver consta-
taram sinais avançados de putrefação, 
luxação da articulação fêmuro-tibial 
esquerda, fratura completa no terço 
proximal da tíbia esquerda, presença 
de coágulos na pleura e no pericárdio, 
sugerindo hemorragia intratorácica, si-
nais de autólise na cavidade abdominal, 
presença de extensas equimoses na re-
gião parietal direita do crânio. Cérebro 
em estado de autólise, com a presença 
de hematomas e discreto edema bila-
teral, observando lesões que sugerem 
traumatismo craniano. (Renctas, 2003)

 

Outro exemplo foi na construção de 
uma usina hidrelétrica, onde foi feito 
contratos com uma empresa especia-
lizada em retirar animais silvestres de 
algumas regiões, levando-os para ou-
tras que propiciem um modo de vida 
semelhante ao seu habitat natural. Os 
animais que não são transferidos pro-
vavelmente morrem no alagamento.

 

Após uma denúncia a Polícia Fe-
deral e equipes do IBAMA foram ao 
local, encontrando animais vivos em 
caixas de madeira e animais mortos 
taxidermizados, outros congelados 
ou imersos em líquidos conservantes.  
Carcaças, foram enviadas para perí-
cia,  passando pelos exames patoló-
gicos (necropsia),  microscópicos (his-
topatológico), e quimio toxicológicos.

 

Nessas carcaças foram a cau-
sa da morte foi diagnosticada ede-
ma pulmonar,  ou seja, o acúmu-
lo de líquido no espaço intersticial. 

Foi encontrada a presença de triclo-
roeteno, principal composto químico 
do hidrato de cloral, substância usada 
como anestésico e hipnótico. Substân-
cia essa, que possui largo uso como 
hipnótico, sendo necessária uma dose 
maciça para seu uso como anestésico. 

Doses como essas deprimem o 
funcionamento do sistema nervo-
so central e do sistema vasomotor 
central. Quando ocorre a morte por 
essa substância, o animal apresen-
ta como causa mortis a diminuição 
progressiva do sistema respiratório. 

 

Se afogamento fosse o agente da 
morte, haveria o encharcamento das 
vias respiratórias com água, possibi-
litando um intercâmbio gasoso que 
ocorre na respiração, também a pre-
sença de vestígios de fungos, lama, 
material fecal, junto com a água. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

457

Com o afogamento os pulmões 
estavam dilatados ocultando a pre-
sença do coração e com marcas de 
costelas em razão desse aumento. 

Também em razão desse aumen-
to ocorreria enfisema e equimoses 
subpleurais, causadas por lise das pa-
redes alveolares e manchas de Tar-
dieu e de Paltauf. A dosagem de 
água maior que o normal, mudando 
a cor do sangue, tornando mais cla-
ro e fluídico, seria também notada.

Nas observações dos peritos, porém, 
foi encontrado um líquido com espu-
ma, que no exame microscópico apre-
sentava um comportamento albuminói-
de, descrevendo um edema pulmonar. 

Com esses indícios, os peritos che-
garam à conclusão de que a “causa 
mortis” dos animais, foi em decorrên-
cia do edema pulmonar, provocado 
pelo uso massivo de hidrato de clo-
ral, substância encontrado nos ór-
gãos desses animais. (Renctas, 2003). 

MANEJO NA APREENSÃO DE  
ANIMAIS SILVESTRES

 
Alguns agentes que afetam direta-

mente os animais são os sons, imagens, 
drogas e mudanças térmicas. Cau-
sas psíquicas como apreensão, medo, 
agressividade, fuga e luta também são 
prejudiciais.O mesmo pode se dizer de 
condições que normalmente não se en-
contram em seu habitat natural, como 
superpopulação, presença constan-
te de predadores, disputas territoriais. 

 

Alterações no ritmo biológico, fal-
ta de privacidade, falta de alimentos, 
e outros fatores também causam um 
conjunto de reações no organismo de 
ordem psíquica e infecciosa, capazes de 
perturbar lhe a homeostase. Ou seja, 
são situações que provocam estresse.
Para amenizar esses efeitos, é impor-
tante proporcionar um ambiente o mais 
próximo possível do habitat natural. 

Na impossibilidade de proporcionar 
essas condições é importante que o 
animal permaneça em espaço adequa-
do, recebendo alimentação apropria-
da, em um local tranquilo sem a cir-
culação de pessoas. É importante que 
se respeitem algumas condições aná-
logas ao seu ambiente natural como:



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

458

Alterar a forma e a proporção do 
recinto, inserindo brinquedos, ve-
getação, galhos secos, barreiras vi-
suais, estruturas para escalação, re-
des de corda, pontos de fuga, como 
caixas de papelão, troncos etc.

Colocar pedras, folhas, areia, enfim 
um substrato que aproxime o animal à 
familiarização com o seu novo habitat.
Alterar o número de espécies e de in-
divíduos de uma espécie, o que afeta-
rá  o comportamento desses animais.

Utilizar gravações de sons familia-
res, estímulos olfativos com a pre-
sença de urina, fezes, condimentos, 
que ajudam a evitar situações estres-
santes.Na alimentação é importan-
te lembrar que o animal está cons-
tantemente a procura de alimentos. 

Alterar o horário, freqüência, varie-
dade, deposição dos alimentos com 
casca, em lugares ocultos são estímu-
los para o animal.Reforços positivos 
são importantes, podem facilitar a co-
leta de sangue ou outros procedimen-
tos necessários.  O animal adquirido ou 
recolhido em uma ação de apreensão, 
antes de tudo deve ser inspecionado:

Fezes, olhos, urina, penas, presen-
ça de fraturas, etc. Algumas recomen-
dações são de extrema importância: 

Separar os animais pelo tama-
nho e espécie. Conhecer seus há-
bitos, predadores e presas.      Ja-
mais deixar animais expostos ao sol.

 

Se o animal estiver doente, iso-
lar o indivíduo e preparar um am-
biente para o tratamento ade-
quado do animal. É bom lembrar 
também que animais como as aves 
apresentam algumas particularidades:

 

Respiração ofegante, penugem seca, 
são sinais de desidratação, e recomen-
da-se uso de soro caseiro (uma colher 
de café rasa de sal, duas colheres de 
chá de açúcar para um copo de 200 
ml de água, em farmácias vendem-
-se soros já prontos). Renctas, 2003.

 

Em casos de hipotermia, ou seja, 
diminuição excessiva da tempera-
tura do corpo usa-se lâmpadas de 
15w a 40w (com relativa distância 
do animal), bolsas de água quente, 
etc.É importante que a temperatu-
ra se mantenha entre 35 a 37,8 oC.

 

Aves que não se alimentam e bebem 
água por 24 horas (um dia), podem vir 
a morrer. É importante sempre ob-
servar se os animais estão se alimen-
tando.Com filhotes a atenção com a 
temperatura torna-se ainda mais vital. 
Também é necessário oferecer soro 
e glicose, nos primeiros dias, passan-
do gradativamente para “papinhas” 
(substância sólida reduzida a consis-
tência gasosa), feitas com frutas e le-
gumes, tendo o cuidado de não sufo-
car o animal na hora de alimentá-lo. 

O uso de material descartável com 
cada animal é obrigatório. (Renctas, 
2003). Alimentação deve ser frequen-
te, e dividida em várias refeições. 
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De preferência não usar água da 
torneira devido à presença de cloro, e 
sempre deixar limpa a gaiola, evitando 
o apodrecimento dos alimentos. Tam-
bém é vital a higiene do viveiro, um local 
arejado, livre de ruídos e de circulação 
de pessoas.Troncos, caixas de papelão 
para que o animal possa esconder-se.

 

No transporte de animais, os mes-
mos devem ser levados individual-
mente. No caso de animais acostu-
mados com a convivência de outros 
indivíduos de sua espécie, a proximi-
dade das caixas com furos para que 
se observem, pode ajudar a diminuir 
o estresse causado pelo transporte. 
Colocar a caixa a sombra e em local 
arejado, e se preciso colocar uma lona 
ou panos para escurecer o ambiente. 
Nunca deixa-los expostos ao sol.     

 

Ofertam-se alimentos de fácil di-
gestão quando necessário. Em viagens 
curtas, deixá-los em jejum. Como for-
ma de contenção, deve-se usar mate-
riais apropriados, como puçás, ganchos, 
pau-de-couro, pistolas e zarabatana.       

 

Exige-se nesse tipo de atividade, co-
nhecimento sobre a biologia do animal, 
anatomia próprias de cada espécie, de-
vendo ser executada por um profissio-
nal habilitado. A contenção pode ser 
química ou física, visando a segurança 
de ambas as partes. Alguns exemplos;

Puçá, ou coador: usado na captura de 
aves, mamíferos e répteis, é um cabo de 
madeira, pvc ou alumínio, com um cesto 
de náilon na extremidade, onde o ani-
mal permanece preso no fundo, Deven-
do o aro do cesto, ser revestido de um 
material que não machuque o animal. 

Redes:São geralmente feitas de 
náilon, com uma grande dimen-
são, sendo usadas para conter ca-
prinos, cervídeos e outros animais. 

Luvas de raspa: feitas de couro, per-
mitindo o contato direto com o ani-
mal. Mesmo dificultando o manejo, é 
de extrema importância pois evitam 
bicadas, arranhões, mordidas e outros. 

Jaulas, sacos feitos com um mate-
rial opaco, sacos de pano também são 
usados para a contenção física. Para 
contenção química, usam-se rifles, za-
rabatanas, pistolas de ar comprimido 
com tranquilizantes. (Renctas, 2003).                            
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Constituição Federal em seu artigo 225 inclui a proteção 
à fauna e a flora como base para assegurar um ambiente saudá-
vel. Portanto é importante que o educando com base em infor-
mações criteriosamente fundamentadas possa tornar-se em sua 
família e na própria sociedade um defensor do meio ambiente. 

Multiplicando a ideia de que o ganho rápido e atitudes ime-
diatistas geram consequências negativas para toda a socie-
dade. Que atitudes aparentemente ingênuas no ambien-
te urbano tem impacto direto em todos os biomas brasileiros. 
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INDISCIPLINA NA  EDUCAÇÃO  ESCOLAR

RESUMO: As razões que me motivaram a escolher este tema está relacionada ao dia a dia 
do ambiente escolar, visto que esse tema gera grande frustração na maior parte dos pro-
fessores e gestores, principalmente nas redes regulares de ensino, causando desânimo em 
professores, evasão por parte de alunos, pais infelizes e uma sociedade cada vez pior. A in-
disciplina em sala de aula se tornou um dos grandes inimigos da educação, gerando muitas 
vezes violência contra professores e estudantes. Neste artigo analisaremos que a indisciplina 
não é apenas uma questão de comportamento, mas também se refere à quebra de pequenos 
combinados e regras da escola. Indisciplina é compreendida como manifestação de um gru-
po ou indivíduo e está relacionado à falta de limite, desobediência, Bagunça, barulho, de-
sordem, alteração, excesso entre outros fatores. Também analisaremos como o professor, 
junto aos gestores e em parceria com os pais podem lidar com essa problemática, tornado 
as aulas mais atraentes, criando um ambiente de cooperação, tornando os conteúdos im-
portantes para os alunos, dessa forma, contribuindo para o convívio social. Como profes-
sores, sabemos que apenas a repreensão não funciona, devemos  criar estratégias que de 
fato funcionem, deixando de lado as constantes ameaças que os alunos ouvem nas escolas, 
como, por exemplo, expulsão. As questões ligadas à indisciplina são da natureza humana, 
por isso é tão difícil de lidar. Este artigo é um ponto de partida para quem convive com 
esse grande problema, porque esclarece e nos faz pensar em estratégias para a mudança.

Palavras - chave: Indisciplina; Aluno; Professor.
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INTRODUÇÃO

As razões que me motivaram a escolher 
este tema como objeto de estudo deste 
artigo é a importância que este assume in-
clusive para a minha carreira de professo-
ra, pois, é um assunto diretamente ligado 
ao dia a dia da instituição escolar o que 
interessa diretamente não apenas a nós 
profissionais da educação, mas também 
aos alunos bem como toda a sociedade. 

Analisar as causas e efeitos da indisci-
plina na sala de aula Refletir sobre as cau-
sas que levam os alunos a tornarem-se 
indisciplinados na sala de aula. Verificar o 
processo ensino–aprendizagem dentro de 
uma perspectiva disciplinar do aluno. Pro-
por atividades que os alunos aprendam a 
noção de limites e perceba a existência 
de direitos e deveres para todos. Este tra-
balho justifica-se pelo fato da indisciplina 
na sala de aula tem sido alvo freqüente 
de queixas entre professores das escolas 
públicas e privadas. 

Os professores atribuem aos pais que 
não impõem limites e não oferecem bons 
exemplos, os problemas de indisciplina 
que os seus filhos enfrentam na escola. 
Quanto à problemática em questão, pode-
se indagar: Quais as contribuições dos 
educadores para a superação das indisci-
plinas?; Quais as possibilidades de inter-
venção face à manifestação de situações 
de indisciplina?

A INDISCIPLINA EM SALA DE AULA

 Há alguns anos, a indisciplina na sala de 
aula era um problema que praticamente 
não existia. Sabemos que as escolas se-
guiam um modelo comportamental quase 
militar, coerente com os dias de ditadura 
que o nosso país vivia. 

Qualquer comportamento que fosse in-
coerente com o esperado, todos os alunos 
acabavam recebendo dura repreensão, 
muitas vezes eram castigados fisicamente, 
sem que a família pudesse questionar. 
Mas a sociedade mudou, mas os relatos 
de indisciplina e violência nas escolas têm 
aumentado a cada dia e o que se nota é 
um aumento nos casos de indisciplina e 
conseqüente violência nas escolas. Para 
Alves (2014):

A ausência de pesquisas sobre a vi-
olência nas escolas públicas é um obstá-
culo para identificar, avaliar e combater o 
crescimento da violência no ambiente es-
colar. 

A violência na escola se intensificou a 
partir de 1980, e que muitos fatores es-
tariam na sua origem, desde as condições 
precárias das instituições até a falta de 
diálogo entre os diversos personagens en-
volvidos no processo (alunos, professores, 
pais, funcionários e autoridades do siste-
ma educacionais). 

Podemos dizer que muitas vezes a vi-
olência se aprende na escola, além de ser 
entendida como a falta de diálogo. A esco-
la deveria ser o espaço da fala, da democ-
racia. As condições precárias de muitas 
instituições e o ensino de baixa qualidade 
estabelecem o início da violência, pois o 
aluno se sente no direito de usar de forma 
indevida o espaço público ( Alves , 2014 ).

Primeiramente devemos entender o 
que é indisciplina. Indisciplina é ato ou 
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omissão que contraria os regulamentos ou 
regras estabelecidas. O dicionário Michae-
lis on-line define indisciplina como “ato ou 
dito contrário à disciplina, desobediência 
ou rebelião” a uma norma que existe para 
regular uma comunidade. 

E é o que mostra a nossa vivência nas 
escolas, onde notamos o agravamento do 
problema, onde não são raros os relatos 
de maus tratos entre colegas de sala, pro-
fessores e funcionários de instituições de 
ensino, até mesmo a mídia tem divulgado 
constantes agressões aos profissionais da 
educação. Indisciplina é exceder dois tipos 
de regras, a primeira é a moral, baseada 
em princípios étnicos. 

Por exemplo, não bater no colega, não 
falar palavras feias, não pegar as coisas 
dos outros, entre outros princípios, ou 
seja, que visam o bem comum, a segunda 
são as convencionais, com objetivos espe-
cíficos, que variam de escola para escola. 

Indisciplina pressupõe o não cumpri-
mento das regras estabelecidas na escola, 
impossibilitando o diálogo, a compreensão, 
a cooperação entre os alunos, mas o pro-
fessor educa e também estabelece limites 
e quando isso não acontece, ou seja, quan-
do o aluno passa a desobedecer, a indisci-
plina passa a ser encarada como desres-
peito do não cumprimento dessas regras.  
Segundo La Taille (1994, p. 9): 

Crianças precisam sim aderir a regras 
(que implicam valores e formas de condu-
ta) e estas somente podem vir de seus ed-
ucadores, pais ou professores. Os limites 
implicados por estas regras não devem ser 
apenas interpretados no seu sentido neg-
ativo: o que não pode ser feito ou ultra-
passado. Devem também ser entendidos 
no seu sentido positivo: o limite situa, dá 
consciência de posição ocupada dentro de 

algum espaço social — a família, a escola, a 
sociedade como um todo Taille (1994, p. 9);

A indisciplina é compreendida como 
manifestação de um grupo ou indivíduo 
que manifesta um comportamento inad-
equado, seja bagunça, desrespeito as au-
toridades da escola, rebeldia ou falta de 
educação. 

Mas o que causa indisciplina? As cau-
sas da indisciplina podem ser problemas 
familiares, excessiva proteção ou abando-
no dos pais, falta de interesse na escola, 
inserção social, entre outros fatores. Mui-
tos educadores encontram-se frustrados, 
irritados e angustiados com tantos prob-
lemas na escola, os esforços empregados 
para sanar os conflitos são diversos. 

Primeiro poderíamos citar que o profes-
sor procura manter os alunos o mais ocu-
pado possível, enchem a lousa de lições ou 
entregam atividades que muitas vezes são 
aplicadas de forma indevida, ou começam 
a recompensar alunos que tiram boas 
notas ou que demonstram bom compor-
tamento, sem contar que várias escolas 
instalaram câmeras para vigiar o compor-
tamento dos alunos, muros altos, grades e 
segurança. 

Segundo, muitos professores trans-
ferem o problema para a equipe gesto-
ra, alunos que se comportam mal são di-
recionados a  direção, assim recebem a 
punição que acham adequada. Mas esse 
mecanismo de controle funciona de forma 
temporária, na verdade, só agrava o prob-
lema, porque ao receberem a punição elas 
voltam a demonstrar o mesmo problema 
no dia seguinte, gerando mais angústia a 
equipe gestora, pais e principalmente ed-
ucadores. 

Terceira opção seria ignorar o problema, 
assim muitos professores acreditam que 
se conseguem administrar as aulas mes-
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mo com indisciplina eles preferem não se 
envolver nos problemas dos alunos, mui-
tas vezes eles enxergam os casos de in-
disciplina como brincadeiras da parte dos 
alunos, ou seja, se a transgressão não atin-
gir o professor eles preferem se omitir ao 
problema.

Por último, podemos citar a punição. 
Muitos professores usam esse método, 
porque aparentemente traz um resultado 
imediato, mas esse tipo de ação não re-
solve o problema e os resultados são tem-
porários. O que podemos afirmar é que a 
punição causa um medo temporário e não 
respeito a quem está punindo? 

O professor nunca deve controlar o 
comportamento do aluno, é na interação 
que eles aprendem a respeitar e seguir 
determinadas regras, as pessoas reagem 
ao meio e o meio reage à ação das pes-
soas. Dessa forma educadores ferem os 
princípios morais e acabam com qualquer 
possibilidade de trabalhar na escola os 
valores e as regras tão importantes, tor-
nando-se impossível formar os futuros ci-
dadãos. 

Assim a escola passa a funcionar de for-
ma mecânica, os comportamentos foram 
contidos por meio da submissão às regras 
impostas pela direção, sem ter havido a 
compreensão dos princípios que as sus-
tentam ou dos motivos pelos quais são 
necessárias. 

Muitos professores, já no primeiro dia 
de aula, têm como objetivo adquirir o 
domínio da sala de aula, assim acreditam 
que possam diminuir os casos de indisci-
plina, porém, cresce o número de profes-
sores que abandonam a escola por moti-
vos psicológicos, assim a aprendizagem 
dos alunos também acaba sendo afetada 
causando uma situação desagradável e 
consequentemente gerando mais indisci-
plina.

A escola fica sujeita a casos Bullying, de 
maus tratos e intimidações entre alunos, 
porque a equipe gestora e professores não 
tomaram providências corretivas quando 
surgiram problemas e não contaram com 
as conseqüências de tantas atitudes erra-
das, dessa forma todos deixam as crianças 
à própria sorte dentro das escolas. Infeliz-
mente o que muitos adultos aprenderam 
na escola quando crianças não foi útil para 
enfrentarem os problemas que vivenciam 
hoje no Cotidiano. 

A forma com que a escola lida com 
casos de indisciplina tem formado jov-
ens despreparados para viver em socie-
dade. Quase inexiste intervenções que de 
fato fizeram os alunos refletirem sobre as 
ações que tiveram, sobre a necessidade 
de mudar e passar a ter uma nova postura 
diante professores, equipe gestora e cole-
gas de escola.

 
Para a vivência numa sociedade 

democrática é necessário respeito ao 
próximo, aprender a ouvir o problema do 
outro, desenvolver consciência moral e 
social, isso é conviver em sociedade e a 
escola contribui ou não para isso. Para que 
a escola comece a ter bons resultados é 
necessário formação e um excelente tra-
balho em  equipe , para transformar o am-
biente escolar em um espaço agradável. 
Na infância as crianças obedecem todas 
as ordens sem questionar até adquirir au-
tonomia. Piaget questionava como as cri-
anças adquiriam essa autonomia. 

Quando as relações entre adultos e 
crianças são baseadas no entendimento 
do que é moralmente aceito e o porquê, 
traz bons resultados, sem isso é possível 
que cresçam e se tornem indisciplinados. 
O Nosso dia a dia nos ambientes escolar 
deixa claro que as principais queixas dos 
professores é a falta de limite dos alunos e 
o desinteresse e desrespeito às figuras de 
autoridade da escola e também ao patrimô-
nio. Percebemos que alguns professores 
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apontam que os alunos são indisciplinados 
em decorrência da não imposição de lim-
ites por seus familiares. Segundo Azevedo 
(2009, p.10): “Há 20 anos, clamamos por 
mais liberdade, menos rigor dos pais, mais 
respeito por nosso espaço. À medida que 
a liberdade aumentou, diminuiu a atenção 
dos pais para com a prole”. 

O professor  Gilmário  Nunes Torres co-
laborador do site “recanto das letras” em 
seu artigo “Pais ausentes de corpos aus-
entes” comenta que a ausência dos pais 
ao acompanhar o dia a dia escolar dos 
pequenos também é um agravante no at-
ual cenário de indisciplina e violência nas 
escolas.

Não há de maneira alguma uma preocu-
pação em saber como está o filho na esco-
la, seu comportamento, se ele fez as tare-
fas, como é o seu círculo de amizades e a 
influência desses amigos. Esse fenômeno 
de pais ausentes acaba formando cidadãos 
que não tem nenhuma preocupação... 
Desobedecer é a palavra dessa geração. 
(TORRES, 2014). 

Nas famílias de maior poder aquisitivo 
os pais atarefados relegam a formação 
moral dos seus filhos à alguma religião ou 
a transferem para a escola. Já nas famílias 
mais pobres, o desenvolvimento da cri-
ança já se vê comprometido em razão da 
limitação financeira ou da falta de tempo 
dos pais para orientá-los, pois, saem mui-
to cedo para trabalhar e retornam muito 
tarde.

 Essas famílias muitas vezes são dese-
struturadas e não é raro que a criança seja 
filha de pais separados, que por razões di-
versas nem sempre conseguem atender 
convenientemente às carências e neces-
sidades dos filhos. Será que os pais não 
estão cumprindo com a sua tarefa de 
disciplinar os seus filhos? Muitos pais ti-

veram uma educação rígida e estariam ag-
ora dispostos a desenvolver nos seus lares 
um ambiente mais democrático o que na 
maioria dos casos abre brechas para uma 
permissividade desenfreada. 

Parece que, por motivos variados, as 
crianças começaram a ouvir mais sim do 
que não dos seus pais. Essa permissivi-
dade excessiva, em nome da liberdade de 
expressão, favoreceu a formação de cri-
anças com baixa capacidade para suporta-
rem frustrações ou de serem contrariadas 
por alguém se apresente como autoridade 
sobre elas.

A tarefa de educar não é de responsab-
ilidade da escola, é tarefa da família, que 
ao educador cabe repassar seus conheci-
mentos acumulados, ele ainda aponta que 
a solução pode estar na forma da relação 
entre professor e aluno, ou seja, a forma 
que suas relações e vínculos se estabelece 
aponta também que a solução pode estar 
no desenvolvimento do resgate da moral-
idade discente através da relação com o 
conhecimento e que esse conhecimento 
deve ser construído socialmente, sem rigi-
dez ou autoridade (AQUINO, 1996, p.98).

                                                                   

Mas tão importante quanto à educação 
dada pelos pais, é a estrutura da sala de 
aula e Segundo Maria Luisa Xavier:

É preciso ousar na reorganização do es-
paço físico, na distribuição do tempo, na 
gestão da escola, na reestruturação cur-
ricular, na flexibilização dos programas es-
colares, na reorganização dos alunos, nos 
critérios de avaliação, em novas formas 
de organizar a sala de aula, na criação de 
espaço para pergunta e para dúvida, no 
estabelecimento de novas relações com o 
conhecimento e com o professor, no de-
slocamento das atividades da figura do 
professor e do livro-texto para o encon-
tro mais direto com o mundo social e nat-
ural onde, a primazia seja dada a formu-
lação de questões e não a devolução de 
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respostas, na construção de um espaço de 
“negociação” para entendimento das ne-
cessidades individuais e coletivas de silên-
cio, respeito, limites, e responsabilidades, 
indispensáveis no processo de construção 
e sistematização do conhecimento e da ci-
dadania  da escola como um todo (XAVI-
ER. 2002 p.30).

Mas cabe ao professor disciplinar 
moralmente as crianças tomando uma 
tarefa que pertence aos pais? Pôr ordem 
na sala de aula justifica o profissional da 
educação tomar essa liberdade? Se muitos 
pais não ensinam os seus filhos a respeitar 
a autoridade, cabe ao professor ensinar as 
crianças a fazê-lo? O Professor Vasconcel-
los diz:

O professor pode ter um papel revolu-
cionário na educação das crianças, pois 
sem impor sua autoridade não se faz edu-
cação; o aluno precisa reconhecer a auto-
ridade do professor, seja para se orientar, 
seja para poder opor-se o que é normal no 
processo de constituição de sua person-
alidade. O que o professor critica é o au-
toritarismo, que é a negação da verdadeira 
autoridade, pois se baseia na coisificação, 
na domesticação do outro (VASCONCEL-
LOS, 2014). 

Segundo o professor Eduardo de Freit-
as (2002) membro da Equipe Brasil Escola, 
graduado em Geografia, afirma que muitas 
escolas não oferecem espaços adequados 
para a prática de esportes, para brincar ou 
correr nos intervalos. Diante disso, o es-
paço escolar fica limitado somente à sala 
de aula, como a criança detém muita en-
ergia, a falta de locais para “gastar” essa 
energia faz com que a sala de aula seja o 
escape o que conduz à indisciplina. O Edu-
ardo de Freitas ainda cita que:

O professor deve se esforçar para tornar 
a sala de aula um ambiente produtivo e at-
raente aos pequenos, talvez os métodos 
educacionais que funcionaram nas déca-
das passadas já não sejam tão eficientes 

com essa geração e ao aplicar alguns dess-
es métodos percebemos a ineficiência de 
alguns deles (FREITAS, 2014).

A escola deve ser um espaço que estim-
ula, educa, passa segurança, afeto e onde 
os professores realmente estão prepa-
rados para acompanhar a criança nessa 
complexa fase da vida onde ela se desen-
volverá em todos os aspectos. Principal-
mente  intelectual, emocional, social e mo-
tor. Outro problema que afeta as crianças 
e pode explicar muitos casos de indisci-
plina são os de ordem psicológica e social 
que atingem diretamente o rendimento 
escolar. 

A escola pode ser parceira da sociedade 
no combate, por exemplo, à violência fa-
miliar que influi diretamente no bem-estar 
da criança. O Estatuto da Criança e do Ad-
olescente (1990) atribui à escola a função 
de zelar pela proteção de crianças e ad-
olescentes proporcionando a elas pleno  
desenvolvimento, preparo para o exercício 
da cidadania e qualificação para o trabalho.

A escola deveria ter maior participação 
em denunciar a violência contra a criança, 
pois, é justamente na escola que ocorrem 
as primeiras e graves conseqüências resul-
tantes da violência doméstica. A Eca (Estat-
uto da Criança e do Adolescente) surgiu em 
1990, fazendo com que as crianças fossem 
respeitadas e cuidadas, tornado-a um in-
divíduo de direitos, com isso, o atendimen-
to a essas crianças mudaram, dando pri-
oridade absoluta às suas necessidades por 
parte da família, da sociedade e do Estado.

Nota-se que o problema da indisciplina 
também tem raízes em casa no convívio 
com a família e vizinhos e que a indiscipli-
na na escola é uma das conseqüências da 
omissão de pais e do poder público, que 
não cumpre com a sua obrigação de for-
necer cultura á essas pessoas. 
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Professores apontam diversas formas 
de indisciplina: “as crianças só sabem cor-
rer e se bater, aquelas coisas de espada, de 
luta, então a violência começa assim”; “dar 
rasteira, um tapa , tudo é resolvido assim 
e é brincadeira pra eles”; “aqui no pátio da 
escola, os pequenos se agridem muito com 
objetos, atiram pedras”; “fora do espaço 
da escola, eles têm uma rivalidade muito 
grande porque esses grupos lidam com o 
tráfico de drogas”; a briga tem a ver com 
aquele espaço que eles disputam na rua, 
assim se expressam os profissionais na ed-
ucação. Outro ponto que merece atenção 
é a participação decrescente de muitas 
mulheres na educação dos seus filhos. 

De acordo com a professora Tânia Regina 
de Luca no seu livro “Indústria e Trabalho na 
História do Brasil”, até meados do século XX 
a mulher era aquela que cuidava do lar e dos 
filhos, participava muito pouco da sociedade 
e dos negócios de família, a sua função era 
restrita aos afazeres domésticos e cuidados 
com os filhos, mas à medida que as mulheres 
foram conquistando o seu justo e merecido 
espaço no mercado de trabalho conseqüen-
temente foram se afastando do lar e da com-
panhia dos seus filhos delegando a creches 
ou as instituições de ensino semelhantes a 
tarefa de educar e impor limites a crianças.

 A professora aponta a supervisão mater-
na como uma importante aliada em criar nas 
crianças o conceito de respeito ao próximo e 
disciplina. O relacionamento entre pais e fil-
hos também passou a ser mais democrático, 
com menos “autoritarismo” ou poderíamos 
classificar como falta de imposição de limites. 
Para ajudar a superar a indisciplina na sala de 
aula, desde a educação infantil, devemos usar 
o diálogo como eixo norteador para que as 
crianças compreendam a necessidade do re-
speito às regras e aos combinados. Para tor-
nar as aulas mais atraentes, devemos fazer o 
uso de músicas, filmes e jogos, o que deixaria 
pouco espaço para a desordem, mas o prazer 
de aprender e de conviver com os outros.

 De acordo com a pesquisadora Profes-
sora Sheila Cristina de Almeida: o profes-
sor deve estar atento a capacidade físi-
ca, afetiva e cognitiva dos alunos, assim 
estará pronto para preparar o educando 
para o exercício da cidadania. É impor-
tante um maior debate entre profissionais 
da educação, pois, há divergências entre 
os professores quanto ao conceito de in-
disciplina praticada pelos alunos, pois, 
para alguns existe sim a indisciplina e para 
outros é somente uma fase normal de 
desenvolvimento da criança de determi-
nada faixa etária.

 Faz-se necessário um maior investi-
mento em pesquisas voltadas a Educação 
Infantil, bem como, as escolas colocarem 
este tema nas suas formações  acadêmicas 
, pois, estes não são tratados devidamente 
na graduação, tão pouco nas formações 
continuadas de professores que atuam 
nas redes de ensino. Promover debates 
regulares com os pais conscientizando-os 
da importância de um acompanhamento 
mais zeloso dos seus filhos podem  fazer 
toda a diferença, pois, muitos deixam a 
desejar nesse ponto seja pelo excesso de 
trabalho ou por negligência que é fruto da 
criação negligente que tiveram. 

Criar em sala de aula um ambiente 
democrático com direitos e deveres prepa-
ra desde já a criança para a sociedade que 
a espera. Ouvir os alunos, desde a edu-
cação infantil, pode fornecer ao profis-
sional da educação novas ferramentas 
para reduzir no pequeno mundo da sala de 
aula a violência causada pela indisciplina 
das crianças. Infelizmente a desmotivação 
do professor é um ingrediente a mais para 
o atual cenário de desordem em que vive-
mos. 
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O problema da indisciplina não pode ser 
explicado por um ou dois motivos apenas. 
Vimos que é fundamental a participação 
dos pais, pois, não se pode simplesmente 
pôr o aluno dentro da sala de aula confer-
indo ao professor a responsabilidade de 
educar. 

A indisciplina na escola é um desafio para 
pais e mestres e para toda a sociedade, 
pois, somente com o comprometimento 
de todos será possível cuidar melhor das 
nossas crianças e adolescentes. O esforço 
do pai trará melhores resultados se puder 
contar com a ajuda do professor e o êxito 
será maior se o poder público cuidar das 
nossas escolas e da segurança delas, pois, 
aí sim a indisciplina e o desânimo darão lu-
gar a uma sala de aula produtiva. 

O gestor escolar desenvolve as suas 
funções junto ao corpo docente, acom-
panha o desenvolvimento do currículo, ele 
é responsável legal e administrativo pela 
instituição de ensino. Devemos destacar 
que na escola o papel do gestor escolar é 
muito importante, visto que é ele que ge-
rencia a rotina da escola e auxilia integral-
mente os professores, alunos e lida direta-
mente com a comunidade. De acordo com 
Libâneo a escola é o principal campo de 
atuação do gestor escolar.

O gestor desenvolve atividades buro-
cráticas, desde cartão de freqüência a 
organização pedagógica e rotina geral da 
escola e não há ninguém que supervisiona 
diretamente o seu trabalho, mas tem con-
stantes reuniões no departamento de ed-
ucação onde esclarece algumas questões 
e é para esse mesmo departamento que 
ela presta conta e ao grupo de professores 
e funcionários no geral dependendo do 
assunto. Toda a escola busca uma edu-
cação de qualidade, para que isso de fato 
ocorra é necessário um excelente trabalho 
em equipe e conseqüentemente um tra-
balho administrativo de qualidade. 

É papel da  equipe  gestora  abrir esse 
espaço dentro da escola, com professores 
capazes e competentes e que juntos pos-
sam priorizar um excelente trabalho ed-
ucacional, identificando as necessidades 
dos professores e encontrando soluções, 
o que exige do coordenador um conheci-
mento que deve ser colocado em prática, 
para isso sempre vai exigir a necessidade 
de se manter atualizado, sempre buscando 
informações para que possa ajudar alunos 
e professores. 

Vale lembrarmos que a educação foi es-
truturada de maneira fragmentada, onde 
tudo era separado, mas como futuros ge-
stores, devemos  ter a consciência de que 
isso não pode acontecer mais, o ensino 
não pode ser separado, fragmentado, hoje 
se cobra uma nova postura frente ao con-
hecimento,portanto,uma nova ação dos 
gestores.

 Como professores, notamos que a in-
disciplina na sala de aula, desde a edu-
cação infantil, pode ser conseqüência de 
famílias desestruturadas, pais omissos, má 
influência da mídia, pais que não aplicam 
princípios básicos de disciplina em casa e 
uma sociedade em transformação, mesmo 
assim o que a equipe gestora junto ao pro-
fessor podem fazer para amenizar o prob-
lema? 

Reconhecendo que não pode mudar o 
mundo que ferramentas o professor pode 
estar desenvolvendo para tornar o ambi-
ente de ensino mais produtivo e interes-
sante? Outra estratégia importante é o 
professor saber usar o diálogo como eixo 
norteador para que as crianças compreen-
dam a necessidade do respeito às regras 
e aos combinados. A indisciplina muitas 
vezes ocorre a partir de uma situação de 
conflito e enfrentamento entre alunos e 
professores. Neste caso, o professor deve 
buscar conversar e ouvir os alunos para 
solucionar a situação, precisa sempre estar 
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atento às capacidades cognitivas, físicas e 
éticas, somente dessa forma o professor 
estará preparando o aluno para o exercício 
da cidadania. 

O diálogo é primordial na vida de um ed-
ucador, ele passa assim a respeitar o alu-
no, a “criar vínculo” com ele, saber ouvir, 
entender o que se ouve, mostrando assim 
interesse pela sua opinião ajudando assim 
a dar real significado para a sua apren-
dizagem. Respeito constitui sentimento, 
que por sua vez é adquirido através dessa 
relação entre professor e aluno, possibil-
itando assim aquisição das noções morais. 
Vamos conseguir atingir um excelente 
trabalho se todos estiverem responsab-
ilidade e compromisso com a educação, 
criando regras claras, que precisarão ser 
cumpridas. 

Dessa forma, a equipe gestora passa a 
fazer o seu projeto pedagógico associa-
do a questões afetivas, criando uma ver-
dadeira relação com os seus alunos. A 
aprendizagem só acontece dessa forma, 
quando o professor dialoga com os seus 
alunos, quando tomam decisões juntas, 
uma relação de reciprocidade, haven-
do respeito na relação  professor aluno, 
dessa forma os alunos terão um melhor 
aproveitamento escolar, e isso diminuiria 
os casos de indisciplina na escola. É im-
portante citar que há divergências da par-
te dos professores quanto ao conceito de 
indisciplina.

 

Para alguns, tudo que foge das regras 
da escola é encarado como indisciplina, 
para outros é normal, pois, é uma fase do 
desenvolvimento da criança. Como citado 
anteriormente é necessário um maior in-
vestimento voltado a esse tema, para que 
haja maior entendimento. 

As nossas vivências nas escolas, mos-
tra  um dado muito preocupante, triste e 
lamentável, onde muitos professores não 
possuem perspectivas positivas quanto 
ao futuro dos alunos, não enxergam a ed-
ucação como possibilidade para o cresci-
mento, que abre chances para o futuro e 
obviamente isso chega às crianças de uma 
forma que as fazem acreditar que a esco-
la não tem o devido valor e isso acontece 
especialmente nas classes menos favore-
cidas, onde até mesmo os pais não têm 
nenhuma perspectiva . 

No lugar de todo esse pessimismo, a 
escola deve promover debates regulares 
com os pais, com o objetivo de conscien-
tizá-los da importância de acompanhar os 
seus filhos no cotidiano escolar, isso é de 
primordial importância, visto que muitos 
deixam a desejar na criação dos seus fil-
hos.

Criar em sala de aula um ambiente 
democrático com direitos e deveres prepa-
ra desde já a criança para a sociedade que 
a espera e buscar ouvir os pequeninos 
possam fornecer ao profissional da edu-
cação novas ferramentas para reduzir no 
pequeno mundo da sala de aula a violên-
cia causada pela indisciplina das crianças.

 

Infelizmente a desmotivação do profes-
sor contribui para o atual cenário de desor-
dem em que vivemos. Seja pela questão 
salarial, seja pelo medo da violência ou por 
qualquer outro motivo. Professores des-
motivados, muitas vezes, tendem a não se 
empenhar pela disciplina da sala de aula o 
que facilita o clima de desordem na escola.
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 Muitos professores acreditam que se 
fossem bem remunerados eles teriam 
motivação para exercer um excelente 
trabalho na escola, o que também moti-
va professores a exercer bem a profissão 
é observar o progresso dos seus alunos, 
enquanto outros professores não acredi-
tam que a motivação esteja ligada a bons 
recursos didáticos ou aposta no trabalho 
das secretarias de educação como fator 
decisivo no processo. 

Obviamente com esses dados fica evi-
dente que numa sociedade desregrada é 
necessário a parceria de pais, professores, 
gestores e principalmente do poder públi-
co para que as nossas crianças tenham mel-
hores condições de estudar e que desde 
na educação infantil aprendam a respeitar 
a escola, professores e os seus colegas. 

O problema da indisciplina é um desa-
fio muito grande para professores Vimos 
também que é fundamental a participação 
dos pais, pois, não se pode simplesmente 
pôr o aluno dentro da sala de aula confer-
indo ao professor a responsabilidade de 
educar e que o ideal é que a criança rece-
ba dos seus pais os princípios fundamen-
tais de disciplina e respeito ao próximo.

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esse artigo trouxe alternativas para ame-
nizar esse problema, como citado anterior-
mente, a escola deve promover debates 
regulares com os pais conscientizando-os 
da importância de um acompanhamento 
mais zeloso dos seus filhos, já que nota-
mos que o trabalho ou outras preocu-
pações têm afastado pais e filhos. Tam-
bém é importante promover debates entre 
profissionais da educação, na busca con-
junta por soluções. A escola também deve 
buscar a motivação dos alunos para que 
as aulas venham a ser mais interessante. 

Para que as aulas de tornem mais at-
raentes aos alunos é necessário criativ-
idade da parte do professor, como, por 
exemplo, o uso de músicas, filmes e jo-
gos para tornar a aula mais atraente para 
os pequenos o que estimula a partici-
pação dos mesmos na sala de aula deix-
ando pouco espaço para a desordem.

 A gestão escolar deve promover maior 
entrosamento entre pais e escola com pais 
que sintam bem vindos e sejam assim in-
formados sobre a conduta dos seus filhos 
na sala de aula. É importante às escolas de-
nunciarem qualquer caso de maus tratos 
aos pequenos, como sabemos a violência 
familiar também pode ser a raiz de mui-
tos problemas que são refletidos na esco-
la como indisciplina da parte dos alunos.

 
Dessa forma os professores devem 

denunciar, sem correr riscos, para isso à 
necessidade de criar um canal com esse 
objetivo. A escola como vimos deve ser 
um ambiente produtivo, o descaso do 
poder público resulta em escolas su-
cateadas, professores mal pagos e sem 
estímulo para instruir as nossas crianças. 
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O mesmo poder público mantém mui-
tas das nossas salas obsoletas e sem 
opções de lazer para as nossas crianças 
que “gastam” a sua energia promovendo 
desordem na sala. Também relatamos a 
degradação dos valores numa sociedade 
competitiva e violenta onde muitas vezes 
infelizmente as crianças são influencia-
das por fatores  externos , comportan-
do assim de forma violenta na escola. 

Assim os professores também podem 
desenvolver um trabalho de qualidade 
na sala de aula, ensinando as crianças o 
que há de bom e mal, tanto na televisão 
como nos outros meios de comunicação, 
orientando também os pais nesse sentido. 

Assim, concluímos que a questão da 
indisciplina na escola é um desafio para 
pais, equipe gestora, professores e para 
toda a sociedade, pois, somente com o 
comprometimento de todos será possível 
cuidar melhor das nossas crianças. O es-
forço dos pais trará melhores resultados 
se puder contar com a ajuda de todos na 
escola e o êxito será maior se o poder pú-
blico cuidar das nossas escolas e da segu-
rança delas, pois, aí sim a indisciplina e o 
desânimo darão lugar a uma sala de aula 
produtiva que formará bons cidadãos.
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A IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA INGLESA NA ATUALIDADE

RESUMO: Como seres sociais, os seres humanos precisam se comunicar uns com os out-
ros. A comunicação é importante porque tudo é impossível de ser feito sem comunicação. 
Os seres humanos usam a linguagem como meio de comunicação. Desde a era pré-históri-
ca até a linguagem da era atual sempre se desenvolvemos a linguagem. A comunicação é 
mais eficaz porque o mundo desenvolve a própria linguagem. O conceito de linguagem, 
incluindo gramática é o conceito de fala. Hoje em dia, na era global, a comunicação tor-
nou-se um dos elementos mais cruciais. Sem boa comunicação, pessoas de diferentes 
nações não poderão se entender entre si. Quando as pessoas não entendem o outro ex-
istem possibilidades de que mal-entendido vai acontecer. Precisamos entender uns aos 
outros com boa comunicação entre as pessoas e adquirir línguas globais facilita essa 
tarefa. Entre o idioma mais importante e influente para atingir tal objetivo é o idioma in-
glês. O estudo foi tomado para entender a importância da língua inglesa no cenário atual.

Palavras-chave:  Inglês; Atualidade; Comunicação. 
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INTRODUÇÃO

Inglês é agora uma língua franca glob-
al, mas foi primeiro uma língua germâni-
ca ocidental falado na Inglaterra medie-
val. Atualmente, é a primeira língua para 
a maioria das pessoas em vários países. 

Existem cerca de 375 milhões Inglês 
como falantes de primeira língua e 750 
milhões de ingleses como segunda lín-
gua. O mercado do inglês como segun-
da língua está crescendo e mais pessoas 
estão estudando cursos de idiomas que 
irão ajudá-los a melhorar seu próprio 
sotaque e entender inglês nativo. 

Os alunos optam por levar o inglês 
para desenvolvimento na comunicação 
socialmente com os outros para, assim, 
tornar-se parte da economia global. 

A língua inglesa surgiu em Inglaterra 
reinos anglo-saxões e em parte sudeste 
da Escócia. Influências inglesas do Reino 
Unido e Grã-Bretanha em todo o Império 
britânico formam o décimo sétimo a mea-
dos do século XX, língua inglesa foi propa-
gado amplamente em todo o mundo.

Inglês antigo é o termo coleti-
vo para a fusão de dialetos estreit-
amente relacionados da língua in-
glesa. Setters germânicos que se 
estabeleceram na língua oriental da 
Grã-Bretanha resultou esta linguagem 
que com o tempo foi chamado  ngulos. 

A influência da Grã-Bretanha e Es-
tados Unidos sobre relações inter-
nacionais e assuntos políticos no sé-
culo passado assegurou aceitação e 
proliferação do inglês como a prin-
cipal língua falada em muitos países. 

Para altos funcionários e diplo-
matas em principais países um con-
hecimento no trabalho de Inglês é 
importante. Eles podem melhorar 
e  assegurar melhor desempenho de 
diplomacia internacional e global. 

Em um mundo globalizado e inter-
conectado a importância do inglês não 
pode ser deixada de lado aos milhares de 
imigrantes que vão para os EUA de países 
que não falam inglês oficialmente. Quan-
do viajamos para outros países, o inglês é 
a língua principal e é importante tanto a 
fala quanto a compreensão da linguagem.

Em muitos países e mercados, con-
hecer Inglês abre oportunidades de 
emprego. É o meio de comunicação 
em campos como ciência e aviação. 

Agências e instituições multilaterais 
nas quatro cidades das Nações Uni-
das de Genebra, Haia, Viena e Nova 
York recrutam profissionais qualifica-
dos multilíngues. No entanto, eles tam-
bém esperam que cada candidato tenha 
boas habilidades na língua inglesa. 

Os mais de 50 países que formavam os 
antigos britânico Dependências ou colônias 
que compõem o Comunidade das Nações 
também oferecem numerosas oportuni-
dades de emprego para aqueles que se co-
municam e entendem inglês. Além disso, 
mesmo países que não falam Inglês ofere-
cem serviços para turistas na língua inglesa. 

O momento em que você aprende a 
falar e ler o idioma, você pode comu-
nicar-se com todos que você encon-
trar no curso das suas viagens. Ao viajar 
para locais onde as pessoas falam inglês, 
você não precisa se preocupar em en-
contrar alguém para ajudar você com 
traduções, você pode compreender e se-
guir seu caminho sem precisar de ajuda. 

Quando for jantar fora, você pode en-
comendar pratos que você realmente gos-
ta deste,  você vai entender todos os in-
gredientes escrito em inglês.Uma pesquisa  
realizada pela FUNREDES (uma organi-
zação sem fins lucrativos que estuda o 
uso da tecnologia no mundo em desen-
volvimento), em 1996, estimou que 80% 
do conteúdo online estava em inglês, en-
quanto 20% dos demais usam os outros id-
iomas tais como indonésio, chinês e outro.
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Isso indica que se as pessoas não 
aprendem inglês como segunda lín-
gua eles só vão adquirir menos de 20% 
de novo conhecimento, para hoje em 
dia novo conhecimento é compartilha-
do principalmente através do Internet.

O meio de comunicação propiciado pela 
Internet possibilita a comunicação em es-
cala mundial. A partir da rede são coloca-
dos à disposição canais de comunicação 
entre diferentes partes do globo terrestre. 

A partir dela os indivíduos podem 
compartilhar informações (na forma de 
imagem, voz ou dados) em fração de se-
gundos, mesmo situados em continentes 
diferentes. Esse panorama faz pensar que 
essa tecnologia corrobora a integração 
mundial, que é pregada pelo modelo de 
globalização iniciado no século XX e re-
sultante dos avanços do capitalismo. 

O resultado é visível em uma poten-
cial heterogeneidade de informações 
disponibilizadas, tanto quanto uma di-
versidade de usuários. Isso significa que 
diferentes manifestações culturais são 
divulgadas via Internet para o resto do 
mundo. Seguindo a forma da Internet 
(comunicação entre “muitos” e “muitos”), 
vários são os produtores e consumidores 
de informação. Fica claro um panorama 
onde prevalece a heterogeneidade e a 
diversidade de estilos de vida e manifes-
tações culturais. Porém, o leitor deve ser 
alertado que esse cenário pode assim ser 
conceitualizado quando consideramos 
o conjunto da rede, a Internet toda em 
sua dimensão mundial (Dornelles, 2004)

Com isso, podemos considerar a cultura 
inglesa como resultado de esforço huma-
no para manter a sua vida, manter a sua 
linhagem, e para aumentar a sua pros-
peridade; portanto, a cultura pode ser 
definida como a realização dos esforços 
do ser humano contra os desafios no pro-
cesso de sua adaptação aos ambientes. 

IMPORTÂNCIA DA LÍNGUA INGLESA
“A geopolítica é toda rivalidade de po-
deres (e de influências) sobre territóri-
os. A abordagem geopolítica de uma lín-
gua não se limita a examinar no mapa o 
alcance de sua extensão e seus limites 
com outras línguas(LACOSTE 2005)”. 

Podemos atribuir a definição da 
abordagem geopolítica como defini-
ção da cultura inglesa como civiliza-
ção dividida em dois classificações; 
eles são de alta cultura e baixa cultura. 

A crença da cultura nacional no mun-
do moderno, globalizado, é um mito, 
uma vez que as nações modernas, de 
acordo com Bhabha (1998) encontram-
-se num processo de hibridação cultural.

Uma sociedade é considerada como 
altamente culta quando as pesso-
as têm altamente leitura como hábito, 
tendem a escrever, dedicar-se ao co-
nhecimento desenvolvido, perceber o 
seu valor de saúde, e assim por diante.

Como uma linguagem global, é óbvio que 
o inglês desempenha um papel importan-
te no mercado internacional e na intera-
ção. Interações internacionais incluem re-
lações econômicas entre países, negócios 
internacionais e relacionamento, comércio 
global e outros. Nesse tipo de interações 
internacionais, a língua inglesa age princi-
palmente como uma língua global franca. 

Língua franca é uma língua que é usado 
para comunicar entre diferentes pessoas 
de diferentes países. Em entrevista sobre o 
inglês como língua franca das instituições 
internacionais, a professora auxiliar de in-
glês, Hélène Gradiot-Renard, mencionou a 
vantagem de se dominar perfeitamente o 
inglês, pois quando ouvem a própria lín-
gua nos debates, os anglófilos passam a 
considerar todos como um dos seus, es-
quecendo que pode haver ali estrangeiros. 
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E, se nas discussões, esses estrangei-
ros empregam uma expressão que não 
seja exata, podem levar os anglófilos 
a uma interpretação errada, deixando 
a impressão de serem pessoas medío-
cres, de baixo nível e que falseiam o teor 
do debate (GADRIOT-RENARD,2005). 

A linguagem desempenha um papel im-
portante na nossa vida cotidiana; há gran-
de utilidade de Inglês no mundo moderno. 
Então, o uso de Inglês deve ser continu-
ado junto com outras línguas regionais.

O inglês é usado amplamente por 
comunidade empresarial interna-
cional. Para comunicar através das 
fronteiras nacionais e manter cor-
respondência com o exterior festas de ne-
gócios ou profissionais, inglês é essencial.

Também é importante para ensino su-
perior e formação especializada. A maio-
ria dos livros sobre quaisquer assuntos 
são escrito em inglês ou traduzido rapi-
damente em inglês. É o meio de instrução 
em Educação na maioria universidades e 
ensino superior e institutos do mundo.

É essencial para conseguir um bom 
emprego e melhores salários. Organi-
zações empresariais multinacionais e 
muitas corporações internacionais pe-
dem pessoas que têm um bom traba-
lho além de conhecimento em Inglês. 

Mesmo trabalho com anún-
cios no mercado local também re-
quer pessoas que conheçam inglês. 

Pessoas que vão para o exterior para 
o trabalho também precisam saber in-
glês. É necessário para uma varieda-
de de trabalhos como aeromoça, pilo-
to, guia de viagem, gerente de mídia 
etc. no mundo de hoje supervia da in-
formação, o inglês é essencial para ob-
ter acesso fácil a qualquer em formação. 

Quase qualquer informação é dis-
ponível é em inglês. É a linguagem da 
tecnologia da informação e Internet. 

É importante para o acesso à mídia mun-
dial e Entretenimento. Canais de satélite 
em torno de o mundo notícias e pontos 
de vista em Inglês. Jogos e esportes são 
transmitidos ao vivo e seus comentários 
também são transmitidos em inglês. Ci-
nemas, desenhos animados e outras pro-
duções de mídia são disponível em inglês.

A língua inglesa é amplamente utiliza-
da em comunicações: A abolição do in-
glês afetará negativamente o trabalho do 
escritório. A maioria dos frequentadores 
de escritório sabe inglês, mas muitos de-
les não conhecem outras línguas além de 
sua língua materna ou linguagem regional. 

Assim, eles se comunicam uns com os 
outros em inglês para o seu trabalho diário. 
Para Relações Internacionais: é importante 
para a manutenção de relações e comuni-
cações. É a linguagem da diplomacia, inter-
nacional política e reuniões e conferências. 

Quatro razões pelas quais apren-
der inglês é tão importante:

1. Inglês pode não ser o mais falado 
língua no mundo, mas é a oficial língua 
num grande número de países. Estima-
-se que o número de pessoas no mun-
do que usam em Inglês para comuni-
car em um básico regular é de 2 bilhões

2. Inglês é o negócio dominante na lin-
guagem e tornou-se quase uma necessi-
dade de as pessoas falarem inglês se eles 
devem entrar em uma força de trabalho 
global, pesquisa de todo o mundo mos-
tra esse negócio a comunicação é mais 
frequentemente conduzida em inglês. 
É importante no mundo mercado, por-
tanto, não pode ser entender, aprender 
inglês realmente pode mudar sua vida.

3. Muitos dos melhores filmes do mun-
do, livros e música são publicados e pro-
duzidos em Inglês. Portanto, aprenden-
do inglês você terá acesso a uma grande 
riqueza de entretenimento e será capaz 
de ter uma maior compreensão cultural. 
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4. A maior parte do conteúdo produzido 
na internet (50%) está em inglês. Então, 
sabendo Inglês permitirá que você acesse 
uma quantidade incrível de informação que 
pode não estar disponível de outra forma!

Importância Internacional Inglesa: A 
linguagem é o meio pelo qual uma pes-
soa comunica seus pensamentos e sen-
timentos para com seus semelhantes. 

É a ferramenta, com o qual ele con-
duz seus negócios em a sociedade. É 
um veículo pelo qual assuntos diferen-
tes são transmitidos. Uma pessoa deve 
saber algo da estrutura da sua língua, a 
sua posição em o mundo e sua relação 
com outras línguas. Uma língua vive em 
uma sociedade tão desde que as pes-
soas falem e usem como língua nativa. 

É   importante porque as pessoas que falam 
isso são importantes politicamente, social-
mente, comercialmente, economicamente 
e culturalmente. Importância do Inglês 
como linguagem é sem dúvida importante. 

De algumas décadas para cá, o inglês 
também se propaga no plano mundial 
como a língua da globalização, que engloba 
cerca de trinta Estados de línguas diferen-
tes e que tem necessidade de uma língua 
comum, ao menos em meio às categorias 
sociais mais “globalizadas” de sua popula-
ção. (LACOSTE; RAJAGOPALAN, 2005).

São amplamente utilizado como uma 
internacional língua em todo o mun-
do. É uma das línguas oficiais, mesmo 
na maior parte das os países do ter-
ceiro mundo. Isso é também utiliza-
do para comunicação internacional.

É a linguagem altamente desenvolvida 
que tem a capacidade de expressar ideais 
e é o meio de revelação da moderna ci-
vilização. Importância da língua inglesa é 
devido a seu uso internacional. É um fato 
que um vasto conhecimento do universo 
tem sido demonstrado nesta linguagem. 

Para a realização desse conhecimento, 
é essencial para entender esta internacio-
nal língua. Podemos supor que compar-
tilha com as outras altamente desenvol-
vidas línguas da Europa a capacidade de 
expressar a multiplicidade de ideias e de 
refinamento de pensamentos que exigem 
expressão em nossa civilização moderna.

Nesta idade moderna, quando a mídia 
eletrônica tem se espalhado por todo o 
mundo, é necessário ter o conhecimen-
to desta linguagem porque é o meio de 
comunicação e uma pessoa, sem o co-
nhecimento desta língua não pode ficar 
consciência do conhecimento universal.

Como é óbvio, o estudo universal é 
principalmente revelado nesta língua, por 
isso Não vale a pena descer. É a idade 
de avanço científico e mecânico aborda-
gem, cujo tema é demonstrado em lín-
gua inglesa, por isso é uma necessidade 
essencial do povo para aprender inglês. 

É a era do avanço científico e abor-
dagem mecânica, o assunto questão 
de que é demonstrado em Idioma In-
glês, por isso é uma essencial necessi-
dade do povo para aprender isso língua. 

Provou-se, como uma manche-
te para as nações do terceiro mundo.

Está contemplado como meio de co-
nhecimento ascendente. Habilidades de 
Língua Inglesa: Inglês tem quatro habili-
dades que estão ouvindo, falando, lendo 
e escrevendo. Falar é ouvir e escrever é 
ler. Sem a integração entre estas qua-
tro habilidades, o inglês será ignorante. 

Na Ambiente egípcio, os alunos acre-
ditam que o inglês consiste apenas em 
dois partes que são gramática e vo-
cabulário (está lendo e escrevendo). 

Mesmo o sistema educacional supor-
ta esta noção através de currículos ma-
çantes, métodos de ensino e exames 
que apenas medem a leitura e escrita. 

Quando os alunos chegam ao TOEFL 
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ou IELTS, eles falham no muito críticas 
habilidades que estão falando e ouvindo. 

Essas habilidades vão ajudá-los a pas-
sar testes como TOEFL ou IELTS para se 
candidatar universidades no exterior após 
a graduação ou trabalhando na indústria 
onde o inglês é usado principalmente. 

Além de inspirar alunos com a linguagem 
que vai ajudar eles trocam experiências 
com outras pessoas de diferentes culturas 
através as mídias sociais e apoiar os alunos 
de faculdades práticas como medicina ou 
geometria onde o inglês é o estudo língua.

As línguas como sistemas em constan-
te evolução e modificação, sendo que 
essas modificações são fruto do empre-
go da língua pelos sujeitos falantes e das 
alterações sofridas pela sociedade (ino-
vações tecnológicas, descobertas cientí-
ficas, criação de bens de consumo, etc.), 
tendo, portanto, um entrelaçamento com 
o aspecto cultural. [...] o cultural não de-
veria constituir uma outra faceta do porte 
do gramatical", mas sim um meio para que 
o aluno possa desenvolver uma habilida-
de de utilizar a LE ou a L2 vinculada a um 
contexto real. (Almeida Filho 2002, p. 210)

A importância do inglês não 
pode ser negada. Inglês é uma lín-
gua internacional no mundo. 

A maioria das pessoas é usando 
esta linguagem na vida cotidiana. Isto 
é uma linguagem importante porque 
usamos essa linguagem para comuni-
cação com pessoas de outros países. 

Inglês é uma linguagem comum e 
você pode usar inglês para se tornar 
uma pessoa internacional. Nesta era 
global, as pessoas são pediu para ser 
capaz de se comunicar globalmente.

São nas relações sociais cotidianas, 
por meio da linguagem, que os seres hu-
manos interagem. As linguagens, formas 
de comunicação utilizadas pelos grupos 
humanos, é que dotam o homem de ca-

pacidades comportamentais particula-
res, permitindo-lhe criar instrumentos 
mediadores de convivência, como para 
a cooperação no trabalho, relação com 
o meio e comunicação com seus pares.

Para cada situação de comunicação os 
sujeitos exercem papéis diferentes, são 
atores. Representam papéis sociais, atuam 
de maneira bem definida de acordo com 
as situações e o momento em que ocorre 
a interação. Para agir com competência, 
ou desempenhar bem seu papel é preciso 
apreender formas e maneiras de comuni-
car e comportar. Quanto maior o número 
de papéis desempenhados mais qualifica-
dos deve-se ser para exercê-los com su-
cesso, reagindo adequadamente a cada 
situação. Os grupos sociais a que se per-
tence exigem conhecimentos e habilidades 
específicas para o que julgam ser essencial 
para a integração social. Quanto maior o 
domínio maior o sucesso interacional en-
tre os interactantes. (Bakhtin 1992/1997)

Língua inglesa desempenha um pa-
pel muito importante especialmen-
te em internacionalmente na comu-
nicação. Por dominar em inglês as 
pessoas serão capazes de aprender mais 
conhecimento e colete mais informações. 

Inglês ajuda as pessoas a conseguir em-
pregos na globalização se o inglês como 
prioridade principal. Para tornar mais fácil 
encontrar emprego e uma grande habilida-
de que fazem com que a categoria do can-
didato seja considerada de alta qualidade 
como candidato qualificado é a habilidade 
vai levar os candidatos para conseguir um 
bom emprego em um alto posição no mer-
cado nacional e internacional profissões.

Todos os fatos acima asseguram para 
o inglês um futuro brilhante, apesar dos 
fortes protestos por linguagem extre-
mista e o anti-Inglês suplicando, precisa-
mos aprender inglês para obter facilida-
de qualquer coisa e em qualquer lugar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Todos sabemos que existem milhões 
de falantes de inglês em todo o mundo. 
Mas o que faz do inglês um idioma im-
portante, não apenas um idioma comum?   

Vale a pena dedicar todo esse tempo, 
esforço e energia ao aprendizado de in-
glês? Vamos considerar como a fluência 
em inglês pode afetar sua própria vida.

Você quer mais oportunidades acadêmi-
cas ou de carreira? Deseja explorar mais cul-
tura e entretenimento? Ou você só quer se 
comunicar com pessoas de todo o mundo?

O inglês é um idioma importante 
para todos os tipos de objetivos pro-
fissionais e pessoais. Se está apenas 
começando em inglês ou precisa de 
alguma motivação para continuar, en-
tender a importância do idioma ajudará 
a alcançar a fluência e mudar sua vida.

Por que o inglês se tornou impor-
tante? O inglês é uma das línguas mais 
usadas no mundo. Mesmo fora de pa-
íses como EUA e Reino Unido , muitas 
pessoas podem falar e entender inglês.

Por que é isso? Tudo tem a ver com 
história e a chave é o  Império Britânico. 
Ao longo dos séculos, o Império Britânico 
expandiu-se e governou muitos países di-
ferentes, incluindo a maioria dos que aca-
bamos de mencionar e muitos mais.  Em 
muitos casos, os britânicos forçaram as 
pessoas que governavam a falar inglês e 
alguns desses países ainda falam inglês, 
mesmo que não seja o idioma principal.

Por exemplo, por que as pessoas na 
Irlanda sabem inglês, mas mal falam o 
idioma original da terra, o gaélico?  Por-
que a Grã-Bretanha governou a Irlan-
da por centenas de anos. O inglês pode 
ter um passado complicado, mas tem 
um futuro brilhante . Como muitas pes-
soas podem falar o idioma, isso ajuda 
a nos conectar em um mundo global . 

Inglês abre novas oportunidades de car-
reira. Em primeiro lugar, aprender inglês 
pode ajudá-lo a buscar e obter mais opor-
tunidades de carreira. Atualmente, o mer-
cado de trabalho é global - muitas empre-
sas precisam de funcionários que possam 
se comunicar com parceiros e clientes em 
todo o mundo. Muitas vezes, isso significa 
encontrar funcionários que falam inglês.

Você está procurando emprego? 
Você está procurando uma promoção 
em sua empresa? Você só quer man-
ter suas opções profissionais abertas? 
Aprender inglês é um passo importan-
te para alcançar todos esses objetivos.

O mercado de trabalho global criou 
novas posições para pessoas bilín-
gues. Ao aprender inglês, você pode 
se tornar um tradutor, professor de 
idiomas ou profissional de marketing 
em inglês para uma empresa global.

Não importa qual carreira você de-
cida seguir, aprender inglês é uma ha-
bilidade valiosa. Isso o ajudará a se 
tornar um funcionário melhor e mais pro-
curado, além de uma pessoa mais versátil.

Testes de inglês podem levá-lo à es-
cola. Se você aprender inglês o suficien-
te para  passar em testes como o TOEFL 
(Teste de inglês como língua estrangei-
ra), poderá estudar em universidades 
de língua inglesa em todo o mundo. 

Essa é uma ótima notícia se você qui-
ser mudar para uma região de língua in-
glesa ou trabalhar em uma - um visto de 
estudante pode levá-lo até lá. Ou você 
pode simplesmente querer ter algu-
mas aulas no exterior. Um teste de in-
glês bem-sucedido mostrará faculdades 
e universidades que você está pronto.
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O TOEFL, observado acima, é um dos 
testes de proficiência em inglês mais co-
muns. Outros incluem o IELTS (Internatio-
nal English Language Testing System) e os 
exames de Cambridge . Algumas faculda-
des ou centros de idiomas oferecem aulas 
para ajudá-lo a praticar para esses testes.

Mesmo que você não precise fazer um 
teste por um motivo específico ou já te-
nha se formado na faculdade, estudar para 
um teste de inglês ainda pode realmente 
ajudá-lo a melhorar suas habilidades no 
idioma. Ele ensinará as habilidades essen-
ciais necessárias para se comunicar em in-
glês e se você passar no teste, isso signi-
fica que seu inglês se tornou muito forte!

Inglês é o principal idioma da Internet. 
O inglês é o idioma mais usado online, 
com quase 1 bilhão de usuários digitando 
e conversando no idioma. Se você conse-
gue entender e ler inglês, poderá acessar e 
aproveitar muitos outros recursos on-line.  

Você pode ler artigos de notícias onli-
ne . Você pode deixar comentários em um 
vídeo em inglês. Você pode entender os 
tweets de celebridades que falam inglês. 
Você pode participar de uma discussão em 
um fórum. As possibilidades são infinitas.

Obviamente, isso é útil se você esti-
ver apenas usando a Internet para na-
vegar e se divertir. Mas muitas pes-
soas e empresas também precisam 
realizar pesquisas, comercializar-se ou se 
comunicar e desenvolver conexões on-li-
ne - o inglês será crucial para o sucesso.

Agora, o e-mail também é uma maneira 
muito comum de conversar com pessoas 
de todo o mundo. O e-mail é a principal 
maneira de muitas empresas se comuni-
carem com clientes ou outras empresas. 
Ser capaz de escrever e-mails ou outras 

correspondências em inglês é outro ati-
vo importante para os empregadores.

Seja por diversão ou por traba-
lho, se você entende inglês, poderá 
se comunicar com mais pessoas on-
-line ou usar muito mais materiais.

Inglês torna sua vida mais divertida. 
Deseja colocar mais livros em sua es-
tante? Quer mais opções para uma noi-
te de cinema na sexta-feira? Aprender 
inglês abrirá um mundo inteiro de en-
tretenimento para você. Você não pre-
cisará confiar nas traduções - você 
pode apreciar os originais autênticos.

Compreender o inglês significa que você 
poderá apreciar os sucessos de bilheteria 
modernos de Hollywood ( filmes muito po-
pulares / bem-sucedidos), bem como filmes 
clássicos de diferentes gerações . Se você 
não tem certeza de onde assistir a filmes 
em inglês, confira os serviços de streaming 
como o Netflix ou o Amazon Prime Video.

Obviamente, aprender inglês também dis-
ponibilizará outros tipos de entretenimen-
to.  Você também poderá ler livros popula-
res escritos em inglês, como "Harry Potter", 
"Crepúsculo", " Jogos Vorazes" e muito mais. 

Além disso, muitos ícones famosos da 
cultura pop vêm de famosos clássicos in-
gleses. Se você puder ler esses livros, en-
tenderá melhor a cultura do mundo inglês. 
(O personagem sempre popular Sherlock 
Holmes era originalmente de uma série de 
livros escritos em inglês nos anos 1800).

Aprender inglês pode torná-lo mais in-
teligente. Além de todos esses benefícios, 
aprender um novo idioma, como o inglês, aju-
da o cérebro a funcionar de novas maneiras.
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Pesquisas mostram que aprender um 
novo idioma altera a estrutura do seu cé-
rebro. Ela afeta as partes do seu cérebro 
que são responsáveis   pela memória, pen-
samento consciente e muito mais. Simpli-
ficando, aprender um novo idioma pode 
tornar seu cérebro mais forte e versátil, 
melhorando a maneira como você pensa.

A pesquisa também mostra que o bi-
linguismo pode manter o cérebro forte 
e saudável até a velhice e ajuda na me-
mória, concentração e outras habilida-
des. Também pode ajudá-lo em testes 
padronizados  e torná-lo mais criativo. 

Se você aprende inglês, pode ler um 
livro em inglês, fazer uma aula de inglês 
ou fazer todo tipo de coisa. Isso abrirá o 
caminho para muitas outras experiên-
cias, ajudará você a aprender coisas no-
vas e fará você se sentir mais inteligente.
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RESSIGNIFICANDO O TRABALHO COLABORATIVO DE 
AUTORIA (TCA) NA PERSPECTIVA DA AGENDA 2030 E OS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL
RESUMO: Este artigo destaca a importância da relação do Trabalho Colaborativo de Au-
toria (TCA) no Ciclo Autoral que abrange do 7º. ao 9º. Ano do Ensino Fundamental da Rede 
Municipal de Ensino de São Paulo que se caracteriza pela construção de conhecimento a 
partir de projetos curriculares comprometidos com a intervenção social, elaborado pelo 
aluno é acompanhado sistematicamente pelo professor orientador do projeto e a conexão 
com a Agenda 2030 adotada em 25 de setembro de 2015 na Assembleia Geral da ONU 
cuja finalidade e objetivo é garantir até 2030 que todos os alunos adquiram conhecimen-
tos e habilidades necessárias para promover o desenvolvimento sustentável, inclusive, entre 
outros, por meio da educação para o desenvolvimento sustentável e estilos de vida suste-
ntáveis, direitos humanos, igualdade de gênero, promoção de uma cultura de paz e não vi-
olência, cidadania global e valorização da diversidade cultural e da contribuição da cultura 
para o desenvolvimento sustentável. Ressalta a implementação do Currículo da Cidade de 
São Paulo estruturado em três conceitos orientadores: Educação Integral,  Equidade a Edu-
cação Inclusiva e a sua interface com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Palavras-chave: Trabalho Colaborativo; Agenda 2030; Desenvolvimento Sustentável; 
Currículo; Educação Integral.
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INTRODUÇÃO

A educação é um processo social permanente. A premissa maior de todas as 
ações da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, seja no âmbito das Unidades Ed-
ucacionais, das Diretorias Regionais de Educação ou da Secretaria Municipal de Ed-
ucação, é trabalhar para a melhoria da aprendizagem dos educandos. É para o edu-
cando – criança, jovem e adulto – e sua aprendizagem que todos os esforços estão 
voltados e em função desse propósito é que se organizam o movimento de reori-
entação curricular, as práticas docentes, as propostas de gestão e as iniciativas de 
formação de educadores preconizadas pelo Programa Mais Educação São Paulo.

Nesse sentido, a escola é responsável pela garantia e promoção do desenvolvimen-
to pleno do cidadão, tornando-o consciente da sua criticidade, capacitando-o para 
não só agir como intervir na superação das desigualdades sendo um agente de trans-
formação. Pretende-se com esse artigo demonstrar a importância da interface entre 
a implementação do Currículo da Cidade de São Paulo e a importância do Trabalho 
Colaborativo de Autoria (TCA) promovendo atitudes e habilidades permitindo ao ed-
ucando adquirir valores e conhecimentos básicos, estimulando-o a exercitar sua au-
tonomia numa convivência social saudável, proporcionando aos mesmos ferramentas 
para lutarem pela garantia da dignidade humana e contra as injustiças sociais, alia-
do aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável na perspectiva da Agenda 2030. 
Esta Agenda é um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperi-
dade. Dessa forma, almejamos um mundo que defenda o respeito universal dos di-
reitos humanos e da dignidade humana, do Estado de Direito, da justiça, da igual-
dade e da não discriminação; do respeito pela raça, etnia e diversidade cultural; e da 
igualdade de oportunidades que permita a plena realização do potencial humano e 
contribua para a prosperidade compartilhada, que são objetos dos trabalhos desen-
volvidos no Ciclo Autoral por meio dos TCAs na perspectiva dos trabalhos por projetos.

Conforme dispõe a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº. 9.394/96, 
é facultado aos sistemas de ensino desdobrar o Ensino Fundamental em ciclos. As-
sim, o Ensino Fundamental da Rede Municipal de Ensino de São Paulo terá du-
ração de 9 (nove) anos e estará organizado em 3 (três) ciclos de 3 (três) anos 
cada, denominados: Ciclo de Alfabetização, Ciclo Interdisciplinar e Ciclo Autoral. 

Nessa perspectiva, a organização em ciclos de aprendizagem permite a construção/
apropriação do conhecimento em períodos em que a singularidade dos estudantes seja 
respeitada em seus ritmos e considere sua condição social, cognitiva e afetiva. Assim, o 
ciclo de aprendizagem é uma etapa da escolaridade, organizado em três anos, no qual os 
alunos percorrem juntos um Projeto Político-Pedagógico definindo, direitos e objetivos 
de aprendizagem claramente anunciados e gestão e implementação compartilhada por 
vários profissionais. A avaliação é formativa, permitindo comandar as aprendizagens e 
os percursos de formação de modo que todos os alunos atinjam os objetivos ao final 
de cada ciclo e, em especial na elaboração final do TCA ao término do Ciclo Autoral.
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CONCEITO DE CICLO AUTORAL E 
O TRABALHO COLABORATIVO DE 
AUTORIA (TCA)

Segundo a Nota Técnica nº. 6 – Pro-
grama Mais Educação São Paulo – O Ci-
clo Autoral abrange do 7º. ao 9º. ano do 
Ensino Fundamental. Esse ciclo se carac-
teriza pela construção de conhecimento 
a partir de projetos curriculares compro-
metidos com a intervenção social e se 
concretiza com o Trabalho Colaborativo 
de Autoria – T.C.A. – elaborado pelo alu-
no é acompanhado sistematicamente pelo 
professor orientador de projeto. Alunos 
e professores se engajaram no processo 
de elaboração do T.C.A. desde o 7º. ano, 
processo que será concluído no 9º ano. 
Os projetos curriculares visam à partici-
pação com autoria e responsabilidade na 
vida em sociedade de modo que o aluno, 
ao intervir no âmbito das experiências 
do grupo familiar e escolar, possa tornar 
mais justas as condições sociais vigentes.

 A educação, enquanto constructo hu-
mano, é pensada como forma de inter-
venção no mundo. Será dada ênfase ao 
desenvolvimento da construção do con-
hecimento considerando o manejo apro-
priado das diferentes linguagens, o que 
implica um processo que envolve a leitu-
ra, a escrita, busca de resoluções de prob-
lemas, análise crítica e produção. É, por-
tanto, o domínio de diferentes linguagens 
(lógico verbal, lógico-matemática, gráfica, 
artística, corporal, científica e tecnológi-
ca) que permitirá a cada aluno, ao final 
do Ciclo Autoral, a produção do T.C.A. 
comprometido com a construção de uma 
vida melhor. A elaboração do T.C.A., con-
cebido como sistematização dos projetos 
e pesquisas realizados ao longo do Ciclo 
Autoral e idealizado como forma de devo-
lutiva à problematização da comunidade 
local, deve levar em consideração que: 

1. A formação da identidade só é pos-
sível com o outro, de tal modo que o 
indivíduo torna-se um ser social, com 
obrigações éticas e morais, em um pro-
cesso constante de desenvolvimento 
da responsabilidade consciente e ativa.

 
2. A permanência no mundo 

de forma consciente significa sa-
ber intervir e não apenas constatar. 

3. A participação compreende apren-
der de forma compartilhada, superando 
a ideia de participação concebida como 
a soma de participações individuais. 

Dessa forma, considerando o diálo-
go como forma de mediar conflitos e de 
tomar decisões coletivas, o T.C.A. compro-
metido com a intervenção social deve ser 
fruto de um processo educativo caracter-
izado pela formação de cidadãos autôno-
mos, conscientes e participativos. Portan-
to, concebe-se o Ciclo Autoral a partir de 
uma proposta pedagógica que favorece o 
desenvolvimento humano mediante o ex-
ercício da responsabilidade, da solidarie-
dade, da tomada de decisões bem como 
apropriação e manejo do conhecimento 
culturalmente acumulado com a respons-
abilidade de transformação social, defen-
didos pelo Currículo da Cidade de São 
Paulo na perspectiva da Agenda 2030.

A INTERFACE ENTRE A AGENDA 
2030 E A IMPLEMENTAÇÃO DOS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL (ODS) NO CUR-
RÍCULO DA CIDADE DE SÃO PAU-
LO POR MEIO DE PROJETOS DO 
TCA

Enquanto Supervisor Escolar da DRE-CS 
tenho acompanhado várias unidades que 
tem desenvolvido projetos com a temática 
da Agenda 2030 e as ODS evidenciando e 
potencializando a articulação entre os Obje-
tivos de Aprendizagem e Desenvolvimento 
(OAD) do Currículo da Cidade com as questões 
socioambientais locais e globais latentes.
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Assim, tenho observado que a con-
strução de um projeto, como atividade 
pedagógica, no interior da reorganização 
curricular proposta pelo Programa Mais 
Educação São Paulo, deve considerar de-
terminados passos e conceitos para que 
haja unidade de propósitos, consistência 
nas ações, sentido comum nos esforços 
de cada um e resultados de aprendiza-
gem e cidadania de todo o sistema escolar.

 
As questões que a sociedade moderna 

coloca para a educação escolar cobram 
soluções articuladas e fundamentadas. 
As chamadas “grades” curriculares fun-
cionam frequentemente como verdadei-
ras prisões da curiosidade, da inventiv-
idade, da participação e da vontade de 
aprender. A Lei nº. 9.394/96 de Diretriz-
es e Bases da Educação Brasileira abre 
caminhos para inovações e ampliação 
do sentido de Currículo Nacional. A Lei 
estimula práticas inovadoras dos educa-
dores, mais do que nunca preocupados 
com descolamento entre os currículos e 
a realidade dos alunos, os problemas do 
país, do mundo e da própria existência. 

Muitas das atividades curriculares 
propostas pelas escolas têm sido desen-
volvidas por meio de projetos como forma 
de enfrentar as questões postas à educação.

 
Esta é uma forma inovadora de romp-

er com as diferentes fases e atividades 
que compõem um projeto são planeja-
das pelos professores conjuntamente e 
permitem aos estudantes desenvolverem 
a consciência sobre o próprio processo 
de aprendizagem. E permitem ao profes-
sor desenvolver a melhoria de conheci-
mento da classe e dos modos de ensinar. 

Neste contexto as tecnologias da in-
formação e comunicação são ferramen-
tas importantes pois facilitam o aces-
so a diversas fontes de informação (as 
rádios da escola, os jornais do bairro, re-
vistas, blogs de opiniões, exposição de 
fotos, pesquisas em tabelas e gráficos, 
ilustrações, simulações). Fornecem ain-

da suporte para o registro e o compartil-
hamento dos processos e dos produtos 
desenvolvidos pelos professores e alunos, 
entre alunos de diferentes escolas e pela 
comunidade. Os problemas do mundo são 
econômicos, políticos, culturais e éticos.

 
A diversidade, o respeito às minorias, o 

tratamento da liberdade e da justiça são 
as bases do olhar curricular sobre os pro-
jetos de intervenção e de autoria coletiva. 
O professor que planeja e ensina o aluno 
a trabalhar em conjunto é também aquele 
que trabalha com os demais professores na 
construção de projetos em parcerias com 
diferentes áreas e com diferentes agentes 
sociais. O isolamento das áreas do conhec-
imento não favorece o olhar crítico sobre o 
mundo para dele participar e transformá-lo.

Os TCAs das Escolas Municipais de En-
sino Fundamental (EMEFS) que supervi-
siono tem corroborado com as diretrizes 
da Agenda 2030 se tornando um plano 
de ação para as pessoas, para o planeta 
e para a prosperidade, numa perspectiva 
de intervenção social, dando às crianças 
e aos jovens a oportunidade de serem ci-
dadãs e cidadãos globais que efetivam a 
construção de novas realidades, a partir 
de conhecimentos, habilidades e atitudes, 
procurando fortalecer a busca pela paz 
universal com mais liberdade e a superação 
de toda e qualquer forma de desigualdade 
social, discriminação e injustiças sociais. 

Os TCAs tem proporcionado aos alunos 
a reflexão crítica por meio da Agenda 2030 
no que concerne a atuação em parceria 
colaborativa na implementação de planos 
que visem libertar a raça humana da tirania 
da pobreza e da penúria e a curar e proteger 
o nosso planeta por meio de medidas ou-
sadas e transformadoras que são urgente-
mente necessárias para direcionar o mundo 
para um caminho sustentável e resiliente. 
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Ao incluir os 17 Objetivos de Desen-
volvimento Sustentável e 169 metas no 
Currículo da Cidade de São Paulo demon-
stram os esforços e a ambição da Cidade 
de São Paulo em corroborar com esta 
Agenda universal, na defesa das três di-
mensões do desenvolvimento suste-
ntável: a econômica, a social e a ambiental.

Os Objetivos e metas tem estimulado 
a elaboração de projetos de TCA que se 
preocupam com a Agenda 2030 em áreas 
de importância crucial para a humanidade 
e para o planeta, com temáticas sobre:

Pessoas: acabar com a pobreza e a fome, 
em todas as suas formas e dimensões, e 
garantir que todos os seres humanos pos-
sam realizar o seu potencial em dignidade 
e igualdade, em um ambiente saudável.

Planeta: proteger o planeta da de-
gradação, sobretudo por meio do con-
sumo e da produção sustentáveis, da 
gestão sustentável dos seus recursos 
naturais e tomando medidas urgen-
tes sobre a mudança climática, para 
que ele possa suportar as necessi-
dades das gerações presentes e futuras.

Prosperidade: assegurar que to-
dos os seres humanos possam des-
frutar de uma vida próspera e de 
plena realização pessoal, e que o pro-
gresso econômico, social e tecnológi-
co ocorra em harmonia com a natureza.

Paz: promover sociedades pacíficas, jus-
tas e inclusivas que estão livres do medo 
e da violência. Não pode haver desen-
volvimento sustentável sem paz e não há 
paz sem desenvolvimento sustentável.

Parceria: mobilizar os meios necessários 
para implementar esta Agenda por meio de 
uma Parceria Global para o Desenvolvimen-
to Sustentável revitalizada, com base num 
espírito de solidariedade global reforçada, 
concentrada em especial nas necessidades 
dos mais pobres e mais vulneráveis e com 
a participação de todos os países, todas 
as partes interessadas e todas as pessoas.

Nesse sentido, um dos desafios na elab-
oração dos TCAs, é a utilização de met-
odologias e abordagens que propiciem a 
participação construtiva e responsável no 
mundo e permita aos estudantes refletir 
sobre suas próprias ações e seus impactos. 

Portanto, para que as escolas se tornem 
“lugares de aprendizagem e experiência 
para o desenvolvimento sustentável”, a 
sustentabilidade deve ser integrada em 
seus múltiplos processos, de modo que 
a própria instituição, como um todo, seja 
um modelo para as alunas e alunos (UNE-
SCO, 2017, p.53) e nesse sentido é impre-
scindível valorizar e implementar as quatro 
dimensões da Educação para o Desenvolvi-
mento Sustentável (EDS), a saber: 1. o es-
paço físico escolar;  2. as relações humanas; 
3. as práticas pedagógicas e 4. os objetivos 
de aprendizagem e desenvolvimento e/ou 
temas. Segundo, Legan (2009, pág. 11): 

“O principal alvo da educação para a sus-
tentabilidade é o desenvolvimento do com-
promisso de trabalho, seja ele pessoal ou 
em cooperação. A meta é um melhor ambi-
ente físico e social, é gente com disposição 
para aplicar os conhecimentos e técnicas e 
preservar o meio ambiente como se prote-
ge um bem pessoal” (LEGAN, 2009, p.11).

No desenvolvimento dos TCAs, os 
alunos percebem que o espaço físico da 
escola deve ser entendido como um recur-
so educacional, como janela para o apren-
dizado ativo e para o engajamento prático 
e nesse sentido oportunidade de apren-
dizagem acerca do desenvolvimento sus-
tentável no seu ambiente de convivência 
e cujas temáticas desenvolvidas envolvem 
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na elaboração dos projetos: Coleta seletiva 
dos resíduos sólidos; Energia sustentável; 
Compras sustentáveis; Hortas pedagógi-
cas; Áreas verdes na escola; Ecotécni-
cas e Acessibilidade, dentre outros.

As relações humanas que sustentam a 
escola também são objetos de temáticas 
que compõem o Trabalho Colaborativo 
de Autoria, tendo em vista que no âmbi-
to interno, é necessário cultivar: a cultura 
de diálogo e de transformação de confli-
tos; instâncias participativas e de decisão 
democrática; horizontalidade das relações 
humanas; empoderamento dos alunos para 
resolverem seus conflitos através do diálo-
go, da inteligência emocional e da comuni-
cação não-violenta; uma liderança aberta 
e transparente, bem como, a integração da 
escola com a comunidade do seu entor-
no: uma escola sem muros na perspectiva 
de uma Educação em Direitos Humanos.

Não obstante, as práticas pedagógi-
cas escolares baseadas nas aborda-
gens e métodos que cultivem os Sa-
beres da Matriz do Currículo da Cidade 
e as Competências Chave para a Sus-
tentabilidade também são temas gera-
dores na elaboração dos TCAs, a saber:

Nesse contexto, algumas abordagens 
pedagógicas da Educação para o Desen-
volvimento Sustentável são valorizadas no 
Currículo da Cidade de São Paulo, a saber:

 
abordagem centrada no estudante: 

valoriza a experiência social dos alunos 
como ponto de partida para a con-
strução do conhecimento assim como o 
território da escola, explorando a com-
preensão sobre como as questões locais 
se relacionam com o contexto global; 

 aprendizagem orientada para a ação: 
cria um ambiente de reflexão a partir de ex-
periências concretas como projetos, ofici-
nas e campanhas, permitindo a elaboração 
teórica sobre a aplicação em experiências 
futuras dos conhecimentos adquiridos; 

 

aprendizagem transformadora: desafia 
as crianças e jovens a questionar seu con-
texto e alterar suas concepções sobre ele, 
empoderando-as para a co-criação de no-
vos conhecimentos a partir de novas visões 
de mundo elaboradas por elas próprias.

Por outro lado, temos percebido o 
emprego na elaboração dos TCAs de al-
guns métodos privilegiados na abord-
agem dos ODS no Currículo da Cidade 
de São Paulo, a saber: estudo de caso, 
debate, brainstorming, simulações e jo-
gos de papéis, discussão, aprendizagem 
baseada em projetos, dentre outros.

Devemos ressaltar a importância do 
papel do professor mediador através das 
suas orientações com relação aos objeti-
vos de aprendizagem e desenvolvimento 
e/ou temas trabalhados em sala de aula 
alinhados com as problemáticas globais 
e locais da atualidade, explícitas nos 5 P’s 
que definem as grandes áreas contem-
pladas pela Agenda 2030, com o intuito 
de formar sujeitos críticos, capazes de 
utilizar as linguagens como instrumen-
to para a construção de relações mais 
justas e as ciências e a tecnologia como 
ferramentas para a transformação social 
rumo ao desenvolvimento sustentável.
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CICLO AUTORAL: PERCEPÇÕES E 
CAMINHOS EM DIREÇÃO À AUTO-
RIA (TCA) E A CONEXÃO COM OS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMEN-
TO SUSTENTÁVEL

Ressaltamos que a ênfase trazida pelo 
Programa de Reorganização Curricular e 
Administrativa, Ampliação e Fortalecimen-
to da Rede - Mais Educação São Paulo - na 
formação dos anos finais do Ensino Fun-
damental deu o passo inicial quando de-
slocou a preocupação centrada nas aval-
iações de resultado como único referencial 
de qualidade para a formação do aluno-au-
tor, ampliando a expectativa de produção 
de conhecimento capaz de identificar, 
problematizar e intervir na resolução de 
problemas locais e globais reais como ob-
jeto de estudo e qualidade da formação.

 
Nessa perspectiva, será preciso consid-

erar que a autoria do aluno dependerá de 
uma postura de participação colaborativa, 
pró-ativa e de autoria, desde a identificação 
do problema que se quer resolver até a 
condução da pesquisa, o planejamento das 
ações, a intervenção, o registro, as reflex-
ões e conclusões. Portanto, não se trata do 
desenvolvimento de um projeto estanque. 
Todo o currículo e o Projeto Político Ped-
agógico devem ter como norte a formação 
para a cidadania e a construção do conhe-
cimento-emancipação. Nesse processo, o 
professor assume a postura de orientador 
e conduz a atividade de forma a provo-
car e ajustar o foco quando necessário. 

O passo inicial está em perceber a reali-
dade, problematizá-la e decidir o que será 
feito. Um projeto de intervenção nasce 
de questões corajosas, amplas, éticas, hu-
manizadoras; questões de justiça, de cria-
tividade, de democracia, de liberdade. São 
questões que tocam o mundo e não só a 
cidade ou o país, como a desigualdade so-
cial, a mobilidade urbana, o racismo, entre 
tantas outras, que se tornam temas gera-
dos na elaboração de projetos nos TCAs. 

É inconteste que o esgotamento dos 
recursos naturais e os impactos nega-
tivos da degradação ambiental, incluin-
do a desertificação, secas, a degradação 
dos solos, a escassez de água doce e a 
perda de biodiversidade acrescentam e 
exacerbam a lista de desafios que a hu-
manidade enfrenta. A mudança climáti-
ca é um dos maiores desafios do nosso 
tempo e seus efeitos negativos minam a 
capacidade de todos os países de alca-
nçar o desenvolvimento sustentável. Os 
aumentos na temperatura global, o au-
mento do nível do mar, a acidificação dos 
oceanos e outros impactos das mudanças 
climáticas estão afetando seriamente as 
zonas costeiras e os países costeiros de 
baixa altitude, incluindo muitos países 
menos desenvolvidos e os pequenos Es-
tados insulares em desenvolvimento.

 
A sobrevivência de muitas sociedades, 

bem como dos sistemas biológicos do 
planeta, está em risco. Assim, o estímulo 
à curiosidade instiga o protagonismo dos 
educandos na elaboração dos TCAs com 
o intuito da intervenção social. Em um 
mundo onde a informação está na ponta 
dos dedos, mais importante que cobrar 
uma resposta é estimular questionamen-
tos que levem à inquietação para encon-
trar e interpretar os resultados de uma 
pesquisa, por exemplo, ou levar casos 
práticos de aplicação do que é aprendido. 

O acesso à educação aumentou con-
sideravelmente tanto para meninos 
quanto para meninas. A disseminação 
da informação e das tecnologias da co-
municação e interconectividade global 
tem um grande potencial para acelerar o 
progresso humano, para eliminar o fosso 
digital e para o desenvolvimento de so-
ciedades do conhecimento, assim como a 
inovação científica e tecnológica em áreas 
tão diversas como medicina e energia.
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Portanto ao escolher o desenvolvimento 
sustentável como tema gerador na propos-
ta da elaboração dos TCAs é entender que 
o mesmo não pode ser realizado sem paz 
e segurança; e paz e segurança estarão em 
risco sem o desenvolvimento sustentável. 

Portanto a nova Agenda 2030 recon-
hece a necessidade de construir socie-
dades pacíficas, justas e inclusivas que 
ofereçam igualdade de acesso à justiça 
e que são baseadas no respeito aos di-
reitos humanos (incluindo o direito ao 
desenvolvimento), em um efetivo Esta-
do de Direito e boa governança em to-
dos os níveis e em instituições trans-
parentes, eficazes e responsáveis.

 
Fatores que dão origem à violên-

cia, insegurança e injustiça, como a 
desigualdade, a corrupção, a má gover-
nança e os fluxos financeiros e de ar-
mas ilegais, são abordados na Agenda.

A AGENDA 2030: UM PLANO DE 
AÇÃO GLOBAL PARA O DESEN-
VOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NA 
PERSPECTIVA DO CURRÍCULO DA 
CIDADE DE SÃO PAULO

Um currículo pensado hoje precisa dia-
logar com a dinâmica e os dilemas da socie-
dade contemporânea, de forma que as no-
vas gerações possam participar ativamente 
da transformação positiva tanto da sua re-
alidade local, quanto dos desafios globais. 

Temas prementes como direitos hu-
manos, meio ambiente, desigualdades 
sociais e regionais, intolerâncias cul-
turais e religiosas, abusos de pod-
er, populações excluídas, avanços tec-
nológicos e seus impactos, política, 
economia, educação financeira, consumo 
e sustentabilidade, entre outros, precis-
am ser debatidos e enfrentados, a fim 
de que façam a humanidade avançar.

 

O desafio que se apresenta é entend-
er como essas temáticas atuais podem 
ser integradas a uma proposta inovadora 
e emancipatória de currículo, bem como, 
ao cotidiano de escolas e salas de aula. 
Foi com essa intenção que o Currículo da 
cidade de São Paulo incorporou os Ob-
jetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), pactuados na Agenda 2030 pelos 
países-membros das Nações Unidas, como 
temas inspiradores a serem trabalhados 
de forma articulada com os objetivos de 
aprendizagem e desenvolvimento dos dif-
erentes componentes curriculares. A Agen-
da é um plano de ação que envolve 5P’s: 

Pessoas: garantir que todos os 
seres humanos possam realizar o 
seu potencial em dignidade e igual-
dade, em um ambiente saudável. 

Planeta: proteger o planeta da de-
gradação, sobretudo por meio do 
consumo e da produção suste-
ntáveis, bem como da gestão sus-
tentável dos seus recursos naturais.

Prosperidade: assegurar que todos os 
seres humanos possam desfrutar de uma 
vida próspera e de plena realização pessoal.

Paz: promover sociedades pacífi-
cas, justas e inclusivas que es-
tão livres do medo e da violência.

Parceria: mobilizar os meios necessári-
os para implementar esta Agen-
da por meio de uma Parceria Global 
para o Desenvolvimento Sustentável.
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Esses objetivos estão alinhados com os 
da atual gestão da Cidade de São Paulo 
nos seus eixos, metas e projetos, os quais 
determinam a melhoria da qualidade de 
vida e sustentabilidade de todos os ha-
bitantes da cidade. Esses objetivos estão 
compreendidos em 169 metas ambiciosas 
para cumprimento pelos países-membros 
da Organização das Nações Unidas (ONU).

A integração do Currículo da Cidade com 
os Objetivos de Desenvolvimento Suste-
ntável se dá tanto por escolhas temáticas 
de assuntos que podem ser trabalhados 
em sala de aula nos diversos componentes 
curriculares, quanto na escolha das met-
odologias de ensino que priorizem uma 
educação integral, em consonância com a 
proposta de Educação para o Desenvolvi-
mento Sustentável (EDS) da UNESCO. 

A EDS traz uma abordagem cognitiva, 
sócio emocional e comportamental e bus-
ca fomentar competências-chave para at-
uação responsável dos cidadãos a fim de li-
dar com os desafios do século XXI. O que a 
EDS oferece, mais além, é o olhar sistêmico 
e a capacidade antecipatória, necessários 
à própria natureza dos ODS de serem in-
tegrados, indivisíveis e interdependentes. 

Ressaltamos que o documento adotado 
na Assembleia Geral da ONU em 2015, 
“Transformando Nosso Mundo: a Agen-
da 2030 para o Desenvolvimento Suste-
ntável”, é um guia para as ações da comu-
nidade internacional nos próximos anos. E 
é também um plano de ação para todas as 
pessoas e o planeta que foi coletivamente 
criado para colocar o mundo em um camin-
ho mais sustentável e resiliente até 2030.

A Agenda 2030 consiste em uma 
Declaração, em um quadro de resulta-
dos - os 17 ODS e suas 169 metas -, em 
uma seção sobre meios de implementação 
e de parcerias globais, bem como de um 
roteiro para acompanhamento e revisão. 
Os ODS são o núcleo da Agenda e de-
verão ser alcançados até o ano 2030. Os 
17 Objetivos são integrados e indivisíveis, 
e mesclam, de forma equilibrada, as três 
dimensões do desenvolvimento suste-
ntável: a econômica, a social e a ambiental. 

São como uma lista de tarefas a serem 
cumpridas pelos governos, a sociedade 
civil, o setor privado e todos cidadãos na 
jornada coletiva para um 2030 sustentável. 
Nos próximos anos de implementação da 
Agenda 2030, os ODS e suas metas irão 
estimular e apoiar ações em áreas de im-
portância crucial para a humanidade: Pes-
soas, Planeta, Prosperidade, Paz e Parcerias.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pensar numa educação democrática é pensar numa educação feita para todos 
e com todos, que promova igualdade de condições, observando as diferenças, as 
desigualdades, as diversidades culturais, étnicas, sociais, políticas e econômicas.

Nesse sentido, o Projeto Político-Pedagógico (PPP) deve ser um documento vivo e 
dinâmico, que se constrói e reconstrói no coletivo em constante processo de reflex-
ão, sendo, portanto, a história do percurso dos sujeitos que compartilham um mes-
mo território revelando princípios e práticas estabelecidas pela Unidade Educacional.

Assim sendo, o Trabalho Colaborativo de Autoria (TCA) alinhado ao PPP, ao 
enfatizar o protagonismo do educando, corrobora com o pensamento de Pau-
lo Freire (2015, pág. 24) ao afirmar que o formando, assumindo-se  como su-
jeito também da produção do saber, se convença que ensinar não é transferir con-
hecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção.

Dessa forma, ao introduzir no Currículo da Cidade de São Paulo a temáti-
ca da Agenda 2030, evidencia o compromisso em defender e possibilitar que 
todas as instituições de educação da Rede Municipal de Ensino (RME),  con-
siderem como sua responsabilidade trabalhar intensamente com questões de 
desenvolvimento sustentável, promovendo o desenvolvimento de competên-
cias de sustentabilidade e desenvolver os resultados de aprendizagem específi-
cos relacionados a todos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Portanto, ressignificar os TCAs na perspectiva da Agenda 2030 e sua interface 
com o Currículo da Cidade de São Paulo é possibilitar ao educando trabalhar com 
projetos de intervenção social, a partir de cuidadoso planejamento conjunto, nas 
atividades, nas ações, na participação do processo criativo de produzir fatos so-
ciais, de trocar informações, de divulgar de construir e compartilhar conhecimento.

Finalizando a educação pode e deve contribuir para uma nova visão de 
desenvolvimento global sustentável e para tanto, a nova sociedade exige ci-
dadãos responsáveis, capazes de iniciativa, dispostos a correr riscos, inovador-
es e flexíveis na sua capacidade de adaptação a novas formas de vida, resis-
tentes a desânimos ou frustrações em face das dificuldades, interventores e 
lutadores de ideias, realizadores de projetos, avaliadores de sucesso e fracassos.

‘
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O IMPACTO DO PROJETO LEITURAÇO DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO NOS VALORES 
SUBJACENTES AO RACISMO DOS ESTUDANTES DA EMEF 
GOV. MÁRIO COVAS

RESUMO: O presente artigo debaterá a educação para as relações étnico-raciais, a imple-
mentação das Leis 10.639/03 e 11.645/08 nos currículos educacionais e analisará os impac-
tos do Projeto Leituraço da SME São Paulo (2013-2016). Para tanto, escolheu-se entrevistar 
estudantes da EMEF Gov. Mário Covas, no bairro de Itaquera, para avaliar os possíveis impac-
tos do projeto em seus valores subjacentes ao racismo utilizando-se para análise a teoria dos 
modelos organizadores do pensamento. 

Palavras-chave: educação, descolonização do currículo, relações étnico-raciais, 
modelos organizadores do pensamento, valores, literatura não-hegemônica
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A DESIGUALDADE ÉTNICO-RACIAL 
NO BRASIL REFLETIDA NOS  
CURRÍCULOS EDUCACIONAIS 
COLONIZADOS

Sabe-se que é um mito a ideia de de-
mocracia racial no Brasil. A discriminação 
racial está presente em nosso cotidiano. 
A UNICEF apresentou em sua campanha 
“Por uma infância sem racismo” que no 
Brasil 45% das crianças e adolescentes 
vivem em família pobres, desses 56% são 
negras e 32,9% são brancas; das 530mil 
crianças fora da escola, 330 mil são ne-
gras e 190 mil são brancas. O Mapa da 
Violência registrou que um jovem negro 
tem 127% mais chances de morrer vi-
olentamente do que um jovem branco. 
Segundo o último censo, os negros no 
Brasil recebem 2,4 vezes menos que os 
brancos. Para Nilma Lino Gomes (2011) 
“qualquer discussão mais aprofundada 
sobre a diversidade étnico-racial tem que 
vir acompanhada da compreensão so-
bre as desigualdades raciais”. Nesse sen-
tido, os Movimentos Negros pelo Brasil 
se empenharam a desconstruir o mito da 
democracia racial e a pressionar os gov-
ernos para implementação de políticas de 
promoção à igualdade racial. Esses movi-
mentos constituíram um arcabouço epis-
temológico que deve ser considerado em 
qualquer ação para o combate ao racismo. 

Esse arcabouço é intrínseco para o de-
bate e comprovam como o racismo foi 
construído e como se manifesta em nossa 
sociedade historicamente racista e vela-
damente discriminadora. Essas pesquisas 
e ações colocam o eurocentrismo dos cur-
rículos educacionais em xeque ao con-
trapô-los a um projeto descolonizador e 
emancipatório de educação, revelando as 
limitações e contradições de um currícu-
lo que valoriza apenas uma cultura. Esse 
debate expõe uma disputa e um conflito 
ideológico. As perspectivas emancipado-
ras e descolonizadoras de currículo não fo-
gem a esse debate, muito pelo contrário, o 
conflito é visto por elas ocupando o centro 

de toda a experiência pedagógica, poden-
do ser sintetizada pelo movimento dialógi-
co ação-reflexão-ação defendido por Pau-
lo Freire. O conflito serve, antes de mais 
nada, para tornar vulnerável e desestabi-
lizar os modelos epistemológicos domi-
nante, com o poder de analisar o passado e 
o presente pela lente da sensibilidade e em-
patia das diversas experiências humanas. 
Segundo Nilma Lino Gomes (2011, p.50),

“esse olhar produzirá imagens desesta-
bilizadoras, susceptíveis de desenvolver 
nos estudantes e nos professores a ca-
pacidade de espanto, de indignação e uma 
postura de inconformismo, necessárias 
para olhar com empeno os modelos domi-
nados ou emergentes, por meio dos quais é 
possível aprender um novo tipo de relacio-
namento entre saberes, e portanto, entre 
pessoas e entre grupos sociais. Assim con-
seguiríamos quantificar as desigualdades 
e os tipos de discriminação em dados.”

Ou seja, é intrínseco ao partirmos ao de-
bate das relações étnico-raciais que ten-
hamos uma base comum que há muito é 
pauta de luta dos Movimentos Negros: ex-
por o conflito e as contradições através do 
debate. O nosso objetivo de estudo nesse 
artigo é exatamente esse: verificar como o 
projeto em implementação pode desesta-
bilizar os modelos epistemológicos dom-
inantes e propor uma educação emanci-
patória e de qualidade social efetiva para 
todos. Para isso, temos que qualificar a 
discriminação nas relações étnico-raciais 
que se dão na escola. Ou seja, como se dá 
a violência moral através do racismo nas 
relações interpessoais na instituição esco-
lar escolhida como objeto de estudo desse 
artigo (EMEF Mario Covas, Itaquera, São 
Paulo), levantando quais são os efeitos 
psicológicos dos estigmas e identifican-
do uma série de fatores negativos que 
afetam a auto-estima dos(as) alunos(as) 
negros e prejudicam a formação de uma 
identidade positivada do jovem negro. 
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Os estudos sobre o fracasso escolar rev-
elam que os mais desfavorecidos no suces-
so escolar são os negros e pobres. Porém, 
cabe ressaltar que o fracasso escolar se dá 
não por conta das conclusões das “teorias 
da deficiência cultural” ou do “dom”, mas 
sobretudo pelas contribuições que os es-
tudos ligados à teoria das “diferenças cul-
turais” trouxeram.  Portanto, se queremos 
uma escola pública inclusiva e de qualidade 
é imprescindível que os educadores unam 
esforços para minimizar os fatores que 
condicionam o racismo institucional, a vi-
olência moral e o fracasso escolar, ou seja, 
que a classe social ou a cor não sejam imper-
ativos no avanço escolar de nossos alunos, 
dessa forma estaríamos contribuindo para 
um projeto emancipatório de educação.

Para nos aprofundar empiricamente so-
bre quais os sentimentos e valores subja-
centes à discriminação racial presentes nos 
modelos organizadores de pensamento 
dos alunos, nos propomos nesse estudo 
levantar, a partir da teoria dos modelos or-
ganizadores do pensamento de Montser-
rat Moreno (1999), quais são esses valores 
presentes nos modelos organizadores de 
pensamento dos alunos da EMEF Mário Co-
vas, unidade escolar situada no distrito de 
Itaquera, no município de São Paulo. A uni-
dade escolar já vem trabalhando há alguns 
anos com temas ligados ao respeito à diver-
sidade étnico-racial e as entrevistas com os 
alunos se mostram reveladoras de aspec-
tos considerados avançados e alguns pon-
tos que precisam ser explorados e debati-
dos mais a fundo por educadores e alunos. 

Portanto, apresenta-se ao final desse 
estudo um trabalho em andamento. Tra-
ta-se do projeto em implementação na 
unidade escolar que traz em seu bojo a 
leitura de literatura afro-brasileira e afri-
cana e a discussão sobre a discriminação 
racial e as intervenções propostas para 
mediação do professor. Esse projeto tem 
como objetivo trazer à tona esses as-
pectos velados dos valores e sentimen-
tos subjacentes à discriminação racial.

O RACISMO COMO VIOLÊNCIA 
MORAL E SEUS EFEITOS  
PSICOLÓGICOS

O racismo se configura como uma 
tendência a atribuir um perfilhamento e 
identificação diretos entre característi-
cas físicas e caráter psicológico, basea-
da numa crença, cientificamente refuta-
da, da existência de hierarquias entre as 
“raças” (ou, antes, caracteres fenotípicos) 
humanas. Em outras palavras, o racismo 
opera estabelecendo relações imediatas 
entre o físico e o moral, reduzindo e sub-
sumindo o cultural ao biológico. O cerne 
da questão, quando analisada desde o 
ponto de vista da pesquisa em Psicologia, 
se concentra menos nos modos de classi-
ficação que na carga valorativa das rotu-
lações raciais atribuídas a um indivíduo ou 
grupo, assim como nos efeitos psicossoci-
ais dessa atribuição. Com efeito, como nos 
aponta Munanga (2004), o preconceito 
racial é um fenômeno complexo, que se 
manifesta nas interações sociais (objeto 
dileto de estudo das ciências sociais) mas, 
e sobretudo, tem efeitos não-manifestos 
com consequências incalculáveis na es-
trutura psíquica dos indivíduos atingidos 
por práticas discriminatórias. É como se 
a manifestação nos comportamentos so-
ciais fosse a ponta de um iceberg mais 
profundo cujo esteio se assenta nos in-
divíduos afetados. Metáfora, aliás, igual-
mente presente na abordagem socio-psi-
canalítica empregada por Franz Fanon.

Sant’Ana (2001) faz relações do pre-
conceito com o fenômeno social. No en-
tanto, coloca-o na esfera dos fenômenos 
psicológicos porque ele considera que o 
preconceito está baseado em julgamen-
tos de pessoas sobre outras pessoas, ou 
seja, encontra-se na esfera da consciên-
cia dos indivíduos. Preconceito, portanto, 
pode ser pensado, nesses termos como 
“uma opinião preestabelecida, que é im-
posta pelo meio, época e educação. Ele 
regula as relações de uma pessoa com a 
sociedade. Ao regular, ele permeia toda 
a sociedade, tornando-a uma espécie de 
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mediador de todas as relações humanas. 
Ele pode ser definido, também, como uma 
indisposição, um julgamento prévio, nega-
tivo, que se faz de pessoas estigmatizadas 
por estereótipos”. (Sant’Ana, 2001, p. 54).

Bernd (1994), por sua vez, chama a 
atenção para o caráter de inflexibili-
dade que está contido no sentido da 
palavra preconceito. O indivíduo pre-
conceituoso é aquele que se prende a 
uma determinada opinião numa posição 
dogmática que o impede de ter aces-
so a um conhecimento mais fundamen-
tado da questão que o levaria, talvez, a 
uma nova avaliação de suas opiniões.

Os perversos processos de embran-
quecimento - físico e cultural - que no Bra-
sil se coadunam com um ideal igualmente 
perverso de europeização, são a face mais 
agressiva da interiorização psíquica, por 
parte das vítimas de racismo, das atitudes 
e comportamentos discriminatórios, deix-
ando “marcas profundas e invisíveis no 
imaginário e nas representações coletivas 
interferindo nos processos de identifi-
cação individual, de construção da identi-
dade coletiva e também na formação da 
auto-estima.” (Bouças, 2011, 31) As evi-
dências de práticas racistas na sociedade 
brasileira, além das estatísticas que apon-
tam para as abissais diferenças de acesso 
a bens, posições de status, salários mais 
altos e escolas de qualidade distintas para 
brancos e negros, falam por si e negam, 
peremptoriamente, as tentativas de negar 
a existência de racismo no nosso país, em-
pregadas por alguns veículos midiáticos e 
um par de intelectuais notoriamente con-
servadores. Tais evidências, no plano da 
formação da estrutura psicológica, se man-
ifestam, sobretudo, na falta de referências 
à cultura e história negras no ambiente 
escolar, com impactos significativos nos 
caminhos seguidos pelas crianças negras, 
assim como em sua auto-estima, configu-
rando-se como uma violência moral per-
manente e persistente que se articula em 
duas dimensões: da estrutura psicológi-
co-individual e da estrutura coletivo-social.

Importante ressaltar, nesse sentido, que 
o termo violência apresenta uma multipli-
cidade de sentidos construídos ao longo 
da história, referindo-se a uma diversa 
gama de situações. Chesnais (1981, apud. 
Abramovay, 2003:68) distingue três for-
mas de violência que podem se apresen-
tar no ambiente escolar: a violência física, 
caracterizada por agressões que ameacem 
a integridade física dos sujeitos envolvi-
dos; a violência econômica, que abrange 
atos de vandalismo e delinquência que 
gerem danos à propriedade privada; e 
a violência moral, correspondente às 
pressões psicológicas sofridas por profes-
sores e alunos. A submissão do indivíduo 
a tais práticas de violência moral tende a 
provocar, no sujeito vitimizado, uma baixa 
da auto-estima com consequências tanto 
no desempenho escolar quanto na for-
mação (contínua) de sua subjetividade. 

Portanto, fazia-se necessário uma inves-
tigação mais profunda de quais eram os 
sentimentos e valores subjacentes à dis-
criminação racial dos estudantes da EMEF 
Mário Covas. Para isso, escolheu-se par-
tir para uma coleta de dados qualitativa, 
pautando-se nas orientações de pesquisas 
com enfoque nos “modelos organizadores 
de pensamento”. Assim, descreve-se no 
próximo tópico as características desse 
instrumento e as possíveis conclusões 
sobre os valores e sentimentos em 
relação à discriminação dos estudantes.

OS MODELOS ORGANIZADORES 
DE PENSAMENTO DOS ESTU-
DANTES DA EMEF MÁRIO COVAS 
EM RELAÇÃO AOS SENTIMENTOS 
E VALORES SUBJACENTES À DIS-
CRIMINAÇÃO RACIAL

Para levantar quais eram os valores e 
sentimentos subjacentes à discriminação 
racial dos estudantes da EMEF Gov. Mario 
Covas, construiu-se um instrumento de 
pesquisa baseado nos estudos que traziam 
em seu bojo as concepções da construção 
dos valores morais como Ulisses F. Araújo, 
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Josep Maria Puig, Valéria A. Arantes, Yves 
de La Taille e as pesquisas de Sandra R. 
S. B. Bouças e Viviane P. G. Pinheiro. Em 
suma, é consenso entre esses autores que 
os valores se referem a trocas afetivas que 
o sujeito realiza com o exterior. Nessas 
trocas, surgem a projeção de sentimentos 
positivos sobre objetos, pessoas, relações 
e si mesmo (ARAÚJO, 2007, p. 21). Na di-
reção contrária, as pessoas também pro-
jetam sentimentos negativos, constru-
indo contravalores, é nesse campo que 
entendemos estar o racismo e qualquer 
outro tipo de discriminação. Com as tro-
cas interpessoais e a intelectualização dos 
sentimentos, os valores são organizados a 
partir dos julgamentos de valor que o su-
jeito realiza. Desta maneira, constitui-se o 
sistema de valores de cada sujeito. Nesse 
sistema, os valores morais podem ser 
periféricos ou centrais à identidade do 
sujeito, dependendo da carga afetiva rel-
acionada a esse valor. Por isso, para inves-
tigar o que é valor (central ou periférico) 
em um sujeito é interessante “provocar” 
os seus sentimentos. Para isso, o nosso 
instrumento de pesquisa contou com situ-
ações de conflitos análogas às situações 
de discriminação racial observadas nas es-
colas pesquisadas (ver abaixo). Para a con-
strução dessas situações, nos baseamos 
na pesquisa de Sandra Bouças com algu-
mas modificações a partir das observações 
e experiências vividas na referida escola.

As situações de conflito eram narrati-
vas nas quais os personagens eram alunos 
e professora em uma sala de aula duran-
te uma atividade sobre a escravidão no 
Brasil. No decorrer da atividade, um alu-
no (Paulo) é vítima de comparações pelo 
colega (Fernando) com os personagens 
escravos apresentados em uma gravura 
de Debret e, a partir daqui, ocorre a situ-
ação discriminatória pela cor de Paulo que 
é introduzida na situação 1 e aprofundada 
na situação 2, na qual a situação discrim-
inatória se torna evidente. Porém, no in-
strumento, fizemos questão de não apre-
sentar, e nem informar antes da coleta, 
que o conflito da situação se dava por dis-

criminação racial, para que, ao questionar 
os entrevistados, pudéssemos perceber se 
a situação suscitaria neles a percepção do 
contravalor discriminação e a imersão de 
valores contrários ao contravalor, como 
igualdade e respeito à diversidade. Nas 
perguntas, focamos em provocar o que os 
entrevistados achavam da situação, o que 
Paulo (vítima) e Fernando (agressor) pen-
savam e sentiam sobre aquele momento 
e como deveriam agir diante do conflito. 
Assim, esperávamos chegar o mais per-
to possível de saber se o conflito susci-
taria neles a reflexão e a exposição dos 
valores e sentimentos subjacentes à dis-
criminação racial como respeito à diver-
sidade, solidariedade, justiça e igualdade. 

Para a análise dos dados coletados, le-
vamos em consideração a teoria dos mod-
elos organizadores do pensamento. Nesse 
aspecto, os trabalhos de MORENO et al e 
as pesquisas de Sandra  Bouças, Viviane P. 
G. Pinheiro e Hanna Danza foram orienta-
dores do nosso trabalho. Para essa análise, 
nos foi de grande valia a teoria dos mod-
elos organizadores do pensamento, pois 
diante das respostas estávamos diante de 
uma gama complexa de valores e senti-
mentos que estavam envolvidos em uma 
situação de discriminação racial. Primeiro, 
porque nossa sociedade é discriminatória 
e racista, porém vela esse preconceito 
usando argumentos ligados ao “mito da 
democracia racial”. Segundo, porque é a 
escola o lugar social em que eclodem as 
situações discriminatórias. Portanto, os 
valores e os sentimentos subjacentes ao 
conflito eram muitos e poderiam estar 
velados pelo mito da “democracia racial”, 
aparecerem de modo periférico ou central 
nos sujeitos ou ainda encobertos por dis-
cursos moralistas que pregam a igualdade 
utilizando força hierárquica, mas que não 
problematizam o problema e os efeitos 
negativos da discriminação racial. Assim, 
primeiro, nos preocupamos em investigar 
se os entrevistados percebiam a situação 
de discriminação ou se os seus modelos 
os levavam a velar a situação encarando-a 
como uma simples brincadeira por parte do 
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agressor. Segundo, procuramos sondar se 
os sentimentos e valores despertados pela 
situação estavam ligados ao respeito da 
diversidade, à solidariedade, ao enfrenta-
mento ativo ou passivo da situação, à per-
cepção dos efeitos psicológicos negativos 
que a violência da discriminação provoca 
na vítima (Paulo) e se os entrevistados re-
pugnavam ou não as atitudes de Fernando.

Com esse instrumento descobrimos 
algumas características dos modelos or-
ganizadores de pensamento em relação 
à discriminação racial dos estudantes en-
trevistados. Por exemplo, dos entrevis-
tados 55% relatou explicitamente que a 
situação se tratava de um caso de racismo, 
porém 35% considerou a situação como 
uma “brincadeira” ou “piada” de Fernando. 
Os outros 10% consideraram como um 
caso de bullying sem declarar explicita-
mente que se tratava de uma discriminação 
racial. Dessa forma, conclui-se que mes-
mo que a maioria perceba que há racismo 
na situação, ainda não é a totalidade dos 
estudantes entrevistados que o percebe 
no conflito. Sendo ainda que para aqueles 
45% o respeito à diversidade é periférico no 
seu modelo organizador de pensamento. 

Sobre a percepção dos efeitos negati-
vos que a vítima da discriminação (Paulo) 
sofreu, pode-se notar que apenas 60% 
reconhece que o racismo é uma violência 
moral que tem efeitos psicológicos neg-
ativos para a vítima. Conseguiu-se notar 
ainda que para 55% dos estudantes Pau-
lo deveria ter tomado uma atitude ativa 
frente a situação, porém apareceram, den-
tro desse modelo organizador de pensa-
mento que empodera a vítima, dois tipos 
de ação: violenta, com 35% das respostas; 
e expondo o que sentia, com 20%. Den-
tro do outro modelo organizador, a partir 
das respostas para essa questão, nota-se 
que os estudantes não empoderam a víti-
ma, constando nas respostas uma atitude 
mais passiva frente à situação. Dentro 
desse modelo, constatou-se ainda dois 
subgrupos: 30% afirmam que Paulo de-
veria recorrer a terceiros (escola, família, 

etc); e os outros 15% afirmam que ele de-
veria ignorar Fernando e os outros alunos.

Pode-se ainda perceber que somente 
40% dos alunos responsabilizou o agres-
sor (Fernando) pelo ato discriminatório, 
constando nas respostas que Fernan-
do deveria sentir culpa ou vergonha e 
pedir desculpas a Paulo. Conclui-se, a 
partir das respostas para essa questão, 
que 60% não reconhece a discriminação 
como uma violência na qual o agressor é 
responsável pela sua ação frente à vítima. 

Ao fazer uma análise global do quadro 
de respostas, pode-se perceber que ape-
nas um pouco mais da metade dos alunos 
reconhece a discriminação na situação 
de conflito exposta no instrumento de 
pesquisa. Mesmo que seja a maioria dos 
estudantes entrevistados que explicitem 
que há discriminação racial na situação, 
ainda há poucos modelos que percebem 
as consequências psicológicas negati-
vas de tal atitude e ainda menos alunos 
responsabilizam o agressor, não recon-
hecendo, assim, o racismo como uma vi-
olência. Para a resolução do conflito, é 
interessante notar que a maioria dos en-
trevistados empodera Paulo, tendo ele 
papel ativo frente à situação, porém se 
constatou que, muitas vezes, o papel ati-
vo se dá de forma inadequada. Portan-
to, o projeto que a unidade escolar en-
cabeça tem grande potencial de alterar 
esse quadro, contribuindo para provocar 
discussões acerca da discriminação racial 
e do respeito à diversidade étnico-racial.
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O PROJETO LEITURAÇO E O  
RESPEITO À DIVERSIDADE  
ÉTNICO-RACIAL

Segundo Nilo Odalia (2004), “nem sem-
pre a violência se apresenta como um ato, 
como uma relação, como um fato, que 
possua estrutura facilmente identificável. 
[...] o ato violento se insinua, frequente-
mente, como um ato natural, cuja essên-
cia passa despercebida. Perceber um ato 
como violento demanda do homem um 
esforço para superar sua aparência de ato 
rotineiro, natural e como que inscrito na 
ordem das coisas.” 

Primeiro, devemos considerar que uma 
das maneiras mais eficientes de tornar al-
guém invisível é projetar sobre essa pes-
soa um estereótipo, um estigma. Assim, 
vemos apenas uma imagem estereotipa-
da, um reflexo de nosso próprio precon-
ceito. Tudo aquilo que torna aquele sujeito 
singular desaparece nesse processo. O 
estigma consegue dissolver a identidade 
do “outro” e substituí-la por um retrato es-
tereotipado construído pela classificação 
que a sociedade lhe impõe. É o olhar estig-
matizante que, ao reconhecer o “outro” a 
partir de um modelo racista, modela sua 
identidade, a reconfigura, para que assu-
ma características impostas pela socie-
dade preconceituosa. Esses estereótipos 
são construídos por intermédio de ideias 
preconcebidas que norteiam as interações 
sociais, desencadeando uma série de com-
portamentos discriminatórios.

Essas análises nos ajudam a compreender 
o processo de estigmatização dos jovens, 
principalmente negros, pobres e moradores 
da periferia. Ao mesmo tempo em que con-
sideramos a maneira hierarquizada e pre-
conceituosa como os jovens negros são 
vistos pela sociedade brasileira, devemos 
também atentar para os efeitos que essas 
formas de discriminação causam em suas vi-
das. Em linhas gerais, vimos que a experiên-
cia do racismo imprime uma marca negativa 
na construção das identidades e leva o su-
jeito a se enxergar de forma inferiorizada. 

Ainda, para além do dever ético de des-
velar o racismo nas relações e diante do 
que foi exposto acima, as instituições de 
ensino também devem promover o en-
sino de História e cultura afro-brasilei-
ra, africana e indígena por força de lei. A 
10.639/03 e a 11.645/08, juntamente 
com as Diretrizes Nacionais para a Edu-
cação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira 
e Africana, são marcos dessa política afir-
mativa e obriga as instituições de ensino 
a compor seu currículo com temas ligados 
à história e cultura africana, afro-brasile-
ira e indígena, por isso o trabalho ligado 
ao tema, torna-se obrigatório nas escolas, 
não podendo ser mais uma opção a abor-
dagem do tema. Em 2010, também foi 
publicado o Estatuto da Igualdade Racial 
(lei 12.288, de 20 de julho de 2010) que 
garante em vários âmbitos da sociedade 
a promoção da igualdade racial e o com-
bate à discriminação, no capítulo que trata 
da educação o Estatuto afirma, em suma, 
que à educação igualitária, cabe contribuir 
para a formação de cidadãos que valorem 
positivamente a diversidade humana e as-
sumam a igualdade racial como um ideário 
ético e social.

No âmbito dessas leis e no cumprimen-
to do papel ético das instituições de en-
sino, sendo ela a instituição com maior 
potencial em promover a igualdade nas 
relações raciais, cabe às escolas promov-
er o ensino da diversidade racial. Segun-
do Ulisses F. Araújo, a melhor estratégia 
para se trabalhar com valores é através 
de projetos que rompam com os objetivos 
das disciplinas e coloquem em seu norte 
os temas transversais, assim podendo in-
cutir nos modelos organizadores de pens-
amento dos alunos diversos valores caros 
à formação ética dos nossos jovens, co-
laborando assim com a formação integral 
do sujeito prezando pela construção da 
cidadania, de sujeitos autônomos, críticos 
que atuem de acordo com os princípios 
democráticos de justiça, igualdade, equi-
dade e que tenham uma participação ativa 
na vida pública e política.
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Nesse sentido, há uma proposta de pro-
jeto para promover a educação para as 
relações étnico-raciais em implementação 
pela Secretária Municipal de Educação 
de São Paulo, encabeçada pelo NEER-
SME, DRE Itaquera e, principalmente, pe-
los professores e gestores da EMEF Gov. 
Mário Covas. Trata-se do projeto “Sessões 
simultâneas de leitura de literaturas afri-
canas e afro-brasileira”. O projeto, usando 
a estratégia das sessões simultâneas de 
leitura, tem o intuito de promover a lei-
tura de literatura africana, afro-brasileira 
e indígena e, a partir das narrativas e dos 
conflitos que os personagens vivem nes-
sa literatura, promover o debate sobre o 
respeito à diversidade racial e cultural. As 
sessões, segundo proposta, acontecerão 
regularmente nas unidades de ensino. A 
ideia é que toda a unidade escolar volte-se 
para a atividade de ler e ouvir as narrati-
vas e discuta as questões pungentes. Para 
além do deleite da leitura, o projeto tem o 
intuito de ser o disparador de discussões 
para a superação do modelo organizador 
de pensamento dos alunos que vêem o 
racismo como uma brincadeira ou como 
uma manifestação de bullying que camu-
fla os problemas sociais ligados á questão 
por uma visão maniqueísta que separa 
agressor e vítima. 

O levantando dessas questões e a su-
peração delas, pode ser, para além do pro-
jeto, tema gerador de propostas didáticas 
das diversas disciplinas e elas poderão 
colaborar nas possíveis respostas, sen-
do o projeto, dessa maneira, também um 
grande articulador e integrador de conhe-
cimentos para uma pedagógica interdisci-
plinar, não-alienada, progressista e eman-
cipatória, como propõe a Reorientação 
Curricular do Programa Mais Educação – 
São Paulo.

CONCLUSÃO

O racismo e as condutas que dele se 
depreendem devem ser combatidos não 
só no plano macropolítico, mas, com mais 
cuidado, no plano psicológico e com uma 
pedagogia voltada à construção de valores 
morais positivos frente à diversidade ét-
nico-racial. Para uma criança ou adoles-
cente negro, a reiteração de atitudes de 
discriminação racial tratadas com omissão 
ou silenciamento pelo/no ambiente esco-
lar, acaba por transformar a escola num 
espaço de exclusão e reforço do ciclo de 
desencorajamento a que já são social-
mente submetidas. Caberia, então, à esco-
la inserir, de maneira efetiva, o combate ao 
pensamento racista, com planejamentos 
estratégicos de veiculação de conteúdos 
que positivem a auto-estima do negro e 
abram espaço à discussão permanente so-
bre a história e cultura negras brasileiras. 

Segundo Ulisses F. Araújo (2007) a es-
tratégia por projetos seria a melhor opção 
para incutir valores. Dessa forma, as ações 
de um projeto devem estar voltadas ao 
trabalhar com os valores que positivem a 
imagem do negro na sociedade e valorem a 
história e cultura africana e afro-brasileira, 
podendo ser ampliadas para além dos mur-
os escolares, sendo faísca para o debate na 
comunidade e, consequentemente, para a 
formação integral dos sujeitos. Assim, faz-
er frente a situações de conflito provoca-
das por violência moral émuito mais que 
acalmar os ânimos e deixá-los no esquec-
imento, como se não tivessem ocorrido. 
Segundo AMARAL (2002), o conflito é 
parte presente e significativa do ambiente 
escolar, e não algo “anormal” que deve 
ser silenciado para se voltar o mais rápido 
possível à “normalidade”. Pelo contrário: 
trata-se de encarar o conflito como uma 
oportunidade para levantar discussões e 
enfrentar o tema do racismo, compreen-
dendo as raízes que estão na origem da 
situação de conflito e debatendo-os a fun-
do. Nesse sentido, a escola pode tornar-se 
o ambiente ideal para criar as condições 
e mecanismos de enfrentamento do rac-



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

505

ismo nas relações interpessoais, por meio 
de uma postura intervencionista e com-
bativa, semeando reflexões contínuas.

Para tanto, faz-se necessária coragem 
e determinação para promover mudanças 
na educação formal, de modo a englobar 
os temas como racismo, desigualdade de 
gênero, desigualdades sociais, culturas 
juvenis, Direitos Humanos, Cidadania e 
valores como conteúdos transversais aos 
conteúdos disciplinares, incentivando um 
modelo de educação no qual sentimen-
tos, emoções e afetos sejam transforma-
dos em objetos de ensino e aprendizagem, 
chamando atenção para a necessidade 
da incorporação, no cotidiano escolar, 
do trabalho sistematizado com os senti-
mentos e afetos, rompendo com as con-
cepções educacionais que fragmentam 
os campos científico e cotidiano do con-
hecimento, bem como as vertentes ra-
cional e emocional do pensamento. Uma 
escola de qualidade que se comprometa 
com a veiculação de conteúdos disciplin-
ares, mas, para além deles, esteja antes 
comprometida com a formação para a ci-
dadania e promoção de valores positivos. 

Dessa forma, é dever das instituições 
escolares e dos gestores das políticas 
públicas para educação se preocuparem 
com a formação integral do sujeito, pro-
movendo projetos de intervenção para 
minimizar o racismo e propor a promoção, 
de fato, da igualdade nas relações étni-
co-raciais para que todos possam constru-
ir suas identidades sem precisar negar seu 
pertencimento étnico-racial, sem abalar 
sua auto-estima. Também para que todos 
possam construir valores relacionados ao 
respeito à diversidade, à constituição de 
uma identidade positiva quanto ao seu 
pertencimento étnico-racial, combatendo 
assim os efeitos que os estigmas, a dis-
criminação e o preconceito racial trazem 
às vítimas, principalmente, e, também, 
ao agressor não esclarecido. Devemos, 
como Cuti propõe no poema em epígrafe, 
“é jogar o ferro fora / é quebrar todos os 
elos / dessa corrente / de desesperos”.
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A IMPORTÂNCIA DA FAMÍLIA NA ESCOLA

RESUMO: O presente artigo busca compreender a importância da família na escola. É co-
mum os problemas de dificuldades de aprendizagem relacionadas às questões familiares e 
emocional. Portanto o trabalho pedagógico objetiva a investigação de como ocorrem essas 
falhas que causam desorganização afetiva e escolar da criança. Dentro dos padrões tradicio-
nais e culturais a criança é parte integrante de uma família composta pelo pai e mãe. Se uma 
pessoa teve a sorte de crescer em um bom lar comum, ao lado de pais afetivos dos quais 
pôde contar com apoio incondicional, conforto e proteção, consegue desenvolver estruturas 
psíquicas suficientemente fortes e seguras para enfrentar as dificuldades da vida cotidiana.

Palavras-chave: Família; Escola; Importância
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INTRODUÇÃO

A sociedade contemporânea e suas 
configurações têm trazido à tona re-
flexões sobre a autoridade, a família 
e os significados dos papéis conjugais 
e parentais, que apontam para uma 
nova estruturação de sociedade mar-
cada por novas formas de subjetivação.

De acordo com Ariès (1981):“a família 
medieval era muito mais uma realidade 
moral e social do que sentimental. As cri-
anças permaneciam em casa junto com 
seus familiares somente até a idade de sete 
ou nove anos, quando eram levadas para 
a casa de outras pessoas com o objetivo 
de aprenderem os serviços domésticos”. 

Neste contexto, a criança desde mui-
to cedo se afastava de sua própria 
família, retornando a ela somente quan-
do adulto, fato este que nem sempre 
acontecia. Considerando tais aspec-
tos, fica claro que a família medieval 
não podia alimentar um sentimento ex-
istencial profundo entre pais e filhos.

É a partir do século XV que os sentimen-
tos familiares se transformam e a família 
passa a concentrar-se em torno da cri-
ança. Os pais passam a se preocupar mais 
com os filhos e os enviam cada vez menos 
para serem cuidados por outra família. 
“Têm-se aqui, relações cada vez mais sen-
timentais entre pais e filhos” (Ariès, 1981). 

Tal progresso no sentimento familiar e 
no sentimento da infância se estendeu ́ por 
meio dos séculos XVI e XVII e foi responsável 
pela criação de zonas de intimidade física 
e moral que não existiam anteriormente. 

“A partir do século XVIII, a família 
que até então se concentrava em casas 
grandes e que era um centro de relações 

sociais, passa a valorizar as pequenas 
residências e o convívio íntimo e exclu-
sivo entre pais e filhos, mantendo a socie-
dade à distância, longe da vida particular” 
(Ariès, 1981; Badinter, 1985; Costa, 1983).

“Sendo assim, percebe-se que, se an-
teriormente, no período da Idade Média 
e início dos tempos modernos, a família 
cumpria somente a função de dar a vida, 
os bens e o nome, ela passa, a partir do 
século XVIII, a valorizar a sensibilidade e a 
intimidade em suas relações” (Ariès, 1981). 

É neste sentido que Ariès afirma que 
o moderno sentimento familiar, caracter-
izado pela intensidade das relações afe-
tivas entre pais e filhos, privacidade do 
lar e cuidados especiais com a infância é 
semelhante ao encontrado nas burgue-
sias rurais ou urbanas do século XVIII.

Além da divisão de tarefas, a consoli-
dação desta nova ordem familiar, também 
produziu efeitos na organização dos papéis 
de pai e mãe a serem desempenhados pelo 
casal a fim de contribuir para a manutenção 
da nova ordem social. “Desta maneira, os 
indivíduos foram incentivados a exercer 
seus novos papéis em troca de algumas 
vantagens afetivas e sexuais como, por ex-
emplo, a possibilidade de escolher seu par-
ceiro conjugal” (Costa, 1983; Reis, 2010).

As transformações sofridas pela cul-
tura contemporânea causam impacto na 
constituição da subjetividade humana, 
uma vez que ela se configura a partir de 
articulações das relações culturais com 
a história individual. Sendo a cultura um 
elemento coadjuvante na constituição do 
psiquismo humano, é possível relacionar 
a psicopatologia com a cultura da época. 

Assim, as configurações da subjetivi-
dade que se apresentam na contempora-
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neidade nos remetem a reflexões sobre a 
autoridade, a família e os significados dos 
papéis conjugais e parentais, uma vez que 
a fragilização e o desamparo se apresen-
tam como o retrato da sociedade atual.

ESCOLA E FAMÍLIA

As duas instituições têm um signifi-
cado em comum que é a preparação 
dos membros jovens para sua inserção 
futura na sociedade e para o desem-
penho de funções que possibilitem a 
continuidade da vida social. Ambas de-
sempenham um papel importante na for-
mação do indivíduo e do futuro cidadão.

 

Essas instituições são os primeiros “es-
pelhos” nos quais nos vemos e nos desco-
brimos como sendo bonitos ou feios, in-
teligente ou burros, bons para matemática 
ou bons para nada, simpáticos ou desen-
gonçados, com futuro ou sem futuro. 
São elas, os primeiros “mundos” em que 
habitamos, podendo nos aparecer como 
acolhedores, com tais e tais regras, cos-
tumes e linguagens. Ensinam desde o que 
é homem e o que é mulher até como de-
vemos expressar os sentimentos. Apren-
demos o que é belo e o que é feio, o que 
tem graça e o que não tem. Aprendem-
os posturas, jeitos de olhar entre outros.

 

A escola tem uma especificidade, a 
obrigação de ensinar conteúdos específi-
cos de áreas do saber, escolhidos como sen-
do fundamentais para a instrução de novas 
gerações. Agora, professora nenhuma tem 
de dar “carinho maternal” para seus alunos. 
Amor, respeito, confiança sim, como pro-
fessora e membro adulto da sociedade.

 

As famílias têm de dar acolhimento a seus 
filhos: um ambiente estável, provedor e am-
oroso. Muitas, infelizmente, não conseg-
uem. Por questões econômicas, a miséria é 

cruel. Outras vezes por questões pessoais. 
Relacionamento com filhos e de casal não 
é coisa assim tão fácil para muitas pessoas. 

 

Na possibilidade positiva, as esco-
las podem criar um ambiente que venha 
a constituir-se num “espelho” e num 
“mundo” para as crianças, ajudando-as a 
caminhar para fora de um ambiente fa-
miliar adverso e criando uma rede de 
relações, fora das famílias de origem, 
que lhes possibilite uma vida digna, com 
relações humanas estáveis e amorosas.

 

A autora Heloísa Szymansky (2001, p. 
32) mostra algumas sugestões e cuida-
dos quando se trabalha com famílias:

É desejável que aqueles que pretendem 
trabalhar com famílias façam uma reflexão 
crítica a respeito das próprias experiên-
cias com sua família e procure conhecer 
valores, crenças e mitos que foram se 
desenvolvendo a respeito do que é família;

Procurar compreender a prob-
lemática apresentada e evitar julga-
mentos baseados em preconceitos 
científicos, moralistas ou pessoais;

O saber acumulado na área de estudos 
da família é útil na compreensão da prob-
lemática apresentada e no campo de possi-
bilidades de ação, mas as escolhas de con-
dutas estão no âmbito da própria família;

As pessoas da família e as que coorde-
nam os trabalhos estão numa relação di-
alógica, em que todos têm a possibilidade 
de expor-se à mudança no processo de 
compreender o que está acontecendo;
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Para quem coordena os trabalhos: a 
atualização e a utilização de conheci-
mentos técnicos da área é tão impor-
tante quanto o estado de alerta para 
a própria forma de atuação na família;

Para o grupo participante, o conheci-
mento de seu desenvolvimento no decor-
rer dos trabalhos possibilita uma visão do 
processo, um plano de ação, uma perspec-
tiva futura e a percepção da sua própria re-
sponsabilidade na escolha das alternativas.

Portanto, aquelas pessoas que tra-
balham com famílias, tem de criar uma 
condição de diálogo e participação, es-
senciais para a proposição de mudanças. 
A família precisa ter atitudes para criar um 
clima de respeito, que deverá começar nos 
encontros com os orientadores, nos quais 
as ideias serão consideradas e respeitadas.

Existem muitos fatores a serem levados 
em consideração da relação família/escola. 
A principal é que a ação educativa dos pais 
difere da escola, nos seus objetivos, conteú-
dos, métodos, no padrão de sentimentos e 
emoções que estão em jogo, na natureza 
dos laços pessoais entre os protagonis-
tas e nas circunstâncias em que ocorrem.

Outro fator a ser considerado refere-se 
as estratégias de socialização familiar: se 
forem complementares ou não às da esco-
la, e isto depende muito da classe social a 
que a família pertence. As famílias podem 
desenvolver práticas que venham a facilitar 
a aprendizagem escolar e desenvolver hábi-
tos coerentes com os exigidos pela escola.

Além de estratégias de socialização, as 
famílias diferem uma das outras quan-
to a modelos educativos. O contato com 
a escola é fundamental para a criação 
de um universo comum para a especifi-
cação de responsabilidades da família 

e da escola e para a capacitação de am-
bas para um bom desenvolvimento 
do projeto educativo para as crianças.

É notável uma confusão quanto a quem 
cabe a educação das crianças e quais as-
pectos são específicos de cada institu-
ição. Algumas professoras queixam-se 
de que as famílias delegam a elas toda 
a educação dos filhos e as mesmas sen-
tem-se sobrecarregadas e mesmo inca-
pazes de realizar tal tarefa. Algumas vez-
es, as famílias sentem-se desautorizadas 
pela professora, que toma para si tare-
fas que são da competência da família.

Logo, uma condição importante nas 
relações entre família e escola é a criação 
de um clima de respeito mútuo, favore-
cendo sentimentos de confiança e com-
petência, tendo claramente delimita-
dos os âmbitos de atuação de cada uma. 
Acredito que equipes multidisciplinares 
possam colaborar para a construção de 
um conhecimento. A intermediação da 
comunidade, com a participação de seus 
representantes, também abre perspectiv-
as de uma parceria, na qual a troca de sa-
beres substitua a imposição e o respeito 
mútuo possa fazer emergir novos modelos 
educativos, abertos à contínua mudança.

O CUIDAR E O EDUCAR

Com a redefinição da concepção de 
criança, deixando esta de ser vista como 
objeto de tutela e passando a ser um 
sujeito de direitos, a Educação Infantil 
se deparou com a necessidade de rev-
er seu papel e tentar acabar com a di-
cotomia entre Cuidar – tarefa da creche 
e o Educar – tarefa da pré-escola.

Essa ideia de dicotomia vem de longe, 
de um passado em que se pensava que a 
criança pequena era uma tabula rasa na 
qual a família e sociedade inscreviam os 
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conhecimentos, os hábitos, os compor-
tamentos – razão do apenas educar ou 
da ideia inata de que tudo estava ador-
mecido, como germe ou potencialidade 
que aguardava o amadurecimento físico 
para vir à tona. Bastava esperar. Portan-
to era suficiente Cuidar da criança, para 
que sobrevivesse às mudanças físicas, 
psicológicas e sociais. O adulto desen-
volvido seria uma consequência natural.

Para quebrar esses paradigmas o RCNEI 
(1998:23) aponta: ... a necessidade de que 
as instituições de educação infantil incor-
porem de maneira integrada as funções de 
educar e cuidar, não mais diferenciando nem 
hierarquizando os profissionais e institu-
ições que atuam com crianças pequenas e/
ou aqueles que trabalham com as maiores.

 Considerando, então, que tanto na 
creche quanto na pré-escola, a criança tem 
necessidade e direito de ser cuidada e educa-
da, outros conceitos se fazem necessários.

 

O desenvolvimento da criança passa a 
ter uma conotação interacionista e glob-
al, considerando, esta, em seu contexto 
social, ambiental, cultural e suas relações 
em busca de uma construção autônoma.

 Dentro desta concepção de 
desenvolvimento o RCNEI (1998, 
p. 23) considera o Educar, como:

Educar significa, portanto, propiciar situ-
ações de cuidado, brincadeiras e apren-
dizagens orientadas de forma integrada e 
que possam contribuir para o desenvolvi-
mento das capacidades infantis de relação 
interpessoal, de ser e estar com os outros 
em uma atitude básica de aceitação, res-
peito e confiança, e o acesso, pelas crianças, 
aos conhecimentos mais amplos da reali-
dade social e cultural (RCNEI, 1998, p. 23). 

 

E o Cuidar, como:

Cuidar significa valorizar e ajudar o 
desenvolver das capacidades. O cuida-
do é um ato em relação ao outro e a 
si próprio que possui uma dimensão 
expressiva e implica em procedimen-
tos específicos (RCNEI, 1998, p. 24). 

 Diante destes conceitos, perce-
besse o quanto estes são concomitantes, 
completando-se a favorecer o desenvolvi-
mento integral da criança, e sua sepa-
ração caracterizar-se-ia na fragmentação 
de um ser humano individualizado. Assim, 
para essa unidade o MEC (1994, p. 16) 
propõe em uma de suas diretrizes básicas:

As particularidades da etapa do desen-
volvimento, compreendidas entre zero 
a seis anos, exigem que a Educação In-
fantil cumpra duas funções comple-
mentares e indissociáveis: cuidar e ed-
ucar, complementando os cuidados e 
a educação realizados na família ou no 
círculo da família (MEC, 1994,p.16).

Outro fator relevante no desenvolvi-
mento da criança que englobas os fatores 
Cuidar e Educar é a importância da par-
ticipação do educador neste processo. Af-
inal, sabe-se que a criança se desenvolve 
por meio de trocas afetivas e de contato 
com o outro, e é este, o educador, quem 
faz o papel de mediação entre a criança e 
o meio e a facilitação da relação criança e 
criança. Necessitando sempre haver a con-
strução de um vínculo entre quem cuida 
e educa e quem é cuidado e educado.
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COMO LIDAR COM OS LIMITES, 
UMA PARCERIA ENTRE ESCOLA E 
FAMÍLIA

Pais e educadores vivem uma grande 
dúvida para entenderem como im-
pedir as crianças de realizarem todas 
as vontades. Para conseguirmos ce-
gar a algum resultado é preciso refletir!

É necessário dizer que limites e regras 
devem ser respeitados e elas existem 
porque não existimos sem o outro, não 
estamos sozinhos no mundo o que, por-
tanto, nos impossibilita de agir em busca 
apenas da satisfação do nosso próprio 
prazer, de nossas vontades e desejos. 
A criança nasce num contexto social: a 
família. E para se viver bem, os limites 
são imprescindíveis (Içami Tiba, 1995).

A maioria das crianças, ainda no século 
passado, foram educados pelos seus pais e 
pela escola num contexto ao qual as crianças 
pouco falavam e obedeciam os adultos que 
eram detentores do saber e de todas as 
regras da moralidade. Caso desobedeces-
sem a uma ordem eram punidos com cas-
tigos e algumas vezes, com agressão física.

Os pais querem ver seus filhos con-
tentes e muitas vezes dizer não é um sof-
rimento. É fundamental ter clareza que 
dizer não, na verdade, é um ato de amor. 
Educar com amor não é fazer todas as 
vontades dos filhos, mas prepará-lo para 
viver em sociedade. Se os pais não disser-
em não, a sociedade dirá, e os filhos diante 
desta negativa talvez se surpreendam e 
não saibam como lidar com as contrarie-
dades e frustrações que ocorrem. Desta 
forma, não trabalhar limites é muito mais 
prova de descompromisso em relação à 
educação dos filhos do que prova de amor.

De acordo com Tania Zagury (1998), 
parece haver um receio dos educa-

dores e dos professores em trabalhar 
os limites. Isto talvez ocorra pelo fato 
dos adultos não desejarem agir de for-
ma autoritária sem antes levar em con-
sideração o ponto de vista da criança.

Os educadores com influência da esco-
la nova e a preocupação em compreender 
as formas que o indivíduo aprende, bem 
como a valorização da infância, passaram a 
respeitar os alunos naquilo que eles dizem, 
pensam e fazem o que trouxe um ganho 
significativo no desenvolvimento de pes-
soas mais críticas, reflexivas e criativas. 

Porém é fundamental estarmos atentos 
para que a criança não se torne a autoritária 
na relação professor-aluno. Uma estratégia 
observada na relação pais e filhos e profes-
sores e alunos para trabalhar os limites é 
que muitas vezes os adultos demonstram 
e dizem que estão tristes frente ao não 
cumprimento das regras. Por um lado, isto 
é bom, afinal mostra para a criança que não 
cumprir regras pode causar dor ao outro. 

Porém, o apelo sentimental peran-
te a não observância das regras pode se 
transformar em chantagem emocion-
al que ocasiona culpa à criança e conse-
quências ruins para o equilíbrio afetivo.

Quando pais e professores dizem não 
a uma criança este deve ser firme ou en-
tão será traduzido pela criança como um 
sim disfarçado, um convite para a criança 
continuar a agir de forma errada. Porém o 
adulto só terá firmeza em negar algo se ti-
ver certeza do porque está agindo assim.

Se a criança pequena, em contato com 
o adulto, acredita que todas suas vonta-
des podem ser satisfeitas, ela não conse-
guirá viver em grupo, ajudar e ser ajuda-
da. Será levada a acreditar que todos, sem 
restrição, são responsáveis por realizar 
seus desejos. Se todas as crianças forem 
educadas assim nossa sociedade se trans-
formará numa concorrência de egoísmos.
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Princípios éticos são fundamentais 
para reger a vida na esfera coletiva. Os 
princípios estão ligados muito mais às 
ações do que aos sentimentos. É im-
possível que todos se amem da mesma 
forma, ou na mesma intensidade e isto 
também se refere à amizade. Sentimos 
afeição diferente em relação a diversas 
pessoas. Afinal, somos seres humanos.

Nós adultos temos mais facilidade 
em vestir máscaras para encobrir os 
sentimentos que afloram. O limite aos 
sentimentos é uma escolha que as cri-
anças ainda não administram bem, afinal 
elas são sinceras na maioria das vezes. 

Mas devemos mascarar os sentimen-
tos para viver bem com o outro? Na 
verdade esconder os sentimentos ru-
ins como a inveja ou o ciúme produz 
boas relações sociais, porém trabalhar 
os sentimentos e colocar limites ne-
les é bom para o equilíbrio emocional.

Atualmente, por exemplo, os meios 
de comunicação valorizam que tudo seja 
mostrado e dito sobre a vida pessoal de ar-
tistas e também não famosos num verda-
deiro ato de exibicionismo. Muitas crianças 
sentem-se encorajadas a fazer o mesmo.

O limite entre o que é público e privado 
é importante para preservar a vida pessoal 
de cada um. Antigamente as pessoas ves-
tiam máscaras sociais, tinham condutas 
de acordo com o que a sociedade espe-
rava, eram esculpidos comportamentos e 
personalidades para a aceitação pessoal. 

Hoje, por meio da mídia as pessoas 
fazem questão de que suas vidas pes-
soais sejam expostas. As biografias que 
antes apresentavam riqueza do contexto 
social e histórico no qual a pessoa tinha 
vivido, hoje traduzem na mais absolu-

ta dissecação da vida privada sobre a in-
timidade da infância, da adolescência, os 
amores, casamentos, sentimentos etc.  

Proteger a intimidade significa vol-
tar-se para si, não é um ato de egoísmo, 
mas sim uma necessidade inerente ao 
ser humano para conhecer a si próprio, 
para se proteger e para respeitar-se. 
Neste sentido, o segredo da educação 
infantil constitui-se essencial para o seu 
desenvolvimento psicológico saudável.

Por que seria tão necessário a criança 
proteger a sua intimidade? A visão da in-
timidade se constrói à medida que a cri-
ança tem a consciência de si e a partir 
disso é percebida por outras pessoas. 
Isto implica em algumas observações: 
se a criança sabe que é notada ela pas-
sa a ter a opção de mostrar habilidades 
ou características que não devem ser 
forçadas pelo adulto a todo o momento 
e, o mais importante, sendo notada ela 
passa a ter o sentimento de vergonha.

A intimidade preserva o valor do próprio 
eu. Portanto, revelar a intimidade, ex-
por a privacidade significa estar sempre 
submetido ao julgamento alheio o que 
pode comprometer a confiança em si 
próprio, o valor pessoal e a auto-estima.

Logo, os limites são imprescindíveis 
para o viver bem consigo mes-
mo e com os outros na esfera social.

A educação é o maior e o mais difí-
cil problema que pode ser atribuído ao 
homem, pois o juízo depende da educação 
e a educação do juízo, ou seja a capaci-
dade do homem de julgar, comparar, criti-
car, ser sensato, se desenvolver por meio 
da educação. E, a educação, só se trans-
forma, se aprimora para o próprio aper-
feiçoamento do homem por meio do juízo.
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A educação é fundamental para o 
homem à medida que o ser humano é o 
único ser que é educado (condição huma-
na, sem isto não existiríamos de geração 
em geração) e que precisa ser educado 
para desenvolver a sua humanidade e a 
criticidade. Ser homem é ser crítico, é ter 
certeza acerca dos conflitos que enfrenta 
ou que vai enfrentar no decorrer da vida. O 
homem é aquilo que a educação faz dele.

O ser humano não nasce pronto, ele se 
constitui, se humaniza, se aperfeiçoa.O 
homem tem necessidade de cuidados e 
de formação (disciplina e instrução) e ele 
não pode tornar-se um verdadeiro homem 
senão pela educação. A educação deve 
desenvolver no homem as suas disposições 
naturais, capacidades e qualidades.

A disciplina doma a selvageria do 
homem, e deve ser aplicada à criança 
desde pequena para que não prejudique 
a formação do caráter. A criança deve ter 
noções de limite e não é interessante que 
ela seja superprotegida, pois mais tar-
de terá de enfrentar sozinha os obstácu-
los que surgirão no decorrer de sua vida.

O homem culto é aquele que pos-
sui a habilidade de acumular conheci-
mentos. Mas o principal é que o homem 
tenha valores morais, que conduza a 
sua vida pensando no bem de todos.

O desejável para a espécie humana é 
o desenvolvimento das disposições do 
homem para o bem, enfim o aperfeiçoa-
mento humano – tornando-se melhor do 
que se é, superando-se são questões que 
devem se constituir como objetivo da ed-
ucação, como uma meta necessária que 
deve ser alcançada: “o melhor pelo melhor 
em função do melhor”, ou seja, a melhor 
educação (em relação à disciplina, moral e 
melhor produção intelectual da humani-
dade) pelos melhores educadores, que es-

tão mais aptos em propiciar que o homem 
alcance o seu destino, para que aqueles 
seres sensíveis que terão suas disposições 
naturais e virtudes desenvolvidas.

Nós educadores não devemos idealizar 
que sempre seremos capazes de suscitar 
o interesse de todos os alunos. Afinal o 
interesse é algo subjetivo. Algumas cri-
anças gostam mais de matemática, outras 
de ciências e outras estudam só porque 
querem agradar aos pais ou quando o con-
teúdo tem relação com o seu cotidiano. 

Deste último exemplo devemos ob-
servar que, na maioria das vezes, o praz-
er é futuro diante de um esforço em-
preendido no presente, o que vai contra 
aquilo que estamos acostumadas a ser 
em nossa sociedade de consumo: praz-
er imediato de comer, comprar etc.

Segundo De La Taille (1998) práticas que 
levam em consideração apenas às hipóte-
ses dos alunos reforçam o egocentrismo, 
impossibilitam a compreensão profunda 
de conhecimentos científicos e conceitos 
e levam o indivíduo a acreditar que é o 
centro do mundo, o que na nossa opinião 
impede o sentimento de pertencer ao co-
letivo, considerar-se na posição do outro 
ou apenas ouvir um ponto de vista alheio 
fundamental para relações de respeito.

Considerando ainda a ideia de De La 
Taille (1998) sobre a necessidade de trans-
por limites, é importante chamar a atenção 
para a superação de limites no âmbito in-
dividual. A maioria das pessoas, ainda que 
tenha chegado na maturidade, na fase adul-
ta, pode superar-se em muitos aspectos, 
afinal sempre nos aperfeiçoamos. Ser hu-
milde permite ao ser humano reconhecer 
que não é perfeito e isto está relacionado à 
auto-estima, ao valor que fazemos de nós 
mesmos, algo construído desde a infância. 
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Dessa forma, se uma criança só rece-
be elogios, pois tudo que realiza é per-
feito, ela poderá sofrer problemas mais 
tarde. Algumas consequências ocorrerão: 
a sociedade funciona como espelho con-
firmando ou não certas hipóteses que 
temos a nosso respeito. Diante disso o 
indivíduo que se julga perfeito será frus-
trado e sua auto-estima de “cristal” par-
tirá. Além disso, sendo perfeito não terá 
nada a aperfeiçoar em relação às suas 
capacidades, habilidades entre outras.

La Taille (1998) acredita que a edu-
cação tradicional tem o objetivo de levar 
a criança a vencer desafios e obstácu-
los, mas considera que a educação sig-
nificativa deve levar em consideração 
o respeito da criança que é capaz de re-
fletir tendo nos adultos seus pares para 
auxílio nas reflexões sobre a moral. Por 
isso acredita que os limites vãos além da 
proibição, o limite deve ser transposto.

Por isso após muitas análises feit-
as acredito sim que o limite deve ser 
imposto a criança de uma forma natu-
ral e que a criança pode e deve entend-
er o motivo do limite e sempre que isso 
se torne frustrante para a criança, deve-
mos tentar mostrar o porquê do limite e 
se isso não for entendido por ela, deix-
ar que a mesma extravase da maneira 
mais adequada que seus pais permitirem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao analisar a família atual, acredi-
ta-se que ela tenha perdido o seu papel 
de mediação protetora entre o indivíduo 
e a sociedade, e, em decorrência disso, 
um sentimento de orfandade acaba por 
tomar conta de crianças e adolescentes. 
Tal situação de abandono está presente 
não só nas camadas populares, nas quais 
os problemas de ordem material dificul-
tam o desempenho das funções pater-
na e materna, mas também nas famílias 
de maior poder aquisitivo, nas quais os 
pais estão mergulhados numa luta des-
enfreada por ascensão social e material.

As mudanças que estão ocorrendo no 
mundo atual têm sido discutidas por di-
versos pensadores, os quais destacam a 
fragilidade das relações interpessoais, a 
transitoriedade das posições identitárias 
e as mudanças significativas ocorridas nas 
instituições sociais. Segundo eles, a perda 
dos referenciais pessoais e institucionais ou 
a dificuldade em atender às novas deman-
das fazem com que as pessoas construam 
uma nova forma de ser e estar no mundo. 

O mundo pós-moderno é marcado 
pelo instantâneo, pela superficialidade 
e pelo imediatismo que (des)estrutu-
ra as relações. Na agitação do mundo 
moderno, não há mais espaços para 
contatos e comunicações duradouras, 
inclusive no meio familiar, dadas suas car-
acterísticas individualistas e egocêntricas. 

A cultura contemporânea apresenta 
como característica marcante a fluidez. 
Suas relações, pois, são instáveis, seus 
laços afetivos são empobrecidos e seus 
valores são constantemente substituídos.
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 A INFÂNCIA E A ERA DIGITAL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo compreender  o avanço da tecnologia no cotidi-
ano das nossos  bebês e crianças na educação infantil, que devemos pensar a tecnologia 
como formas de acesso à linguagem oral dos bebês e crianças e superar as dificuldades que 
permeiam o mundo digital no cotidiano dos nossos pequenos. Acreditamos que o avanço 
das mídias na educação do século XXI, fortalece muito o desenvolvimento das nossas cri-
anças trazendo mudanças bastante significativas. Os brinquedos fabricados para crianças 
ainda muito pequenas merecem um cuidado muito especial, pois os mesmos desempen-
ham várias  funções, brinquedo, jogo meios de comunicação. Assim sendo a família e edu-
cadores devem estar atentos nas suas escolhas. Sabendo que os nascidos neste novo sécu-
lo já emergiram trazendo informações e construindo conceitos, propiciando a elas vivência  
de diferentes gêneros, desenvolvendo o conhecimento e as habilidades particulares de cada 
um. Cabe a nós famílias e educadores buscar alternativas para ampliar o desenvolvimen-
to das crianças como um indivíduo completo em todas as suas dimensões: afetiva, motora, 
cognitiva, social, imaginativa, lúdica e criativa. Os educadores devem estar atentos 
a diversidade adequando os temas de acordo com a idade das crianças, dentro dos con-
ceitos sociais  e culturais considerando o interesse e o conhecimento prévio de cada criança. 
Sabemos que as crianças não se intimidam diante de dispositivos tecnológicos. A qualidade  
temática deve se traduzir na excelência de um projeto que possa motivar e enriquecer a in-
teração da criança com os meios midiáticos, abrindo caminhos para novos conhecimentos.

 
Palavras-chave: Infância, Tecnologia, Digital, Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Neste artigo vamos compartilhar algumas questões sobre o avanço 
do uso da tecnologia digital na formação de nossas crianças e bebês. 

 O pensam  meninos e meninas quando finge estar conversan-
do com alguém no celular ou digitar em teclados, como estes aparel-
hos influenciam as histórias de nossas crianças e nos colocam em con-
tato com sua educação emocional, e os aproxima do mundo digital.

 

Imaginação, fantasias e criatividade é o que oferecemos as cri-
anças quando lhes oferecemos celulares, tablets, e computado-
res de brinquedo, mas que em muitos casos um simples obje-
to se transforma em um aparelho celular, um tablet ou um teclado. 

Por quê compreender a importância da tecnologia para as crianças 
pequenas da educação infantil?  Devemos pensar formas de acesso que 
nos auxilie a integrar conteúdos didáticos, e a superar possíveis dificuldades 
que permeiam o mundo da tecnologia em crianças ainda tão pequenas.

 
 
Durante o trabalho observamos muitas maneiras de interações das crianças 

com aparelhos e as formas que eles brincam, falam e gesticulam com tais objetos. 

Em algumas destas atividades, o foco da brincadeira está no contato com o 
brinquedo ou na expectativa de um retorno do aparelho ou no brinquedo que 
está a disposição.
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A INFÂNCIA E A ERA DIGITAL
 

 “Aprender a ensinar fazem parte 
da existência humana, histórica e so-
cial, como dela fazem parte a criação, 
a invenção, a linguagem, o amor, o 
ódio, o espanto, o medo o desejo, a 
atração pelo risco, a fé a dúvida, a cu-
riosidade, a arte a magia, a ciência, a 
tecnologia” (Paulo Freire 1921-1997).

 

 
TECNOLOGIA BEBÊS E 
CRIANÇAS

 
 

O universo infantil é permea-
do pela mais diferentes experiên-
cias é a fase do ser humano que 
ocorre as mais excitantes explorações 
da vida, não é à toa que guarda-
mos  nossas mais doces lembranças. 

Nesta perspectiva de investigações e 
descobertas não podemos deixar de lado 
as mídias e os meios de comunicação, 
pois, os avanços da tecnologia já alca-
nçaram os nossos pequenos e revelam 
para eles um mundo cheio de novidades. 

Como educadores não podem-
os deixar de lado a tecnologia,  pois, 
ela  já faz parte do cotidiano de nos-
sas crianças, e está se tornando quase 
uma nova linguagem dentro da edu-
cação  infantil,  é evidente que as mídi-
as já estão inseridas no dia-a-dia deles.

 

Não estamos falando de TV ou máqui-
nas fotográfica, pois estes já ficarão em 
segundo plano, exceto claro quando os 
resultados são imediatos ao olhos da 
criança. Mas o que causa agitação en-
tre os pequenos são os aparelhos celu-
lares e tablets, quer sejam verdadeiros 
ou de brinquedo, estes sim fazem ol-
hinhos brilharem ao toque da tela. 

 

Entramos em uma questão que o 
uso da tecnologia já está influenciado 
nossas crianças no seu convívio social, 
isso de certa forma pode ser um pou-
co prejudicial para os nossos pequenos, 
pois, sabemos que o desenvolvimen-
to emocional e o cognitivo dos in-
divíduos são construídos na mais ten-
ra idade, e estas tecnologias lançam 
um enorme desafio à pedagogia e ao 
relacionamento familiar e cultural. 

 

De acordo com o Currículo da Cidade 
de São Paulo, as tecnologias fazem par-
te da construção da criança pois ela 
vive em um contexto comunicativo, e 
é na Educação Infantil que os proces-
sos de construção do conhecimento se 
dão por meio das interações cultural-
mente mediados, a criança precisa ser 
atraída para este tipo de tecnologias.
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Em relação ao uso de tecnologias, há ainda poucas pesquisas sobre a 
relação entre as crianças da Educação Infantil e os aparelhos como tab-
lets, telefones e computadores, etc. São os profissionais da saúde que têm se 
preocupado de pesquisar e sugerir intervenções frente a essa nova situação.

 As tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) fazem parte da 
vida das crianças; portanto, é necessário refletir sobre o seu uso. Que 
relação a escola da infância (0 a 12 anos) deve ter com a tecnologia dig-
ital, e quanto tempo uma criança deve ficar em frente a uma tela? Que 
tipo de conteúdo e que atitude deve ter em relação a essa visualização?

 
 

Hoje também sabemos que as crianças desenvolvem atividades interpretati-
vas complexas desde o início da vida para se comunicar e construir significado, 
que a interação com as mídias digitais estão iniciando junto ou muito antes do 
contato com textos escritos, através de uma intrincada rede de comunicação.
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COMPARTILHAR 
BRINQUEDOS DIGITAIS
 Dentro das atividades organizadas 
durante a rotina das crianças que fre-
quentam as unidades escolares existe o 
compartilhar dos brinquedos, e demais 
materiais e objetos disponíveis durante  
as brincadeiras. Mas vemos casos em 
que a criança só aceita brincar se tiver 
o “celular rosa” ou do “Homem Aranha”,  
este brinquedos de desejo da crianças 
afeta o seu desenvolvimento com os 
demais colegas da turma, que se apega 
tanto que não querer compartilhar com 
o amigo. 

Neste momento é preciso que a 
professora / educador  intervenha 
na solução de conflitos, é preciso es-
tratégias para que o desenrolar da 
brincadeira aconteça de forma que 
favoreça a todos, pois nem sempre 
tem o mesmo brinquedo para todos.

 
 

É nestes momentos que o professor 
potencializa o convívio e as experiências 
sócio-culturais das crianças promoven-
do um bom relacionamento na análise 
e resolução de problema, construindo 
um ambiente de aprendizagens, colab-
oração e protagonismo da criança, du-
rante brincadeiras, é comum ouvir al-
guma criança reclamar que “não posso 
falar agora estou sem bateria”, “profes-
sora estou triste, acabou a bateria do 
meu celular”, estas falas exemplificam 
o quantos dispositivos digitais fazem 
parte do cotidiano de nossas crianças.  

 

Partindo  desta premissa  que é 
muitas vezes esquecida, mediadores, 
pesquisadores e até mesmo criadores 
estão mais conscientes do que a cri-
ança “pode   fazer ou entender” de que 
maneira pela qual o que ele está fa-
zendo ou experimentando o transfor-
ma. De acordo com Sancho (2001), 

A sua argumentação é que a tecno-
logia constitui um novo tipo de sistema 
cultural que reestrutura todo o mundo 
social como um objeto de controle. Este 
sistema é caracterizado por uma dinâmi-
ca expansiva que, finalmente, influen-
cia decisivamente em qualquer ambi-
ente pré-tecnológico e configura toda 
a vida social. (SANCHO, 2001, p. 33).

 

Organizar atividades que favoreçam um 
diálogo entre o mundo tecnológico e as 
vivências de nossos pequenos proporcio-
na a eles uma  diversidade de sensações. 

Mostrar a eles fotos deles no próprio 
celular da professora os deixam fasci-
nados, as gravações feitas durante as 
brincadeiras. Seria muito interessante 
os educadores mostrar para eles as ativ-
idades realizadas, eles ficam fascina-
dos ao se verem nos vídeos e mídias.

 
 Durante a atividade com uma turma de 

crianças de, um ano e meio à dois anos, a 
professora registra as crianças brincando 
em seu celular, “João percebe que a pro-
fessora está registrando e corre para ver , 
observa os amigos brincar e fala o nome de 
todos, corre até os brinquedos e volta até a 
professora de novo, e pergunta pelo João”. 
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  Nesse momento ele percebe que não 
aparece na gravação e pergunta por ele 
de novo, outros amigos percebe a curio-
sidade dele e vão observar também os co-
legas brincando. Esse momento propiciou 
a professora promover nas crianças uma 
maior interação entre eles, pois serviu 
como base para uma roda de conversa 
e balbucios entre crianças e professora, 
que fez vários questionamentos sobre. 

Quem estava brincando? Com o que 
brincavam? Quem corria durante a brin-
cadeira?  É preciso, ainda, refletir sobre o 
quê e como se oferecem  mídias e recursos 
digitais aos bebês e crianças e como con-
cebemos este uso, tendo claro que é impre-
scindível superar o uso comercial de mera 
instrução e reprodução, ressignificando 
essas mídias e recursos para que possam 
ser instrumentos de ações e experiên-
cias críticas e significativas para bebês 
e crianças. (SÃO PAULO, 2015, p. 10).

 

HISTÓRICO DA TECNOLOGIA  
E A EDUCAÇÃO

 

Segundo Sancho a tecnologia educa-
tiva teve seu início no Estados Unidos a 
partir da década de 40 onde “indica que 
a tecnologia educativa aparece pela pri-
meira vez como matéria do currículo dos 
estudos de Educação Audiovisual” da 
Universidade de Indiana, em 1946”. Ten-
do suas bases fundamentais seu uso nos 
campos audiovisuais e no ensino superior.

 

Durante os anos 50 a psicologia da 
aprendizagem vai sendo incorporada 
como campo de estudos dos currículos 
de tecnologia educacional. As mudanças 
fundamentais produzidas durante estes 
anos na forma de novos paradigmas de 
aprendizagem terão grande influencia 
no desenvolvimento da tecnologia edu-
cacional como disciplina dos currículos 
pedagógicos. (SANCHO, 2001, p. 52).

 

Conforme Sancho declara a “revolução 
eletrônica” teve seu apoio no rádio e na 
televisão na década de 60, onde houve 
uma grande influência social e grandes 
mudanças na cultura de massa. Esses 
fenômeno da comunicação em massa se 
originou nos Estados Unidos e Canadá e foi 
capaz de ‘influenciar milhões de pessoas  e 
gerar mudanças nos costumes sociais, na 
maneira de fazer política, na economia, 
no marketing, na informação jornalística e 
também na educação”. (SANCHO, 2001).

 

Nos anos 70 inicia a era dos computa-
dores e da informática com finalidades ed-
ucacionais baseadas no condicionamento  
operante de Skinner onde “a análise experi-
mental do comportamento produziu, senão 
a arte, pelo menos uma tecnologia do ensino 
pela qual é possível deduzir programas, pla-
nos e métodos de ensino”. (SANCHO, 2001).
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 Com os anos 80 chegam, sob a de-
nominação de “novas tecnologias da 
informaçãoe da comunicação”, novas 
opções apoiadas no desenvolvimento de 
máquinas e dispositivos projetados para 
armazenar, processar, e transmitir, de 
modo flexível, grandes quantidades de 
informação. [...] (SANCHO, 2001, p. 52).

 

Segundo Palfrey e Gasser, as inovações 
e mudanças os anos de 1990 ficaram mar-
cados pela “virada do milênio e entram on 
line as primeiras redes sociais e os primeiros 
blogs”. “Este foi o mais rápido período de 
transformação tecnológica que ocorreu, 
pelo menos no que se refere a informação”. 

 

O USO DAS TECNOLOGIAS NOS
 ESPAÇOS ESCOLARES

 
Dentre os anunciados de Sancho ela de-

staca dois termos da concepção do conceito 
de tecnologia educacional da UNESCO:

 

Originalmente foi concebida como o uso 
para fins educativos dos meios nascidos 
da revolução das comunicações, como os 
meios audiovisuais, televisão, computado-
res e outros tipos de hardware e software. 

Em sentido novo e mais amplo, como 
o modo sistemático de conceber, apli-
car e avaliar o conjunto de processos de 
ensino aprendizagem, levando em con-
sideração ao mesmo tempo, os recursos 
técnicos e humanos e as interações entre 
eles, como forma de obter uma educação 
mais efetiva. (SANCHO, 2001, p. 53).

 

Segundo as Diretrizes Curriculares Na-
cionais para a Educação Infantil (DCNEIs) a 
aproximação com as multimídias garante o 
direito das crianças ao acesso de uso dos dif-

erentes recursos tecnológicos e midiáticos, 
amplia suas possibilidades de expressão. 

Assim sendo, nós educadores e educa-
doras devemos nos lembrar que ao brin-
car, fantasiar, desenhar, rabiscar  tudo é 
permitido, não se trata de convencer ou 
guiar as crianças para fim concreto, mas 
de deixá-las expressar seus desejos na res-
olução dessas interações com a construção 
do conhecimento através da tecnologia 
existente dentro da unidade educacional. 

Deixe que a criança se  expresse, ouça, 
imagine, aproveite. Confie que você  a está  
conduzindo para um universo profundo 
um lugar de novas vivências e experiên-
cias.  Onde ela é capaz de se  divertir, ousar 
a inventar qualquer final que a faça sorrir. 

 

 Os jogos de computador também apre-
sentam ambientes que possibilitam a in-
teração com as múltiplas linguagens em 
que a criança se apropria  de elementos 
básicos do processo de criar e transformar 
imagens digitais, ampliando suas possibi-
lidades de expressão e comunicação. [...]

O jogo virtual, a criação gráfica de de-
senhos e textos intensificam a relação 
da criança pequena com o mundo tec-
nológico, ampliando suas experiências 
e seu desenvolvimento afetivo, mo-
tor, cognitivo, social, imaginativo,lúdi-
co,estético, criativo, expressivo e co-
municativo. (SÃO PAULO, p. 33).

 

Desta forma ponha de lado por um mo-
mento suas intenções educacionais, suas 
maneiras e seus julgamentos, deixe-se le-
var pela sua imaginação e fantasia daque-
les que se agitam a cada nova descoberta.
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O USO DA TECNOLOGIA MÓVEL

O desenvolvimento de novas tecnolo-
gia móveis, unido ao contínuo aumento 
de opções de leitura e escrita que oferece 
a Internet, faz com que haja cada vez mais 
pessoas buscando informações e out-
ros tipos de leituras e formas de conhe-
cimento. Existe um crescimento consid-
erável dos dispositivos digitais no nosso 
país, sejam eles smartphones, tablets, 
computadores, entre outros eletrônic-
os. Ao mesmo tempo, relatórios de hábi-
tos de uso e consumo mostram como um 
número crescente de pessoas usam es-
tes dispositivos progressivamente para 
diferentes aplicações que envolvem, de 
uma forma ou outra, leitura e escrita.

 
É comum nos depararmos com situações 

em que dispositivos digitais são usados à 
nossa volta como meio de entretenimento 
não apenas para adultos, mas principal-
mente com crianças, quantos pais deixam 
seus filhos brincar com dispositivos móveis 
ao realizar tarefa ou até mesmo para man-
tê-los quietos em lugares públicos. Mes-
mo para eles, apesar dos inconvenientes 
associados a essas práticas, está estratégia 
muitas vezes ou quase sempre funcionam 
bem, pois este pequeno aparelho vicia 
porque possui uma rapidez no acesso dos 
conteúdos, é pequeno e fácil de manusear, 
fala com você. Mas nesta perspectiva:

 

Nas UEs não é apropriado que as cri-
anças fiquem expostas às telas diaria-
mente. A imagens em movimento são 
muito encantadoras, mas as crianças pre-
cisam se movimentar, fazer coisas, ex-
plorar fisicamente o mundo ao redor. Em 
casa, os pequenos terão menos oportuni-
dades de conviver e brincar com outras 
crianças. (SÃO PAULO, 2019, p. 121).

 

Mas usar dispositivos digitais para 
acalmar e distrair as crianças, ou como um 
meio para gerenciar o seu comportamento 
pode ser útil em um determinado momen-
to (uma viagem, em um local onde se exige 
silêncio ou em um procedimento médico), 
mas usar esse recurso em uma base con-
tínua podem interferir na sua capacidade 
de resolver situações diferentes e apren-
der a importante tarefa de controlar suas 
emoções isso pode ser muito prejudicial.

 

É importante considerar que há muita 
diferença entre um adulto que fica diante 
de uma tela durante oito horas seguidas, 
ou a um bebê que é exposto a isso. Este 
último ainda está consolidando o seu cor-
po, aprendendo movimentos e adquirindo 
posturas. Por isso, as crianças precisam de 
tempo longe das telas para se desenvolv-
er, movimentar-se, fazer amigos e investi-
gar o mundo. (SÃO PAULO, 2019, p. 121)

 
 Ainda assim dispositivos digitais forne-

cem as crianças um contato com novas for-
mas de descobrir, experimentar e criar con-
teúdo, não se limitando a seu espaço físico, 
as propostas que são estimulantes, mo-
tivadoras e significativas. Assim, tornam-se 
firmes aliados da qualidade necessária 
neste momento de aprendizagem.
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CONCLUSÃO
 
No momento em que nasce a criança já inicia  do processo de reconhecimento do mun-

do a sua volta, está imersa no reconhecimento de seu próprio corpo. Nesse sentido, suas 
primeiras dramatizações, suas primeiras experiências serão os jogos de colo, as vozes. 
Nesta base clara de comunicação afetiva, de livre interação desinteressada, contempla-
tiva, o bebê ou criança pode resolver outro tipo de conhecimento, do mundo e de si mes-
mo, onde ele não só tem importância, como faz sentido considerar o lugar de cada um.

  
Estabelecida a sua relação com o adulto, ela passa a reconhecer as característi-

cas fundamentais para começar a dar significados a tudo que a rodeia, sua ex-
periências vividas no contexto familiar ou na UEs faz com que ela se desenvolva 
um processo de ensino/aprendizagem pautada na ludicidade, nas relações com o 
outro, no brincar, interagir, na descoberta de novos conhecimentos e explorações.

 
 
Destarte, quando a criança entra em contato com as tecnologias ela também aguça 

os seus outros sentidos, assim como ler um livro, brincar com terra ou areia, recolher 
folhas secas no chão, subir em uma árvore, desvendar mistério do livro ou da caixa sur-
presa que está fora do seu alcance.  No Currículo da Cidade menciona que, acima de tudo 
devemos saber que “ O avanço tecnológico criou oportunidades diferenciadas para as 
crianças pequenas. O mundo do audiovisual ( filmes, animações, games) ficou acessível”. 

 
 
Mas que nada substitui o prazer das crianças e bebês, fazer suas experimentações 

com os mais diversos materiais, seja elementos da natureza, correr, pular, arrastar, 
soltar, montar, manipular objetos proporciona para eles uma experiência sem ig-
ual, e deixá-los livres para escolher o que desejam experienciar é um ato de amor.
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GESTÃO AMBIENTAL: DO COTIDIANO À BUSCA PELA 
CONSCIENTIZAÇÃO PLANETÁRIA

RESUMO: O presente trabalho apresenta a maior dificuldade encontrada pelas escolas na 
atualidade, as causas e consequência desse fenômeno que vem inviabilizando práticas do-
centes, a indisciplina. Deparamo-nos cada vez mais com eventos de indisciplina, e até de 
violência no espaço escolar. As pesquisas indicam que a postura do professor é de suma im-
portância no controle da disciplina, pois quando ocorre verdadeira aprendizagem os educan-
dos vão se tornando sujeitos da construção do saber, não lhes sobrando energia para demon-
stração de rebeldia. O comportamento da família pode estimular ou ser decisiva na conduta 
social da criança. A escola contemporânea, que se encontra no meio de grandes mudanças 
sociais, deve ser capaz de gerir conflitos, pois é em seu ambiente que encontramos diferenças 
e disputas diversas, propiciando a experimentação para o ato de resolução de problemas. 
Constato por meio de diversas reflexões que as questões ligadas à indisciplina, possuem um 
cunho muito importante e complexo que demanda maiores aprofundamentos em seu estudo.

Palavras-chave: Indisciplina; Escola; Família; Aluno; Professor.
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INTRODUÇÃO

O homem interferiu de maneira significa-
tiva no meio ambiente ao longo dos perío-
dos históricos. Da crescente necessidade 
por recursos, alinhada à ideia de serem in-
esgotáveis, e ao aumento populacional e da 
longevidade, produziram-se modificação 
de tal modo que o próprio homem consta-
tou a necessidade de estipular regras disci-
plinadoras de sua relação com a natureza. 

Nesse paralelo, surge o direito am-
biental como instrumento disci-
plinador das condutas humanas em 
relação ao meio (AGUIAR, 2008).

Considerando que aproximadamente 
duzentos anos de industrialização no pla-
neta, a produtividade de bens materiais 
e consumo se deram de forma bastante 
acelerada, ocorrendo considerável de-
gradação do meio ambiente e comprom-
etendo a qualidade de vida da população. 

Nesse sentido, a crise ecológica de-
strói o planeta Terra, põe em risco a so-
brevivência da diversidade dos siste-
mas vivos, incluindo o próprio homem.

 

Embora grandes avanços tenham sido 
realizados, são poucas as práticas, pro-
gramas e projetos de políticas públicas 
que estabelecem vínculos relaciona-
is entre a educação ambiental e o meio 
ambiente culturalmente construído. 

 

O grande desafio para a sociedade é 
elaborar novas epistemologias que possi-
bilitem o que (MORIN, 2007, p. 116) de-
nomina de “uma reforma do pensamento”. 
Ou seja, refletir sobre a complexidade am-
biental abre um estimulante espaço para 
novos atores sociais que se mobilizam para 
a apropriação da natureza, para um proces-
so educativo articulado e compromissado 
com a sustentabilidade e a participação, 
apoiado na lógica que privilegia o diálogo 
e a interdependência de diferentes áreas 

do saber. Mas também questionar valores 
e premissas que norteiam as práticas soci-
ais prevalecentes, implicando em mudança 
na forma de pensar para transformação. 

Atividades que possibilitem refletir so-
bre a exploração, renovação ou preser-
vação dos recursos naturais, alterações 
nos modos de vida e de consumo são 
indispensáveis para contribuir na crítica 
aos contextos históricos da degradação 
ambiental e à sociedade de risco. É cada 
vez mais notória a complexidade do pro-
cesso de transformação de um plane-
ta não apenas cada vez mais ameaçado, 
mas também diretamente afetado pelos 
riscos, impactos e danos socioambientais.  

A questão ambiental associa-se for-
temente ao conceito de risco ambiental, 
uma vez que é crescente a percepção de 
que um dos componentes vitais da qual-
idade de vida humana é o ambiente eco-
logicamente equilibrado. De fato, a Con-
stituição Federal de 1988 é bem clara: 
“Todos têm direito ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado, bem de uso 
comum do povo e essencial à sadia quali-
dade de vida, impondo-se ao Poder Públi-
co e à coletividade o dever de defendê-lo 
e preservá-lo para as futuras gerações”.

Estas diretrizes devem considerar que 
na sociedade de consumo os recursos 
naturais não são renováveis, os poluentes 
atmosféricos, a poluição e contaminação 
dos recursos hídricos, a biodiversidade e 
a globalização econômica são temas in-
dispensáveis nas decisões relacionadas às 
políticas públicas de Gestão Ambiental. 

É evidente a importância de sensibili-
zar os humanos para agirem de modo re-
sponsável e consciente, conservando o 
ambiente saudável no presente e para o 
futuro; para que saibam exigir e respeitar 
os direitos próprios e de toda comunidade 
tanto local como internacional; e se modi-
fiquem tanto interiormente, como pessoas 
quanto nas relações com o meio ambiente.
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A pesquisa foi realizada com a análise 
dos dados de forma qualitativa, que con-
stitui na perspectiva de Gil (2014, p.110) 
“[...] uma propriedade de ideias, coisas e 
pessoas que permite que sejam diferen-
ciadas entre si de acordo com suas na-
turezas”. Considera-se a abordagem qual-
itativa a mais adequada para responder 
aos objetivos propostos, uma vez que 
procura centrar a atenção na especifici-
dade, no individual, almejando sempre a 
compreensão dos fenômenos estudados.  

AS POLÍTICAS PARA A GESTÃO  
AMBIENTAL

De acordo com a Lei número 9.984, 
de 17/07/2000, cabe à Agência Nacio-
nal de Águas (ANA), órgão vinculado ao 
Ministério do Meio Ambiente, imple-
mentar em sua esfera de atribuições, a 
Política Nacional de Recursos Hídricos” 
integrando o Sistema Nacional de Geren-
ciamento de Recursos Hídricos.”(art. 3o).

 
A Lei número 9.433, de 08/01/97, institui 

a Política Nacional de Recursos Hídricos e 
cria o Sistema Nacional de Gerenciamento 
de Recursos Hídricos, cujos princípios são:

• adoção da bacia hidrográfica como 
unidade de planejamento;

• os usos múltiplos dos recursos hídri-
cos;

•reconhecimento da água como um 
bem finito e vulnerável;

•reconhecimento do valor econômico 
da água;

• gestão descentralizada e participativa.
 
Evidentemente, a participação do in-

divíduo nas decisões que afetam interess-
es que lhe dizem respeito ocorre mediada 
por formas coletivas de reivindicação e por 
instâncias institucionalizadas de partici-
pação. Daí a importância dos movimentos 

sociais, sobretudo do movimento ambien-
talista e dos órgãos colegiados consultivos 
ou deliberativos para a implementação de 
políticas públicas. (SORRENTINO, 2014).

Segundo a Lei que dispõe sobre a 
Política Nacional de Meio Ambiente os 
órgãos e as entidades da União dos Es-
tados do Distrito Federal, dos Territórios 
e dos Municípios, instituídas pelo Pod-
er Público, responsáveis pela proteção e 
melhoria da qualidade ambiental, consti-
tuirão o Sistema Nacional do Meio Am-
biente – SISNAMA, assim estruturado:

I – Órgão Superior: o Conselho de Gover-
no, com a função de assessorar o Presidente 
da República, na formulação da Política Na-
cional e nas Diretrizes governamentais para 
o meio ambiente os recursos ambientais;

II – Órgão Consultivo e Deliberati-
vo: o Conselho Nacional do Meio Am-
biente – Conama, com a finalidade de 
assessorar, estudar e propor Diretrizes 
de políticas governamentais para o meio 
ambiente e os recursos naturais e delib-
erar no âmbito de sua competência, so-
bre normas e padrões compatíveis com o 
meio ambiente ecologicamente equilibra-
do e essencial à sadia qualidade de vida;

III – Órgão Central: o Ministério do 
Meio Ambiente, com a finalidade de 
planejar, coordenar, supervisionar e 
controlar, como órgão federal, a políti-
ca nacional e as diretrizes governa-
mentais fixadas para o meio ambiente;

IV – Órgão Executor: o Instituto Bra-
sileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis, com a finalidade de 
executar e fazer executar, como órgão 
federal, a política e as diretrizes gover-
namentais fixadas para o meio ambiente;
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V – Órgãos Setoriais: os órgãos ou en-
tidades integrantes da Administração 
Pública Federal, Direta ou Indireta, bem 
como as Fundações instituídas pelo 
Poder Público, cujas atividades este-
jam associadas às de proteção da quali-
dade ambiental ou àquelas de disciplina-
mento do uso de recursos ambientais; 

VI – Órgãos Seccionais: os órgãos ou 
entidades estaduais, responsáveis pela 
execução de programas, projetos e pelo 
controle e fiscalização das atividades ca-
pazes de provocar degradação ambiental;

VII – Órgãos Locais: os órgãos ou en-
tidades municipais responsáveis pelo 
controle e fiscalização dessas ativi-
dades, nas suas respectivas jurisdições.

O direito ao meio ambiente, não é uma 
dádiva, é uma conquista. Não vem, por-
tanto, de cima para baixo, mas é construí-
do de baixo para cima (AGUIAR, 2008). 
É importante salientar a existência dos 
inúmeros obstáculos existentes para a 
construção de espaços públicos de par-
ticipação que viabilizem a emancipação 
política da sociedade capaz de possibilitar 
a efetiva responsabilização para a gestão 
ambiental. Entre eles, podemos citar:

(a) a resistência tanto do Poder Público como 
das elites, que se apropriaram do poder em 
abrir mão do privilegiado espaço conquistado;

(b) a cultura assistencialista, paternalis-
ta e clientelista persistente entre a pop-
ulação e reforçada pelo Poder Público;

(c) a difícil aceitação das diferenças 
no seio de uma sociedade desigual;

(d) a carência de produção de infor-
mações quantitativas e qualitativas sobre os 
problemas ambientais e respectiva dissem-
inação na sociedade para instrumentalizar 
os diversos grupos na tomada de decisões;

(e) a dificuldade de se considerar a defesa 
do meio ambiente como a defesa de um pat-
rimônio coletivo que interessa à qualidade 
de vida da população de um modo geral;

(f) a fragilidade das associações civis, 
particularmente das organizações 
não governamentais ambientalistas.

 
A respeito desse último obstáculo, 

LEFF, (2001) enfatiza que o Brasil ain-
da está muito distante de uma “riqueza 
política”, pois os dados recolhidos pelo 
IBGE e por ele examinados indicam que 
a sociedade brasileira é tipicamente des-
mobilizada, ou seja, tem fraca capacidade 
de pensar e gerir coletivamente a causa 
pública, a população brasileira não detém 
o poder emancipatório minimamente su-
ficiente para pensar em partir para uma 
gestão ambiental que não seja coopta-
da pelos grupos hegemônicos no poder. 

O autor esclarece que as políticas soci-
ais brasileiras tendem a desenvolver uma 
tutela sobre a população economicamente 
desfavorecida, tornando-a dependente dos 
benefícios do Poder Público e minando, as-
sim, a possibilidade da mobilização social. 

Outra consequência direta da cultu-
ra política historicamente desenvolvi-
da no Brasil foi a supervalorização do 
Poder Executivo. Com isso, o governo 
se apresenta como o ramo mais impor-
tante do Poder Público, em detrimento 
do Poder Legislativo ou do Judiciário e da 
própria sociedade, o que faz com que se 
crie a “estadania”, a antítese da cidada-
nia, quando a população espera passiva-
mente a intervenção do governo para a 
solução de seus problemas LEFF, (2001).

 
Nesse cenário, devemos acrescentar 

ainda uma pertinente indagação levanta-
da por (CARVALHO, 2005, p. 37) sobre 
a recente onda de privatização dos re-
cursos naturais que acompanha a onda 
de privatização na economia: “em que 
medida um Estado cada vez mais reduz-
ido no seu papel de intervenção e reg-
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ulação será capaz de limitar os efeitos 
degradadores dos interesses privados”?

 
Constata-se que de acordo com (PHILIP-

PI JR. 2014 p.19), “os espaços coletivos de 
participação social em defesa do meio am-
biente no Brasil ainda não se constituíram 
verdadeiros canais de negociação públi-
ca”. O autor enfatiza que uma negociação 
requer a existência de mecanismos que 
permitam a realização de ações de caráter 
preventivo, prévias à definição final de 
uma política ou de um projeto que apre-
sente repercussão de ordem ambiental. 

 
A negociação pressupõe a existência de 

diferentes atores sociais que detenham 
capacidades e recursos relativamente 
equivalentes para de fato influenciarem no 
processo decisório. Negociação não pode 
ser entendida como tal quando reduzida 
à esfera corretiva, sem condições de ger-
ar alternativas para a proposição original 
da definição de uma política ou projeto. 

O autor verifica com pesar que nen-
hum dos três instrumentos de partic-
ipação dos cidadãos no Brasil – Aval-
iação de Impacto Ambiental, Ação 
Civil Pública e órgãos colegiados apre-
senta esta característica preventiva.

AS IMPLICAÇÕES EDUCATIVAS 

Há que se atentar para uma implicação 
de ordem ética decorrente da prática da 
Educação para a Gestão Ambiental. Na 
medida em que recorre à concepção do 
risco ambiental para o ser humano devi-
do, sobretudo, à perda dos serviços dos 
ecossistemas, a Educação para a Gestão 
Ambiental encontra-se circunscrita a mo-
tivações de características antropocêntricas. 

 
Dessa forma, recorre-se à manutenção 

e melhoria da qualidade de vida do ser hu-
mano como estratégia para proteger o 
ambiente, e não ao reconhecimento do 
direito à vida para todos os seres vivos. 

 
É nesse sentido que Left (2001) reconhece 

que enquanto a natureza representar um meio 
para garantir a satisfação das necessidades 
humanas, tal perspectiva forçosamente cir-
cunscrever uma postura antropocêntrica. Afi-
nal de contas, no limite, o argumento central 
aqui utilizado é a necessidade pragmática de 
se proteger a natureza apenas porque ela asse-
gura as condições de existência do ser huma-
no, e não pelo valor intrínseco do direito à vida.

 
O conceito do serviço ambiental na edu-

cação ambiental pode representar uma abord-
agem utilitarista, na medida em que se parte do 
princípio da necessidade do ser humano pro-
teger a natureza por motivações não biocên-
tricas, ou seja, para que os desequilíbrios am-
bientais não provoquem efeitos colaterais que 
porventura possam ameaçar a sobrevivência 
humana. A natureza aparece aqui destituída 
de valor intrínseco; ela só adquirirá valor quan-
do cumprir papel decisivo para a manutenção 
da qualidade de vida de todo ser humano.

Contudo, apesar do caráter explicita-
mente antropocêntrico da Educação para a 
Gestão Ambiental, pudemos verificar que 
sua prática limita-se à conjugação de um 
componente da educação para a cidada-
nia com a educação ambiental, unindo de-
mandas sociais por melhores condições de 
vida e por melhores condições ambientais. 
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A GESTÃO AMBIENTAL E AS  
INTERVENÇÕES POLÍTICAS 

 
As intervenções políticas para enfrentar 

a escassez de recursos naturais para as pes-
soas pobres do mundo – e para inverter os 
danos ambientais devidos ao excesso de 
consumo nos países ricos – devem ter em 
conta a diversidade do ambiente natural, 
as muitas e variadas causas de degradação 
ambiental e as complexas ligações entre po-
breza e ambiente. (SORRENTINO, 2014).

As intervenções também deviam con-
siderar os esforços passados para mel-
horar a gestão ambiental: a gestão ambi-
ental não pode ser tratada separadamente 
de outras preocupações de desenvolvi-
mento.  Para atingir resultados significa-
tivos e duradouros, deve ser integrada 
em esforços para reduzir a pobreza e al-
cançar o desenvolvimento sustentável.

 
Não se pode minimizar a relevân-

cia do valor da emancipação política, 
que talvez seja um dos elementos prin-
cipais da construção da ponte entre a 
questão ambiental e a luta popular. Há 
que se reconhecer, contudo, que o am-
bientalismo que se pauta pela defesa de 
valores emancipatórios representam at-
ualmente apenas uma força entre tantas 
outras e encontra-se numa tendência de-
crescente diante das forças hegemôni-
cas conservadoras (CARVALHO, 2005).

 
A ideia da existência de um consenso 

em torno da necessidade de se proteger o 
meio ambiente induz ao deslocamento da 
problemática da regulação socioambiental 
para um plano distante dos conflitos sócio 
ambientais. E, assim, o peso conferido ao 
consenso pode acarretar uma diluição das 
divergências entre os múltiplos interess-
es sociais em questão, camuflando-os.

Reigota (2001) desenvolveu a tipologia 
das vertentes da ética ecológica, cruzan-
do eixos que combinam características 
úteis para um enquadramento do conceito 
da Educação para a Gestão Ambiental: 

O primeiro faz referência a valores e 
práticas orientadas numa direção que 
enfatiza aspectos individualistas e antro-
pocêntricos; o segundo privilegia uma 
perspectiva antropocêntrica e coletiva; 
o terceiro direciona-se prioritariamente 
para um modo biocêntrico, ainda que 
individualista; finalmente, o quarto pri-
oriza aspectos biocêntricos e coletivos.

 
De acordo com o autor é fundamental 

reivindicar a mudança dos valores associa-
dos à hierarquia, desigualdades, individu-
alismo e competição, alguns males consid-
erados como responsáveis pela atual crise 
ambiental. Por essa característica, ela se 
diferencia do realismo de caráter individ-
ualista, torna-se a expressão ideológica 
dominante ao recair na proposição de pro-
jetos sociais reformistas mantendo inal-
terada a lógica da competição na sociedade. 

Diferencia igualmente da vertente 
gama e delta por sua suposta incapaci-
dade de reconhecer que a harmoni-
zação do ser humano com a natureza 
não pode ocorrer de forma independen-
te da harmonização das relações sociais.

 
A expansão do ecologismo expres-

sa um ressurgimento étnico que ten-
ta evadir-se da postura individualis-
ta e antropocêntrica para atingir a 
postura coletiva e biocêntrica (LEFT, 2001)

 
Parece ser razoável entender a Edu-

cação para a Gestão Ambiental como 
uma estratégia educativa que parte 
do princípio de que é necessário gerar 
avanços cautelosos, progressivos, pas-
so a passo em direção à utopia ecológi-
ca, sem abandonar radicalmente o real-
ismo pragmático da sociedade moderna.

 
A Gestão Ambiental veem se constitu-

indo em um saber que objetiva a articu-
lação das ações dos diferentes agentes 
sociais que interagem em um dado espaço 
com vistas a garantir a adequação dos 
meios de exploração dos recursos natu-
rais; econômicos e socioculturais às espe-
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cificidades do meio ambiente, com base 
em princípios e diretrizes previamente 
acordados/definidos nos territórios.

 
Conceitualmente, pode ser compreen-

dida como um processo, o qual se inicia 
quando se promove adaptações ou modifi-
cações no ambiente natural, de forma a ad-
equá-lo às necessidades individuais ou co-
letivas, gerando dessa forma ambientes nas 
suas mais diversas variedades de confor-
mação e escala, (PHILLIPPI JR. 2014, p.3).

 
Constitui-se também em atividade 

política voltada à formulação de princípios 
e diretrizes, à estruturação de sistemas 
gerenciais e à tomada de decisões que 
têm por objetivo final promover, de forma 
coordenada, o inventário, uso, controle, 
proteção e conservação do ambiente 
visando a atingir o objetivo estratégi-
co do desenvolvimento sustentável.

 
A gestão ambiental, diz respeito à ma-

neira de gerir a utilização dos recursos 
naturais, com vistas a minimizar os im-
pactos gerados pelo o homem enquan-
to ser social. Uma vez que os impactos 
causados, pelo homem, na natureza se 
assenta sob três variáveis que estão in-
ter-relacionadas e que são: a diversidade 
dos recursos extraídos do ambiente nat-
ural, a velocidade de extração dos re-
cursos, que permitem ou não sua re-
posição e as formas variadas e distintas 
na disposição e tratamento dos resídu-
os produzidos (SORRENTINO, 2014).

 

Na concepção de Leff (2001), que com-
partilham da percepção de que a questão 
ambiental é um fenômeno eminente-
mente próprio à modernidade avançada 
ou pós-moderna e que por assim ser ex-
ige um urgente, urgentíssimo processo de 
mudança nos padrões de comportamento 
vigente na sociedade moderna e na forma 
como as pessoas vivem em interação com o 
meio ambiente em todas as suas dimensões.

 

Mas falar em mudança, necessariamente 
leva- nos a pensar em qual é a prioridade 
que de fato é dada a questão ambiental, 
a educação e ao desenvolvimento como 
emancipação das liberdades substanti-
vas dos indivíduos (SORRENTINO, 2014).

 
Historicamente, há aspectos que 

ocuparam lugar secundário nas agen-
das políticos governamentais, ou pouca 
centralidade, especialmente em países 
como o Brasil, que não tem um proje-
to de desenvolvimento com liberdade, 
mas projetos de emancipação econômica 
ao longo de sua trajetória. Entretanto, é 
primordial, sobretudo, na década da ed-
ucação para o desenvolvimento suste-
ntável, que objetiva a realização de ações 
por parte dos países signatários da ONU, 
que seja desencadeado um processo de 
reorientação e potencialização de políti-
cas públicas existentes ou a serem im-
plantadas que visam mudanças nos esti-
los de vidas das pessoas e das sociedades.

 
Haja vista que o enfrentamento dos 

problemas gerados pela satisfação das 
necessidades humanas requer uma visão 
inter, multidisciplinar e transdisciplinar no 
seu tratamento, uma vez que a constitu-
ição dos principais problemas ambientais 
é de caráter inter-relacional, não existin-
do soluções isoladas. Nem a existência 
de um conhecimento uno, abrangido por 
um profissional especificamente ou que 
atue em todas as áreas de ciência en-
volvidas no processo, mas a proposição 
de um saber ambiental que permita a 
compreensão da complexidade desses 
problemas em sua totalidade e particu-
laridades conforme defende Leff (2001).

Na sua concepção o enfrentamento da 
questão ambiental decorre da produção 
de um conhecimento que tem uma ra-
cionalidade ambiental própria e que visa 
a reapropriação social da natureza por 
parte dos indivíduos com uma mudança 
de postura e adoção de uma nova ética 
comportamental, (LEFF, 2001, p. 113).
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No plano das mudanças efetivas 
de comportamento, a crise ambien-
tal constitui um item ainda marginal 
da agenda de preocupações cotidianas 
da maior parte da população do plane-
ta, o que dificulta a reapropriação so-
cial da natureza (SORRENTINO, 2014).

 
Dado esse contexto, é que percebemos 

a necessidade da Gestão Ambiental incor-
porar a educação como instrumento din-
amizador de mudanças comportamentais 
nas pessoas, nas instituições organizacio-
nais embutido nelas a conscientização am-
biental como meio de manutenção de uma 
sociedade sustentável não apenas para o 
futuro, mas no presente e de forma con-
tínua e permanente com o estabelecimen-
to dessa nova ética comportamental que 
passa pela reapropriação da natureza pela 
sociedade sob a ótica da racionalidade 
ambiental defendida por (LEFT, 2001).

 
Todavia, veem se engatinhando na bus-

ca pela consolidação de espaços de in-
serção, como também almejando definir 
qual o seu espaço na produção de conhe-
cimento com base constitutiva dá essen-
cialmente pela explicação transdisciplinar 
e pelo reconhecimento que a questão 
ambiental não pode se entendida apenas 
sob uma dimensão de compreensão, mas 
que o diálogo de saberes se faz necessário 
para entender sua complexidade. 

 
No entanto, a explicação de fenômenos 

como base na produção de conhecimen-
to por natureza se apresenta como in-
ter, multi e transdisciplinar impõe bar-
reiras ao reconhecimento ou mesmo 
identificação de qual lugar dentro das 
fronteiras da produção de conhecimento.

 Mas a prática da gestão ambien-
tal exige seja qual for a sua ação, pro-
cessos de orientação educacional, por 
isso, a educação deve ocupar um lu-
gar central na sua promoção como con-
hecimento aplicado ao tratamento da 
questão ambiental (AGUIAR, 2008).

AS VERTENTES PARA A 
SUSTENTABILIDADE 

 
A degradação dos recursos naturais 

ameaça serviços vitais de água – minan-
do o crescimento econômico, o bem-es-
tar humano. Mais de 1,8 mil milhões de 
pessoas, quase um terço da população 
do mundo em desenvolvimento, vivem 
em países que enfrentam tensão da água, 
definidos como países que consomem 
mais de 20% da sua oferta de água ren-
ovável em cada ano (BRUNS, 2016).

Se as tendências atuais persistirem, 
esse número pode aumentar para 5,0 mil 
milhões de pessoas até 2025. O aces-
so limitado à água está a enfraquecer 
as perspectivas de desenvolvimento de 
muitos países, e os conflitos por causa 
da utilização e distribuição da água uma 
causa vulgar de disputas internacionais.

 

Atingir os objetivos de Desenvolvi-
mento do milênio exige políticas que 
afirmam a complementaridade entre 
desenvolvimento sustentável e gestão 
ambiental e que minimizem as con-
tradições. Na verdade, assegurar a sus-
tentabilidade ambiental é essencial para 
atingir outros objetivos (BRUNS, 2016).

 

Muitos problemas ambientais mundiais 
só podem ser resolvidos através de parce-
rias entre países ricos e pobres. Além disso, 
os investimentos destrutivos em recursos 
naturais podem aumentar grandemente a 
pressão para sobre explorar ativos ambi-
entais em países pobres. (BRUNS, 2016).

 Desta maneira, os problemas am-
bientais que se colocam num quadro eu-
ropeu, asiático ou latino-americano ul-
trapassam as fronteiras políticas, étnicas 
e econômicas, atingindo todos os conti-
nentes e nações do planeta. Poderíamos 
dizer que os problemas ambientais mun-
diais agem sobre uma escala local que 
por sua vez retroagem em escala global.
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Para dar respostas a este desafio é 
necessário contextualizá-lo a nível mun-
dial para atingir as seguintes metas: 

Integrar os princípios do desen-
volvimento sustentável nas políti-
cas e programas dos países e invert-
er a perda de recursos ambientais.

Reduzir para metade, a proporção das 
pessoas sem acesso sustentável a água 
potável. Alcançar, até 2020, uma melho-
ria significativa na vida de pelo menos 
100 milhões de habitantes. Tratar os 
problemas ambientais de modo isolado 
se constitui um equívoco, pois não po-
demos esquecer que vivemos numa épo-
ca de globalização, em que as aflições 
das populações humanas são transver-
sais, multidimensionais e planetárias. 

É nesse sentido, de buscar um trata-
mento centrado ao problema, decorrente 
dos impactos gerados pelo homem que 
a gestão ambiental se apresenta como 
uma prática que visa o seu tratamen-
to como um processo. Tal fenômeno, ar-
ticulado ao avanço do conhecimento e 
aos instrumentos legais disponíveis no 
país, propiciou condições objetivas para 
a consolidação de novas práticas e teo-
rias inseridas na da educação ambiental.

A gestão ambiental prima pelo desen-
volvimento de uma visão integrada do meio 
ambiente, fundamentado numa aborda-
gem científica e analítica para diagnosticar, 
gerar dados e propor soluções que mini-
mizem os impactos ambientais causados 
ao meio natural pelas atividades humanas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
As investigações e as áreas tidas como 

tradicionais da educação desconhecem a 
emergência de uma nova perspectiva de-
nominada de educação ambiental. A ótica 
inovadora se refere à compreensão de su-
jeitos a partir da investigação e à integração, 
que propõe uma nova maneira de interação 
entre currículo e as questões ambientais. 

Nos termos da reconstrução dos sig-
nificados das relações sociais a reflexão 
permite compreender a ótica da Gestão 
Ambiental como um movimento, cujos al-
icerces acompanham a riqueza e a com-
plexidade das redes de atores sociais. Este 
movimento constitui-se numa abordagem 
múltipla, positiva e propositiva, um debate 
fundamental que pretende semear e col-
her frutos da mudança cultural em face 
das mazelas da sociedade de consumo.

Os atores sociais podem possuir grande 
capacidade para influir nas decisões dos 
órgãos de meio ambiente, sobre a desti-
nação dos recursos ambientais, seja pela 
via da pressão política direta, seja por 
meio da divulgação à sociedade sobre a 
importância econômica e social do em-
preendimento ou pelas duas formas que, 
longe de explorar toda riqueza da com-
plexidade do mundo, não deixa de for-
necer elementos importantes para a práti-
ca de uma gestão ambiental que aposta 
na ação da cidadania como antídoto ao 
clientelismo político, à corrupção, ao de-
scompromisso e muitos outros males 
que afetam o nosso serviço público. 

Uma ação mais profunda, envolven-
do mais atores sociais exigirá outras ha-
bilidades e conhecimentos necessários 
ao desenvolvimento de processos edu-
cativos com comunidades de diferentes 
contextos culturais existentes no Brasil. 
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É necessário lembrar que atualmente 
no sistema econômico está em curso de 
privatização do mais íntimo elemento da 
natureza: o gene. As biotecnologias e a 
criação de organismos transgênicos valem-
se da proteção dos direitos intelectuais sob 
a forma de patentes como mecanismo de 
apropriação privada dos recursos naturais. 

 

Os fenômenos sociais estão vincula-
dos a uma realidade macrossocial que 
imprime neles sua marca histórica e seus 
significados culturais e no processo de ap-
ropriação e uso dos recursos ambientais 
está sempre em jogo interesses da coletiv-
idade, cuja responsabilidade pela defesa é 
do Poder Público, e interesses específicos 
de atores sociais que, mesmo quando legí-
timos, nem sempre coincidem com os da 
coletividade e com os interesses políticos. 

O desenvolvimento de virtudes, como 
a solidariedade, a honra, o respeito en-
tre outras, podem ser fundamentais para 
a formação moral de sujeitos compro-
metidos com o meio ambiente que é um 
bem coletivo, um bem de uso comum 
do povo. Não deve ser destruído para 
atender interesses econômicos privados 
que se chocam com o interesse públi-
co da coletividade, como por exemplo, 
poluição do ar, da água e dos alimentos 
e consequentemente da vida humana. 
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A GESTÃO ESCOLAR: UMA PARCERIA 

 
 
Resumo: O presente artigo tem como objetivo verificar a participação da gestão escolar na 
escola e a função de cada elemento no processo educacional. O levantamento da participação 
da gestão escolar ocorreu a partir da pesquisa realizadas em livros, rede mundial de computa-
dores, revista científica, artigos científicos e monografias. Foram utilizados três capítulos. O 
primeiro capítulo foi sobre gestão e funcionamento, o segundo sobre gestão e suas parce-
rias técnicos-pedagógicas: Supervisor, Orientador, Diretor e Coordenador e o terceiro sobre 
gestão e seus aspectos docentes: Professor e Alunos. Pode-se observar alguns autores, como 
Luck et al (1998) que relata sobre a gestão participativa, Luck (2009) sobre o trabalho em 
equipe, Silva (2002) sobre o bom funcionamento escolar, englobando assim a participação de 
todos os seus membros em busca de uma gestão melhor e eficaz. É preciso que todos esses 
membros trabalhem, desenvolvam, assumam suas responsabilidades e exerçam suas funções 
continuamente com o propósito voltado à educação. 

Palavras-chave: Gestão; Participação; Educação.
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INTRODUÇÃO

A gestão escolar tem como objetivo realizar o planejamento, a organização, a 
liderança, a orientação, a mediação, a coordenação, o monitoramento e a aval-
iação dos processos necessários à efetividade das ações educacionais orientadas 
para a formação e aprendizagem dos alunos. A superação de tais desafios que 
a gestão escolar encontra na educação constitui-se na compreensão de melho-
rias constantes, tornando-a mais efetiva e favorável. É necessário que os profis-
sionais que fazem parte da gestão escolar desenvolvam competências que lhe 
permitam assumir o acervo de responsabilidades inerentes às suas funções, re-
flitam e aprofundem seus estudos, pesquisem e preparem seu trabalho a pon-
to de realizá-lo satisfatoriamente. A gestão escolar precisa estar capacitada 
a enfrentar os desafios que lhe são apresentados, pois é através dela que se 
compete a organização do trabalho e a formação dos alunos. O trabalho do Su-
pervisor tem como propósito auxiliar, julgar e avaliar. Ele está relacionado ao 
ensino, ao funcionamento da escola, ao apoio, assistência e participação, dire-
cionada assim para a melhoria do processo ensino-aprendizagem e o crescimen-
to através da assunção, da responsabilidade e criatividade. O Diretor escolar é 
o líder, o mentor, no qual se constitui em um caráter delimitado à organização 
social com foco na formação e aprendizagem dos alunos, além de orientar nos 
planos de trabalho e ações promovidas na escola. O Coordenador Pedagógico 
é responsável pela organização e orientação pedagógica da escola. O trabalho 
do Coordenador constitui na mobilização, estimulação e participação do desen-
volvimento, da construção e do conhecimento no processo de formação e apren-
dizagem dos educandos. O Orientador Educacional preocupa-se com a apren-
dizagem dos alunos, a sala de aula e sua equipe e atende as demandas do ensino, 
englobando os alunos e auxiliando-os em suas necessidades e especificidades. 
Os Professores são profissionais que estão ligados diretamente na formação dos 
alunos. Sua postura, a qualidade de seu trabalho, é fundamental para a orien-
tação e competência dos alunos, contribuindo assim para a formação dos mes-
mos. Os Alunos são as pessoas para quem a escola existe e para quem deve 
voltar as suas ações, de modo que todos tenham o máximo de sucesso e ded-
icação nos estudos que realizam, estabelecendo qualidade para sua formação. 
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GESTÃO E FUNCIONAMENTO
A gestão escolar é uma das áreas 

de maior competência, é através dela 
que são realizadas as ações da escola 
o planejamento, o trabalho e a aval-
iação no processo de aprendizagem e 
formação dos alunos. Luck (2009, p 23) 
relata que ela constitui-se na realização 
das tarefas, dos objetivos e princípios de 
cada aluno, levando em conta suas es-
pecificidades, sua cultura, consideran-
do e respeitando todas as diferenças, 
opiniões, conhecimentos prévios que 
estão presentes em cada educação. Ela 
engloba, principalmente, a participação 
de todos seus elementos, Supervisão, 
Direção, Coordenação Pedagógica, Ori-
entador educacional, Professor e Aluno. 

A gestão escolar constitui uma di-
mensão e um enfoque de atuação em 
educação, que objetiva promover a 
organização, a mobilização e a articu-
lação de todas as condições materiais 
e humanos necessárias para garantir o 
avanço dos processos socioeducacio-
nais dos estabelecimentos de ensino 
orientadas para a promoção efetiva da 
aprendizagem dos alunos, de modo a 
torná-los capazes de enfrentar adequa-
damente os desafios da sociedade com-
plexa, globalizada e da economia centra-
da no conhecimento (LUCK, 2009, p.24). 

 

O ambiente escolar precisa ser par-
ticipativo, cada membro precisa desen-
volver suas funções, construir uma re-
alidade significativa e interagir com os 
demais. Para isso, Luck et al (1998, p. 18) 
relatam que é preciso ter consciência e 
reconhecer que não pode ser feito aqui-
lo que se deseja, é preciso ter o envolvi-
mento em todas as ações necessárias 
dentro do contexto escolar, para assim 
serem praticadas as possíveis mudanças.

As estruturas dos órgãos públi-
cos de educação passaram por al-
gumas transformações, e refletindo 
assim na organização, e em alguns 
aspectos sociais, maximizando as 
atividades e as tarefas de rotina. 

A participação é uma grande possi-
bilidade de melhoria e transformação 
na educação, pois através dela a co-
munidade, os alunos, professores, di-
retores e supervisão poderão desen-
volver um trabalho educacional em 
conjunto, estabelecendo assim uma 
comunicação efetiva que se apoiarão 
em um desenvolvimento contínuo em 
satisfatório, resultando um trabalho 
de confiança mútua, solucionando os 
problemas educacionais. Adaptar a es-
cola as mudanças, as inovações para 
as expectativas educacionais, em-
basando assim possíveis respostas para 
melhoria do ensino-aprendizagem. 

A gestão escolar contribui para 
a qualidade e o desenvolvimen-
to das competências escolares. 

O sistema de ensino, os agentes 
de gestão escolar e a comunidade 
passaram por transformações, no qual 
vem assumindo hoje, pouco a pouco 
uma importância cada vez maior em 
todas as áreas da educação no que 
diz respeito à extensão da escola, ao 
crescimento desenfreado na busca do 
sistema de ensino, transformando-o 
em um grande empreendimento e à dis-
tribuição de tarefas para profissionais 
específicos, no qual o comportamen-
to da gestão escolar e o trabalho em 
equipe trazem às suas atividades, tare-
fas e funções uma grande organização 
e administração da instituição escolar. 
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Os objetivos da gestão escolar de-
vem ser continuamente enriquecidos 
e aprimorados para se obter profis-
sionais interessados em assumir suas 
responsabilidades e conforme Luck 
(2009, p. 11) eles possam ter uma 
visão ampla de seu trabalho, além de 
oferecer às escolas uma favorável in-
strumento de apoio nas diversas ações 
que estão inseridas na instituição, apri-
morando o desenvolvimento contín-
uo de suas competências, auxiliando 
nos exercícios de liderança da escola. 

O trabalho da gestão ocorre at-
ravés da função e da profissão em 
que cada profissional exerce. Assim 
é possível estabelecer e definir a or-
ganização das atividades e ações da 
gestão e seus melhores resultados. 

Todo e qualquer profissional desem-
penha um conjunto de funções, asso-
ciadas entre si, para cujo desempenho 
é necessários conhecimentos, habili-
dades e atitudes e articulados entre si. 
A definição de padrões de desempen-
ho focados nas competências constitui 
em condição fundamental para que os 
sistemas de ensino possam selecio-
nar os profissionais com as melhores 
condições para o seu desempenho, tal 
com é sua responsabilidade, assim como 
orientar o contínuo desenvolvimento 
do exercício dessas competências e re-
alizar a sua avaliação para orientar o seu 
aprimoramento. (LUCK, 2009 p. 13).  

A gestão precisa ser clara, ter caráter 
ético, fazer reflexões sobre suas práti-
cas, executar suas ações de maneira 
coerente e desenvolver, tanto no ad-
ministrativo, quanto no pedagógico, al-
ternativas articuladas que beneficiem 
as necessidades de um todo em geral. 

Essa visão ampla da gestão educa-
cional vincula-se à compreensão de 
todo escolar e dos entornos de sua am-
biência, aliando-se a um conjunto de 
atitudes cujas caraterísticas incluem o 
conhecimento de si próprio e da institu-
ição escolar como um todo, vinculado à 
capacidade de utilizar-se e relacionar os 
diferentes elementos desse repertório. 
(Rodrigues e Buzetti, 2009, p. 24).  

GESTÃO E SUAS PARCERIAS 
TÉCNICO-PEDAGÓGICAS:  
SUPERVISOR, DIRETOR,  
COORDENADOR E ORIENTADOR. 

Nota-se que a supervisão, não deve 
estar somente ligada à escola, ela possui 
um sentido maior, que busca e ultrapas-
sa as atividades escolares, referindo-se 
a aspectos estruturais, sistemático e 
amplo. O supervisor busca ser articula-
dor, que práticas favoráveis à formação 
humana, levando em consideração suas 
ações em conjunto com a cidadania. 

A formação e a atuação dos super-
visores escolares vêm passando por 
grandes diferenças e mudanças do que 
era antigamente, no qual se exige hoje 
um repensar da educação num pro-
cesso de formação bastante diversa. 

A supervisão exerce variadas e nu-
merosas responsabilidades a fim de 
um funcionamento e uma progressão 
à educação. O supervisor precisa ad-
otar como uma missão seus objetivos. 
Ele deve estar em sintonia com a insti-
tuição e em sua prática defender, com-
preender e estar apto a todos os pro-
jetos, princípios e metas institucionais, 
fazendo-se conforme Juliatto (2010, p. 
145) cumprir todas as ações que digam 
respeito à administração escolar. Ele 
precisa assumir os regulamentos, nor-
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mas, sistemas existentes na escola para 
assim fazer funciona-la de forma corre-
ta e contínua. O supervisor é represen-
tante, o porta-voz da instituição. É preci-
so que ele esteja sempre bem informado 
para assim propor sugestões e medidas 
educativas. Através da promoção e da 
garantia de qualidade do ensino, o su-
pervisor é responsável pelo processo e 
aprimoramento da educação, promov-
endo a busca do ensino para todos os 
estudantes. É ele quem avalia o de-
sempenho de sua equipe, preparando e 
acompanhando os membros da gestão 
escolar e quando preciso promover 
condições que conduzam à melhoria. 

É preciso dar suporte necessário à 
gestão, aos professores e alunos para 
assim todos aqueles têm dificuldades. 
Juliatto (2010, p. 146) relata que é 
necessário que o supervisor não seja 
exigente, tornando o ambiente esco-
lar mais motivador e produtivo. Todas 
as iniciativas que ocorrerem na escola 
precisam ser bem consideradas, pois 
desempenham um papel fundamen-
tal na formação dos alunos. Reuniões 
entre todos da equipe traz oportuni-
dades e novos instrumentos de tra-
balho para serem colocados em prática. 
“Tais momentos são importantes para 
dar e receber feedback, tomar conhe-
cimento de problemas e encaminhar 
soluções, além do benefício da própria 
convivência para reforçar o espírito 
da equipe.” (JULIATTO, 2010 p. 146)

O diretor é líder, ele é capaz de desen-
volver uma série de habilidades dentro 
de um contexto escolar. Para Luck et al 
(1998, p.56) é através de seu trabalho 
que são definidos os objetivos, plane-
jamentos, administração, orientação e 
instruções aos funcionários e todas as 
ações e decisões delegadas na escola. 

Ele precisa estar atento, compartilhar 
informações com a comunidade, ouvir 
abertamente o ponto de vista de cada 

um, demonstrar confiança em suas 
funções e usar suas ideias com entu-
siasmo para motivar todas as pessoas 
presentes no contexto escolar, “alca-
nçando assim seu ponto máximo de 
eficiência.” (LUCK et al, 1998, p. 57).

O diretor é o representante da esco-
la segundo Santos (2002, p. 26). É ele 
quem articula as políticas educacionais, 
pedagógicas, propostas e assume re-
sponsabilidades relativas à organização 
das disciplinas e normas. A responsabi-
lidade pelo papel da liderança na esco-
la é do diretor. Sua função consiste em 
levar a todos os funcionários da escola 
a focalização, análise e todos os aspec-
tos referentes às suas funções. E Luck 
(2009, p.118) relata que através da lid-
erança, o diretor com sua experiência 
identificam as características, anali-
sa os objetivos educacionais, faz ori-
entações sobre as competências, ati-
tudes, objetivos e valores de cada um. 

O papel do orientador educacional 
é dialogar, intermediar, auxiliar e en-
caminhar. Ele precisa apoiar como uma 
toda a educação, organizar as ações in-
seridas na escola, combater os confli-
tos existentes, auxiliar os professores 
e toda a equipe, dar assistência para 
aqueles alunos que mais necessitam e 
promover o desenvolvimento e a con-
strução do educando nas sociedades. 

O orientador educacional é aquele 
que atende as demandas do ensino, en-
globando os alunos e auxiliando-os em 
suas necessidades e especificidades. A 
colaboração do orientador educacion-
al no processo pedagógico alivia a de-
manda de tarefas da gestão. Seu tra-
balho é de formação do aluno cidadão, 
comprometido som suas responsab-
ilidades e sua sociedade. É também 
papel do orientador trabalhar de for-
ma coletiva e participativa, auxilian-
do e ajudando naquilo que for preciso. 
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Ele procura compreender e entend-
er o aluno, seus costumes, valores, 
inserindo-o na sociedade presente. 

As atividades que estão rel-
acionadas ao orientador são:

Atividade existencial: atende 
aos alunos em relação à vida pes-
soal, aos seus problemas, dúvidas;

Atividade terapêutica: atende aos ed-
ucandos com dificuldades na aprendiza-
gem ou comportamento, no qual precis-
am de uma atenção mais centralizada; 

Atividades de recuperação: atende 
aqueles que necessitam de recuper-
ação para melhoria na aprendizagem, 
e juntamente com o aluno verificarem 
as causas que o levaram a recuperação. 

O principal papel do orientador é at-
uar com os alunos, tendo consciência 
de seus valores, dificuldades. Através 
do estudo, o orientador realiza ori-
entações e dá conselhos aos alunos, 
tanto na vida escolar, como pessoal. 

O atendimento do orientador carac-
teriza-se pela necessidade do aluno em 
obter informações e que muitas vezes 
o professor não pode atendê-los. Com 
isso, o orientador atua e dá condições 
necessárias que os alunos precisam. 

O aluno é o centro de atenção da es-
cola e em função disso a organização, 
o diálogo e a troca de informações en-
tre alunos e orientador educacional 
proporcionam situações favoráveis ao 
desenvolvimento cognitivo, afetivo, 
social, intelectual, colaborando assim 
para uma formação complexa e eficaz. 

GESTÃO E SEUS ASPECTOS  
DOCENTES: PROFESSOR E 
ALUNOS 

 
O professor é o líder dos estu-

dantes. Seu trabalho consiste em di-
rigir os alunos a realizarem suas ativ-
idades, tarefas com qualidade, a fim 
de suprir as necessidades, dúvidas, 
questionamentos de cada educando. 

O diálogo é um instrumento de tra-
balho essencial entre professor e alu-
no. É através dele que a rotina se tor-
na mais agradável e compreensiva. 
A observação auxilia sua docência e 
torna-o mais atento e ativo. As difi-
culdades que se encontram na sala 
de aula com os alunos, são resolvidas 
em conjunto, respeitando a opinião de 
cada um e seus conhecimentos prévi-
os. Ele precisa estar aberto à pesqui-
sa, aceitar críticas, opiniões de cada 
um e seus conhecimentos prévios. 

Ele precisa estar aberto à pesquisa, 
aceitar críticas, opiniões, “modifican-
do sua ação e enriquecendo suas per-
spectivas de compreensão.” (RAMOS, 
1999, P. 112). O professor é um profis-
sional que está diretamente ligado à 
formação dos alunos. Através de sua 
postura, dos desafios, das dificuldades, 
da educação, de seu desempenho, é 
que o profissional obterá um trabalho 
de qualidade. A atuação do professor 
deve ser aberta, clara e bem informa-
da, com orientações competentes aos 
seus alunos, fundamentais para uma 
boa formação. O educador deve estar 
atento em todas as ações que ocor-
rem na escola, no planejamento, nas 
diversas instâncias de educação, na 
definição de ações pedagógicas, ao 
lazer das crianças e principalmente 
à sua requalificação profissional. 
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Não é preciso de fato que os pro-
fessores fiquem apenas em sala de 
aula. Para Libâneo (2001, p.32), mov-
imentos sociais, animações culturais 
podem fazer parte da docência. É 
necessário que o profissional de ed-
ucação pesquise no âmbito da ciên-
cia pedagógica, aproximando-a de 
sua formação e de sua docência. 

Em sua prática docente, o profes-
sor é aquele que consegue dar conta 
da pluralidade de dimensões na for-
mação de crianças. Segundo Arroyo 
(2001, p.69) ele consegue ter sensi-
bilidade na organização do trabalho 
e da totalidade da vida dos alunos. 

O trabalho do professor em trans-
mitir o conteúdo de forma inteligente 
e criativa para Tiba (1998, p. 61) estim-
ula e ajuda o aluno a aprender e pas-
sar as informações novas adquiridas 
para todo o seu processo formador. 

O professor passa por muitos desafi-
os, combate da evasão e repetência dos 
alunos, indisciplina e violência, avanços 
tecnológicos que precisam ser encara-
dos como inovadores, formação con-
tinuada, análise das políticas naciona-
is. Batista (2009, p. 28) acredita que a 
busca de respostas e soluções para tais 
desafios é a reflexão de sua prática do-
cente. A rotina escolar passa por muitos 
problemas, dificuldades relacionadas à 
prática docente. Nessas situações, cabe 
ao professor superá-los, continuar atu-
ando, estudando, visar às concepções 
de educação, ensino, aprendizagem, 
sempre ter em mãos o currículo, os mét-
odos de ensino, relacionando todos os 
elementos que fazem parte do seu tra-
balho e das ações inseridas nas escolas. 

Os professores precisam estar 
sempre bem preparados, serem ed-

ucados, respeitar os alunos, suas dif-
erenças, valores, ser dedicado ao seu 
trabalho, preocupar-se de maneira 
autêntica com os alunos, motivador e 
estimulador das atividades, saber elo-
giar, ressaltar suas habilidades e esta-
belecer objetivos a serem cumpridos. 

Entre si, os professores possuem 
perfis diferentes, trabalhos e pensa-
mentos. Cada um tem suas especifici-
dades, seu jeito de agir, de trabalhar e 
lidar com os alunos, sabendo respeitar 
e assumindo seus compromissos, eles 
desenvolverão um ensino-aprendizado 
satisfatório aos alunos, conduzindo-os 
a percepção de um futuro melhor. 

O papel do professor é compreendido 
com diversas potencialidades para con-
tribuir com a melhoria da educação. Es-
sas potencialidades resultam na busca 
de expectativas para a permanência do 
aluno na escola, alcance da formação de 
cada um, desenvolvimento físico, cog-
nitivo, afetivo, social do educando, fun-
cionamento de condições favoráveis 
para a aprendizagem dos mesmos. 

A família, a escola, comunidade, os 
meios de comunicação são modalidades 
que influenciam no trabalho do profes-
sor e através disso, ele possa desenvolv-
er com intencionalidade e acesso do 
ensino, de conteúdos a todos os alunos. 

                                    
Um aluno formado por um profes-

sor adquire, além do conhecimen-
to da matéria, o prazer de saber e o 
prazer de ensinar o que sabe, tornan-
do o mundo mais humanitário [...].Os 
alunos são as pessoas para quem a 
escola existe e para quem deve vol-
tar as suas ações, de modo que todos 
tenham o máximo sucesso nos estu-
dos que realizam para a sua formação 
pessoal e social (TIBA 1998, p. 68)
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O aluno é aquele que participa de to-
das as ações inseridas na escola. Para 
Ramos (1999, p. 122), ele precisa estar 
presente, ser participativo, auxiliar nos 
planejamentos, alcançar objetivos em 
conjunto, fortalecendo assim o convívio 
para se obtiver uma escola de qualidade 
e concretizar uma educação plena.

                                   
Cada estudante, com a consciên-

cia clara de que é o agente prin-
cipal, o responsável primeiro pelo 
próprio crescimento, cólica toda a 
sua atenção, energia e entusiasmo no 
processo de desenvolvimento per-
manente de suas potencialidades, na 
sua formação intelectual, social, mor-
al e artística. (RAMOS, 1999, p. 123). 

Todos têm necessidades, interesses e 
através disto é que se obtêm a apren-
dizagem. A autonomia dos alunos pode 
se relacionar com a liberdade que lhe 
são concedidas nas atividades, tare-
fa, trabalhos e projetos, contribuin-
do assim para a motivação nas aulas. 
Conforme Morales (1999, p.53) at-
ravés da autonomia, podem–se acres-
centar outros objetivos, aprender 
mais coisas importantes, aproveitar 
o tempo em sala de aula, gastar ener-
gias, colaborar, respeitar, trabalhar em 
grupo, desenvolverem-se e comuni-
carem-se de maneira mais competente. 

Através das boas condutas do pro-
fessor, os alunos são motivados, estim-
ulados e se sentem competentes com 
suas necessidades realizadas e satis-
feitas. O aluno não consegue aprender 
aquilo que não entende, ele absorve 
aquilo que lhe claro, entendido. A infor-
mação passada é decomposta em par-
tes para sucessivamente ser compreen-
dida e todo esse processo de absorção 
seja ao controle do próprio educando. 

Todo conhecimento adquirido pelo 
aluno, aumentando sua eficiência e ca-
pacidade de aprender. O aluno é o su-
jeito ativo de sua história de vida. Ele é o 
responsável pelo seu processo de apren-
dizagem, pelo seu desenvolvimento, 
participante da história da sociedade. 

Desta forma, segundo Luckesi 
(1993), o aluno precisa estar apto e ca-
paz de interpretar, problematizar, rel-
acionar, buscar, compreender, dialog-
ar e desenvolver-se. É necessário que 
o aluno se faça participante em sala 
de aula, nas tarefas, atividades e lim-
ite apenas a receber conhecimento. 

O bom papel da escola e do pro-
fessor é primordial para a formação 
dos alunos, pois através dela os edu-
candos passam a contribuir em sala, 
participando, interagindo e buscan-
do sempre novos conhecimentos. 

O aluno passou de sujeito passivo 
ou receptivo para sujeito protago-
nista e participante. Com isso se faz 
necessário identificar o papel do alu-
no de maneira clara e objetiva; en-
tender que a escola e o professor são 
participes desse processo formador; 
a participação do aluno está cada vez 
mais atuante; trazer aos educandos 
propostas ou projetos, fazendo e tor-
nando-o protagonista de suas funções. 

Os alunos têm suas próprias neces-
sidades, cada um possui seus critéri-
os para estudar. Tiba (1999, p.135) 
relata que há vários tipos de alunos: 

• O aluno que consegue entend-
er aquilo que é passado ano-
ta o que o professor expli-
ca para assim poder estudar; 

• Há o que ouve e aprende aq-
uilo que somente o interessa;
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• O que estuda com calma e 
paciência, tornando o apren-
dizado mais significativo;  

• Aquele que arrisca qualquer coi-
sa e não quer saber de nada;

• Há o que estuda somente aquilo 
que acha e acredita que irá cair 
na prova ou em alguma atividade; 

• O que faz as lições e tra-
balhos em cima da hora;

• O aluno que faz qualquer outra coi-
sa em sala de aula, menos estudar; 

Aluno desmotiva-
do e desinteressado sempre;

• Aluno  que  não  presta atenção, 
quase nunca está presente, não se 
esforça;

• O que não anota nada, não faz 
nada, não tem interesse em apren-
der e vai para a escola só por ir;

• Há o aluno que faz tudo, nun-
ca falta e participa de tudo. 

Todos esses tipos de alunos 
possuem características difer-
entes, onde cada um tem seu in-
teresse, suas vontades e costumes. 

É importante desenvolver no aluno 
a motivação, a vontade de aprender, 
trabalhar a autonomia e a criatividade. 
Quando esses aspectos são bem tra-
balhados, a possibilidade de o aluno mel-
horar sua qualidade de vida e bem maior 
e eficaz proporcionando informações 
necessárias para seu desenvolvimento. 

DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

O presente artigo relata sobre gestão 
e suas parcerias. Ele engloba o fun-
cionamento e a participação de to-
dos os seus membros. Para Luck et al 
(1998), a gestão participativa envolve 
todas as pessoas que fazem parte 
do planejamento, dos objetos edu-
cacionais, resolução de problemas e 
decisões que precisam ser tomadas. 

Quaglio (2000) relata que a par-
ticipativa citada por Luck passou por 
várias mudanças e transformações, 
no qual se refletiam em sua organi-
zação e em suas tarefas de rotina. Com 
isso, algumas estratégias como orga-
nizar, orientar, liderar, dialogar, partic-
ipar e perceber, poderiam ser feitas. 

A participação é o meio mais eficaz 
de trabalho as estratégias, obtendo-se 
a melhoria e a mudança da gestão. At-
ravés da participação de todos, comu-
nidade, pais, alunos, professores, é que 
poderá realizar-se o planejamento, os 
objetivos e todas as ações presentes na 
escola. A gestão é motivada pela per-
cepção dos aspectos mais importantes 
inseridos na escola. Para Rangel (2003) 
a supervisão não está somente ligada à 
escola, ela ultrapassa-as, referindo-se a 
aspectos estruturais, sistemático e amp-
lo. Carapeto (2003) afirma também que 
a função do supervisor vai além das con-
siderações escolares. Para ele o super-
visor é articulador de ideias que busca 
práticas favoráveis à formação humana. 

Para Luck et al (1998) o diretor é 
líder, capaz de desenvolver uma série 
de habilidades dentro da escola,. Bar-
ros (2012) confirma que o trabalho do 
diretor é atuar com suas habilidades, 
proporcionando ações de qualidade 
aos alunos, funcionários e comunidade. 
Santos (2002) relatam e afirmam que o 
diretor é o representante da escola. É 
ele quem articula as políticas educacio-
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nais, pedagógicas, as proposta da esco-
la e assume responsabilidades relativas 
à organização das disciplinas e normas. 

E Luck (2009) diz e concorda que 
o diretor é o mentor do trabalho 
educacional. Suas responsabili-
dades devem ser compartilhadas en-
tre todos os funcionários da escola. 

Compete ao diretor, segundo 
análise dos autores citados acima 
que as atividades tanto administra-
tivas quanto pedagógicas precisam 
ser exercidas satisfatoriamente, com 
foco na aprendizagem dos alunos. 

A função do coordenador pedagógi-
co é significativa, ela se faz a partir 
das relações do dia a dia na escola, nas 
atividades pedagógicas e seu acom-
panhamento segundo Mate (2002). 

Para Ferraz (2009) o coorde-
nador pedagógico tem uma função 
central e primordial dentro da es-
cola, pois é ele quem organiza os 
passeios, auxiliar e desenvolver ativ-
idades, professores e as mudanças 
necessárias que precisam ocorrer. 

O orientador educacional para Fank 
(2009) é o gestor de todas as relações 
da escola, procurando facilitar a apren-
dizagem. É ele que busca auxiliar o 
desenvolvimento do aluno, procu-
ra estabelecer uma relação positiva 
entre todos, realiza diálogos com os 
alunos tentando solucionar problemas 
e está ligado ao cotidiano escolar. 
Seu papel é intermediar, auxiliar, en-
caminhar e dialogar. Ele precisa apoiar 
como um todo a educação, organizar 
as ações, combater os conflitos, aux-
iliar os professores e toda a equipe. 

O professor é o líder dos estudantes 
segundo Ramos (1999). Para Libâ-
neo (2001) o professor é um profis-
sional qualificado para atuar nos 
espaços educativos. Arroyo (2001) re-
lata que o professor é um profission-
al que este diretamente ligado à for-
mação dos alunos. E Tiba (1998) diz 
que o professor é aquele que trans-
mite sabedoria para quem quer saber. 

As afirmações dos autores se iden-
tificam, pois eles acreditam que o tra-
balho do professor consiste em dirigir 
os alunos a realizarem suas tarefas, for-
mar novos alunos, respeitá-los e acima 
de tudo proporcionar o acesso, conhe-
cimento e desenvolvimento intelectual 
e social. O aluno é aquele que participa 
de todas as ações inseridas na escola. 
Ramos (1999) relata que o aluno preci-
sa ser presente nas aulas, participativos, 
auxiliar no planejamento, alcançar os ob-
jetivos e saber conviver com o próximo. 

Tiba (1998) relata que alguns alunos 
têm mais dificuldades, outras faci-
lidades e que se todos os objetivos e 
metas traçadas acima forem realizados 
e colocados em prática, é possível al-
cançar a sabedoria, o pensar. O aluno 
passou de sujeito passivo para sujeito 
protagonista e participante segun-
do Luckesi (1993). Com isso ele se faz 
partícipe em sala de aula, nas tarefas e 
atividades, não se limitando apenas a 
receber e memorizar os conhecimen-
tos novos. Através dessa mudança é 
que se pode afirmar, segundo os au-
tores que o aluno vem desenvolven-
do diversos papéis dentro da sala de 
aula, deixando clara a sua autonomia. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A realização deste estudo possibilitou a reflexão sobre a importância da par-
ticipação do gestor e todos os seus membros nos projetos, planejamentos, ob-
jetivos educacionais, resolução de problemas inseridos na escola, auxiliando 
e ajudando na melhoria da educação e do processo de ensino-aprendizagem. 

A educação é um processo organizado, sistemático e intencional e quan-
do realizada com desempenho, bom atendimento aos alunos, pais e co-
munidade, beneficia à todos estabelecendo qualidade para a  educação. 
Quando supervisor, diretor, coordenador, orientador e professor desen-
volvem seu trabalho com competência e responsabilidade, tem uma comu-
nicação efetiva e sabiam trabalhar em equipe, estabelecem assim um desen-
volvimento contínuo e plenamente satisfatório para a instituição escolar. 

A escola enquanto gestora deve assumir o compromisso com o desen-
volvimento intelectual, cultural e social do educando, onde cada profis-
sional deve estar comprometido com seu trabalho, sabendo auxiliar, ori-
entar, organizar, desenvolver, formar e acima de tudo fornecer condições 
para que o aluno possa enfrentar os desafios e tornar-se um cidadão atu-
ante e transformador de sua realidade, contribuindo assim para seu futuro. 

É necessário que a gestão reconheça as necessidades de seus trabalhos, de 
suas funções nas mais diferentes dimensões, capazes de realizá-los contin-
uamente com o propósito voltado à aprendizagem e formação dos alunos. 

A formação da gestão precisa ser levada em conta, onde cada elemento 
pesquise, inove e mude sempre. Através disso, beneficiarão o desenvolvimento 
de seu trabalho e contribuirão na melhoria da escola. O que se pode eviden-
ciar com a realização desse trabalho é que quando a gestão participa, desen-
volve, trabalha em equipe, assume suas responsabilidades e exercem suas 
funções, o ambiente escolar torna-se mais agradável e prazeroso, proporciona-
ndo um ensino de qualidade. É preciso, em suma que todos trabalhem e enten-
dam o processo educativo, sendo sujeitos inerentes à mudança, assegurando a 
construção da autonomia, da interação e capacidade de aprender de cada um. 
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE MÚSICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL E A RÍTMICA

RESUMO: Esta pesquisa tem como intenção destacar a importância do trabalho com música 
nos primeiros anos. A música tem sido investigada como estímulo para o desenvolvimento do 
indivíduo em várias áreas, tais como: a linguagem, raciocínio matemático, movimento corporal, 
criatividade, além de funcionar como um facilitador das expressões, constituindo-se em impor-
tante elemento emocional. Dalcroze ressalta que o movimento corporal é o fator essencial para 
o desenvolvimento rítmico do ser humano e contribui para o desenvolvimento da musicalidade. 

Palavras-chave:  Educação Musical, Educação Infantil, Rítmica e Movimento
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INTRODUÇÃO 

De acordo com os Referenciais 
Curriculares Para a Educação Infan-
til: A integração entre os aspectos 
sensíveis, afetivos, estéticos e cog-
nitivos, assim como a promoção de 
integração e comunicação social, 
conferem caráter significativo à lin-
guagem musical. É uma das formas 
importantes de expressão  humana, o 
que por si só justifica sua presença no 
contexto da educação, de um modo 
geral, e na educação infantil, partic-
ularmente. (BRASIL, 1998, p. 45). 

O objetivo primeiro da educação 
musical é facilitar o acesso à multipli-
cidade de manifestações musicais da 
nossa cultura, bem como possibili-
tar a compreensão de manifestações 
musicais de culturas mais distantes. 
Além disso, o trabalho com música 
envolve a construção de identidades 
culturais de nossas crianças, ado-
lescentes e jovens e, o desenvolvi-
mento de habilidades interpessoais. 

O ensino de música nas escolas de 
Educação Infantil,  pode contribuir 
não só para a formação musical dos 
alunos, mas principalmente,  como 
uma ferramenta eficiente de trans-
formação social, onde o ambiente de 
ensino e aprendizagem pode propor-
cionar o respeito, a amizade, a coop-
eração e a reflexão tão importantes e 
necessárias para a formação humana.

Segundo Dalcroze, qualquer 
fenômeno musical é objeto de uma 
representação corporal. Ele ape-
la continuamente à atenção, à 
memória auditiva e à capacidade 
de livre expressão do aluno, medi-
ante a criação de exercícios rítmi-
cos e melodias com ritmo, de mov-
imentos simples e coreografados. 

MUSICALIZAÇÃO E EDUCAÇÃO 
MUSICAL

De acordo com a educadora mu-
sical Gainza (1988) “O objetivo es-
pecífico da educação musical é mu-
sicalizar, ou seja, tornar o indivíduo 
sensível e receptivo ao fenômeno 
sonoro, promovendo nele, ao mesmo 
tempo, respostas de índole musical”. 

Verificamos que embora sejam 
nos conteúdos musicais que a Edu-
cação Musical deva construir suas 
justificativas para sua presença não 
só no contexto escolar, mas tam-
bém na grade curricular escolar, po-
demos constatar que ela também 
pode proporcionar diversos outros 
tipos de aprendizagens nos alunos.

 O ensino de música nas escolas de 
Educação Infantil,  pode contribuir 
não só para a formação musical dos 
alunos, mas principalmente,  como 
uma ferramenta eficiente de trans-
formação social, onde o ambiente de 
ensino e aprendizagem pode propor-
cionar o respeito, a amizade, a coop-
eração e a reflexão tão importantes e 
necessárias para a formação humana.

O professor deve ter como propos-
ta colocar os alunos em contato com 
uma gama maior de estilos e gêner-
os, proporcionando a diversidade e 
expandindo o universo musical dos 
mesmos. Fortalecendo os traços 
culturais já existentes e fazer com 
que entendam e respeitem os gos-
tos e a cultura de outras pessoas. 
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A MÚSICA E SUAS UTILIDADES 

Para Sekeff e Guilherme: [...] o fazer 
musical não é o mesmo nos diversos 
momentos da história da  humanida-
de ou nos diferentes povos, pois são 
diferenciados os princípios de or-
ganização dos sons. E esse aspecto 
dinâmico da música é essencial para 
que possamos compreendê-la em 
toda a sua riqueza e complexidade. 

Dessa maneira verificamos essa 
diversidade cultural no fazer musi-
cal identificando as mudanças que 
ocorreram na organização do som 
e do material sonoro utilizados na 
confecção musical. Essas transfor-
mações acompanham a evolução 
da humanidade no que se refere 
às transformações causadas pelo 
avanço tecnológico e também pe-
las características ideológicas 
que acompanham o ser humano 
nos diversos períodos da história. 

De acordo com os documentos do 
Referencial Curricular para a Edu-
cação Infantil - A música é a lingua-
gem que se traduz em formas sono-
ras capazes de expressar e comunicar 
sensações, sentimentos e pensa-
mentos, por meio da organização e 
relacionamento expressivo entre o 
som e o silêncio. A música está pre-
sente em todas as culturas, nas mais 
diversas situações cotidianas: festas 
e comemorações, rituais religiosos, 
manifestações cívicas, políticas,  etc. 

A CRIANÇA E A MÚSICA

Independentemente do seu pa-
pel dentro da sociedade, a música 
exerce forte  atração sobre os seres 
humanos, fazendo mesmo que de 
forma inconsciente que nos rela-
cionemos com ela, muitas vezes 
quando a ouvimos começamos a nos 
familiarizar, movimentando o cor-
po ou cantarolando pequenas par-
tes da melodia. As crianças quando 
brincam ou interagem com o uni-
verso sonoro, acabam  descobrindo 
mesmo que de maneira simples, for-
mas diferentes de se fazer música. 

Segundo Joly, “... criança, por meio 
da brincadeira, relaciona-se com o 
mundo que descobre a cada dia e é 
dessa forma que faz música: brincan-
do. Sempre receptiva e curiosa, ela 
pesquisa materiais sonoros, inventa 
melodias e ouve com prazer a músi-
ca de diferentes povos e lugares. Por 
meio das brincadeiras de explorar 
como: brincar com os objetos so-
noros que estão ao seu alcance, ex-
perimentar as possibilidades da sua 
voz e imitar o que ouve, a criança 
começa a categorizar e a dar signifi-
cado aos sons que antes estavam iso-
lados,  agrupando-os de forma que 
comecem a fazer sentido para ela”.        

Podemos detectar que mesmo re-
forçando a importância desse con-
tato com um determinado padrão, o 
ensino de música nas escolas pode 
também contribuir para que esse pro-
cesso ocorra. Dessa forma torna-se 
importante para a criança começar a 
se relacionar com a música ainda que 
seja no ambiente escolar, pois é nessa 
fase que ela constrói os saberes que 
irá utilizar para o resto de sua vida. 
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Nos documentos do Referencial 
Curricular para a Educação Infantil, 
volume 3, podemos destacar: “... a 
vivência musical pode proporcionar a 
integração de experiências que pas-
sam pela prática e pela percepção, 
como por exemplo: aprender, ouvir e 
cantar uma canção, realizar jogos de 
mão ou brincar de roda. Dessa ma-
neira por meio do desenvolvimento 
e da compreensão dessas atividades, 
as crianças atingem patamares cada 
vez mais sofisticados, visto que 
começam a dominar tais conteúdos 
o que permitem a elas uma transfor-
mação e uma recriação dos mesmos”. 

A MÚSICA E  O MOVIMENTO

Nos Referenciais  Curriculares para 
a Educação Infantil destacam-se,   
uma parte importante que se relacio-
na ao movimento corporal: O gesto e 
o movimento corporal estão ligados e 
conectados ao trabalho musical.  Im-
plica tanto em gesto como em movi-
mento, porque o som é, também, ges-
to e movimento vibratório, e o corpo 
traduz em movimento os diferentes 
sons que percebe. Os movimentos 
de flexão, balanceio, torção, estira-
mento etc., e os de locomoção como 
andar, saltar, correr, saltitar, galopar 
etc., estabelecem relações diretas 
com os diferentes gestos sonoros.  

Assim sendo, o corpo torna-se um 
aliado no processo de ensino apren-
dizagem musical, proporcionando 
por meio dos diferentes movimentos 
oportunidades para o aprendizado. 
Por meio desse recurso podemos 
desenvolver atividades que envol-
vam a percepção e interiorização do 

ritmo, intensidade e altura, trabalhar 
com a forma musical e também desen-
volver a expressividade das crianças. 

Para Fonterrada (2005) o educa-
dor musical Dalcroze desenvolveu 
em sua prática educativa musical 
um meio para trabalhar com a es-
cuta, a música e movimento cor-
poral de uma maneira que fos-
sem ligados     e interdependentes. 

Ainda para a autora: O sistema Dal-
croze parte do ser humano e do movi-
mento corporal estático, ou em deslo-
camento, para chegar à compreensão, 
fruição, conscientização e expressão 
musicais. A música não é um objeto 
externo, mas pertence, ao mesmo 
tempo, ao fora e ao dentro do corpo. 

Podemos averiguar que para Dal-
croze,  as diversas possibilidades 
de movimento corporal podem 
levar o aluno a vivenciar, prati-
car e compreender os conteúdos 
musicais, pois para ele essa ativi-
dade acontece simultaneamente 
dentro e fora do nosso corpo. 

A CRIANÇA E  A APRECIAÇÃO  
MUSICAL

De acordo com os Referenciais 
Curriculares Para a Educação Infan-
til, outra maneira de trabalhar o ensi-
no musical com as crianças proposta 
referenciais,   é a apreciação mu-
sical.  O trabalho com apreciação 
musical poderá proporcionar a am-
pliação e o enriquecimento de sa-
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beres relacionados à produção da 
área, além de ampliar o repertório 
das crianças. Por meio da escuta e 
de conversas podem ser trabalhados 
aspectos referentes à diversidade 
de instrumentos musicais existentes 
e suas maneiras de produção de 
som e também as diferentes possi-
bilidades de combiná-los resultando 
em diversas formações instrumen-
tais. Podem também serem discuti-
das as diferentes formas como a voz 
é trabalhada, suas possibilidades, 
classificação (tessitura) e diferentes 
formações onde são empregadas. 

Outro ponto que pode ser desen-
volvido está ligado à diversidade 
de estilos e gêneros musicais exis-
tentes no mundo. Dessa maneira o 
aluno passa a ter contato com obras 
não só de seu país, mas também de 
outras localidades o que pode resul-
tar com que o mesmo consiga faz-
er comparações entre produções 
de diferentes épocas e lugares. 

Como resultado dessa comparação 
o mesmo pode verificar como cada 
grupo social constrói sua música e 
identifica diferenças entre os instru-
mentos utilizados, a organização do 
som, a forma musical entre outros.

Como podemos observar a forma 
com que utilizamos a música pode 
ser diversificada, e assim é pos-
sível verificar que a prática musical 
é apenas uma possibilidade dentre 

várias. Por meio da música,  podem-
os expressar  idéias e sentimentos, 
compreender valores e significados 
culturais presentes na sociedade 
ou no grupo onde ela foi criada. 

Por meio do movimento e da dança 
nós interagimos corporalmente com 
a mesma, apreciamos sua beleza ao 
escutar com atenção uma obra mu-
sical. Transmitimos nossas emoções 
ao interpretar uma peça seja tocan-
do um instrumento ou cantando. 

Comunicamos nossos pensamen-
tos e por meio da composição, tra-
balhamos com o aspecto cognitivo 
quando pensamos e construímos 
uma obra.  Entendemos dessa for-
ma, que a maneira como alguém se 
apropria de uma determinada obra 
simplesmente pelo fato do prazer 
do ouvir é diferente da forma como,  
uma outra utiliza os elementos so-
noros para fazer uma composição. 

O professor deve ter como propos-
ta colocar os alunos em contato com 
uma gama maior de estilos e gêner-
os, proporcionando a diversidade e 
expandindo o universo musical dos 
mesmos. Fortalecendo os traços 
culturais já existentes e fazer com 
que entendam e respeitem os gos-
tos e a cultura de outras pessoas. 
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A EXPRESSÃO CORPORAL

Segundo Fonterrada,  para o ed-
ucador musical  Willems:  “A escuta 
sensível raramente vem só, sendo 
acompanhada por efeitos autôno-
mos, concomitantes e consecu-
tivos, de ordem física e mental”.

 

Fonterrada cita que para o ed-
ucador musical Orff,  existe uma 
grande ênfase no movimento cor-
poral e na expressão plástica, in-
terligados à experiência musical. 

 

Fonterrada ressalta que para Dal-
croze: “... as estruturas musicais vão 
sendo abordadas nas próprias ativ-
idades, de modo que, dirigidas pela 
escuta, as pessoas expressem o que 
ouvem por meio de movimentos”.  

De acordo com Dalcroze:  “O cor-
po expressa a música, mas também 
transforma-se em ouvido, trans-
mutando-se na própria música. No 
momento em que isso ocorre, músi-
ca e movimento deixam de ser enti-
dades diversas e separadas, passan-
do a constituir, em sua integração 
com o homem, uma unidade”. Dessa 
forma as crianças reproduziam por 
meio de expressões corporais con-
scientes ou não aquilo que escuta-
vam e utilizavam-se do próprio cor-
po para exteriorizar essa percepção.

ÉMILE JAQUES-DALCROZE  
E A RÍTMICA 

Émile Jaques-Dalcroze (1865-
1950) foi um homem comprometido 
com os valores humanos. Durante 
toda vida, empenhou-se em fazer da 
música uma experiência de alegria 
e sensibilidade. Estudioso da musi-
calidade, da formação dos músicos 
desenvolveu um método onde o corpo 
é protagonista, um espaço de origem 
da sensibilidade, da aprendizagem e 
da expressividade rítmica e musica.  

Além de uma exuberante obra mu-
sical que compreende cerca de duas 
mil composições entre concertos, 
óperas, quarteto de cordas, poemas 
sinfônicos e canções, nos deixou como 
legado um conjunto de escritos que 
sintetizam um olhar muito particular 
sobre a educação musical da criança. 

RÍTMICA
         

Com a visão privilegiada de um ar-
tista em consonância com ideais de 
seu tempo, Dalcroze concebeu a Rít-
mica, um sistema de educação mu-
sical que orientou ao longo do sécu-
lo XX, uma verdadeira revolução na 
prática artística e pedagógica, no te-
atro, na dança e na ginástica, cujos 
ecos ainda podem ser percebidos. 

A Rítmica não é um código rígido de 
ensino, mas um conjunto de princípios 
norteadores da prática pedagógica a 
serem vividos com inteireza,  antes 
de mais nada, é uma experiência; 
ela deve ser imaginada holografica-
mente,  como um caminho para a ex-
periência estética, um espaço onde 
os saberes, nas suas mais variadas 
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formas, podem ser integrados. Não 
por acaso, a Rítmica foi inteiramente 
construída sobre técnicas e exercícios 
corporais, o que impulsionou signifi-
cativamente a concepção de diver-
sos sistemas de educação e códigos 
de linguagem corporal encontrados 
na dança, no teatro e na ginástica.

A Rítmica é um sistema de edu-
cação musical que integra ritmo mu-
sical e expressividade do corpo, uma 
espécie de solfejo corporal destina-
do a despertar no corpo a consciên-
cia do sentido rítmico-muscular, 
fundamento da arte musical. Dal-
croze observou com bastante cuida-
do os processos de aprendizagem 
musical de seu tempo, que consid-
eravam somente o aspecto intelec-
tual da linguagem musical que, por 
consequência, impediam a criança 
de construir uma relação mais ínti-
ma e orgânica com o fazer musical. 

O corpo é o brinquedo predileto 
da criança. É no corpo e através dele 
que a criança toma consciência de 
todas as coisas, de suas emoções e 
pensa- mentos. Para assimilar a real-
idade da vida elas precisam brincar, 
mexer os seus corpos, exercitar suas 
pregas vocais: “[...] todas as criaturas 
jovens são incapazes de conservar 
em repouso seus corpos e suas vozes, 
como precisam movimentar-se con-
stantemente e fazer ruídos de alegria, 
precisam correr, saltar e dançar”. 

É preciso que a criança, e an-
tes dela o professor, levante-se da 
carteira e coloque toda sua energia 
criativa a serviço da arte musical. Ao 
atuar dessa maneira, a criança assim-
ilará ativamente, brincando, todos 
os elementos constitutivos da lin-
guagem musical, quais sejam os va-
lores rítmicos, os desenhos melódi-
cos e as arquiteturas de harmonia. 

A finalidade da Rítmica “[...] é 
permitir que os alunos, ao final de 
seus estudos, digam não apenas eu 
sei, mas eu sinto’’.  Dalcroze obser-
vou que a marcha configurava-se 
como um metrônomo natural, “[...] 
um modelo perfeito de medida e di-
visão do tempo em partes iguais”. 

Caminhar os tempos do compasso 
é apenas o ponto de partida para a 
educação musical. Depois de con-
quistada a disciplina métrica, o que 
é imprescindível para o desenvolvi-
mento rítmico. Dalcroze buscou tra-
duzir a linguagem musical em gestos 
e expressões corporais, processo de-
nominado como Plástica Animada.
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TRÊS PILARES DA RÍTMICA
 

A Plástica Animada -  é um dos 
três pilares da Rítmica, juntamente 
com a leitura ativa de partituras, o 
Solfejo e a Improvisação, primeira-
mente de gestos e movimentos cor-
porais e, em seguida, de melodias 
vocais e instrumentais, individual-
mente (solista) e em grupo (coro).

 

Muitas são as razões que levam os 
jovens estudantes de música a de-
sistirem da música ainda que o seu 
ensino seja gratuito e de qualidade. 
A música, como qualquer arte, ex-
ige muita disciplina e uma dedicação 
que muitos não estão dispostos a 
aceitar ou não tem o devido suporte 
e incentivo familiar. A música, em 
sua natureza e origem, é uma for-
ma lúdica, o que torna sua prática 
uma experiência de prazer, alegria, 
ritmo e movimento, além de exer-
cer sobre a criança um significati-
vo amadurecimento de suas quali-
dades sociais, intelectuais e afetivas.

A capacidade da criança para o faz-
er musical e artístico, ao menos em 
potencial, é muito grande: “Toda cri-
ança nasce artista, isso significa que 
ela ama sonhar, imaginar e criar”. Ao 
engendrar a Rítmica, Dalcroze levou 
em consideração esse desejo íntimo 
da  criança nesse momento da vida, 
a criança apresenta, na maioria dos 
casos, um sentido rítmico-muscu-
lar extremamente desperto, o que a 
possibilita vivenciar com plenitude 
os elementos da linguagem musical. 
Assim, é desejável explorar, através 

de exercícios corporais, o sentido 
disciplinar da métrica - compassos 
binários, ternários e quaternários 
-  e o sentido expressivo dos ritmos 
musicais, de modo a despertar na 
criança a curiosidade pelo fazer mu-
sical, o que é um dos propósitos de 
um processo de formação artística.

O canto é o primeiro instrumento 
da criança e o mais orgânico meio 
de uma educação musical comple-
ta, como preconizou Dalcroze. Ao 
cantar, a criança aprende a ouvir a 
própria voz e reconhecer em si mes-
ma os elementos expressivos de seu 
próprio corpo; depois, ela aprende a 
sentir a presença dos demais, a ouvir 
a voz deles e perceber-se como parte 
integrante de estruturas harmônicas. 

Através do canto coral, a criança 
assimila fluentemente os intervalos 
harmônicos e a sucessão de acord-
es; também percebe, nas diferenças 
de timbre e colorido vocal entre os 
colegas, uma possibilidade de rel-
acionar-se com o diferente, apren-
dendo sobre o prazer de estar jun-
to, num estado de criação coletiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Valorizar os conhecimentos prévios dos alunos e fazer com que tenham 
liberdade para apresentá-lo,  torna-se uma ferramenta valiosa na práti-
ca educativa. Segundo Moita:  “Ninguém se forma no vazio. Formar-se 
supõe troca, experiência, interações sociais, aprendizagens, um sem fim 
de relações”. Sendo assim, estamos em constante formação se nossa ação 
estiver sempre acompanhada da reflexão durante e depois da prática.

De acordo com Moita (1992): O processo de formação pode assim consid-
erar a dinâmica em que se vai construindo a identidade de uma pessoa. Pro-
cesso em que cada pessoa, permanecendo ela própria e reconhecendo-se 
a mesma ao longo da sua história, se forma, se transforma, em interação.

O professor deve ter como proposta colocar os alunos em contato com uma 
gama maior de estilos e gêneros, proporcionando a diversidade e expandindo 
o universo musical dos mesmos. Fortalecendo os traços culturais já existentes 
e fazer com que entendam e respeitem os gostos e a cultura de outras pessoas.

Para Dalcroze, a Rítmica ou Ginástica Rítmica, era integrar os ortodoxos 
estudos da música - solfejo, métrica, intervalos, duração, contra- , ponto, 
harmonia -  com a expressão do corpo, experimentado em sua inteireza.      
A Rítmica, ainda que tenha sido inicialmente descrita como ginástica rít-
mica e tenha influenciado amplamente os sistemas ginásticos europeus e, 
consequentemente, a Educação Física, não é de modo algum uma ginástica 
higiênica ou esportiva, mas uma justa educação rítmico-musical do corpo, 
uma força propulsora do estado de arte inerente a toda criatura humana.

Não se pode perder de vista que uma instituição pública de formação artísti-
ca deve contribuir com o aprimoramento técnico de seus estudantes, o que é 
imprescindível, mas é igualmente importante que as ações dos profissionais 
transformem significativamente a vida daqueles que passam pelas suas mãos:  
“Ao sair da escola, um cidadão completo deveria ser capaz de levar uma vida 
normal, mas não apenas isso, ele deveria ser capaz de sentir a vida com emoção”
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UMA INTERVENÇÃO PSICOPEDAGÓGICA: A DISLEXIA

RESUMO: Essa pesquisa tem como objetivo indicar alguns fatores que influenciam a aparição 
da dislexia como uma dificuldade inesperada na aprendizagem da leitura e escrita; bem como, 
indicar subsídios para identificação dessa dificuldade apresentada e modos de intervenção no 
processo de aprendizagem; isto é, a intervenção psicopedagógica preventiva e remediativa, que 
deve ser realizada durante essa etapa escolar, em que o psicopedagogo deverá criar situações 
de aprendizagem desafiadoras, visando à recuperação da criança disléxica. Destaca, também, a 
importância do diagnóstico precoce; pois, quanto antes confirmado, maiores serão as chances 
de recuperação das dificuldades enfrentadas pelo disléxico, da sua autoestima e sua inserção 
no mundo social. Atenta para a importância da participação de todos os envolvidos no processo 
de tratamento da criança com dislexia; bem como, para o uso de estratégias, em alguns casos, 
durante a intervenção; pois, é preciso que a família dessa criança e a equipe multidisciplinar, 
envolvidas nesse trabalho, reflitam constante e conjuntamente para poderem resgatar e desen-
volver no sujeito a confiança na sua potencialidade, na relação “ensinante x aprendente” e faz-
er com que readquira sua autoconfiança, que é indispensável para seu crescimento cognitivo. 
Apesar do despreparo do sistema educacional em trabalhar com distúrbios de aprendizagem, é 
preciso que os educadores e os psicopedagogos tenham consciência e comprometimento em 
seus trabalhos para que não excluam a criança disléxica em sua vida escolar; pois, essa já se 
sente excluída por suas dificuldades. Ressalto, nessa pesquisa, a importância do acompanham-
ento psicopedagógico, cujo objetivo básico é possibilitar ao disléxico a aprendizagem; ou seja, 
evitar que os sintomas próprios da dislexia inviabiliza não apenas seu aprender, como também, 
sua convivência nos contextos escolar, familiar e social. 

Palavras-chave: Dislexia; Distúrbio de Aprendizagem; Intervenção; Psicopedagógico.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho tem como objetivo ger-
al um estudo as dificuldades e bloque-
ios apresentados pelos disléxicos, no 
início da vida escolar; tendo como fi-
nalidade abordar a questão da inter-
venção psicopedagógica, especial-
mente, durante a fase de alfabetização. 

Estudantes que apresentavam algu-
ma dificuldade para falar, ler ou escrev-
er eram rotulados imediatamente como 
“disléxicos” pelos educadores, sem que 
fosse realizada uma avaliação sobre 
seus antecedentes familiares e acadêmi-
cos. Até que parte há uma clareza con-
ceitual sobre o tema? Talvez o proble-
ma não seja o rótulo, mas a descrição 
da sintomatologia ou a compreensão 
de necessidades educativas especiais.

 É necessário centrar-nos no estudante, 
compreendermos as suas verdadeiras difi-
culdades, a adequada estimulação desde 
o ventre materno, a história dos primeiros 
anos de vida e os métodos educativos 
que aproveitem as suas potencialidades; 
pois, uma alteração da comunicação não 
é uma entidade patológica explicável 
sob a perspectiva de uma única discipli-
na. Implica a análise integral de todas as 
esferas do ser humano; por isso, o diag-
nóstico diferencial é a chave do assunto. 

Isto, com base na presença de uma 
equipe profissional multidisciplinar, com 
a participação ativa da família e da co-
munidade educativa em geral; pois, como 
há algumas alterações que compartilham 
alguns sintomas de outras, ou se confun-
dem com esta, as pessoas com atraso sim-
ples no desenvolvimento da linguagem, 
desordem pragmática, semântica, agnosia 
auditiva, falha na discriminação ou no pro-
cessamento auditivo, a inadequada estim-
ulação no lar, mesmo que com relatório 
de comprometimento mental ou hiper-
atividade podem confundir-se, por ex-
emplo, com o chamado sujeito disléxico.

Como o sistema de ensino tem mui-
tas falhas; quer na política educacional, 
quer na formação de profissionais que 
atuam com crianças com necessidades 
especiais, há muita dificuldade em li-
dar com esses alunos, que acabam sen-
do esquecidos. Muitas vezes, por de-
sconhecimento sobre o que e como 
fazer para auxiliá-los pedagogicamente. 

Para justificar este trabalho é impor-
tante ressaltar a “Dislexia” tende a mudar 
os conceitos em relação a esse compor-
tamento pouco conhecido.  Isso leva-nos 
a prestar mais atenção nos comporta-
mentos dos alunos, perceber que ensinar 
vai além de possibilidades, é necessário 
um conhecimento sobre essas situações, 
porque não sabemos quando deparamos 
com isso e conseguindo diagnosticar tais 
desvios de aprendizagem e estimular o 
desenvolvimento intelectual da criança, 
diante de pesquisas bibliográficas, buscar 
maiores informações sobre o assunto, para 
que se possa compreender, e assim pro-
porcionando conhecimento que os profes-
sores devem possuir a respeito da dislexia.

AS CAUSAS DA DISLEXIA

 Há uma lista interminável de causas 
atribuídas à dislexia. Psicólogos, oftalmol-
ogistas, neurologistas, neuropsicólogos, 
pediatras, pedagogos, psicopedagogos, 
linguistas, neurolinguistas e psicolinguis-
tas, todos têm uma explicação ou uma 
etiologia da dislexia, apontando, entre 
outros fatores, problemas sócio-efetivos, 
visuais, auditivos, motores, neurológicos, 
fonológicos e, agora, com o Projeto Geno-
ma Humano, geneticistas europeus acredi-
tam que as alterações cromossômicas es-
tão associadas ao transtorno da leitura. 

Na revista britânica Journal Of Med-
ical Genetics, há a informação de que 
são quatro os genes de suscetibilidade 
à dislexia: o DYX1, o DYX2, o DYX3 e 
o DYX4. Cada gene antepõe o artigo 
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definido em todos os símbolos genéti-
cos, o que significa que já foram local-
izados e mapeados pelos pesquisadores. 
São genes em diferentes posições, o 
que nos leva a suspeitar do caráter het-
erogêneo dos transtornos de leitura.

As pesquisas relacionadas à dislex-
ia demonstram que suas causas podem 
ser tanto genéticas quanto hereditárias e 
que podem se agravar durante o cresci-
mento  e     desenvolvimento da criança. 
Pennington (1997) considera que fatores 
tanto genéticos como ambientais po-
dem causar a dislexia. Do lado genético, 
há evidências de transmissão poligêni-
ca, transmissão  recessiva e transmissão 
dominante autossômica. Um número 
de cromossomo sexual anormal, o 47, 
XXY, é uma das raras causas da dislexia.

Evidências atuais apoiam a perspecti-
va de que a dislexia é familiar (parentes 
de primeiro grau), herdada, heterogênea 
em seu modo de transmissão (tanto a 
forma poligênica, quanto ao gene pre-
dominante responsável pelo distúrbio) 
e ligada, em algumas famílias, a marca-
dores genéticos (cromossomos 15 ou 6).

             
Sobre as causas ambientais da dislexia 

pouco se conhece. As complicações peri-
natais apresentam uma associação fraca, 
não específica, com problemas posteri-
ores da leitura. Além de insultos ambien-
tais infecciosos ou tóxicos, há aspectos do 
ambiente sociológico, incluindo famílias 
grandes e baixo nível sócio-econômi-
co que, provavelmente, contribuem 
para os problemas de leitura; como tam-
bém, a falta de experiências pré-esco-
lares parece retardar o desenvolvimen-
to de habilidades posteriores de leitura. 

              
Adams (1997) destaca que a leitura é 

uma invenção cultural e a alfabetização 
depende de treino cultural; e que as dif-
erenças ambientais em exposição ao ma-
terial impresso nos anos pré-escolares, 
sem dúvida, exercem um efeito principal 
na ampla variação final em habilidade de 

leitura. Segundo o autor, o distúrbio espe-
cífico de disfunção neurológica pode ser 
genético ou adquirido. Algumas crianças 
que parecem ter dislexia não têm dif-
erenças genéticas ou neurológicas subja-
centes como causas de seus problemas de 
leitura; além disso, todas as crianças com 
problemas de leitura, a despeito de sua eti-
ologia, requerem os mesmos esforços in-
tensos para remediá- Ios e/ou preveni - Ios.

Segundo a ABD (Associação Brasileira 
de Dislexia), há dados que mostram dif-
erenças entre os hemisférios e alterações 
(displásicas e ectopias) do lado direito do 
cérebro. Isso implica, entre outras coisas, 
uma dominância de lateralidade inver-
tida ou indefinida; mas também, justifi-
ca o desenvolvimento maior de aptidão 
para as artes, criatividade, de serem mais 
subjetivos e todas as outras qualidades 
características de hemisfério direito.

            
Segundo Adrados (2002), o predomí-

nio manual e ocular unilateral ou misto e 
a imposição de uso da mão direita, quan-
do a criança tem acentuada tendência 
para usar a esquerda, são dois fatores que 
parecem ser responsáveis pela falta de 
disposição do cérebro para atuar, exclu-
sivamente, por um dos seus hemisférios.

 Algumas pesquisas feitas nos Estados 
Unidos confirmam a concordância exis-
tente entre a capacidade para a apren-
dizagem da leitura e a dominância cere-
bral; embora existam estudos estatísticos 
que discordam deste ponto de vista.

O nível de maturidade e desenvolvi-
mento neurológico nas crianças disléxi-
cas é inferior ao das normais. Os fatores 
mais comprometidos nas crianças dis-
léxicas são de coordenação visual-mo-
tora e a auditivo-motora. De acordo 
com a afirmação da autora, na etiolo-
gia da dislexia encontra-se, quase sem-
pre, um fator constitucional hereditário.
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Mabel Condemarim (2002) ressalta 
que a imaturidade na iniciação da apren-
dizagem é uma causa frequente de difi-
culdade na aquisição da leitura; e que a 
instrução formal desta, deve iniciar-se 
quando a criança possui uma idade men-
tal de seis anos e meio. Porém, nem to-
dos atingem um nível de maturidade para 
leitura numa mesma idade cronológi-
ca; e mais, os meninos amadurecem um 
ano e meio depois que as meninas, que 
muitas vezes aprendem a ler primeiro.

A prontidão para a leitura implica ma-
turidade em vários aspectos: a criança 
deve possuir uma idade visual, linguísti-
ca, emocional e social. Isso está rela-
cionado com o conceito de aptidão bi-
ológica que constitui o reflexo de certos 
padrões de integração entre o sistema 
nervoso central e o ambiente. A iniciação 
precoce na aprendizagem produz dificul-
dades que podem se tornar permanentes.

A incapacidade para aprender sof-
re interferência de vários fatores, como 
alterações no estado sensorial e físi-
co, problemas emocionais, privação 
cultural e deficiências de métodos de 
aprendizagem (Condemarim, 2002).

           
  A maioria dos disléxicos é incapaz de 

dominar a leitura e ortografia de uma se-
gunda língua. Isi Beller (2002) preconizou 
um método auditivo-verbal: a semiofonia. 
Para ele, a dislexia provém das múltiplas 
marcas físico-orgânicas de perdas arcai-
cas de linguagem conservadas pelo dis-
léxico e se organiza após o esforço que 
esse faz para aprender a ler e escrever.

            
 Segundo Van Hout (2002), os disléxi-

cos ocupam um lugar diferente, sujeito à 
análise e a tratamento. Suas dificuldades 
com o escrito se devem à própria estru-
tura de seu cérebro. Seu percurso ho-
mogêneo provém do próprio substrato 
dos genes e do ambiente intrauterino.

Barbeau (2002) considera que os 
mecanismos visuais necessários à lei-

tura poderiam ser afetados de forma 
seletiva, tanto nos casos de lesões cere-
brais, quanto nos processos de desen-
volvimento que provocam desvios.

De acordo com trabalhos desenvolvi-
dos por Marshall e Newcombe (2002), a 
dislexia visual não corresponde a quadros 
clínicos de etiologia comparável ou idên-
tica ao desenvolvimento teórico das dis-
lexias “profundas” e “superficiais”: pois, 
não é fácil isolar os distúrbios perceptivos 
de outras perturbações motoras na cri-
ança, os quais dificultam a avaliação dos 
fatores em causa na avaliação da resposta.

Há uma tendência à negligência visu-
al em crianças que apresentam uma sín-
drome deficitária de atenção, junto com 
hiperatividade (TDAH – Transtorno de 
Déficit de Atenção e Hiperatividade). 
Compara-se essa à encontrada no adul-
to, depois de uma lesão no hemisfério di-
reito (Voeller e Heilman 2002). Isso mos-
tra ligações funcionais entre a motricidade 
ocular e os processos de atenção visual.

Muitas dificuldades da linguagem po-
dem provir de um problema no início da 
infância, relacionando com a audição de 
mudanças rápidas em fonemas: as cri-
anças normais podem discernir as mais 
rápidas combinações de sons e de letras 
adjacentes, como “p” e “a” de “pa”, que 
estão separadas por apenas dez milési-
mos de segundo; mas os disléxicos, com 
problemas de processamento auditi-
vo, não podem. Isso acarreta problemas 
de leitura porque a escrita fonética é 
aprendida combinando sons com letras.

Para essas crianças, o processamento 
da leitura em nível superior parece per-
manecer intacto, mas é aprendido lentam-
ente porque fica mais difícil para a criança 
proferir palavras novas; bem como, para 
soletrar palavras enquanto tenta escrever.

             
O sistema visual pode ser responsável 

em outros casos de dislexia: quando fix-
am o olhar numa só palavra, são capazes 
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de concentrar-se nela, mas quando os ol-
hos acompanham as palavras da esquer-
da para a direita, elas parecem tremular 
ou flutuar, tornando-se difícil localizá-las.

Para Van Hout (2002), existem difer-
entes elementos clínicos que podem ser 
interessantes na avaliação de uma cri-
ança portadora de transtornos disléxi-
cos, não só para elaborar o diagnóstico, 
mas também para tentar evidenciar os 
problemas associados, cujo significa-
do muitas vezes não é elucidado ou está 
equivocado; mas que às vezes, pode 
modificar totalmente o prognóstico final.

Alguns dos problemas a serem eviden-
ciados são os antecedentes familiares; os 
fatores de risco pré e perinatais, como a 
qualidade dos movimentos in útero; os ac-
identes e incidentes durante a gestação; 
a pré e a pós-maturidade; maternidade 
em mulheres com idade avançada; in-
dicadores de sofrimento fetal agudo e 
crônico; toxemias e (pré) eclâmpsia, etc. 

A anamnese também pesquisará a ex-
istência de patologia que possa mod-
ular a expressão clínica, como uma 
meningite, uma encefalite, um trauma-
tismo craniano, uma intoxicação por 
mercúrio, uma doença crônica, etc.

Esses são elementos importantís-
simos para elaborar o diagnósti-
co de uma criança disléxica, partin-
do de alguns pressupostos, como os 
antecedentes familiares, que são dados 
relevantes para poder tratar essa criança.

Segundo Evans (2002) deve-se levar em 
conta algumas patologias que podem com-
plicar a expressão dos transtornos da lin-
guagem, e segundo a autora, é necessário 
precisar a qualidade da audição, por meio 
de um exame audiométrico e realizar um 
balanço oftalmológico profundo; excluir 
todo o déficit mental, pesquisar os tran-
stornos de comportamento e de person-
alidade, em que a ausência de desejo e a 
necessidade de comunicação envolvem 

grandes dificuldades na relação com os out-
ros, com uma expressão de incompetên-
cia e uma auto-estima baixa que podem 
acentuar as dificuldades de reeducação.

De acordo com alguns estudos, é re-
alizado um exame neurológico “clás-
sico”, em que a dificuldade real do 
exame reside na definição da fron-
teira que se separa os distúrbios da 
função motora ou do controle motor. 

Diversos autores têm destacado difer-
entes sinais neurológicos menos clássicos, 
que acompanham ou são sinais mais ou 
menos determinantes na expressão dos 
transtornos disléxicos. O destaque desses 
sinais é importante por diversos motivos; o 
reconhecimento desses transtornos pode 
levar a modificação das atitudes médicas 
familiares, educacionais e não incriminar os 
problemas motores leves, mas sim tratá-los.

Diante disso, percebe-se a necessidade 
de um constante acompanhamento da 
criança disléxica; pois, se ela estiver ori-
entada, todos aqueles que fazem parte 
de sua vida poderão ajudá-la e, assim, fi-
cará mais fácil de entender suas atitudes.

Diversos estudos utilizaram o com-
portamento motor para melhor abordar 
os distúrbios cerebrais subjacentes aos 
problemas disléxicos. Atualmente, há um 
grande interesse pelos distúrbios da co-
ordenação (especialmente pela compo-
nente velocidade); entre eles, alguns es-
tão relacionados a uma imaturidade ou a 
anomalias de desenvolvimento das fibras 
calosas; os distúrbios motores e a dislex-
ia são explicados por anomalias estru-
turais ou funcionais do corpo caloso em 
sua função de transmissão dos influxos 
inibidores, entre os dois hemisférios. 

Não se sabe ainda se esta hipótese deve 
levar a uma pesquisa por IRM (imagem 
por ressonância magnética – exame feito 
com uma técnica para obter as imagens 
do cérebro: na ressonância estrutural te-
mos simplesmente as imagens da estrutu-
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ra do cérebro; desde 1992, há outro tipo 
de ressonância, a funcional, que mostra 
as mudanças no cérebro, enquanto a pes-
soa observada realiza algumas tarefas) do 
corpo caloso entre as crianças disléxicas, 
observando problemas na coordenação 
bimanual; pouca destreza grafomotora e 
perturbação dos movimentos dos dedos; 
lentidão nos movimentos repetitivos, so-
bretudo da mão esquerda; e destacando 
que o desempenho motor depende das 
informações visuais ou espaciais que, 
com a idade, torna menos nítida essa dif-
erença entre a criança disléxica e a normal.

               
 É fundamental pesquisar os sinais 

que fazem pensar em um transtorno de 
atenção - concentração, ou mesmo de 
uma síndrome DAMP (déficit de atenção 
com transtornos da coordenação moto-
ra e/ou transtornos perceptivos na cri-
ança de inteligência normal ou subnormal, 
sem sinais de paralisia cerebral). A dislexia 
muitas vezes se desenvolve no indivíduo 
com transtorno de atenção deficitária. 

Segundo pesquisa de Gilberg (2002), 
mais da metade das crianças com dislex-
ia grave tinham uma síndrome DAMP e 
muitas foram rotuladas de “pouco aten-
tas” no período da escola maternal. Al-
guns autores consideram que a dislex-
ia pura (não associada a transtornos de 
atenção ou do tipo DAMP) é uma raridade.

Durante muito tempo, os erros com-
etidos durante a leitura (sobretudo as 
inversões) pareceram específicos da dis-
lexia; a ausência de “dominância” de 
um hemisfério provocaria, segundo Or-
ton², a persistência de “representações 
espelhadas” das letras ou das palavras 
que produziram “símbolos invertidos”.

Paralelamente, tentou-se classificar 
os disléxicos conforme suas habilidades 
cognitivas em sentido amplo, com fre-
qüência derivada da medicação do QI, 
ou dependentes da direção do desvio en-
tre as duas escalas da WISC (verbal e de 
desempenho). Os erros são variáveis de 

acordo com os momentos e muitos de-
les atenuam com a idade, desaparecendo 
no adulto; deixando-o apenas um pou-
co lento em relação às pessoas normais.

As classificações de erros efetuam-se 
especialmente em dois níveis diferentes de 
análise: a letra e a palavra. Nos anos 60-70, 
as classificações de erros centravam-se nas 
modificações sofridas pela letra, de acor-
do com variações fonológicas ou visuais.

A INTERVENÇÃO NA VISÃO  
PSICOPEDAGÓGICA

 

Grande parte da intervenção psi-
copedagógica estará em buscar os talentos 
- muitas vezes, escondidos - dessa criança; 
os fracassos, sem dúvida, ela já os conhece 
bem; são constantemente explicitados 
na escola, na família e entre seus pares. 

Outra tarefa da clínica psicopedagógica 
é ajudar essa pessoa a descobrir modos 
compensatórios de aprender. Jogos, leitu-
ras compartilhadas, atividades específicas 
para desenvolver a escrita e habilidades de 
memória e atenção fazem parte do proces-
so de intervenção; à medida que essa cri-
ança se percebe capaz de produzir, poderá 
avançar no seu processo de aprendiza-
gem e iniciar o resgate de sua autoestima.

 
Sob o ponto de vista da psicopedago-

gia, o olhar sobre a dislexia é peculiar. Não 
interessam ao trabalho psicopedagógi-
co as características que os disléxicos 
têm em comum; pois, não se olha para a 
dislexia como um rótulo.  O olhar e 
a escuta psicopedagógica é dirigida para 
o sujeito e sua história de trocas, difi-
culdades de leitura / escrita, no contex-
to de sua modalidade de aprendizagem. 

Desta forma, a psicopedagogia tem aju-
dado muitos indivíduos com síndrome dis-
léxica, ou outras dificuldades, a resgatar-
em sua autonomia, prazer e criatividade 
diante de situações de aprendizagem. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

567

O disléxico sempre será disléxico e 
não podemos alterar esse fato, mas 
com acompanhamento adequado, me-
diante uma avaliação adequada, o dis-
léxico evoluiu de forma consistente em 
seu acompanhamento até obter alta. 

Esse tempo de acompanhamento vai 
variar de disléxico para disléxico, além 
do que temos que considerar os difer-
entes graus da dislexia (leve, moderado 
e severo), podendo variar de dois a cin-
co anos. Embora esse tempo seja con-
siderado longo para algumas pessoas, 
desde o princípio do acompanhamento 
o próprio disléxico, como os familiares 
e a escola poderão notar as mudanças, 
o que vai ser altamente positivo para 
sua vida acadêmica, familiar e social. 

Deve-se lembrar, que o disléxi-
co tem uma dificuldade, não uma 
impossibilidade. Devidamente 
acompanhado ele irá, gradativamente, su-
perando ou contornando suas dificuldades.

 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 trabalho psicopedagógico visa criar 
na criança uma autonomia para que ela 
se torne responsável por si mesma e por 
sua aprendizagem, tornando-a mais con-
sciente de seus próprios sentimentos e 
valores; não só na sua vida escolar, mas 
também, na vida social. A intervenção 
psicopedagógica oferece ao disléxico 
uma oportunidade de desenvolver seus 
potenciais cognitivos por meio de situ-
ações que favorecem seu aprendizado, 
devolvendo-lhe o prazer em aprender.

No atendimento a qualquer criança 
com dificuldade de aprendizagem se 
faz necessária uma parceria envolven-
do o psicopedagogo, a família e a esco-
la. No caso da dislexia essa parceria é vi-
tal no processo de aprender da criança.

Muitas vezes, na escola, serão 
necessários esclarecimentos sobre a dis-
lexia e de algumas estratégias favoráveis 
ao seu desempenho acadêmico; para 
que, com um acompanhamento ade-
quado, a criança possa redescobrir suas 
capacidades e o prazer de aprender.
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Apesar de ser difícil diagnosticar uma criança disléxica sem o apoio de uma equipe 
multidisciplinar (pois, fora a dificuldade na aprendizagem da leitura e escrita, ela é igual a 
qualquer criança, de saúde e integridade física comuns à sua idade), não é impossível de-
volver à ela a confiança e auto-estima perdidas; porém, esse processo é lento e delicado.

Quanto antes for diagnosticado a dislexia, maior a possibilidade de prevenir ou ame-
nizar os efeitos desse distúrbio na vida do sujeito; pois, o fato da tendência da dislexia 
se resolver com a idade não justifica a inércia dos responsáveis pelo seu aprendizado.

O nível de progresso escolar de uma criança disléxica é lento; por isso, 
seria conveniente haver a possibilidade de um acompanhamento indi-
vidualizado, preventivo e remediativo, a fim de que lhe sejam oferecidas 
maiores oportunidades de aprendizagem e de se corrigir o fluxo de dis-
léxicos que têm sua autoimagem prejudicada e uma atitude de autoderro-
ta intensificada, por causa das experiências escolares e sociais traumáticas.

É necessário haver uma avaliação crítica do ensino e dos pro-
gramas educacionais que são usados com os disléxicos.

No processo do atendimento clínico, com vista à recuperação do su-
jeito, o êxito depende não apenas da competência e envolvimento do psi-
copedagogo, mas da cooperação do próprio disléxico, da família e do pro-
fessor; bem como, a mútua compreensão, ajuda e paciência entre esses, 
para que o disléxico se torne um leitor hábil e se integre no seu meio social.
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ALFABETIZAR LETRANDO PRÁTICA PEDAGÓGICA 
FUNDAMENTAL PARA A AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA

RESUMO: O presente artigo disserta sobre a alfabetização em uma perspectiva de letra-
mento, demonstrando a necessidade do desenvolvimento de práticas pedagógicas que in-
ter-relacionem os dois processos para que ocorra a aquisição das habilidades inerentes a lei-
tura e a escrita de maneira efetiva, as quais os educandos possam utilizá-las com propriedade 
nas relações interpessoais vivenciadas em uma sociedade letrada. Para isso, foi discutido a 
respeito da importância dos dois termos, com suas distinções, enquanto instrumentos que 
favorecem a conscientização da função social da linguagem escrita, a serem utilizados pelo 
educador alfabetizador. Conclui, evidenciando que os processos se complementam, cada um 
com sua própria significação, mas que se dissociados não trazem os resultados almejados de 
formação cidadã dos educandos no que concerne sobre o desenvolvimento esperado da lei-
tura e da escrita. Traz como objetivo a compilação argumentativa que deve favorecer a reflex-
ão sobre as práticas pedagógicas necessárias para o desenvolvimento de um bom trabalho de 
aquisição da leitura e da escrita enquanto ações essenciais para a inserção em uma sociedade 
letrada. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chaves: Alfabetização; Letramento; Educação.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo discorre sobre a alfabetização enquanto processo de aquisição das 
habilidades que envolvem a decodificação simbólica, assim como a utilização das regras 
fundamentais para atingir a função comunicativa da linguagem escrita, demonstrando que, 
para isso, é fundamental que seja desenvolvido um trabalho com inserção do letramento 
no cotidiano escolar para que o educando tenha compreensão da função social da mesma.

Na atualidade muitas são as discussões em torno da importância do letramento no 
processo de alfabetização. Muitas vezes os dois termos são vistos com formas errôneas 
e acabam atrapalhando as práticas pedagógicas cotidianas do educador alfabetizador.

A grande importância de se levantar o tema se encontra na ampliação do conhe-
cimento em relação a alfabetização e o letramento, evidenciando a necessidade de 
que as atividade oferecidas aos educandos que encontram-se no processo de aqui-
sição de habilidades relativas a leitura e a escrita, com a oferta em conjunto de práti-
cas pedagógicas que tragam tanto a alfabetização quanto o letramento, cada um 
com suas especificidades, de maneira simultânea, propiciando um processo de ensi-
no-aprendizagem que dê valias igualitária aos dois processos que se complementam.

Dessa forma, compreender os termos e analisar suas significações, permitem 
aos educadores buscar atividades adequadas a serem ofertadas aos educan-
dos, assim como possibilita interagir com metodologias de ensino que prepon-
derem o educando enquanto ser ativo construtor do seu próprio conhecimento.

Assim, o artigo traz como objetivo a compilação de dados argumentativos de estudos 
que dissertam sobre o tema, visando o favorecimento de uma reflexão crítica sobre a im-
portância de práticas pedagógicas que envolvam o letramento no processo de alfabetização 
dentro do contexto educacional, baseando-se na visão de que estas são ações essenciais 
para a inserção em uma sociedade letrada e fazem parte da formação cidadã dos educandos.

Para compor o teor do desenvolvimento deste artigo foi utilizada uma revisão de 
literatura como metodologia de pesquisa, em que foram estudados artigos científi-
cos que dissertassem sobre a temática, buscando uma abordagem qualitativa.
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ALFABETIZAÇÃO

A origem da alfabetização, segundo 
Martins e Spechela (2012), permite a con-
statação de que as necessidades comuni-
cativas vieram da evolução da humanidade 
e de se intercomunicar, possibilitando a 
criação da escrita e da leitura como práticas 
associadas. Com a evolução desta escrita 
e a eficiência desta, foi sendo passada de 
geração para geração e ampliando-se no 
que concerne as regras que permite que 
ela seja compreendida. Devido a isto, sur-
giu a necessidade alfabetizar os indivíduos 
para que mantivesse a linguagem escrita 
enquanto prática social comunicativa, con-
tinuando sua transmissão por gerações.

Em complemento, os autores colocam 
que a transmissão dessa prática social 
e humana levou a criação de regras que 
possibilitassem uma escrita padronizada 
que favorecesse sua compreensão. Es-
sas regras de escrita compõe o processo 
de alfabetização, que prima que os in-
divíduos sejam capazes de assimilá-las 
e utilizá-las com a devida articulação 
mediante o uso de tais regras. As regras 
de escrita, propiciam a leitura e a trans-
missão informativa do texto escrito.

Mas algumas modificações e in-
terpretações errôneas dos pro-
cessos que se associam a alfabet-
ização tem gerado polêmicas, como a 
levantada por Diogo e Gorette (2011):

Atualmente, entre outros fatores que 
envolvem um bom ensino-aprendizagem, 
as principais causas estão ligadas à perda 
da especificidade da alfabetização, devido 
à compreensão equivocada de novas per-
spectivas teóricas e suas metodologias, 
que foram surgindo em contraposição 
ao tradicional, e a grande abrangência 
que se tem dado ao termo alfabetização. 
(DIOGO; GORETTE, 2011, p. 12194)

Para conseguir entender a respeito da 
desespecificação da alfabetização, Mar-
tins e Spechela (2012) trazem a conceitu-

ação de alfabetização como um processo 
com sua especificidade que se torna es-
sencial para a formação do indivíduo ci-
dadão e inserção social do mesmos, o qual 
envolve a aquisição do sistema de escrita 
com a apropriação dos princípios alfabéti-
cos e ortográficos que propiciam ao ed-
ucando ler e escrever com independên-
cia. Em síntese, os autores colocam que 
alfabetização se treta do entendimento 
do indivíduo sobre o código alfabético 
sendo capaz de decodifica-lo e dominá-
lo para construir textos comunicativos.

Conforme Perez (2002 apud MAR-
TINS; SPECHELA, 2012) a alfabetização 
retrata um processo que aparentemente 
inicia-se no ambiente de educação for-
mal, porém, as experiencias que os in-
divíduos constituem fora deste ambiente 
são a base que norteia seu aprendizado. 
Sendo assim, o educando chega a esco-
la detendo conhecimentos constituídos 
pelas suas vivencias com o mundo let-
rado social e, que por meio da sua leitu-
ra deste mundo, oferecem subsídios que 
respaldam o processo de alfabetização. 
Esta alfabetização não termina em séries 
específicas, sendo que o indivíduo con-
tinua este processo por toda a vida.

Para Soares (2007 apud MARTINS; 
SPECHELA, 2012), a palavra alfabetização 
corresponde a ação de propiciar a um in-
divíduo a adquirir o alfabeto, ou seja, está 
atrelada ao ensino das ações de ler e es-
crever. Com isso, pode-se atribuir a espe-
cificidade da alfabetização a propriedade 
do conhecimento do código alfabético e 
ortográfico, que se dá pela aquisição das 
habilidades inerentes a leitura e escrita.

Porém, a alfabetização perpas-
sa essas simples significações. Perei-
ra et al (2016) expõem que a al-
fabetização se constituiu como:
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Alfabetizar é muito mais do que codificar 
e decodificar o código alfabético, por isso 
letramento se soma com a alfabetização e, 
o educador precisa saber o momento cer-
to para articular leitura e produção de tex-
to, fazer as intervenções adequadas para o 
aluno progredir, pois é uma fase de liber-
tação, aquisição da escrita e não pode ser 
entendida como um recurso memorativo, 
alfabetizar é oferecer ao aluno a oportuni-
dade de se expressar dando a oportuni-
dade do mesmo construir o seu próprio 
conhecimento. (PEREIRA et al, 2016, p. 6)

Como um processo, a alfabetização não 
traz regras prontas de como este deve ser 
desenvolvido, pois cada educando apre-
senta um ritmo e uma forma de conceber 
estas aprendizagens. Dessa forma, o mod-
elo que se apresenta para determinado 
educando ou grupo de educandos pode 
não apresentar resultados igualitários com 
outra turma de educandos. Neste contexto 
é preciso salientar a importância de visu-
alizar os educandos enquanto indivíduos 
com especificidades particulares e únicos.

Assim, Goulart (2014) evidencia que:
O processo de alfabetização envolve 

conhecimento fundamental para o pro-
cesso de escolarização, vinculado ao valor 
social da leitura e da escrita e à abertu-
ra para a inserção dos sujeitos no vasto 
mundo da escrita. Envolve outros aspec-
tos e conhecimentos também: novas for-
mas de existência e participação políti-
ca, ligadas à compreensão de múltiplas 
linguagens sociais e gêneros discursivos 
e à possibilidade de transformação des-
sas linguagens e gêneros, e também de 
criação de novos. (GOULART, 2014, p. 49)

Em continuidade, Goulart (2014) crit-
ica que, ainda, na atualidade muitos ed-
ucadores se encontram presos a práti-
cas pedagógicas que não visualizam o 
educando com únicos e mantem-se o 
desenvolvimento de um trabalho basea-
do em modelos prontos, implicando em 
avaliações que, muitas vezes, não con-
dizem com a real situação de aprendiza-

gem dos educandos, prejudicando o pro-
cesso de alfabetização deste indivíduo.

Segundo Ferreiro (2001 apud PEREI-
RA et al, 2016), o início do processo de 
alfabetização formal se concebe, tradi-
cionalmente, no inter-relacionamento 
entre método e processo maturacional 
do educando. Neste ótica, cada educan-
do apresenta um momento certo para 
aprender que comumente é definido com 
idade cronológica, em ambiguidade, esta 
teoria leva a visão de que cada educando 
tem o seu tempo próprio para que ocor-
ra esta aprendizagem, porém, isto per-
passe a maturidade enquanto desenvolvi-
mento físico e prontidão, uma vez que 
envolve uma diversidade de elementos 
dentro e fora do ambiente educacional.

Ao iniciar o processo de alfabetização 
formal, de acordo com Martins e Speche-
la (2012), os educandos se encontram em 
um momento que a curiosidade desperta 
a motivação para a aprendizagem, visto 
que observam os adultos e outras crianças 
mais velhas que se encontram no seu cír-
culo de vivência lendo. Assim, o educador, 
deve utilizar deste momento motivacional 
para estimular os educandos a se habitu-
arem com a leitura e aterem contato com 
a escrita, podendo se utilizar de diversas 
ferramentas metodológicas que propic-
iem ao enriquecimento destes momentos.
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LETRAMENTO

O letramento é um dos processos que 
auxiliam a compreensão dos educandos 
sobre a importância social e comunicativa 
inerente a linguagem escrita. De acordo 
com Soares (2003 apud DIOGO; GOR-
ETTE, 2014) o termo letramento é recente 
e pauta de muitas discussões na atualidade. 
Como significado, a autora coloca que le-
tramento se constituiu como um processo 
de correlações dos indivíduos com a cultu-
ra da linguagem escrita. Sendo assim, tor-
na-se incorreto afirmar que um indivíduo 
é iletrado, uma vez que todos tem contato 
com o mundo letrado desde o nascimento. 
Porém, existem diferentes níveis de letra-
mento, que variam em concordância com 
as experiencias e vivencias particulares de 
cada indivíduos em família e comunidade.

Para Pereira et al (2016) letramen-
to pode ser conceituado como a artic-
ulação de práticas que possibilitam a 
compreensão das diferentes formas de 
linguagem escrita, se configurando como 
uma ação que perpassa as ações de ler e 
escrever, atingindo os níveis de entendi-
mento sobre o informativo passado pelo 
texto, assim como a reflexão, a crítica 
e a associação com pré-conhecimento.

Para conceituar letramento, Goulart 
(2014) coloca que:

O conceito de letramento, elevado à 
condição de um parâmetro para o proces-
so de alfabetização, pode acabar marcan-
do os que sempre foram excluídos, famílias 
para quem a linguagem escrita não tem 
um peso aparente, cujas práticas pessoal e 
profissional dela podem prescindir, como 
vimos acima. Na perspectiva de explicitar 
o sentido social da aprendizagem da língua 
escrita, a utilização da noção de letramen-
to tem levado a dicotomizar forma & sen-
tido, técnica & conhecimento, individual & 
social, fonema & linguagem, entre outros 
elementos. Uma forte evidência deste fato 
é a associação cada vez mais estreita dos 
dois termos, alfabetização e letramento, 
em que alfabetização encampa o primeiro 

elemento de cada dupla elencada e letra-
mento, o segundo. (GOULART, 2014, p. 40)

Reforçando a ideias de que o letra-
mento vai além do ler e escrever, Diogo 
e Gorette (2011) pontuam que este tem 
uma função social que diferente da al-
fabetização que é encarregada da prepa-
ração do indivíduo para a leitura e escri-
ta, prima pelo desenvolvimento deste 
leitura e escrita enquanto prática co-
municativa e informativa interpessoal.

A ótica errônea do que vem a ser o le-
tramento, tem causado impacto e conse-
quências negativas no âmbito escolar. Dio-
go e Gorette (2011) afirmam que tem sido 
vistas práticas pedagógicas em que o pro-
cesso de letramento sobrepõe o processo 
de alfabetização dentro das salas de aula. 
A interpretação não bem definida do que 
vem a ser o letramento para grande parte 
dos educadores tem gerado um conflito 
entre alfabetização e letramento, pondo 
que quando ocorre um não pode ocorrer o 
outro em relação as práticas pedagógicas.

Sendo assim, Pereira et al (2016) enfati-
za que:

Para uma pessoa se tornar letrada, ela 
precisa ter experiências culturais com 
práticas de leitura e escrita, práticas es-
tas que são adquiridas antes da educação 
formal. Porque se uma convive em am-
biente letrado, com pessoas que leem, 
que tem contato com revistas, jornais, 
gibis, qualquer coisa que a leve a pen-
sar em leitura, certamente ela se mo-
tivará para ler e escrever, começando 
desde cedo a poder refletir sobre as car-
acterísticas dos diferentes textos os quais 
tem acesso. (PEREIRA et al, 2016, p. 5)

O letramento, de acordo com Gou-
lart (2014), deve possibilitar ao indivíduo 
a aquisição da liberdade e autonomia, 
que favorece a sua inserção e integração 
com o mundo social, trazendo a liber-
dade de criação e reinvenção de gêneros 
e linguagens sociais. O autor aprofunda 
esta teoria, afirmando que a apropriação 
compreensiva e reflexiva da importân-
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cia da linguagem escrita, favorece a 
criação de novos padrões de escrita, 
pois o indivíduo que detém este conhe-
cimento sente-se seguro para articular 
com as regras especificas desta escrita.

ALFABETIZAR LETRANDO

As preocupações excessivas dos educa-
dores em didatizar e mensurar o processo 
de alfabetização está atrelado, segundo 
Goulart (2014), ao tecnicismo educacio-
nal, em que se supervaloriza os elemen-
tos técnicos do ensino. A continuidade 
de práticas pedagógicas que envolvem 
esta visão, acaba por sufocar elementos 
sociais e culturais. Aparecem da ótica da 
necessidade de metodizar o ensino, na 
vertente de gerações de instruções ger-
ar instruções unidirecionais, baseando-se 
um único modo de fazer, operar, o que 
empobrece as possibilidades de apren-
dizagem e vivencias dos educandos.

Neste contexto, Martins e Spech-
ela (2012) ressaltam, ainda, que:

A falta de compromisso por parte do 
professor, em vez de estimular, pode na 
verdade, desestimular as curiosidades e a 
disposição das crianças. É importante tam-
bém que os professores tenham consciên-
cia ao escolher o método de alfabetização, 
optando por um que faça sentido para a 
criança, mostrando a importância do ato 
de ler e escrever e que esteja dentro da 
realidade de seus alunos, sendo então de 
grande importância o papel do alfabetiza-
dor. (MARTINS; SPECHELA, 2012, p. 7)

Conforme Pereira et al (2016), era e 
ainda é comum encontrar educadores 
que ensinam o educando a codificar e de-
codificar, com metodologias pré-estabe-
lecidas para o processo de alfabetização. 
Somente após este período que ofertam 
atividades que o educando passa a ter 
acesso a leitura e escrita de textos. Porém, 
na atualidade esta prática não atende mais 
as necessidades dos educandos contem-
porâneos, já que o processo de alfabet-
ização tem maior significação para os ed-
ucados quando o letramento se encontra 
inserido neste processo de ensino-apren-
dizagem. Assim, o educador deve traz-
er práticas pedagógicas que favoreçam 
a construção de um conhecimento com 
significação da importância da utilização 
de variados tipos de materiais escritos, 
com exercícios reflexivos, propiciando a 
aquisição de uma competência de escrita.

Com esta visão, é possível perceber 
que o letramento não antecede a alfabet-
ização, mas que ambos devem ser desen-
volvidos em harmonia e simultaneidade.

Neste contexto, Pereira et al (2016) res-
salta a importância do educador, afirman-
do que:

O professor deve estimular o desen-
volvimento das habilidades dos alunos de 
reflexão sobre as relações entre partes 
faladas e partes escritas no interior das 
palavras. Esta ação pode ocorre dentro da 
escola e devem facilitar a compreensão 
por parte dos alunos, que todos vivenciem 
suas ações sociais para facilitar o acesso 
à leitura e a escrita é um direito de ci-
dadania e uma função do sistema escolar. 
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É importante que no dia a dia, em 
sala de aula nós professores nos aten-
tamos para o uso frequente de leitu-
ras, para que os alunos tenham conta-
to com palavras diferentes e escritas 
parecidas. Isso ajudará o aluno a refletir 
sobre as mesmas, montando-as e des-
montando-as. (PEREIRA et al, 2016, p. 9)

Outro ponto importante que o educa-
dor deve se atentar, segundo Pereira et al 
(2016), é que o educando chega a escola 
com experiencias próprias sobre a leitu-
ra do mundo. Quando este educando se 
encontra envolto em um ambiente com 
diversidade de textos escritos, o qual per-
mite que ele tenha contato com este letra-
mento, isso favorecerá a sua aprendizagem 
alfabética. Com isso, é perceptível que os 
dois processos não são o mesmo, enquan-
to entende-se por pessoa alfabetizada, 
aquela que domina o código da escrita e 
tem capacidade para a leitura, a pessoa 
letrada é aquela que compreende esta 
leitura e escrita enquanto função social.

Somente com o acesso e interação com 
meios escritos que os educandos passam 
a construir hipóteses que vão progred-
indo até se consolidarem. Estes pontos 
são referenciais fundamentais para o ed-
ucador que, de acordo com Pereira et al 
(2016), deve ser o eixo norteador para 
seus educandos para que ocorram re-
flexões metalinguísticas, que partam 
da análise destes textos reais aos quais 
tem contato dentro do ambiente escolar

Freire (1996, apud DIOGO; GORETTE, 
2011) afirma que o educador é peça fun-
damental no processo de aprendizagem 
dos educandos, possibilitando a estes que 
aprendam a ter uma visão crítica dos con-
teúdos que lhe são expostos. Isso é apli-
cado a qualquer aprendizagem, inclusive 
ao processo de alfabetização, em que os 
educandos devem encontrar significação 
e importância para a linguagem escrita.

LETRAMENTO E ALFABETIZXAÇÃO

Refletindo sobre a importância do 
desenvolvimento de um trabalho que en-
volva alfabetização e letramento, Pereira 
et al (2016) colocam que os dois proces-
sos, embora diferentes, não devem ser 
separados. Ambos se complementam, o 
que leva a visão de que o educador deve 
preparar práticas pedagógicas em que os 
educandos aprendiam a codificar e de-
codificar simbolicamente e construir seus 
textos, assim como entendam o que ali 
está escrito, demonstrando capacidades 
em compreender a mensagem do texto

Em complemento, os autores enfatizam 
que alfabetização e letramento possuem 
uma interrelação com dependência um do 
outro. Embora distintas são indissociáveis, 
não é possível alfabetizar um indivíduo 
sem que haja o letramento. Dessa forma 
uma prática pedagógica e ideal para a aqui-
sição das habilidades inerentes a leitura e 
a escrita se dá mediante a ação dos edu-
cadores que ofertam atividades em que os 
educandos possam passar pelos dois pro-
cessos em conjunto de forma simultânea.

Porém, a valorização excessiva do letra-
mento tem causado impactos na alfabet-
ização como citado por Pereira et al (2016):

Depois que o conceito de letramento 
começou a se expandir, a alfabetização 
foi reduzida simplesmente a decodifi-
cação, ao simples ensinar a ler e escre-
ver. Mas sabemos o quanto é impor-
tante ensinar a ler e escrever, porque 
o sistema alfabético é necessário para 
o indivíduo entrar no mundo da leitu-
ra e da escrita. Temos que valorizar a al-
fabetização relacionando a mesma com 
o letramento. (PEREIRA et al, 2016, p. 6)
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Nesta visão, Goulart (2014) coloca que as 
discussões que envolvem continuamente 
a relação existente entre alfabetização e 
letramento trazem a problematização da 
perda da especificidade da alfabetização. 
Porém, estas discussões serviram para 
repensar a alfabetização enquanto ação 
exclusiva da decodificação simbólica e da 
utilização das regras ortográficas, possi-
bilitando a “reinvenção” da alfabetização.

Neste contexto, Diogo e Gorette (2011) 
evidenciam que:

Essa fusão dos dois processos, que 
leva à chamada “desinvenção da alfabet-
ização”, aliada à interpretação equivocada 
das novas perspectivas teóricas acarretou 
na prática a negação de qualquer ativi-
dade que visasse à aquisição do sistema 
alfabético e ortográfico, como o ensino 
das relações entre letras e sons, o desen-
volvimento da consciência fonológica e o 
reconhecimento das partes menores das 
palavras, como as sílabas, pois eram vistos 
como tradicionais. Passou-se a acreditar 
que o aluno aprenderia o sistema simples-
mente pelo contato com a cultura letrada, 
como se ele pudesse aprender sozinho o 
código, sem ensino explícito e sistemáti-
co. (DIOGO; GORETTE, 2011, p. 12195)

Em complemento, Diogo e Gorette 
(2011) refletem que o resgate ao signifi-
cado verdadeiro da alfabetização está em 
processo e deve se pautar na delineação 
correta da concepção de letramento, fa-
zendo com que os processos não sejam 
confundidos e nem fundidos, ocorren-
do de maneira correlacionada. Mediante 
práticas pedagógicas que propiciem a in-
tegração entre os dois processos, sem 
que cada um perca a sua especificidade, 
por meio da articulação entre conteú-
do e prática, o educador conseguira a al-
mejada formação dos seus educandos.

Neste contexto, Pereira et al  (2016) afir-
mam que o educador deve desenvolver um 
trabalho de “alfabetizar letrando”, deven-
do compreender que a alfabetização não 
é um processo simplista e que este tem 
início antes mesmos dos anos escolares, 
pois uma criança encontra-se no processo 
de letramento desde os primeiros conta-
tos com o mundo letrado. Porém, deve ser 
evidenciado a seus educandos a importân-
cia desta alfabetização, pois um indivíduo 
somente com o letramento não se insere 
efetivamente em uma sociedade letrada.

Em continuidade, os autores colo-
cam que “alfabetizar letrando” é uma 
prática em que o educando deve ter ex-
periencias com práticas de leitura e es-
crita e reais, pois isso possibilitará a 
aquisição das habilidades básicas para 
apropriação dos símbolos alfabéticos.

Sendo assim, o educador deve trazer 
atividades que possibilitem a participação 
ativa dos educandos na construção do seu 
conhecimento, em que possam ter aces-
so a textos de diferentes gêneros e com-
posições, enriquecidos por informações 
comunicativas que favoreçam aos educan-
dos utilizar sua reflexão crítica sobre a im-
portância social desta linguagem escrita.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise do referencial teórico abordado no desenvolvimento deste ar-
tigo, foi possível evidenciar que as práticas pedagógicas dos educadores alfabetiza-
dores no processo de alfabetização devem envolver o letramento enquanto condição 
que possibilita ao educando compreender a função social da linguagem escrita.

Sendo assim, o educador deve buscar estratégias metodológicas que possibilite alfabetizar 
letrando, ou seja, que propicie aos educandos o contato com atividades que tenham os dois 
processos ocorrendo de maneira simultânea, um em complemento do outro, pois, cada 
um com sua função, permite a formação cidadã deste educando que, em uma sociedade 
letrada como a que se encontram inseridos, conhecer e dominar a linguagem escrita em 
sua condição comunicativa é essencial para estabeleça interrelações pessoais adequadas.

Portanto a alfabetização precisa do letramento e o letramento precisa da alfabet-
ização para que o educando seja capaz de adquirir as habilidades inerentes a leitu-
ra e a escrita com propriedade, utilizando desta para comunicar com seus iguais.

ELIANE MARIA MOURÃO
Graduação em Pedagogia (Licenciatura Plena) pela Facul-
dades Integradas Teresa Martin (2007); Professora de Edu-
cação Infantil e Ensino Fundamental I na Rede Municipal de 
Ensino.
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PROFESSORES E A NECESSIDADE DE  RETROCEDER EM SUA 
FORMAÇÃO ACADÊMICA 

 
RESUMO: As experiências consolidadas na educação infantil é de suma importância para 
o desenvolvimento das crianças.Portanto ressaltamos que a ação do professor como medi-
ador de tais experiências é fundamental. O objetivo geral deste trabalho é compreender a 
conduta do corpo docente nos corredores das instituições de ensino. A escolha do tema jus-
tifica-se na necessidade de um olhar diferenciado e individual a todas crianças, baseando-se 
em um novo currículo.  O intuito desse trabalho é conscientizar os professores em relação 
ao universo infantil, identificando maneiras de amenizar problemas no relacionamento do 
professor e da criança no ambiente escolar. Um fator relevante a ser considerado é o currí-
culo, este pode se apresentar como auxiliador ou devastador do processo de  aprendizagem.

Palavras-chave: Retroceder; Infância; Currículo; Formação.
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INTRODUÇÃO 

A educação infantil brasileira vem sofrendo significativas mudanças onde no-
vas concepções vêm surgindo com finalidades pedagógica e psicológica a utili-
zando novos currículos, com a intenção de melhorar o aprendizado da criança. 

Há quem defina a psicomotricidade como uma ciência que estuda o in-
divíduo por meio de seu movimento e a interação social. O ato de movimen-
tar-se está diretamente ligado ao aspecto mental. É preciso estar em mov-
imento para crescer, pensar junto é criar valor para a sociedade.Sinônimo 
de Mover- movimentar, mexer, acionar, mobilizar, andar, caminhar, estimu-
lar, reagir, comover, sensibilizar, mexer, agitar, ação de mudar alguma coisa. 

O objetivo desse artigo é entender as necessidades das crianças, visando 
o desenvolvimento pleno de suas habilidades, através de experiências que 
consolida todos os eixos para educação infantil(Arte, Arte Visual, Matemáti-
ca, Natureza e Sociedade, Música, Linguagem oral e escrita), garantin-
do qualidade e promovendo o respeito às pessoas e ao meio ambiente.

Onde ação tenha como foco os 5 P do desenvolvimento sustentável :Pla-
neta , Pessoas, Parcerias, Prosperidade e Paz. 
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PROFESSORES E A NECESSIDADE 
DE RETROCEDER EM SUA  
FORMAÇÃO ACADÊMICA
 

 A educação brasileira ao longo de 
décadas sofreu grandes modificações 
em especial a educação infantil refer-
ente à crianças de 0 a 3 anos. Criou-se 
um universo em torno do ambiente 
escolar, marcado por inovações e 
adaptações, que fizeram surgir novos 
parâmetros dentro do currículo es-
colar, o qual inseriu novos conceitos, 
onde o Assistencialismo (cuidar) 
passou agregar também o ensinar. 

Em virtude dessas mudanças, 
nesses tempos de incertezas par-
adigmáticas e crise de projetos 
político-sociais, buscar fatos revela-
dores é nosso objetivo. Contudo a 
proposta aqui é abordar as questões 
referentes ao desenvolvimento da 
criança, no qual a conduta dos pro-
fessores é determinante para pos-
sibilitar experiências significativas. 
Essa é uma questão primordial, cujo 
esforços serão dirigidos no senti-
do de identificarmos as mudanças 
curriculares na educação infantil.

Nos anos 80, os problemas refer-
entes à educação pré-escolar são: 
ausência de uma política global e 
integrada; a falta de coordenação 
entre programas educacionais e de 
saúde; predominância do enfoque 
preparatório para o primeiro grau; 
insuficiência de docente qualifica-
do, escassez de programas inovador-
es e falta da participação familiar e 
da sociedade.  Através de congres-
sos, da ANPED e da Constituição de 

88, a educação pré-escolar é vista 
como necessária e de direito de to-
dos, além de ser dever do Estado e 
deverá ser integrada ao sistema de 
ensino (tanto creches como escolas).

A partir daí, tanto a creche quanto a 
pré-escola são incluídas na política ed-
ucacional, seguindo uma concepção 
pedagógica, complementando a ação 
familiar, e não mais assistencialista, 
passando a ser um dever do Estado 
e direito da criança. Esta perspec-
tiva pedagógica vê a criança como 
um ser social, histórico, pertencen-
te a uma determinada classe social e 
cultural. Ela desmascara a educação 
compensatória, que delega à esco-
la a responsabilidade de resolver os 
problemas da miséria. Porém, essa 
descentralização e municipalização 
do ensino trazem outras dificuldades, 
como a dependência financeira dos 
municípios com o Estado para desen-
volver a educação infantil e primária. 

O Estado nem sempre repassa o 
dinheiro necessário, deixando o en-
sino de baixa qualidade, favorecendo 
as privatizações. Com a Constituição 
de 88 tem-se a construção de um re-
gime de cooperação entre estados e 
municípios, nos serviços de saúde e 
educação de primeiro grau. Há a re-
afirmação da gratuidade do ensino 
público em todos os níveis, além de 
reafirmar serem a creche e a pré-es-
cola um direito da criança de zero 
a seis anos, a ser garantido como 
parte do sistema de ensino básico. 
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Neste período, o país passa por 
um período muito difícil, pois au-
mentam-se as demandas sociais 
e diminuem-se os gastos públicos 
e privados com o social. O objeti-
vo dessa redução é o encaminham-
ento de dinheiro público para pro-
gramas e público-alvo específico. 

Com a criação do Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente, lei 8069/90, 
os municípios são responsáveis pela 
infância e adolescência. Criando as 
diretrizes municipais de atendimen-
to aos direitos da criança e do ado-
lescente e do Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente, criando o Fundo Municipal 
dos Direitos da Criança e do Adoles-
cente e o Conselho Tutelar dos Di-
reitos da Criança e do Adolescente. 

Nos anos 90, o Estado brasileiro 
vê na privatização das empresas es-
tatais o caminho para resolver seu 
problema de déficit público, não 
tentando resolver com um projeto 
mais amplo de ampliação industri-
al. Com essa situação, na educação 
tem-se aumentado a instituição de 
programas de tipo compensatório, 
dirigido para as classes carentes. 
Esse programa requer implemen-
tação do sistema de parceria com 
outras instituições, já que o Estado 
está se retirando de suas funções. 

Concluindo, a educação infantil 
é muito nova, sendo aplicada real-
mente no Brasil a partir dos anos 
30, quando surge a necessidade 
de formar mão-de-obra qualifica-
da para a industrialização do país. 
E a educação infantil pública é mui-
to ineficiente devido à politicagem 
existente no governo brasileiro.

Entretanto a década de 90 assistiu 
a alguns novos marcos. Em especial 
a promulgação do Estatuto da Cri-
ança e do Adolescente em 1990, 
nesse período, a Coordenadoria da 
Educação Infantil (COEDI) do MEC 
desenvolveu, por meio da promoção 
de encontros, pesquisas e publi-
cações, importante papel de articu-
lação de uma política nacional que 
garantisse os direitos da população 
até 6 anos a uma educação de qual-
idade em creches e pré-escolas.

Esses fatos prepararam o ambi-
ente para a aprovação da nova LDB, 
Lei 9394|96, que estabelece a edu-
cação básica, conquista histórica que 
tira as crianças pequenas de seu con-
finamento. Amplia o conceito de ed-
ucação básica, que passa a abranger 
a educação infantil, o ensino funda-
mental e o ensino médio. Aumenta 
as responsabilidades das unidades 
escolares (aí incluindo creches e 
pré-escolas) e determina que os siste-
mas de ensino garantam graus pro-
gressivos de autonomia pedagógica.
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DO CUIDAR PARA O EDUCAR

Como explicita Boaventura:
O grande desafio é saber se os Esta-
dos e os municípios estão interessa-
dos em financiar uma escola que não 
está a serviço deles mas que está ao 
serviço do futuro. Aqueles que ne-
les trabalham também tem que se 
sentir menos como funcionários do 
presente e muito mais como fun-
cionários do futuro, se é que a pala-
vra funcionário, se pode aplicar ad-
equadamente ao futuro, penso bem 
que não. (BOAVENTURA, 1999,P.48)

A grande questão é cortar o víncu-
lo que se estende desde os primór-
dios da criação, que trata a educação 
infantil, referindo as creches como 
um depósito de crianças, onde o as-
sistencialismo (cuidar) está presente 
nas constantes relações dentro do 
ambiente escolar. Fica evidente 
que as crianças bem pequenas ne-
cessitam de um modo muito espe-
cífico de organização do trabalho 
pedagógico e do ambiente físico. 

O modo de viver, de conhecer e de 
construir o mundo estão relaciona-
dos ao meio que se relacionam. No 
período de 0 a 3 anos é a etapa da 
primeira infância período denomina-
do pelos instintos e reflexos e que se 
estendem pela apropriação da de-
scoberta do ambiente geral e pelo 
início da atividade simbólica, aper-
feiçoam as experiências que já ex-
istem e adquirem novas estratégias. 

Portanto, ao agir sobre o mundo, as 
crianças desenvolvem-se e constro-
em aprendizagens. Segundo Wallon, 
o conceito de meio e suas implicações 
no desenvolvimento infantil são fun-
damentais, deve adaptar-se ao meio, 
no qual todas as trocas são produzidas 
são a chave para as demais, para tal 
os educadores de crianças pequenas 
precisam ser instrumentalizados para 
compreender a potencialidade de 
seus pequenos alunos e com ela po-
derem intervir adequadamente. Em 
conformidade com Dewey (1959):

Temos, entretanto, suficientes di-
vergências fundamentais: primeiro o 
mundo pequeno e pessoal da criança 
contra o mundo impessoal da esco-
la, infinitamente extenso, no espaço 
e no tempo; segundo, a unidade da 
vida da criança, toda afeição, contra 
as especializações e divisões do pro-
grama; terceiro a classificação lógica 
de acordo com um princípio abstrato, 
contra os laços práticos e emocionais 
da vida infantil (DEWEY, 1959, P.53).

O discurso e as prioridades se di-
vergem na aplicação de um projeto, 
de uma metodologia ou da aplicação 
de uma simples atividade. Somente 
o mundo impessoal da escola, muitas 
vezes ditam regras que vão ao des-
encontro do mundo pessoal das cri-
anças. De acordo com Dewey “pro-
jetar e realizar é viver em liberdade” 
e levantava como princípios funda-
mentais para a elaboração de pro-
jetos na escola. Projetos estes que 
devam contemplar todos as espec-
ificidades da aprendizagem signifi-
cativa em torno do ambiente escolar.
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SINALIZADO POR DEWEP ( 1959):

A existência humana envolve im-
pulsos dispersos para um projeto 
crescente unificado ou integrado, ou 
melhor, para uma série de projetos 
coordenados ou ligados entre si por 
interesses, aspirações e ideais de sig-
nificados permanentes. Preparar para 
a vida será pôr a criança em condições 
de projetos, de procurar meios de 
realização para seus próprios em-
preendimentos e de realizá-los verifi-
cando o valor de concepções que es-
teja utilizando (DEWEP, 1959, P.53). 

As diversas mudanças ocorridas 
nos últimos 50 anos na educação 
brasileira levam-nos a observar 
grandes transformações nos mo-
dos como as crianças vivem as suas 
infâncias, sendo estas entendidas 
como construções socioculturais 
que diferem profundamente a par-
tir do modo como lhes são expostos, 
à uma infinidade de informações.

Em conformidade com Malagus-
si (1999, p. 59) “Toda a criança é 
um artista ao seu modo. Precisa-
mos oferecer um “ monte de pos-
sibilidades... muitos materiais, 
muitas linguagens... pois possuir 
muitas linguagens significa ter mui-
tas possibilidades para exprimir-se”. 

Existem muitas interrogações nos 
percursos que as crianças fazem em 
busca da aquisição do desenvolvi-
mento da aprendizagem concreta e 

significativa que aguçam sua curio-
sidade, e que possam de diferentes 
formas demonstrar tal aprendiza-
do, isto pode ser através do de-
senho, da expressão corporal , do 
contato com diferentes espaços.

Muitos dos conteúdos trabalha-
dos nas escolas de educação in-
fantil, seguem uma tradição, aquilo 
que vem sendo definido como de 
interesse de crianças de 0 a 6 anos. 
São afirmativas que generalizam as 
preferências de todas as crianças, o 
qual lhes são expostas uma condu-
ta e uma rotina a ser seguida. Ex-
emplo, todas as crianças nessa faixa 
etária, gostam de plantas e animais, 
então se trabalham somente isto. 

E muitas vezes, pode acontecer 
de um projeto aplicado não ser bem 
sucedido, pois não desperta o inter-
esse das crianças. Estudos anteriores 
servem como parâmetros para nos 
respaldar, entretanto não pode ser 
considerado como verdade absoluta, 
pois nem todas as crianças do mun-
do se interessa por plantas e animais, 
sendo assim, existem um amplitude 
aos pensamentos relacionados a elas. 

De fato há por parte delas, uma 
curiosidade em entender o mundo a 
sua volta, criam hipóteses, suas imag-
inações vão muito além de nossas 
expectativas e de suas vivências con-
textualizada no tempo e no espaço.
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Um grave problema que afeta a 
educação infantil é o do calendário 
de festividade, onde alguns meses 
do ano, ficam expostos à comem-
orações que muitas vezes, não 
tem o menor significado. Na pás-
coa pintar o rosto igual ao coel-
hinho, no dia do índio também. 

E ainda tem a festa da primavera, 
porventura o verão, o outono e o in-
verno não merece tal comemoração. 
São estes tipos irrelevantes de acon-
tecimentos que em nada enriquece a 
aprendizagem da criança, não quere-
mos desprezar as tradições culturais, 
cívicas ou religiosas, isto é favorável. 

A grande problemática é que essas 
comemorações traduzam a veraci-
dade cultural, dando ênfase a expor 
a historicidade das comemorações .

Diante desse novo contexto, 
se faz necessário um retrocesso 
por parte dos professores na sua 
formação acadêmica, conceitos 
que antes eram utilizados como 
parâmetros para planejar a roti-
na diária dentro do ambiente es-
colar, sofreram grandes mudanças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Devemos considerar que principal problema que dificulta os esforços para 
sanar as dificuldades de aprendizagem referente à alfabetização é o de re-
construir os contextos de leitura e escrita: como, quando, onde, por quê 
e para quem e como deve ser o procedimento para lidar com a alfabet-
ização respeitando a regionalidade e amenizando o choque que acontece 
quando a criança, tem que praticamente apagar muitas vezes o que ante-
riormente conhecida como verdade absoluta, que é sua língua materna.

É assim impossível formular um único conceito de alfabetismo ad-
equado a qualquer pessoa, em qualquer lugar, em qualquer momen-
to, em qualquer contexto cultural ou político, pois estudos históri-
cos documentam as mudanças de alfabetização ao longo do tempo.

As diferenças estruturais entre o dialeto padrão e os dialetos não –pa-
drão têm sido intensamente apontadas como causa do fracasso esco-
lar das crianças pertencentes às camadas populares, falantes daque-
les dialetos não-padrão. Certamente não se pode negar essa explicação, 
que já tem sido comprovada empiricamente. Entretanto, na linha de ra-
ciocínio que se vem desenvolvendo nessa exposição, devem ser consid-
eradas, além das diferenças de forma, também as diferenças de função.

A linguagem da escola é a linguagem das classes favorecidas: as funções que 
predominam no uso que se faz da língua na escola são aquelas que também pre-
dominam no uso da língua por essas classes. A criança pertencente às camadas 
populares traz para a escola uma linguagem em que predominam outras funções 
e as diferenças afloram e a alfabetização destes por muitas vezes se torna difícil.

A insistência e a persistência da escola em levar os alunos a usar a escri-
ta com as funções que privilegia, insistência e persistência que têm, como 
principal instrumento, as condições de produção da escrita na escola e a 
avaliação dessa escrita, são, na verdade, um processo de aprendizagem de-
saprender das funções da escrita: enquanto aprende a usar a escrita com as 
funções que a escola atribui a ela, e que a transformam em uma interlocução 
artificial, a criança desaprende a escrita como situação de interlocução real.
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Essa aprendizagem| desaprender tem início nos primeiros momen-
tos do processo de alfabetização. Ou antes, na verdade, começa 
quando a criança, ao chegar à escola cheia de expectativas e dese-
jo de aprender a ler e a escrever, encontra o chamado “período prepa-
ratório”, e é obrigada a cobrir linhas sinuosas, ligar o patinho da es-
querda ao patinho da direita etc. E agrava-se quando a criança recebe, 
finalmente os livros com textos que fogem da sua realidade em que vivem.

Portanto aprendizagem durante a alfabetização possuem mui-
tas contradições que ainda vão levar tempo para ser resolvida. Isso 
talvez nunca conseguiremos resolver em sua totalidade, pois necessi-
ta de atitudes por parte do governo brasileiro em aplicar mais recur-
sos na formação de profissionais e também a sociedade tem que sair da 
zona de conforte e exigir uma educação de qualidade, para que no fu-
turo possa formar filhos bens estruturados para transformar o mundo.
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A INCLUSÃO DA CRIANÇA AUTISTA NA ESCOLA REGULAR: 
PRÁTICAS A REPENSAR 

RESUMO: O presente trabalho trata sobre o direito de a criança autista ser incluída na 
escola de ensino regular, traçando uma abordagem sucinta sobre como é visto o autismo e 
os possíveis níveis de transtorno do espectro autista com os quais o professor poderá lidar 
em sala de aula, enfatizando também o pensamento da comunidade escolar (professores, 
famílias e comunidade) sobre a necessidade de repensar a inclusão destas crianças e  refletir 
sobre seu papel e função social, considerando a concepção do que é a inclusão e revisan-
do as práticas do professor e da escola com relação ao processo de ensino-aprendizagem, 
procurando torná-lo verdadeiramente inclusivo, para que a criança autista tenha seus direit-
os de aprendizagem garantidos e desenvolva-se socialmente, sentindo-se valorizada e ver-
dadeiramente pertencente à comunidade na qual está inserida. 

 
Palavras-chave: Autismo;  Inclusão; Ensino-Aprendizagem; Práticas
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INTRODUÇÃO

Em virtude da lei nº 12.764/2012, 
que estabeleceu a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista, as cri-
anças com TEA (Transtorno do Espec-
tro Autista), por serem consideradas 
portadoras de deficiência, passaram a 
ter direito garantido ao acesso à ed-
ucação em escola regular e atendi-
mento por profissionais preparados.

Apesar de ser um grande avanço para 
este grupo, boa parte dos educadores 
não têm formação suficiente para lidar 
com crianças que possuem estas car-
acterísticas e muitas vezes não contam 
com o apoio de alguém para acompan-
há-las, nem tem à sua disposição mate-
riais e ambientes apropriados para que 
as crianças sejam bem atendidas e ten-
ham a garantia de acesso a um sistema 
educacional verdadeiramente inclusivo.

Considerando esta realidade, o pre-
sente artigo tem como objetivo tratar da 
inclusão dos alunos com TEA na sala de 
aula regular, focando especificamente 
em como se dá a inclusão dos mesmos 
e quais possíveis mudanças nas práticas 
dos professores poderão ser realizadas 
para que esta vivência seja proveitosa 
ao máximo, tanto para as crianças que 
possuem o transtorno abordado, como 
para as que com elas convivem, assim 
como para os educadores, as famílias e 
comunidades em que estão inseridas.

O presente trabalho apresenta um 
panorama geral e sucinto do que é 
o autismo, a seguir aborda algumas 
características do aluno autista, sua 
presença na sala de aula e algumas 
posturas do educador frente às neces-
sidades deste aluno e encerra com  a 

comparação de algumas propostas e 
métodos de ensino, terminando com 
uma reflexão sobre a necessidade de 
mudança na prática do educador, o 
que pode influenciar positivamente 
no processo de ensino-aprendiza-
gem e na inclusão do aluno com TEA. 

A escrita deste artigo foi embasa-
da em leituras de autores diversos, 
bem como de leis que tratam so-
bre o TEA e a educação no Brasil. 

O QUE É O AUTISMO?

Não se sabe ao certo quais fatores 
podem causá-lo. Já foram considerados 
fatores como a genética, fatores ambi-
entais, relação com a afetividade en-
tre a mãe e a criança enquanto bebê, 
exposição a elementos químicos como 
metais pesados e até mesmo vaci-
nas, causas biológicas, entre outros. 

Segundo Luciana Brites (2019), o 
que pode-se afirmar com segurança 
é que os fatores genéticos predomi-
nam como desencadeadores do TEA 
(Transtorno do Espectro Autista).  

A neurociência, o aprofundamento da 
genética e o desenvolvimento de novas 
tecnologias de neuroimagem propor-
cionaram, a partir dos anos 1990, um 
aumento significativo de publicações 
descrevendo o autismo como um com-
plexo de sintomas associado a deter-
minadas patologias. Com base nestas 
perspectivas, a neuropsicologia e a 
psicologia cognitiva observaram que o 
funcionamento cerebral do autista era 
diferente e começaram a surgir expli-
cações melhores e mais lógicas para o 
tipo de comportamento do autista, com 
base em novas teorias psicológicas.
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Assim sendo, o cérebro de um autista 
se desenvolve de uma forma incomum, 
ou seja, a comunicação entre a mente 
consciente  e o restante do cérebro não 
se dá de forma completa, o que faz com 
que este tenha uma capacidade limitada 
para influenciar o que está acontecen-
do nas áreas em seu redor, ou seja, num 
cérebro autista as áreas do cérebro rel-
acionadas a aspectos como a comuni-
cação, a socialização e o processamento 
emocional, não se desenvolvem de for-
ma adequada e, por isso, o cérebro de 
um autista tem muitas dificuldades em 
processar informações sutis, que po-
dem estar presentes, por exemplo, em 
uma expressão facial ou numa variação 
de volume ou tom de voz, ou seja, no 
autista não são plenamente desen-
volvidas as conexões neurológicas rel-
acionadas com empatia, interpretação 
de linguagem não-verbal e socialização. 

Outras áreas que podem ser afeta-
das por conta desta forma diferente 
do cérebro atuar são aquelas relacio-
nadas com o processamento de infor-
mação sensorial, como a percepção de 
temperatura; e as relacionadas com o 
controle de impulsos. Se o autismo não 
for do tipo profundo há áreas que po-
dem se desenvolver além do comum.

No entanto, segundo Orrú (2016), 
apesar de todas as explicações e abor-
dagens sobre o que é o autismo, o 
que temos são hipóteses que vari-
am sobre sua origem e, por isso, é um 
transtorno que ainda está em estu-
do, por conta de sua complexidade.

 

O ALUNO, O PROFESSOR E A SALA 
DE AULA

 Ao analisarmos o contexto 
histórico-cultural da humanidade po-
demos perceber que o desenvolvimen-
to do indivíduo se dá especialmente 
por meio das interações sociais e que 
as suas funções psíquicas estão inti-
mamente vinculadas ao aprendizado.  

Segundo Filho e Lowenthal, apud 
Schmidt (2013)

“A inclusão escolar promove às cri-
anças com TEA oportunidades de con-
vivência com outras crianças da mes-
ma idade, tornando-se um espaço de 
aprendizagem e desenvolvimento so-
cial. Possibilita-se o estímulo de suas ca-
pacidades interativas, impedindo o isol-
amento contínuo.  Acredita-se que as 
habilidades sociais são passíveis de ser-
em adquiridas pelas trocas que aconte-
cem no processo de aprendizagem so-
cial. A oportunidade de interação com 
pares é a base para o desenvolvimento 
de qualquer criança.” ( FILHO & LOWEN-
THAL, apud SCHMIDT, 2013,  p. 134)

Partindo desta análise, compreen-
demos que a relação professor-aluno 
na sala de aula é de suma importân-
cia para o desenvolvimento das cri-
anças, uma vez que a forma como ele 
interage com estas, assim como as 
leva a interagir entre si e como me-
dia as situações nas quais elas são 
inseridas permite que ressignifique 
seus conhecimentos, limites, postu-
ras e também a relação com o outro. 

Na perspectiva da abordagem históri-
co-cultural, o aluno é sujeito ativo de 
seu processo de formação e desenvolvi-
mento intelectual, social e afetivo. O 
professor cumpre o papel de mediador 
desse processo [...]. Nesse processo de 
mediação, o saber do aluno, enquanto 
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sujeito ativo é muito importante na for-
mação de seu conhecimento. O ensino 
é compreendido como uma intervenção 
repleta de intencionalidade, inferindo 
nos processos intelectuais, sociais e 
afetivos do aluno, visando à construção 
do conhecimento (ORRÚ, 2010, p. 09, 
apud BENINI & CASTANHA, 2016.)

Com base nestes pressupostos, en-
tendemos que todos os alunos, apre-
sentam suas especificidades e pecu-
liaridades e têm o direito de serem 
compreendidos como tal e também 
de terem uma educação integral  “en-
tendida como aquela que promove o 
desenvolvimento dos estudantes em 
todas as suas dimensões (intelectual, 
física, social, emocional e cultural) e a 
sua formação como sujeitos de direito 
e deveres.” ( SME / COPED, 2017.)

Portanto, cabe ao professor ter um 
olhar atento à essas especificidades e 
oferecer aos alunos a possibilidade de 
aprenderem, garantindo seus direitos e 
também demonstrando respeito às dif-
erenças. Ao focarmos no aluno autista, 
atribuímos um valor ainda maior a esta 
mediação do professor, uma vez que 
ao fazê-lo ele não estará facilitando a 
aprendizagem do aluno, mas sim, mo-
tivando-o para que aprenda, para que 
enfrente situações desafiadoras, que 
permitirão seu desenvolvimento. Sen-
do assim, a mediação do professor deve 
ser muito bem planejada, já que influ-
encia significativamente a formação da 
criança autista (CUNHA 2016, p. 62, 
apud BENINI & CASTANHA, 2016 ).  

  

Além da mediação, a observação dos 
alunos também é de suma importância, 
porque muitas vezes há na sala crianças 
que possuem autismo e, por não terem 
sido diagnosticadas, são consideradas 
indisciplinadas, desorganizadas, desin-
teressadas, entre outras características. 

Como os casos mais leves de autis-
mo (Síndrome de Asperger) podem 
passar despercebidos ou serem diag-
nosticados como outro transtorno ou 
síndrome, ou até mesmo como birra 
ou mimo, o olhar atento do professor 
contribui para que um  diagnóstico 
seja feito, e assim, a criança terá mais 
chances de ser encaminhada a um es-
pecialista e avaliada corretamente. 

Orrú (2016) ressalta que só será 
possível ao professor perceber es-
sas características se se propuser 
conhecer seu aprendiz, observando 
o que ele diz, inclusive por meio de 
seu silêncio ou outras maneiras inco-
muns que utilize para se expressar.  

No entanto, há de se considerar que: 

[...] não é a medicina que tem que nos 
dizer o que precisa ser feito com nosso 
aluno. Somos nós, por meio do conhec-
imento cotidiano junto a esse aprendiz 
e seus familiares que delinearemos com 
ele o percurso educacional mais adequa-
do e que contemple suas singularidades 
no processo de aprender numa perspec-
tiva inclusiva (ORRÚ, 2016, p. 150-151)

Para auxiliar neste processo, o pro-
fessor deve ter em mente que faz-se 
necessário observar o perfil de social-
ização do aluno. Perguntas do tipo: 
Como ele interage durante as ativi-
dades? Como brincar? Como se rel-
aciona com os colegas? poderão diz-
er muito sobre a criança e se ela 
apresenta ou não sinais do TEA. 

Outra possibilidade da sala de aula 
é o professor receber alunos autistas 
cujas habilidades estão além da turma. 
Isso não significa que eles tenham al-
tas habilidades. Pode ser que dominem 
apenas determinado conteúdo/assunto 
(característica do TEA). Portanto, cabe 
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ao professor observar estes alunos e 
manter contato com a família, além 
de acompanhar os pareceres médicos, 
para inseri-los no contexto da turma, 
de forma que não percam o interesse 
pelas atividades e interações propostas. 

Alguns dos meios para que o alu-
no com TEA se sinta parte do gru-
po e ao mesmo tempo seja obser-
vado pelo professor são que ele:

1. Sente o mais próximo possível do 
professor. 

2. Seja requisitado como ajudante do 
professor algumas vezes. 

3. Use agendas e calendários, listas 
de tarefas e listas de verificação. 

4. Seja ajudado para poder trabalhar 
e concentrar-se por períodos cada vez 
mais longos. 

5. Seja estimulado a trabalhar em 
grupo e a aprender a esperar a vez. 

6. Aprenda a pedir ajuda. 

7. Tenha apoio durante o recreio 
onde, por exemplo poderá dedicar-se 
a seus assuntos de interesse, pois 
caso contrário poderá vagar, dedi-
car-se a algum assunto inusitado ou 
ser alvo de brincadeiras dos colegas. 

8. Seja elogiado sempre que for 
bem sucedido. (MELLO, 2007, p. 30)

Apesar destas observações, sabemos 
que por ser um espectro, o autismo 
varia em níveis, o que significa que as 
crianças além de terem autismos dif-
erentes também aprendem de formas 
diferentes, e não existe uma única re-
sposta ou método para que o profes-
sor trabalhe com elas em sala de aula. 

Segundo Riesgo (in Schmidt, 2013, 
p. 58), pelo fato de a maioria das in-
formações necessitam ser traduzidas 
em grafema e fonema, ensinar para as 
crianças com autismo que não adquiri-
ram a linguagem falada e/ou escrita 
é um dos maiores desafios do educa-
dor. No entanto, ainda segundo o au-
tor, se o professor identificar o foco de 
interesse de cada criança, isso pode se 
transformar em um canal de comuni-
cação entre ambos, possibilitando que 
a criança aprenda com maior facilidade. 
Há também de se ter em mente que a 
avaliação da criança com autismo ne-
cessita ser feita por meio de compara-
ções com ela própria, ou seja, avaliar 
seus avanços com relação às dificul-
dades apresentadas anteriormente. Ao 
mesmo tempo, o professor precisa ser 
sensível o suficiente para dar valor a 
cada progresso alcançado no decorrer 
do processo de ensino-aprendizagem. 

Podemos entender, então, que existe 
a possibilidade de uma criança com TEA 
fazer parte do dia-a-dia da sala de aula, 
mas para isso, é necessário que haja 
comprometimento do professor, da cri-
ança, da escola e também da família. 

POSSÍVEIS PRÁTICAS PARA UM 
TRABALHO INCLUSIVO

Apesar de ter sido observado que o es-
pectro de sintomatologia e característi-
cas das pessoas com TEA é muito amplo 
e diverso, tornando-se impossível esta-
belecer formas únicas de incluir as cri-
anças autistas, colocaremos neste tra-
balho algumas estratégias poderão ser 
observadas na prática da sala de aula.

Primeiramente, um fato a ser de-
stacado é que a inclusão (das mais di-
versas deficiências) apesar de tornar o 
processo de ensino-aprendizagem mais 
desafiador permite também que ele se 
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torne rico e diversificado. Ter esta visão 
possibilita ao educador saber que seu 
trabalho beneficiará não apenas a cri-
ança especial, mas todas as que com 
ela convivem e também a comuni-
dade em que este grupo está inserido. 

Para que haja sucesso no desen-
volvimento do trabalho e a qualidade 
no processo de ensino-aprendizagem 
se torne mais real, ao traçar os pla-
nos de aprendizagem para as crianças 
autistas, a escola deve ter como base 
sua realidade e a realidade do aluno. 

Assim, considerando as crianças 
pequenas, que fazem parte da edu-
cação infantil (0 aos 5 anos), os es-
tímulos a serem oferecidos a elas de-
vem envolver, segundo o MEC (2003) 
o jogo ou atividade que seja dirigida. 
Este tipo de atividades permite que a 
criança autista seja instruída quanto a 
comportamentos e atitudes que não 
adquirirá sozinha, se relacione mel-
hor com o professor e com os colegas 
e evita que a criança se isole ou ad-
ote posturas repetitivas ou destruti-
vas com os brinquedos, por exemplo. 

O professor deve levar em conta 
também que a sala de aula necessita 
ter apenas estímulos que sejam signif-
icativos para as crianças, pois se assim 
não for, podem confundir as crianças 
autistas e até levá-las a se irritar. As-
sim sendo, o ambiente da sala de aula 
necessita ser organizado e possuir, se 
necessário, sistemas de comunicação, 
como quadro de rotina, para que a 
criança se sinta segura do que está 
fazendo e do que virá a seguir, o que 
pode auxiliar a diminuir sua ansiedade. 

Ao desenvolver atividades físicas 
o professor também deve estar aten-
to se suas comandas são claras, se 
há organização no espaço da brin-
cadeira e sinais que mostram às cri-
anças autistas os limites de onde po-
dem estar ou onde devem chegar.

Partindo para além da educação in-
fantil, sabemos que uma das maiores 
dificuldades das crianças autistas é 
com relação à comunicação. Sen-
do assim, a escola pode utilizar re-
cursos para auxiliá-las neste quesito. 

Nunes (apud SCHMIDT, 2013, p.152) 
sugere o uso de “cartões avulsos, aventais 
temáticos, pranchas de comunicação, 
fichários, sistemas com acionadores 
de voz, computadores, dentre outros”. 

Segundo Nunes (apud SCHMIDT, 
2013), os recursos podem ser classifi-
cados de acordo com sua sofisticação 
tecnológica, ou seja, baixa, média ou 
alta tecnologia. Assim sendo, os de 
baixa tecnologia seriam aqueles em que 
não há a necessidade do emprego dos 
recursos elétricos, como por exemplo, 
cartazes construídos para que o alu-
no acompanhe a rotina da turma, por 
meio das imagens. Os de média tec-
nologia fazem uso de recursos elétri-
cos, porém sem utilizar computador. 
Por exemplo: acionadores de voz. Já os 
recursos de alta tecnologia, ou fazem 
uso de tecnologia computacional ou 
eletronicamente são mais complexos, 
como alguns aplicativos utilizados hoje 
em dia. Além destes, há ainda outros 
meios pelos quais podemos conseguir 
nos comunicar com  um autista que 
apresente dificuldades para falar. En-
tre eles estão: sinais manuais, siste-
mas pictográficos, sistemas com acio-
nadores de voz e sistemas híbridos. 
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Segundo a autora, os sinais manuais 
podem auxiliar as crianças por conta 
de não terem desenvolvido a fala, mas 
ainda assim conseguirem se comunicar. 
Possivelmente as crianças não formarão 
frases completas e textos, mas poderão 
ampliar seu vocabulário. Para a autora, 
há a possibilidade de a criança desen-
volver ainda mais a linguagem falada. 
Porém, um dos empecilhos é se todos 
ao redor dessa criança conseguiram 
acompanhá-la no uso destes sinais. 

Apesar desta abordagem, temos 
conhecimento que não é apenas com 
a comunicação da criança com autis-
mo que o professor se preocupa. Pelo 
fato de ter algumas estereotipias, o 
comportamento do aluno autista, em 
alguns momentos pode dificultar o 
processo de ensino-aprendizagem. 

Assim sendo, um dos métodos uti-
lizados para que o aluno com TEA con-
siga desenvolver suas habilidades é o 
TEACCH - Treatment and Education 
of Autistic and Related Communica-
tion Handicapped Children (Tratamen-
to e educação de crianças autistas e 
com problemas de comunicação cor-
relatos). Com base em uma avaliação 
denominada PEP-R (Perfil Psicoeduca-
cional Revisado) a criança é avaliada e 
determinam-se seus pontos fortes e 
de maior interesse, e suas dificuldades, 
e, a partir dessas informações mon-
ta-se um programa individualizado. 

O TEACCH se baseia na adaptação do 
ambiente para facilitar a compreensão 
da criança em relação a seu local de 
trabalho e ao que se espera dela. Por 
meio da organização do ambiente e das 
tarefas de cada aluno, o TEACCH visa o 
desenvolvimento da independência do 
aluno de forma que ele precise do pro-
fessor para o aprendizado de atividades 
novas, mas possibilitando-lhe ocupar 

grande parte de seu tempo de forma 
independente. Partindo do ponto de 
vista de uma compreensão mais apro-
fundada da criança e das ferramentas 
de que o professor dispõe para lhe dar 
apoio, cada professor pode adaptar as 
ideias gerais que lhe serão oferecidas 
ao espaço de sala de aula e aos recur-
sos disponíveis, e até mesmo as car-
acterísticas de sua própria personali-
dade, desde que, é claro, compreenda 
e respeite as características próprias de 
seus alunos (MEC, SEESP, .2003. p. 9).

Segundo Leon & Fonseca (apud 
SCHMIDT, 2013), há três pontos que são 
fundamentais no TEACCH: “a estrutura 
do ensino, a questão da participação 
da família no processo terapêutico e a 
utilização maciça do recurso visual na 
aprendizagem da criança” (LEON & FON-
SECA apud SCHMIDT, 2013, p. 182).

As autoras também ressaltam o fato 
de que uma estruturação maior do 
ambiente e do contexto no qual a cri-
ança está inserida podem atenuar e 
modificar alguns distúrbios de conduta 
das crianças e adolescentes autistas. 

Assim sendo, o uso do método TE-
ACCH no ambiente educacional focal-
iza ensinar habilidades psicopedagógi-
cas com incentivo à comunicação, à 
organização e à partilha social, que sen-
do organizado externamente, auxilia os 
indivíduos com TEA a criarem estru-
turas internas, que poderão se trans-
formar em estratégias, serem automa-
tizadas e funcionarem fora da sala de 
aula, dependendo do perfil de desen-
volvimento da pessoa autista. (LEON 
& FONSECA apud SCHMIDT, 2013). 
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Apesar de ter-se mostrado eficaz, 
sabemos que um método em que o 
atendimento necessite ser individu-
alizado dificilmente será eficaz para a 
sala de aula regular. Também há que 
se observar que boa parte do método 
se baseia em regular comportamentos, 
fugindo um pouco ao que concebe-se 
como inclusão social. Portanto, o que o 
educador pode fazer é embasar-se nas  
principais características e objetivos do 
método e procurar adequar ao máxi-
mo a sala de aula e suas propostas para 
que as crianças com autismo sintam-se 
acolhidas e incluídas no ambiente esco-
lar. Ou seja, o professor precisa analis-
ar suas práticas e perceber se a forma 
como as aplica contempla as habilidades 
e possibilidades que o aluno com autis-
mo apresenta e se, ao mesmo tempo, 
permite-lhe interagir com as crianças da 
turma e a comunidade escolar e se, até 
mesmo, extrapola o ambiente escolar. 

Para tanto, como já citado anterior-
mente, o professor necessita conhecer 
seu aluno, uma vez que só assim será 
capaz de identificar suas áreas de in-
teresse e conseguirá perceber re-
alizar com esta criança um trabalho 
que seja significativo e que possibil-
itará uma educação integral, já que

O eixo de interesse, quando explo-
rado, permitirá o conhecimento do po-
tencial e das habilidades do aprendiz 
com autismo, referendará seu ‘ponto 
ótimo’ e trará possibilidades de também 
se identificar e planejar estratégias de 
desenvolvimento de outras habilidades 
ainda não desenvolvidas sem, contudo, 
sempre frisar o que ele não sabe faz-
er, ou o que não consegue fazer, ou 
daquilo que nunca será capaz de fazer 
segundo influência cultural dos critéri-
os diagnósticos (ORRÚ, 2016, p. 169).

Isso significa que o foco de trabalho 
do professor (não apenas com os alunos 
autistas, mas com todos) deve partir do 
conhecimento que eles já possuem e se-
guir até o que eles pretendem aprender.

Aprovada recentemente, a BNCC 
define 10 competências da educação 
básica. São elas: 

1.Valorizar e utilizar os conhecimen-
tos historicamente construídos so-
bre o mundo físico, social, cultural e 
digital para entender e explicar a re-
alidade, continuar aprendendo e co-
laborar para a construção de uma so-
ciedade justa, democrática e inclusiva.

2.Exercitar a curiosidade intelectu-
al e recorrer à abordagem própria das 
ciências, incluindo a investigação, a re-
flexão, a análise crítica, a imaginação e 
a criatividade, para investigar causas, 
elaborar e testar hipóteses, formular 
e resolver problemas e criar soluções 
(inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas.

3. Valorizar e fruir as diver-
sas manifestações artísticas e cul-
turais, das locais às mundiais, e 
também participar de práticas diversi-
ficadas da produção artístico-cultural.

4. Utilizar diferentes linguagens – 
verbal (oral ou visual-motora, como 
Libras, e escrita), corporal, visual, so-
nora e digital –, bem como conhe-
cimentos das linguagens artística, 
matemática e científica, para se ex-
pressar e partilhar informações, ex-
periências, ideias e sentimentos em dif-
erentes contextos e produzir sentidos 
que levem ao entendimento mútuo.
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5. Compreender, utilizar e criar tec-
nologias digitais de informação e comu-
nicação de forma crítica, significativa, 
reflexiva e ética nas diversas práticas 
sociais (incluindo as escolares) para se 
comunicar, acessar e disseminar infor-
mações, produzir conhecimentos, re-
solver problemas e exercer protagonis-
mo e autoria na vida pessoal e coletiva.

6.Valorizar a diversidade de sa-
beres e vivências culturais e apropri-
ar-se de conhecimentos e experiên-
cias que lhe possibilitem entender as 
relações próprias do mundo do tra-
balho e fazer escolhas alinhadas ao ex-
ercício da cidadania e ao seu projeto de 
vida, com liberdade, autonomia, con-
sciência crítica e responsabilidade.

7. Argumentar com base em fatos, 
dados e informações confiáveis, para 
formular, negociar e defender ideias, 
pontos de vista e decisões comuns que 
respeitem e promovam os direitos hu-
manos, a consciência socioambiental 
e o consumo responsável em âmbito 
local, regional e global, com posicio-
namento ético em relação ao cuidado 
de si mesmo, dos outros e do planeta.

8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar 
de sua saúde física e emocional, com-
preendendo-se na diversidade hu-
mana e reconhecendo suas emoções 
e as dos outros, com autocrítica 
e capacidade para lidar com elas.

9.Exercitar a empatia, o diálogo, a 
resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo 
o respeito ao outro e aos direitos hu-
manos, com acolhimento e valorização 
da diversidade de indivíduos e de 
grupos sociais, seus saberes, identi-
dades, culturas e potencialidades, sem 
preconceitos de qualquer natureza.

10. Agir pessoal e coletivamente 
com autonomia, responsabilidade, 
flexibilidade, resiliência e determi-
nação, tomando decisões com base 
em princípios éticos, democráticos, 
inclusivos, sustentáveis e solidári-
os (BRASIL, 2018. BNCC, p. 9-10).

Se observarmos bem cada uma des-
tas competências, veremos que abran-
gem as questões tratadas até aqui e 
que é possível ao professor abrir es-
paço na sala de aula para práticas in-
clusivas e que sejam significativas 
para seus alunos, sem contudo fu-
gir do que é solicitado pelo sistema. 

Orrú (2016) descreve alguns tra-
balhos realizados com crianças autistas 
de acordo com suas áreas de interes-
se. O que há em comum em todos os 
trabalhos realizados é que as áreas de 
interesse dos aprendizes autistas são 
utilizadas como incentivo para que 
aprendam, o que significa que podem 
se expressar por meio delas, seja pela 
arte, pelo pensamento, a área de exa-
tas ou linguística, cada trabalho apre-
sentado mostra que os professores fiz-
eram uso deste interesse para que os 
aprendizes compartilhassem seu con-
hecimento com os outros, para que 
este conhecimento fosse valorizado 
por aqueles que os cercavam e para 
que os próprios aprendizes encontr-
assem significado no que dominavam. 

A autora chama atenção para o fato 
que ao fazê-lo, o professor é o mediador 
deste conhecimento e necessita partir 
destes conhecimentos para atividades 
mais complexas. Ao realizar seu plane-
jamento, o professor necessita se ques-
tionar: “’Por que este conteúdo é impor-
tante para ser aprendido?’, ‘Como é que 
meu aprendiz aprende?’, ‘O que ele traz 
consigo de conhecimento já adquirido 
e como posso fazer uso proveitoso dos 
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mesmos?’” (ORRÚ, 2016, p. 211). Isso significa que o professor necessita ter claro 
quais são seus objetivos e quais potencialidades seus alunos desenvolverão por 
meio deles. Se isto não for claro, o processo de ensino-aprendizagem não existirá. 

Por fim, apesar de diagnósticos e métodos diversos, o professor precis-
ará compreender que ao lidar com o aluno autista (e com qualquer alu-
no) por meio de uma prática não excludente, necessita inovar suas práti-
cas, fugindo ao padrão imposto de se alcançar objetivos ao mesmo tempo 
com todas as crianças o que implica conhecer, ouvir, dialogar e constru-
ir, com os alunos, estratégias que oportunizem seu crescimento e lhes per-
mitam avaliar a evolução que conseguiram obter com relação a si mesmos. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Por meio do presente trabalho podemos observar que a inclusão do aluno 

autista na sala de aula permite a possibilidade de mudança na prática dos pro-
fessores, de forma que todas as crianças e a comunidade sejam beneficiadas. 

A vivência e interação da criança autista com a neurotípica e vice-ver-
sa proporcionará a ambas a possibilidade de interagir socialmente, li-
dar com suas limitações e respeitar a diversidade existente na sociedade. 

A inclusão também permite que o professor, a escola, as famílias 
e a comunidade revejam suas concepções e suas práticas; e con-
tribui também para que haja um trabalho realizado por meio de par-
ceria, pois todos necessitam focar no desenvolvimento das crianças. 

Também permite que os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem 
ampliem seus conhecimentos sobre cognição, neurociências, e inclusive sobre 
o processo de aprendizagem (FILHO & LOWENTHAL apud SCHMIDT, 2013). 

É claro que isso só será possível se a comunidade escolar tiver consciência 
de seu papel e função social e perceber que a educação não deve estar pau-
tada apenas no ensino da área de linguística e exatas, nem no fato de to-
dos os alunos terem de aprender igualmente e ao mesmo tempo, obten-
do resultados positivos dentro de um critério estabelecido por um sistema

Há de se valorizar as diferenças, enxergar os interesses dos alunos e rev-
er práticas e objetivos para que todos os envolvidos no processo de ensi-
no-aprendizagem alcancem bons resultados. Resultados que não estarão 
embasados apenas nos fins traçados pelo sistema, mas resultados que ev-
idenciam a evolução de cada aluno (não apenas do aluno autista) no pro-
cesso e, ao mesmo tempo, a evolução do professor em suas práticas. 

Por fim, é preciso entendermos que o trabalho com os alunos autistas não deve ser 
visto como uma dificuldade por conta das diferenças que possuem, mas sim como 
um desafio e a possibilidade de proporcionar a todas as crianças e especialmente às 
crianças com autismo, valor  e respeito a suas singularidades e a possibilidade de que 
se expressem e sintam-se verdadeiramente pertencentes ao mundo que os cerca.
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PRÁTICAS INCLUSIVAS NO COTIDIANO ESCOLAR E A 
DEFICIÊNCIA VISUAL

RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica com o tema voltado à Deficiência 
Visual e o processo de Inclusão Escolar. A preocupação em garantir os direitos para o aten-
dimento da pessoa com deficiência se torna mais efetiva a partir da Constituição Federal 
(1988) quando promulga que o atendimento educacional especializado deve ser realizado 
preferencialmente na rede regular de ensino. As Diretrizes Nacionais para a Educação Es-
pecial (2001) menciona o grande desafio que é imposto à educação, ou seja, os sistemas de 
ensino devem estar organizados para dar respostas às necessidades educacionais de todos 
os estudantes com a fundamentação nos princípios que buscam a preservação da digni-
dade humana, da identidade e do exercício da cidadania. O desafio da escola é criar espaços 
inclusivos para que todos os alunos possam aprender independente de qualquer diferença, 
buscando uma escola de qualidade para todos. As ações educativas devem ser pautadas 
no objetivo de proporcionar ao aluno com necessidade educacional especial o sucesso na 
aprendizagem e o direito à igualdade de oportunidades de acesso e permanência na escola.

Palavras-chave: Deficiência Visual; Inclusão Escolar; Legislação.
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INTRODUÇÃO

A efetiva inclusão no sistema esco-
lar ocorre quando a escola é capaz de 
trabalhar com as diferenças e com a di-
versidade. Esperar que o aluno apren-
da como os demais, no mesmo ritmo e 
as mesmas coisas irão causar grandes 
desilusões ao envolvidos neste pro-
cesso, o ideal é ter em mente que cada 
aluno é diferente e consequentemente 
aprenderá de forma diferenciada.

O método de investigação que será 
utilizado nesta pesquisa é uma re-
visão bibliográfica de proposta re-
flexiva com o foco voltado a Inclusão 
Escolar e a Deficiência Visual. Nesse 
esforço de descobrir o que já foi pro-
duzido cientificamente em uma de-
terminada área do conhecimento, é 
que a pesquisa bibliográfica assume 
importância fundamental, impulsion-
ando o aprendizado, o amadurecimen-
to, os avanços e as novas descobertas 
nas diferentes áreas do conhecimento. 

A garantia de acesso ao sistema ed-
ucacional a todos os alunos, indepen-
dentemente de sua deficiência é uma 
das propostas da educação inclusiva e 
a legislação pertinente garante esta in-
clusão por meio de suas deliberações. 
A história da educação especial sem-
pre foi marcada por discriminação e re-
jeição. Os deficientes eram excluídos da 
sociedade e não havia a preocupação 
com a sua escolarização. Somente a 
partir do século XVIII os deficientes 
passam a ser integrados à sociedade e 
as preocupações com a educação de-
sta clientela passam a ser discutidas.

Ao longo dos anos foram criadas in-
stituições especializadas no atendimen-
to ao deficiente e as escolas especiais 
e/ou classes especiais funcionavam 
como um degrau para o aluno chegar 
à escola regular. A preocupação em ga-
rantir os direitos para o atendimento da 
pessoa com deficiência se torna mais 

efetiva a partir da Constituição Federal 
(1988) que promulga que o atendimen-
to educacional especializado à estas 
pessoas deve ser realizado preferen-
cialmente na rede regular de ensino.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional (1996) caracteriza a educação 
especial como modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino e quando 
necessário serão utilizados serviços de 
apoio especializado, na escola regular e 
o atendimento será realizado em class-
es especiais quando não for possível 
a integração nas classes comuns. O 
Estatuto da Criança e do Adolescente 
(1990) estabelece o conjunto de direit-
os e deveres para toda criança e adoles-
cente, portadora de deficiência ou não.

A Política Nacional de Educação de 
1994 estabelece objetivos gerais e es-
pecíficos para atender as pessoas com 
deficiência e revisa os conceitos dos 
termos que são utilizados para definir 
a educação especial. A Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional 
(1996) caracteriza a educação espe-
cial como modalidade de educação 
escolar oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino. Quando 
necessário serão utilizados serviços de 
apoio especializado, na escola regu-
lar e o atendimento será realizado em 
classes especiais quando não for pos-
sível a integração nas classes comuns.

ALGUNS ASPECTOS SOBRE A  
DEFICIÊNCIA VISUAL

Segundo Mazzotta (1996) o trata-
mento social dispensado aos defici-
entes visuais desde a antiguidade sof-
re profundas mudanças até os dias de 
hoje, é possível perceber a passagem 
de uma visão supersticiosa para uma 
visão organicista, como ocorreu a par-
tir do século XVIII, e, posteriormente, 
para uma visão de tratamento educa-
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cional, como ocorreu a partir do século 
XIX, com o avanço tecnológico na área 
médica.A cegueira é definida quando 
uma pessoa apresenta acuidade visual 
inferior ou igual a 20/200 em ambos os 
olhos ou no melhor olho e campo visual 
inferior a 20º. A pessoa cega apresen-
ta desde a ausência total da visão até a 
perda da projeção de luz e a sua apren-
dizagem será realizada utilizando os 
outros sentidos. Pessoas com cegueira 
percebem o mundo com mais facilidade 
utilizando os outros sentidos, tato, au-
dição, paladar e olfato. Por meio destes 
sentidos é que as sensações do mun-
do são percebidas e chegam até ela.

As pessoas com baixa visão possuem 
uma visão reduzida, a ponto de alter-
ar a sua capacidade e seu desempenho 
visual: baixa acuidade visual, redução 
importante do campo visual e alter-
ações corticais ou de sensibilidade a 
contrastes que interferem ou limitam 
o desempenho visual da pessoa.

A pessoa com baixa visão apresen-
ta acuidade visual inferior a 20/70 até 
20/200, em ambos os olhos ou no melhor 
olho com a correção óptica. Apresenta 
redução da acuidade visual que interfere 
ou limita seu desempenho. Sua apren-
dizagem vai se desenvolver por meios 
visuais, utilizando recursos específicos.

A pessoa com cegueira vai faz-
er uso de seus outros sentidos no 
seu dia a dia para poder desempen-
har suas funções e conviver em so-
ciedade, já a pessoa com baixa visão, 
utiliza a visão para desempenhar tais 
funções, porém necessita do auxílio 
de materiais específicos e adaptados 
de acordo com as suas necessidades.

Há duas definições para a classifi-
cação da cegueira e da baixa visão, 
a classificação médica não considera 

as características físicas e psicológi-
cas do indivíduo e a educacional con-
sidera, além destas, as características 
sociais e econômicas. Além disso, a 
classificação educacional fornece da-
dos qualitativos quanto ao desem-
penho visual e a classificação médi-
ca fornece dados quantitativos, por 
ser baseada em testes e em números.

O meio em que vive interfere di-
retamente nas concepções e nas ati-
tudes das pessoas em relação às de-
mais. Desta forma, a sociedade de um 
modo geral acaba interferindo na for-
ma como o deficiente é visto ou trat-
ado. A partir do momento em que se 
passou a se preocupar com a questão 
da escolarização para os deficientes 
as “supostas diferenças” vão diminu-
indo e a “aceitação” melhora consid-
eravelmente perante a sociedade.

A invenção do sistema Braille, em 
1825, por Louis Braille marca histori-
camente os avanços desenvolvidos 
no atendimento educacional da pes-
soa deficiente visual, a partir deste 
fato, as pessoas com deficiência visual 
passaram a ter uma escolarização espe-
cífica e preocupada com o desenvolvi-
mento, a aquisição do conhecimen-
to e a inclusão social destas pessoas.

O ato de enxergar depende de um 
conjunto anatômico e fisiologicamente 
articulado, integrado e complexo, com-
posto de função cerebral, globo ocular 
e nervo óptico. O globo ocular é for-
mado por três envoltórios, a Esclera, a 
Coroide e a Retina. A Esclera (escleróti-
ca) é a membrana mais externa, con-
hecida como o branco do olho, parte 
mais resistente do globo ocular. A cór-
nea é uma saliência formada na parte 
anterior da esclera e é ela que permite 
a entrada de luz no olho. A Coróide: 
membrana intermediária, rica em va-
sos sanguíneos. A Íris é a parte anteri-
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or responsável pela cor dos olhos, em 
seu centro está a pupila que controla 
a quantidade de luz no globo ocular.

A luz que chega ao olho passa pela 
córnea, por um líquido claro (humor 
aquoso), por uma lente gelatinosa 
(cristalino) e por líquido viscoso (hu-
mor vítreo). A Retina: parte sensível 
do olho em que é formada a imagem. 
No córtex cerebral as imagens forma-
das por meio da luz são decodificadas 
e interpretadas. As imagens excitam 
as moléculas fotossintéticas ocorren-
do reações químicas que impulsionam 
as sinapses nervosas que são conduzi-
das por meio óptico ao córtex cerebral.

As imagens e os raios de luz atraves-
sam a córnea, o humor aquoso, a pupi-
la, o cristalino e o humor vítreo. Todos 
esses meios devem estar transpar-
entes, para que a luz possa passar por 
eles e chegar à retina. Da retina, são 
encaminhadas para o cérebro, por meio 
do nervo óptico. Qualquer diminuição 
da transparência de uma destas es-
truturas a serem atravessadas pela luz 
ou responsáveis pela formação de im-
agem fora da retina podem ocasionar 
deficiência visual irreversível. A retina 
e o cérebro precisam receber estímu-
los visuais nítidos desde o nascimento.

 A constatação de qualquer alteração 
no funcionamento visual pode ser um 
fator decisivo no desenvolvimento glob-
al da criança, é preciso observar sinais 
e sintomas para que possamos prevenir 
as alterações visuais mais comuns. Al-
guns dos sintomas são: tonturas, náu-
seas e dor de cabeça; sensibilidade ex-
cessiva à luz e visão dupla e embaçada.

O aluno pode apresentar algumas 
condutas como apertar e esfregar os 
olhos, irritação, olhos vermelhos e lac-

rimejantes, pálpebras com as bordas 
avermelhadas ou inchadas, hábito de 
piscar excessivamente e franzimento 
de testa ou piscar contínuo, para fixar 
perto ou longe. O professor deve es-
tar atento a estes sinais para realizar 
os encaminhamentos necessários para 
que haja um diagnóstico precoce.

A avaliação clínica serve como fer-
ramenta norteadora da avaliação fun-
cional e psicopedagógica da visão, ela 
fornece as informações necessárias 
quanto à patologia, ao diagnóstico e 
ao prognóstico do aluno em relação à 
sua saúde. A avaliação clínica responde 
a muitas questões da área pedagógi-
ca que tem origem na sala de aula.

A avaliação psicopedagógica é uti-
lizada para a compreensão do desen-
volvimento global do aluno, procu-
rando observar e avaliar as funções 
sensório-motoras, a comunicação 
e a linguagem, as funções simbóli-
cas e cognitivas, a relação sócio afe-
tiva, a autonomia e a independência. 
Esta avaliação traz ainda uma com-
preensão das funções visuais básicas, 
viso motoras e viso perceptivas, por 
meio da avaliação funcional da visão.

A avaliação clínica é realizada pelo 
oftalmologista especializado em visão 
subnormal. A avaliação funcional da 
visão é realizada pelo pedagogo com 
especialização em deficiência visual. É 
importante que o aluno seja avaliado na 
área médica e na área psicopedagógica.

A avaliação psicopedagógica tem 
dois desafios: compreender o processo 
construtivo do aluno deficiente visu-
al e suas habilidades interativas com o 
meio que o cerca e avaliar especifica-
mente o desempenho visual do aluno 
deficiente visual. Além disso permite 
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conhecer a etapa de desenvolvimento 
em que está o aluno e desta forma é 
possível a elaboração de um programa 
educacional específico e adequa-
do aquela criança que possa atender 
as suas necessidades específicas.

Não há separação do sistema visual 
e dos outros sistemas de desenvolvi-
mento do indivíduo, desta forma, é 
possível conceber o sujeito como pes-
soa que interage na sua totalidade. Se-
gundo o Programa de Capacitação de 
Recursos Humanos do Ensino Funda-
mental elaborado pelo MEC: “a aval-
iação funcional é um processo de ob-
servação informal do comportamento 
visual da criança em relação ao nível 
da consciência visual, da qualidade 
de recepção, assimilação, integração 
e elaboração dos estímulos visuais 
em termos perceptivos e conceituais”

A estimulação visual tem como ob-
jetivos: por meio de técnicas e de re-
cursos apropriados para que a pessoa 
possa usar o máximo da visão que lhe 
resta; facilitar o desempenho da pes-
soa em seu meio familiar, social e es-
colar, por meio de estímulos da visão; 
conscientização sobre as limitações 
que a baixa visão ocasiona; desen-
volver a capacidade de discriminar, 
enfocar, fixar, manter o olhar e de in-
terpretar as imagens visuais, favore-
cendo o controle do mecanismo visual.

A criança deve ser estimulada e mo-
tivada a usar o potencial visual em to-
das as suas atividades diárias e não 
somente em momentos específicos. 
Em tese todos os objetivos são pauta-
dos em melhorar o uso da visão para 
que as pessoas com baixa visão pos-
sam usufruir da melhor forma possível 
neste sentido. Os recursos ópticos são 
específicos para cada pessoa, aten-
dendo as particularidades de cada um. 

São divididos naqueles que ampliam as 
imagens para perto (leitura de materi-
al impresso) e aqueles que ampliam as 
imagens para longe (leitura na lousa).

Os recursos ópticos para perto são 
lentes positivas de grau elevado que 
aumentam a imagem e a área focal 
é menor do que o normal. Os recur-
sos ópticos para longe utilizados são 
os sistemas telescópicos que podem 
ser monoculares (um olho) ou binoc-
ulares (dois olhos). Os recursos não 
ópticos são recursos que não utili-
zam lentes para melhorar o desem-
penho visual. São medidas de adap-
tação curricular de pequeno porte:

Iluminação adequada: para que o alu-
no consiga visualizar seu material com 
maior conforto maior eficiência visual.

Iluminação natural: evitar locais es-
curos e reflexos em alguns lugares e 
materiais.

Iluminação artificial: utilizada quan-
do a iluminação natural não é sufi-
ciente, é necessário o uso de lâm-
padas frias no teto da sala de aula 
ou luminárias próximas ao aluno.

Representações gráficas: contraste e 
ampliação da fonte: todo o material de lei-
tura e de escrita deve ser adaptado, con-
forme as necessidades visuais do aluno.

O tamanho da letra deve ser adequa-
do, o contraste deve favorecer a visu-
alização da fonte, do traço e da linha. 
Os cadernos devem ter pautas bem 
pretas e para a confecção de cartazes, 
gráficos, mapas devem ser utilizadas 
cores, como amarelo no fundo pre-
to, o azul ou o preto no fundo branco.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

608

Prancha de Plano Inclinado: 
para que o aluno tenha uma mel-
hor visualização do material.

Tiposcópio: tem a função de guiar a 
fixação visual do aluno na leitura, aju-
dando o aluno a seguir a linha na leitura.

INCLUSÃO ESCOLAR E  
DEFICIÊNCIA VISUAL

Os alunos com deficiência visual de-
vem seguir a estrutura curricular e os 
mesmos níveis de ensino dos demais 
alunos, a deficiência não traz uma lim-
itação intelectual e a aprendizagem 
deve considerar as particularidades 
da área da visão. A estrutura curricular 
do atendimento educacional ao aluno 
com deficiência visual inicia com o pro-
grama de intervenção precoce e segue 
normalmente, passando pela Educação 
Infantil e demais etapas da educação.

A educação precoce destina-se a cri-
ança com necessidades educacionais 
especiais e às consideradas de risco, ou 
seja, vulneráveis a apresentarem atraso 
no seu desenvolvimento. (...) Esse aten-
dimento visa assegurar o desenvolvi-
mento de um ambiente adequado para 
a realização das ações relativas à coesão 
familiar, como base para inclusão social, 
priorizando o papel dos pais, as atividades 
estimuladoras e as iniciativas de auto-
gestão, para que eles próprios se consti-
tuam como agentes de mudanças. (ORI-
ENTAÇÃO PEDAGÓGICA, 2006, p. 10).

  
A família é muito importante no pro-

cesso de desenvolvimento da apren-
dizagem da criança deficiente visual e 
as primeiras interações devem acon-
tecer no contexto familiar. Segundo 
Floriano (2011), é necessário que as 
crianças sejam estimuladas e propor-
cionadas as atividades lúdicas que fa-
cilitem as habilidades representativas, 
da imitação e da linguagem, as habili-
dades auditivas, táteis e olfativas. Para 
isso, é importante proporcionar à cri-

ança deficiente visual experiência de 
tocar objetos, explorar as funções dos 
objetos, construir significados e con-
ceitos e a se movimentar no espaço.

[...] ao pensarmos na inclusão das 
crianças com necessidades educati-
vas especiais estamos nos referindo à 
igualdade de ingresso, permanência e 
fruição de condições favoráveis para 
a sua aprendizagem e desenvolvimen-
to nas instituições dedicadas à primei-
ra infância porque “incluir é não deixar 
ninguém de fora da escola comum, ou 
seja, ensinar a todas as crianças indis-
tintamente”. (MANTOAN, 2003, p. 49).

Existe a preocupação em oferecer uma 
educação/cuidado que satisfaça as ne-
cessidades das crianças. Uma educação 
centrada na criança e que contribua para 
o seu desenvolvimento integral. Para in-
cluir um bebê com deficiência visual em 
creches ou berçários, é necessário que 
todos os profissionais sejam orientados 
por meio de parcerias com outras insti-
tuições e professores especializados.

O período de adaptação da criança 
com deficiência visual será maior do 
que o das demais crianças, a visão tem 
um papel fundamental nos momen-
tos de adaptação ao meio. Até os três 
anos de idade as crianças terão maior 
dificuldade em reconhecer as pessoas 
pelas vozes, cheiros e passos e para dif-
erenciá-las. O ambiente acolhedor, tran-
quilo e organizado é indispensável para 
uma boa adaptação. A adaptação da cri-
ança deve ser gradativa, de modo que a 
família possa participar deste processo 
e acompanhar a criança proporciona-
ndo maior segurança e confiança a ela.
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A criança com baixa visão também 
necessita de estímulo constante para 
que utilize, sempre que possível, a visão 
juntamente com os outros sentidos no 
desempenho das atividades diárias. Se a 
criança for estimulada adequadamente, a 
fase dos três aos seis anos será muito pro-
dutiva. Ela melhora todas as aquisições: 
do andar vacilante para a correr, subirá 
e descerá as escadas alternando os pés 
e, encorajada, quer ajudar nos cuidados 
consigo mesma. (AMORIM, 2009, p. 17).

O professor deve motivar e organizar 
formas de comunicação e interação com 
a criança, integrando-a ao grupo; planejar 
em conjunto com o professor especial-
izado, atividades significativas, lúdicas e 
funcionais que despertem o interesse da 
criança; ajudar a criança a explorar o meio 
e a brincar; evitar subestimá-la ou super 
protegê-la; ajudá-la no desenvolvimen-
to de sua independência nos momentos 
do lanche, higiene e nas brincadeiras.

A inclusão das crianças deficientes 
visuais na pré-escola consiste na opor-
tunidade de conhecer outras crianças 
de sua idade, que possuam alguma 
deficiência ou não, a criança defici-
ente visual tem a mesma necessidade 
que as demais crianças em relação à 
aprendizagem, embora vá aprender de 
maneira diferenciada, partindo de ex-
periências compartilhadas esta criança 
terá a oportunidade de enriquecer seu 
repertório e ampliar suas vivências.

A família e a escola devem trabalhar 
em conjunto e para que o efetivo pro-
cesso de inclusão ocorra é necessário 
o apoio pedagógico especializado, eq-
uipamentos e materiais específicos. 
Para isso é necessário que a escola seja 
preparada para a chegada do aluno 
com deficiência visual, além do preparo 
de todos os envolvidos neste proces-
so educacional. A garantia de recursos, 
pessoal e equipamentos por si só não 
garante a inclusão da criança, sendo in-
dispensável o envolvimento de todos.

A organização do espaço físico é 
essencial para que uma criança com 
deficiência visual desenvolva inde-
pendência e autonomia. Torna-se fun-
damental que o professor especializado, 
responsável pela inclusão da criança na 
creche e pré-escola, análise, juntam-
ente com a professora de sala, todos 
os ambientes, verificando a existência 
de barreiras físicas perigosas, obstácu-
los aéreos, posição de lixeiras, cor-
rimãos em escadas, objetos pontiagu-
dos ou perfurantes que possam causar 
acidentes no pátio, em brinquedos no 
parque ou área livre. (MEC, 2006, p. 49).

 
Segundo Coll (2004) o ingresso da cri-

ança na educação infantil é o momento 
ideal para que os educadores, em colab-
oração com os especialistas das equi-
pes de atenção precoce, estabeleçam 
as diretrizes educacionais da criança 
em termos de orientação, mobilidade e 
habilidades da vida diária. Levando em 
consideração as características desta 
criança como tipo de deficiência visual e 
histórico familiar e educacional. O obje-
tivo é conseguir um nível de autonomia 
similar ao das outras crianças da escola. 
A meta da educação na fase pré-es-
colar deve ser o desenvolvimento da 
autonomia da criança, autonomia física 
e de locomoção para que possa desen-
volver atividades de acordo com a sua 
intenção. A oportunidade da convivên-
cia em grupo, participação nos jogos e 
brincadeiras ajudará na construção da 
autonomia da criança.

O conteúdo curricular para a criança 
deficiente visual será idêntico aos de-
mais alunos, necessitando de algumas 
adaptações e ajustes. As crianças com 
cegueira ou baixa visão precisam de 
uma aprendizagem contextualizada 
e significativa. Cada escola definirá o 
trabalho pedagógico que norteará as 
organizações das atividades e seleção 
de materiais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os direitos da pessoa com deficiência, estão garantidos na legislação, além da 
previsão de disponibilização de recursos, materiais e formação de professores. 
A sociedade deve estar organizada de maneira que estas leis e regulamenta-
ções possam ser cumpridas e efetivadas no âmbito educacional. Inserir o alu-
no deficiente nas classes comuns, não garante a efetiva inclusão, é necessário 
planejamento, oportunidades, respeito às diferenças e a criação de práticas 
sociais e educacionais que contribuam com o processo de inclusão escolar.
A pessoa cega apresenta desde a ausência total da visão até a perda da pro-
jeção de luz e a sua aprendizagem será realizada utilizando os outros sen-
tidos. Pessoas com cegueira percebem o mundo com mais facilidade utili-
zando os outros sentidos, tato, audição, paladar e olfato. Por meio desses 
sentidos é que as sensações do mundo são percebidas e chegam até ela.
As pessoas com baixa visão possuem uma visão reduzida, a ponto de al-
terar a sua capacidade e seu desempenho visual: baixa acuidade visual, re-
dução importante do campo visual e alterações corticais ou de sensibili-
dade a contrastes que interferem ou limitam o desempenho visual da pessoa.
A invenção do sistema Braille marca historicamente os avanços desenvolvidos no 
atendimento educacional da pessoa deficiente visual, a partir deste fato, as pessoas 
com deficiência visual passaram a ter uma escolarização específica e preocupada com 
o desenvolvimento, a aquisição do conhecimento e a inclusão social destas pessoas.
Partindo dos elementos pesquisados os alunos com deficiência vi-
sual devem seguir a estrutura curricular e os mesmos níveis de ensi-
no dos demais alunos, a deficiência não traz uma limitação intelectu-
al e a aprendizagem deve considerar as particularidades da área da visão.
A estrutura curricular do atendimento educacional ao aluno com deficiência visu-
al inicia com o programa de intervenção precoce e segue normalmente, passando 
pela Educação Infantil e demais etapas da educação. A família é muito impor-
tante no processo de desenvolvimento da aprendizagem da criança deficiente 
visual e as primeiras interações devem acontecer no contexto familiar. A adap-
tação da criança na educação infantil deve acontecer de forma gradativa e com 
a presença da família e a escola deve oportunizar à criança meios para que ela 
desenvolva a autonomia e possa participar das atividades com as demais crianças.
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A PSICOMOTRICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo compreender a Psicomotricidade na Educação 
Infantil, relação como o movimento do corpo tanto com o mundo interno quanto subjeti-
vo, nesse sentido, neste sentido Dornelles (apud CRAIDY e KAERCHER, 2001) afirma que 
a brincadeira é algo que pertence à criança, a infância. Através do brincar, a criança ex-
perimenta, organiza-se, regula-se, constrói normas para si e para o outro. O brincar é uma 
forma de linguagem que a criança usa para compreender e interagir consigo, com o out-
ro e com o mundo. Brincando a criança ressignifica seu mundo, posto que o início da ca-
pacidade de significar não está nas palavras, mas nas brincadeiras. Enquanto brinca a cri-
ança, o jovem ou o adulto experimenta a possibilidade de reorganizar-se internamente de 
forma constante, pulsante, atuante e permanente. Por isso, incentivar as brincadeiras na 
Educação Infantil é uma tarefa indispensável ao educador, pois na atividade lúdica o que 
importa não é apenas o produto da atividade, o que dela resulta, mas a própria ação, o mo-
mento vivido, possibilitando quem vivencia momentos de fantasia e de realidade. Ressal-
ta-se a ideia de que é preciso que os Educadores (Profissionais de Educação) reconheçam o 
real significado do lúdico, estabelecendo relações entre o brincar e o aprender a aprender.

Palavras- chave: Psicomotricidade; Brincar; Educação Infantil, Educadores.
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil corresponde à 
primeira etapa da Educação Básica, e 
assim considerada essencial, ela dá os 
fundamentos primordiais desta fase. 
Tendo grandes responsabilidades no 
crescimento infantil, porque educar é 
tarefa difícil e delicada, de um pouco de 
ciência, de experiência e de muito bom 
senso, mas, sobretudo de infinito amor 
e carinho. Dentro desse contexto a es-
cola é vista como ambiente favorável 
de interação entre a criança e o saber. 

Ser criança é estudar brincando, 
conversar e aprender, criar e ensinar, 
ser e ousar, rir e chorar, assim é a cri-
ança na Educação Infantil, fascinante. 
Compreende o mundo interpretan-
do-o e respeitando-o, vive intensa-
mente, brinca e sem saber constrói 
conhecimentos importantíssimos 
que irão acompanhá-la por toda vida.

           

 O desenvolvimento psicomotor se 
processa de acordo com a maturação 
do sistema nervoso central, assim a 
ação do brincar não deve ser consid-
erada vazia e abstrata, pois é dessa 
forma que a criança capacita o organ-
ismo a responder aos estímulos ofere-
cidos pelo ato de brincar, manipular a 
situação será uma maneira eficiente 
da criança ordenar os pensamentos 
e elaborar atos motores adequados 
a requisição (VELASCO, 1996, p.27). 

Na Educação Infantil a criança tem 
que ser criança, poder brincar, amar, 
conhecer interagir, pois a criança se 
desenvolve brincando. Sendo assim, o 

desafio e o faz-de-conta, precisam estar 
presentes constantemente na rotina es-
colar. É fundamental a boa acolhida, a se-
gurança o espaço para a emoção, a sen-
sibilização, a expressão, como também, 
a ampliação das habilidades, o desven-
dar do corpo e do espaço na formação 
da identidade e autonomia de cada um. 

Piaget (1987 apud OLIVEIRA, 2000), 
estudando as estruturas cognitivas, 
descreve a importância do período 
sensório motor e da motricidade, prin-
cipalmente antes da aquisição da lin-
guagem, no desenvolvimento da in-
teligência. O desenvolvimento mental 
se constrói através de uma equilibração 
progressiva, uma passagem contínua de 
um estado de menor equilíbrio para ele, 
significa uma compensação, uma ativi-
dade, uma resposta ao sujeito, frente às 
perturbações exteriores ou interiores. 

A descoberta do corpo, das sensações, 
dos limites e movimentos é muito im-
portante para a criança da Educação 
Infantil, pois nesta etapa ela está con-
struindo a sua imagem corporal. Assim, 
ela precisa descobrir seu corpo e tam-
bém o corpo do outro. As atividades 
psicomotoras são essenciais para que 
ocorra esta construção, pois brincando 
e explorando o espaço, ela se organiza 
tanto nos aspectos motor e sensorial, 
como emocional, ampliando seus con-
hecimentos de mundo. Neste momen-
to, a linguagem corporal é a forma de co-
municação mais utilizada pela criança. 

Kyrillos e Sanches completam dizen-
do que, na Educação Infantil começa-
mos a exploração intensa do mundo, 
das sensações, das emoções, ampli-
ando estas vivências como movimen-
tos mais elaborados. A linguagem cor-
poral começa então, a ser substituída 
pela fala e pelo desenho, no entanto, 
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é essencial que continue sendo ex-
plorada. O trabalho com movimentos 
e ritmos, de grande relevância para a 
organização das descobertas feitas, 
torna-se mais sofisticado. Nesta eta-
pa, a atenção é voltada para o desen-
volvimento do equilíbrio e de uma har-
monia nos movimentos (2004, p.154). 

A função motora, o desenvolvimen-
to intelectual e o afetivo estão inti-
mamente ligados na criança. A Psico-
motricidade quer justamente destacar 
a relação entre a motricidade, a men-
te e a afetividade que existe na eta-
pa da Educação Infantil e facilitar o 
desenvolvimento global da criança.

A PSICOMOTRICIDADE E  
ALGUMAS ABORDAGENS:  
O CORPO EM AÇÃO 

O ser humano é um complexo de 
emoções e ações propiciadas por meio 
do contato corporal, nas atividades 
psicomotoras que também favorece o 
desenvolvimento afetivo entre as pes-
soas, o contato físico, as emoções e 
as ações. O objetivo da Psicomotrici-
dade é desenvolver as possibilidades 
motoras e criativas do ser humano em 
sua globalidade, partindo do seu cor-
po, levando a centralizar sua atividade 
e a procura do movimento e do ato. 

A Psicomotricidade age de forma 
atuante e com uma visão de ciência e 
técnica, tendo como foco a Educação 
Física, a partir de uma visão mais ampla 
em que o homem deixa de ser perce-
bido como um ser essencialmente bi-
ológico, para ser concebido por visão 
abrangente, na qual se considera os 
processos sociais históricos e culturais. 

Com a educação psicomoto-
ra a Educação Física passa a ter 
como objetivo principal incenti-

var a prática do movimento em to-
das as etapas da vida de uma criança. 

É importante ressaltar que na psicolo-
gia do desenvolvimento e da aprendiza-
gem, toda obra de Henri Wallon e de 
Jean Piaget colocam em evidência o pa-
pel da atividade corporal no desenvolvi-
mento de funções cognitivas. Wallon 
(1968) afirma que o pensamento nasce 
para retornar a ele. Piaget (1987, apud 
OLIVEIRA, 2000) diz que, mediante 
a atividade corporal a criança pensa, 
aprende, cria e enfrenta os problemas.

Assim a atividade motora e a men-
tal passaram a ser vistas como ativi-
dades que estão intimamente em in-
ter-relação, influenciando uma com a 
outra, através de seus dois componen-
tes essenciais, o sócio afetivo e o cog-
nitivo. A Psicomotricidade contribui de 
maneira expressiva para formação do 
esquema corporal, o que facilitará a ori-
entação espacial. Ela deve ser entendi-
da e compreendida em sua integridade, 
pois o nosso corpo está presente em 
todas as situações, e é através do mov-
imento, que o ser humano participa do 
mundo manifestando suas intenções. 

Sendo assim, a aprendizagem da cri-
ança está ligada diretamente ao desen-
volvimento psicomotor. Este fator é 
importante para unir a Psicomotrici-
dade com a Educação Física, desen-
volvendo a criança como um todo. 
Pois a educação psicomotora é basea-
da em uma ação educativa baseada e 
fundamentada no movimento natural 
consciente e espontâneo com a finali-
dade de normalizar, completar ou aper-
feiçoar a conduta global da criança. 
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O mundo psicomotor surge na esco-
la, tanto nas aulas de Educação Física 
como na sala de aula e assim cria-se um 
espaço para o corpo: os movimentos, 
o dinamismo e a liberdade são vividos 
pelas crianças. E alguns fatores influen-
ciam para que crianças com a mesma 
idade tenham comportamentos difer-
entes, como: o meio, o ambiente famil-
iar e as possibilidades físicas. Por isso 
percebe-se a necessidades que os Ed-
ucadores conheçam e compreendam 
as 5 capacidades de seus alunos, pro-
porcionando o bem-estar, a felicidade 
e o crescimento, dentro dos limites 
de cada um, pois cada criança é única. 

Piaget (1987 apud OLIVEIRA, 2000), 
estudando as estruturas cognitivas, de-
screve a importância do período sensório 
motor e da motricidade, principalmente 
antes da aquisição da linguagem, 
no desenvolvimento da inteligência. 

A criança se desenvolve desde os 
primeiros dias de vida. Por isso, a vida 
emotiva e a vida motora não são iso-
ladas, elas se complementam ori-
entadas pelos elementos psicomo-
tores. Onde destacamos alguns deles:

Esquema Corporal: é básico e indis-
pensável para a formação da person-
alidade da criança. É a representação 
relativamente global, científica que 
a criança tem de seu próprio corpo. 
A criança irá se sentir bem na medi-
da em que conhecer seu corpo e pod-
er utilizá-lo não somente para mov-
imentar-se, mas também para agir. 

Lateralidade: se define naturalmente 
durante o crescimento onde acontece 
uma dominância lateral na criança 

onde será mais forte, mais ágil do lado 
direito ou do lado esquerdo. A lateral-
idade corresponde a dados neurológi-
cos e também é influenciada por certos 
hábitos sociais. É importante ressaltar 
que não se confunda lateralidade com 
dominância de um lado em relação ao 
outro, em nível de força e precisão. 

O conhecimento “esquerdo-direito” 
decorre da noção de dominância lat-
eral. É a generalização, da percepção 
do eixo corporal, da percepção do eixo 
corporal, a tudo que cerca a criança. 
Com efeito, se a criança percebe que 
trabalha naturalmente com “aque-
la mão”, guardará sem dificuldade que 
“aquela mão” é à esquerda ou à direita. 

Estruturação Espacial: é a orientação 
e estruturação do mundo exterior, refer-
indo-se primeiro ao eu (como referên-
cia), depois a outros objetos ou pessoas 
em posição estática ou em movimento. 
É tomada de consciência da situação 
de seu próprio corpo em um meio am-
biente, isto é, do lugar e da orientação 
que pode ter em relação às pessoas. 

A tomada de consciência da situação 
das coisas entre si. A possibilidade, 
para o sujeito, de organizar-se peran-
te o mundo que o cerca, de organizar 
as coisas entre si, de colocá-las em um 
lugar, de movimentá-las, refere-se à 
possibilidade de estabelecer relações 
entre elementos para formar um todo. 

A estruturação espacial não na-
sce com o indivíduo ela é uma con-
strução mental que se opera através 
de seus movimentos em relação 
aos objetos que estão em seu meio. 
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Segundo Barreto (2000), o desen-
volvimento psicomotor é de suma im-
portância na prevenção de problemas 
da aprendizagem e na reeducação do 
tônus, da postura, da direcionalidade, 
da lateralidade e do ritmo. A educação 
da criança deve evidenciar a relação 
através do movimento de seu próprio 
corpo, levando em consideração sua 
idade, a cultura 6 corporal e os seus in-
teresses. A educação psicomotora para 
ser trabalhada necessita que sejam uti-
lizadas as funções motoras, perceptivas, 
afetivas e sócio-motoras, pois assim a 
criança explora o ambiente, passa por 
experiências concretas, indispensáveis 
ao seu desenvolvimento intelectu-
al, e é capaz de tomar consciência de 
si mesma e do mundo que a cerca.

PSICOMOTRICIDADE NA  
EDUCAÇÃO INFANTIL

A psicomotricidade contribui de 
maneira expressiva para a formação 
e estruturação do esquema corporal, 
assim incentivando a prática do movi-
mento em todas as etapas da vida de 
uma criança. Por meio de atividades 
variadas às crianças, além de se di-
vertirem, criam, interpretam e se rela-
cionam com o mundo em que vivem. 

Mendonça cita que os primeiros 
anos de vida são fundamentais para o 
desenvolvimento psicomotor infantil. 
É preciso estar atento para que nen-
huma perturbação passe despercebi-
da e seja tratada a tempo, para que a 
capacidade futura da criança não seja 
afetada e prejudique a aprendizagem 
da leitura e da escrita (2004, p.20-21). 

O movimento é a primeira mani-
festação na vida do ser humano, pois 
desde a vida intra-uterina realiza-se 
movimentos com o corpo, no qual vão 
se estruturando e exercendo enormes 
influências no comportamento. Sendo 
assim, considera-se que a psicomotrici-
dade é um instrumento riquíssimo que 
auxilia a promover preventivos de inter-
venção, proporcionando resultados sat-
isfatórios em situações de dificuldades 
no processo de ensino aprendizagem. 

 

É pela psicomotricidade e pela visão 
que a criança descobre o mundo dos 
objetos, e é manipulando-os que ela re-
descobre o mundo: porém esta desco-
berta a partir dos objetos só será verda-
deiramente frutífera quando a criança 
for capaz de segurar e de largar, quando 
ela tiver adquirido a noção de distância 
entre ela e o objeto que ela manipula, 
quando o objeto não fizer mais parte 
de sua simples atividade corporal in-
diferenciada (OLIVEIRA, 2000, p.34). 

Psicomotricidade é, portanto, a relação 
entre pensamento e a ação, e envolve, 
também, as emoções. Tem a finalidade 
de assegurar o desenvolvimento fun-
cional, tendo em conta as possibilidades 
da criança, e ajudar sua afetividade a 
se expandir e equilibrar-se, através do 
intercâmbio com o ambiente humano.

Os movimentos expressam o que 
se sente, os pensamentos e ati-
tudes que muitas vezes estão ar-
quivadas no inconsciente. O desen-
volvimento envolve aprendizagem 
de vários tipos, expandindo e apro-
fundando a experiência individual. 
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Por isso, cada vez mais os educa-
dores recomendam jogos e brinca-
deiras desde a Educação Infantil. Se-
gundo Mendonça (2004) a função do 
professor é trabalhar no aluno cada 
uma das dimensões, para levá-lo à con-
strução da unidade corporal e à afir-
mação da identidade. A Psicomotrici-
dade tem ação educativa e preventiva. 

A Psicomotricidade se relaciona at-
ravés da ação, como um meio de tom-
ada de consciência que une o corpo, a 
mente, o espírito, a natureza e a socie-
dade. Ela está associada à afetividade e à 
personalidade, pois a criança utiliza seu 
corpo para demonstrar o que sente. Na 
Educação Infantil, a criança está sempre 
em busca de experiências e novidades 
em seu próprio corpo, formando ideias, 
conceitos e assim progressivamente 
organizando o seu esquema corporal. 

O professor deve estar sempre aten-
to às etapas do desenvolvimento do 
aluno, colocando-se na posição de fa-
cilitador da aprendizagem e calcando 
seu trabalho no respeito mútuo, na 
confiança e no afeto. A psicomotrici-
dade, no processo de ensino-apren-
dizagem, está intimamente ligada 
aos aspectos afetivos com a motrici-
dade, com o simbólico e o cognitivo. 

Ela enfoca a unidade da educação 
dos movimentos, ao mesmo tempo que 
põe em jogo as funções intelectuais. 
As primeiras evidências de um desen-
volvimento mental normalmente são 
manifestações puramente motoras. 

As atividades motoras desempen-
ham na vida da criança um papel impor-
tantíssimo, em muitas das suas primei-
ras iniciativas intelectuais. Enquanto 
explora o mundo que a rodeia com to-
dos os órgãos dos sentidos, ela perce-
be também os meios com os quais fará 
grande parte dos seus contatos sociais. 

A base do trabalho com as cri-
anças na Educação Infantil consiste 
na estimulação perceptiva e desen-
volvimento do esquema corporal. A 
criança organiza aos poucos o seu 
mundo a partir do seu próprio corpo. 

A abordagem que a psicomotricidade 
proporciona é permitir a compreensão 
da forma como a criança toma consciên-
cia do seu corpo e das possibilidades de 
se expressar por meio desse corpo, lo-
calizando-se no tempo e no espaço. En-
tende-se que o movimento humano é 
construído em função de um objetivo, 
a partir de uma intenção como o dese-
jo de expressar-se e esse movimen-
to transforma-se em comportamen-
to significante. Por isso, é necessário 
que toda criança passe por todas 
as etapas em seu desenvolvimento. 

Através da ação, a criança vai desco-
brindo as suas preferências e adquirin-
do a consciência do seu esquema cor-
poral. Para isso é necessário que ela 
vivencie diversas situações durante o 
seu desenvolvimento, nunca esquecen-
do que a afetividade é a base de todo 
o processo de desenvolvimento, prin-
cipalmente o de ensino-aprendizagem. 
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Mendonça cita que, o desenvolvi-
mento psicomotor quando acontece 
harmoniosamente, prepara a criança 
para uma vida social próspera, pois, 
já domina seu corpo e utiliza-o com 
desenvoltura, o que torna fácil e equil-
ibrado seu contato com os outros. As 
reações afetivas e as aprendizagens 
psicomotoras estão interligadas. A psi-
comotricidade é abrangente e pode 
contribuir de forma plena para com os 
objetivos da educação (2004, p.25). 

O trabalho da Educação Psicomo-
tora prevê a formação de uma base 
indispensável para o desenvolvimen-
to motor, afetivo e psicológico, dan-
do oportunidade para que por meio 
de jogos e atividades lúdicas a cri-
ança se conscientize sobre seu corpo. 

A educação lúdica, na essência, além 
de ajudar e influenciar na formação 
da criança possibilita um crescimento 
sadio, um enriquecimento permanen-
te. Na atividade lúdica, o que importa 
é a sua própria ação, o momento vivi-
do, possibilita a quem  vivencia movi-
mentos de encontro consigo mesmo e 
com o outro, momentos de fantasia e 
de realidade. Segundo Luckesi (2000) 
as atividades lúdicas são aquelas 
que propiciam uma experiência de 
plenitude em que se envolve por in-
teiro, estando flexíveis e saudáveis. 

A educação da criança deve evi-
denciar a relação através do movi-
mento do seu próprio corpo, levando 
em consideração sua idade e cultura 
corporal. Pode-se dizer que o lúdico, 
através de atividades afetivas e psi-
comotoras, constitui-se num fator de 
equilíbrio expresso na interação entre 
o espírito e o corpo, a afetividade e 
a energia, o indivíduo e o grupo, pro-
movendo a totalidade do ser humano. 

Uma das principais propostas deste 
trabalho na Educação Infantil, por-
tanto é o de criar espaços e opor-
tunidades onde às crianças se vejam 
podendo realizar várias atividades, 
sempre experimentando, pois acred-
ita-se que é só assim que elas po-
dem de fato, tornar-se cada vez mais 
saudáveis, confiantes e autônomas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo objetivou abordar a importância da educação psicomotora no 
desenvolvimento infantil e no processo ensino-aprendizagem, bem como a 
contribuição da psicopedagogia no processo ensinar e aprender, em Educação 
Infantil. 

A educação psicomotora, antes de ser um método definitivo é um instrumental 
no contexto educativo, para questionar os problemas da educação da criança 
pequena, de uma forma mais ampla. É indispensável nas aprendizagens esco-
lares, e por esta razão deve ser proposta desde a escola maternal e não pode 
ser desprezado durante a primeira série. 

Com base neste contexto, percebemos a importância das atividades motoras 
na educação, pois elas contribuem para o desenvolvimento global das crianças. 
Entretanto, as crianças passam por fases diferentes uma das outras e cada fase 
exige atividades propícias para cada determinada faixa etária. 
Em diferentes práticas pedagógicas observa-se que o uso dos jogos na Edu-
cação Infantil quase sempre se fundamenta nos estudos sobre seu papel no 
desenvolvimento infantil. Talvez este fato já possa ser considerado suficiente 
para justificar a importância da atividade lúdica na aprendizagem, como recurso 
psicopedagógico.
 É preciso valorizar a ação da criança que brinca, é preciso transcender o visível 
e pressentir a seriedade do fenômeno. 
O lúdico estimula e desenvolve a socialização, que influi diretamente no aspec-
to sócio-afetivo, daí sua importância na sala de aula. 
A psicomotricidade permite à criança a viver e atuar no seu desenvolvimento 
afetivo, motor e cognitivo.
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A HISTÓRIA DOS SURDOS E SUA INCLUSÃO EM SOCIEDADE

RESUMO: Procurando descobrir se a inclusão do aluno surdo em classe regular representa 
um problema para a escola discutiu-se a importância do processo de inclusão, no contexto 
escolar sintetizando a educação de surdos e abordando o contexto histórico sobre a edu-
cação de surdos, mostrando assim as correntes educacionais, os conceitos da surdez e as 
necessidades educativas do aluno surdo, pois, acredita-se que as questões sobre inclusão de 
crianças com deficiências físicas na rede de ensino pública no Brasil inserem-se no contexto 
das discussões, cada vez mais evidentes, relativas à integração de pessoas com deficiências 
enquanto cidadãos, com seus respectivos direitos e deveres de participação e contribuição 
social. A metodologia desenvolvida no artigo foi à pesquisa bibliográfica que subsidiou o 
nosso interesse pelo assunto desenvolvido.

Palavras-chave: Surdez; Inclusão; Recursos Educacionais; Educação Especial.
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INTRODUÇÃO

Percebendo-se a grande preocu-
pação e inquietação por parte de 
muitos profissionais da educação em 
relação à inclusão de alunos com defi-
ciências físicas e chamados alunos es-
peciais, decidiu-se abordar sobre a es-
cola pública brasileira e as questões do 
respeito e direitos aos deficientes físi-
cos. Quando se consideram as recentes 
diretrizes, as recomendações nacio-
nais e internacionais sobre o assunto 
percebem-se a necessidade de uma 
reflexão sobre a inclusão, traduzida 
para o contexto educacional brasileiro.

O primeiro desafio da nova refor-
ma do ensino demanda um intenso 
trabalho de conscientização da ne-
cessidade da integração do deficiente 
na escola regular e supõem o desen-
volvimento de um programa de con-
scientização de professores, sejam 
eles do ensino fundamental, médio/
técnico ou superior, auxiliares, famílias 
e comunidade sobre a integração.

Defronte a todas as dificuldades 
para organização da escola Inclusiva 
no Brasil está a convivência entre 
alunos deficientes e não deficientes 
que têm a possibilidade de aprender a 
conviver com as diferenças presentes 
na coletividade. A grande dificuldade 
acredita-se ser a de encontrar pro-
fessores e ou profissionais qualifica-
dos e treinados para o bom desem-
penho frente à realidade encontrada.

Pode-se dizer que a discussão mais 
ampla sobre inclusão, fundada na 
movimentação histórica decorrente 
das lutas pelos direitos humanos, não 
mais se constitui numa novidade, 
se levada em consideração que tais 
princípios já vêm sendo veiculados, 
em forma de Declarações e diretriz-
es políticas pelo menos desde 1948, 
quando da aprovação da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos.

Por meio da revisão bibliográfica 
o artigo fundamenta-se numa breve 
abordagem sobre os principais fatos 
que ocorreram com a educação dos 
surdos, e a sua trajetória, tendo como 
fundamentação as obras de Maria Ce-
cília de Moura (2000), Márcia Honora 
(2009) e Marcia Goldfeld (2003), estu-
diosas renomadas desta área do saber.

A EDUCAÇÃO DOS SURDOS E SEU 
CONTEXTO HISTÓRICO INCLUSIVO

O indivíduo com necessidade es-
pecial deve como qualquer pessoa ter 
acesso a uma educação de qualidade 
e a todos os mecanismos necessári-
os para que seu aprendizado seja 
possível (PEREIRA, 2009, p. 53).

Precisamos refletir muito profun-
damente sobre a inclusão e ir além, 
refletindo sobre a verdadeira inte-
gração e aceitação. Incluir não basta. 
Integrar e aceitar não são tarefas fá-
ceis. Refletir sobre esses conceitos e 
sobre a atitude pessoal em relação a 
eles é essencial para o professor. In-
cluir é inserir, é colocar dentro, é con-
ter. Por isso dizemos que incluir não 
basta (BUDEL e MEIER, 2012, p. 50).

A inclusão envolve uma filosofia que 
valoriza diversidade de força, habili-
dades e necessidades (do ser huma-
no) como natural e desejável, trazendo 
para cada comunidade a oportunidade 
de responder de forma que conduza 
à aprendizagem e do crescimento da 
comunidade como um todo, e dando 
a cada membro desta comunidade um 
papel de valor (FERREIRA, 2005, p. 44).

Inclusão é um processo pelo qual a 
sociedade se adapta para poder inclu-
ir em seus sistemas sociais gerais pes-
soas com necessidades especiais e, 
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simultaneamente, estas se preparam 
para assumir seus papéis na sociedade.

Incluir é trocar, entender, respeitar, 
valorizar, lutar contra exclusão, transpor 
barreiras que a sociedade criou para as 
pessoas. É oferecer o desenvolvimento 
da autonomia, por meio da colaboração 
de pensamentos e formulação de juízo 
de valor, de modo a poder decidir, por si 
mesmo, como agir nas diferentes circun-
stâncias da vida (SASSAKI, 2010, 41).

A história dos surdos, ao longo dos 
anos, foi marcada por muitos confli-
tos em diferentes partes do mundo.

Para falarmos sobre a surdez e o in-
divíduo surdo, temos que voltar no tem-
po e considerar como o surdo tem sido 
visto e educado por meio da história. 
Este trabalho tem também uma história 
a ser vista: a história de outros sur-
dos e as dificuldades que o surdo pas-
sa para se construir enquanto sujeito. 
Esta história reflete uma realidade so-
cial, política e histórica que também 
vai se refletir na história do surdo at-
ravés do tempo (MOURA, 2000, p.15).

Na Antiguidade, na época dos gregos 
e romanos, os surdos eram considerados 
como pessoas impróprias de pensarem, 
impossibilitadas dos seus direitos pes-
soais. Naquele período, os surdos eram 
vistos como pessoas com problemas 
mentais e incapazes de ser ensinadas, 
não tendo direito a testamento, além 
de serem impedidos de frequentar-
em os mesmos lugares dos ouvintes 
(MOURA 2000 e HONORA, 2009).

Os romanos privaram os Surdos que 
não podiam falar de todos os seus di-
reito legais. Eles não podiam fazer tes-
tamentos e precisavam de um curador 

para todos os seus negócios. Os surdos 
eram tidos como incapazes de gerenciar 
os seus atos, perdiam a sua condição de 
ser humano e eram confundidos com 
o retardado. Até o século XII, eles não 
podiam se casar. A igreja católica, até a 
idade média, acredita que as suas almas 
não poderiam ser consideradas imor-
tais, porque eles não podiam falar os 
sacramentos. (MOURA, 2000, p. 16).

Para Aristóteles, os surdos não tin-
ham pensamento, não tinham razão 
e não eram considerados humanos 
já que havia a crença de que o pens-
amento e a linguagem eram adquiri-
dos somente por meio da audição.

Goldfeld (2003) e Moura (2000) ex-
plicitam que, na Idade Média, os surdos 
não eram educados por serem vistos 
como não humanos. A partir de uma 
visão religiosa da Igreja Católica, eles 
não poderiam ser considerados imortais 
já que não podiam falar os sacramentos.

Daí surge um caminho para edu-
cação dos surdos baseada nos monges 
quando ingressaram no mosteiro, que 
faziam votos de silêncio e se comuni-
cavam por meio de gesto. Assim, estes 
religiosos passaram a ser preceptores 
dos surdos. Cada monge se dedicava a 
um aluno surdo para ensiná-lo a falar, 
ler e escrever, para que eles passas-
sem a ter direito à herança da família.

De acordo com Honora (2009, p. 19) 
“nesta época, a sociedade era dividi-
da em feudos. Nos castelos, os nobres, 
para não dividir suas heranças com out-
ras famílias, acabavam casando-se en-
tre si, o que gerava grande número de 
surdo entre eles”. Por não terem a lín-
gua e se fizesse inteligível, o Surdo não 
iria se conversar. Suas almas passaram a 
ser consideradas imortais, pois eles não 
podiam falar os sacramentos. Foi en-
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tão que ocorreu a primeira tentativa de 
educá-los, inicialmente de maneira pre-
ceptorial. Os monges que estavam em 
cláusula, e haviam feito o voto do silên-
cio para não passar os conhecimentos 
adquiridos pelo contato com os livros 
sagrados, haviam criados uma lingua-
gem gestual para que não ficassem to-
talmente incomunicáveis. Esses monges 
foram convidados pela Igreja Católica 
a se tornarem preceptores dos surdos.

Somente a partir do final da idade 
média para o começo da idade moderna, 
efetivamente começa a surgir o interesse 
de educar a criança surda. Até o século 
XV, a medicina somente se interessava 
pelas pessoas surdas e deficientes para 
estudos de casos, e o interesse da Igreja 
Católica era promover caridades de for-
ma que os surdos não se sentissem puni-
dos pela doença e se tornassem mem-
bros da sociedade (HONORA, 2009).

Até o século XV, os surdos bem como 
todos os outros deficientes tornaram-se 
alvo da medicina e da religião católica. A 
primeira estava mais interessada em suas 
pesquisas, e a segunda, em promover a 
caridade com pessoas tão desafortuna-
das, pois para elas a doença represen-
tava punição (HONORA, 2009, p. 20).

Para Moura (2000), a Igreja Católica 
acreditava que existisse uma cura para 
a surdez, a qual só seria possível acon-
tecer por meio de um milagre de Deus. 
Isso era defendido em razão à crença 
em um fato ocorrido no ano 685 d.C., 
em que o Bispo John of Hagulstat or-
denou ao surdo a fazer o sinal da cruz. 
Com isso ele falou longas sentenças.

Honora (2009) complementa que, so-
mente no século XVI, surgem os primeiros 
educadores para surdos. Gerolamo Car-
dano (1501–1576), médico, matemático 
e astrólogo italiano, se interessando pela 
educação surda, por ter um filho surdo. 

Ele afirma que o surdo não dependia 
da fala para aprender a ler e escrever.

No Ocidente, os primeiros educa-
dores de surdos de que se tem notícia, 
começam a surgir a partir do século 
XVI. Um deles foi o médico, matemáti-
co e astrólogo italiano Gerolamo Carda-
no (1501-1576), cujo primeiro filho era 
surdo. Cardano afirmava que a surdez 
não impedia os surdos de receberem 
instrução. Ele fez tal afirmação depois 
de pesquisar e descobrir que na escrita 
representava os sons da fala ou das ide-
ias do pensamento. (HONORA, p. 20).

No século XVII, começam a surgir 
grandes interesses dos estudiosos pela 
educação dos surdos. Perceberam que as 
famílias que tinham seus filhos surdos in-
vestem grandes fortunas em estudos para 
que eles aprendessem a falar e escrever.

Em razão disso, o século XVIII foi 
um período muito importante para a 
educação dos surdos, visto que foram 
fundadas várias escolas com foco no 
ensino por meio da língua de sinais. 
Nestes estabelecimentos de ensino, os 
surdos poderiam aprender e dominar 
diversos assuntos e exercer diversas 
profissões e o seu papel na sociedade.

Carlos Michel de L’Epée foi um 
ex-sacerdote, também considerado al-
guém que teve uma grande influên-
cia na história da educação de sur-
dos, criou uma espécie de refúgio 
para o surdo em Paris (BUENO, 2001).

O século XIX caracterizou-se pelo 
domínio da linguagem gestual influ-
enciado pelo instituto de surdos de 
Paris, criado pelo Abade de L’Epée. 
O II congresso mundial de educação 
de surdos, em Milão 1880, consider-
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ou o oralismo como o método mais 
adequado, por integrar o indivíduo 
a sociedade (BUENO, 2001, p. 39).

Conforme Moura (2000, p. 25) a idade 
contemporânea foi marcada por grande 
disputa na educação do surdo, e em 
1790, Abbe Sicard assume como diretor 
do instituto nacional de surdo mudo, no 
lugar de L’Epée. Massieu um nobre pro-
fessor de surdo, assumiria naturalmente 
o cargo de diretor do instituto, mas, 
por forte influencia de Jean Marc Itard 
e do Baron Joseph Maire de Gerando, 
foi afastado do cargo para impedir que 
a educação de surdos fosse por meio de 
sinais, já que até então predominava o 
oralismo. Após a morte de Sicard muitos 
que se opunham ao oralismo se colocar-
am contra o método de ensino, para que 
não se predomina o modelo francês.

Em 1814 Jean-Marc Itard (1775-
1838), médico cirurgião que estudou 
com Philippe Pinel, psiquiatra e filó-
sofo, torna-se residente do Instituto 
Nacional dos Surdos e passa a usar a 
experiência como base de conheci-
mento humano, e que reconhecia so-
mente a experiência externa, com essa 
concepção de erradicação ou a di-
minuição da surdez (MOURA, 2000).

Salienta Honora (2009) que para 
descobrir as causas das doenças, 
Itard utilizou-se de métodos de dis-
secar cadáveres de pessoas surdas. 
Ele aplicava carga elétrica nos ouvi-
dos dos surdos, usava sanguessugas 
para provocar sangramentos e perfurar 
as membranas timpânicas de alunos.

Desses experimentos, ocorreu à 
morte de um aluno, fraturou o crâ-
nio de alguns alunos, pois infecciona-
va pontos atrás das orelhas dos sur-
dos. Somente após dezesseis anos 

de trabalho constante com os surdos, 
Itard se rende ao fato de que os sur-
dos só podiam ser ensinados por meio 
da língua de sinais. (HONORA, 2009).

Com o objetivo de esclarecer alguns 
conceitos, apresenta-se a seguir algumas 
definições das correntes educacionais 
voltadas para a educação dos surdos.

CORRENTES EDUCACIONAIS DO 
ORALISMO E DA COMUNICAÇÃO 
TOTAL

No início do século XX, o objeti-
vo da educação oralista era de que as 
crianças fossem estimuladas a falar 
para desenvolver a língua oral, a maior 
parte das escolas em todo o mundo 
deixou de utilizar a língua de sinais.

A oralização passou a ser o objetivo 
principal da educação das crianças das 
crianças surdas, e, para que estas pu-
dessem dominar a língua oral, passavam 
a maior parte de seu tempo recebendo 
treinamento oral e se dedicando a este 
aprendizado. (GOLDFELD, 2003, p. 28).

Nos dias de hoje, a educação para 
surdos requer outras metodologias de 
ensino, como por exemplo, o bilinguis-
mo que é o ensino da língua portuguesa.

Em se tratando de ensino de portu-
guês para surdos, essa nova metodolo-
gia e “novo conteúdo” são ainda mais 
urgentes, visto que a língua portugue-
sa deverá ser ensinada como segunda 
língua a pessoas que não tem o apoio 
de uma língua oral, mas da língua de 
sinais (Libras), como primeira língua. 
(DORZIAT, FIGUEIRO, 2003, p. 4).
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Até os dias atuais o trabalho com 
surdo é controverso, havendo duas 
linhas de segmentos: uma oralista, que 
utiliza o treinamento oral como méto-
do, e a outra a língua de sinais. “A fi-
losofia oralista tem em vista integrar 
a criança surda em uma sociedade 
ouvinte, por meio da estimulação au-
ditiva, para que venha desenvolver a 
linguagem oral” (SILVA, 2010, p. 6).

O oralismo se deu no início do século 
XX, utilizando técnicas, para o desen-
volvimento de aparelhos de amplifi-
cação sonoro. Os surdos eram proibidos 
de usar sinais, deveriam se oralizados:

O oralismo se baseou em muitas 
técnicas, que foram se desenvolven-
do com o avanço da tecnologia (elet-
roacústica: aparelhos de amplificação 
sonoros individuais e coletivos, para um 
maior aproveitamento dos restos audi-
tivos), das investigações na reabilitação 
da afasia e dos trabalhos na clínica 
foniátrica. Todos se baseiam na neces-
sidade de oralizar o Surdo, não per-
mitindo a utilização de sinais. (SANCH-
ES, 1990 apud MOURA, 2000, p. 52).

Nesta visão, a criança surda era or-
alizada, para assim tornar-se parte da 
sociedade ouvinte, dando a criança 
surda apenas a opção de se comuni-
car por meio da fala. A criança que não 
era oralizada era excluída da sociedade, 
por não fazer uso efetivo do mesmo 
meio de comunicação. Quanto ao oral-
ismo, Goldfeld (2003) explana que:

O oralismo ou filosofia oralista visa 
à integração da criança surda na co-
munidade de ouvintes, dando-lhe a 
condições de desenvolver a língua 
oral (no caso do Brasil, o português). A 
noção de linguagem, para vários profis-
sionais desta filosofia, restringe-se 
à língua oral, e esta deve ser a úni-
ca forma de comunicação dos surdos. 

Para que a criança surda se comuni-
que bem é necessário que ela pos-
sa oralizar. (GOLDFELD, 2003, p. 30).

Conforme bem define Goldfeld 
(2003), a educação dos surdos nos 
mostra que a língua oral não dá conta 
de todas as necessidades da comuni-
dade surda. No momento em que a lín-
gua de sinais passou a ser mais difun-
dida, acreditando que esta era o único 
meio de comunicação. “A comunicação 
total foi uma filosofia que deu aos sur-
dos todas as possibilidades de comuni-
cação, visto que estes poderiam utilizar 
da fala, dos gestos, dos sinais da escri-
ta e da amplificação sonora”. Recebeu 
o nome de comunicação total e foi cri-
ado não como um método, mas como 
uma filosofia, por meio da qual seus 
preceitos iniciais não determinam a ex-
clusão da Língua de Sinais, apresentan-
do-a como uma das possibilidades de 
atuação (GOLDFELD, 2003, p. 53). A fi-
losofia da comunicação total tem como 
principal preocupação os processos co-
municativos entre surdos e surdos e en-
tre surdos e ouvintes. (MOURA, 2000, 
p. 35), A comunicação total valoriza 
muito a relação família/criança, pois 
é por meio desta que se estabelecerá 
o compartilhamento de valores. Para 
a comunicação total, o aprendiza-
do de uma língua, não está entre um 
de seus objetivos (SILVA, 2010, p. 7).

Tal filosofia afirma que a abordagem 
bimodal possa diminuir as restrições de 
comunicação, pelo qual a criança sur-
da geralmente vivência. Esta filosofia 
pressupõe que são funções da família 
estabelecer a forma de educação 
a qual estarão sujeitos seus filhos.

Para Goldfeld (2003), o surdo neces-
sita como pressuposto básico do bilin-
guismo, que propõe adquirir como lín-



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

629

gua materna, a língua de sinais e depois 
a língua oficial de seu país. O conceito 
mais importante que a filosofia bilíngue 
traz é de que os surdos formam uma co-
munidade, com cultura e língua próprias.

A noção de que o surdo deve, a todo 
custo, tentar aprender a modalidade 
oral da língua para poder se aproximar 
o máximo possível do padrão de nor-
malidade é rejeitada por esta filosofia. 
Isto não significa que a aprendizagem 
da língua oral não seja importante para 
o surdo, ao contrário, este aprendizado 
é bastante desejado, mas não é perce-
bida como o único objetivo educacional 
do surdo nem como uma possibilidade 
de minimizar as diferenças causadas 
pela surdez. (GOLDFELD, 2003, p. 39).

É importante reiterar que a primeira 
escola pública para surdos foi fundada 
por Abade de L’Epée, no século XVIII, 
quando já se utilizava a língua de sinais. 
Os primeiros estudos iniciaram na Améri-
ca, no século XX. Stoke, em 1974,de-
fine os três parâmetros para formação 
de sinal, com configuração de mão, lo-
calização e movimento. Embora se en-
contre, na literatura, registro de que, no 
século 18, o Abade de L’Epée, fundador 
da primeira escola pública para surdos 
no mundo, já reconhecia a importância 
da Língua de Sinais Francesa na edu-
cação de surdos, foi somente no sécu-
lo 20, nos anos 60, que tiveram início 
os primeiros estudos linguísticos sobre 
as línguas de sinais, especificamente a 
Língua Americana de Sinais. (LACER-
DA, NAKAMURA, LIMA, 2000, p.15):

O bilinguismo dá à criança uma segu-
rança dentro do ambiente escolar. Ela tem 
que ser usada como primeira língua e não 
a língua ensinada (língua portuguesa).

Para isso, é essencial o entendimento 

de que a linguagem, seja oral, sinalizada 
ou escrita, não se dá em um vácuo so-
cial. Ao contrário, a interação linguística 
se faz em um determinado momento, 
em um determinado espaço, entre de-
terminadas pessoas. Para desenvolver 
trabalhos adequados de língua escrita 
nas escolas de surdos é preciso ir além 
da língua. Urge buscar entender os 
surdos na sua totalidade sócio-históri-
co-cultural, e promover uma ambiente 
bilíngue-bicultural nas escolas de sur-
dos. (DORZIAT, FIGUEIRO, 2003, p. 6)

Acredita-se que a aprendiza-
gem seja o reflexo do ensino, e que, 
a qualidade de uma seja o produ-
to do outro. A otimização de apren-
dizagem subentende a otimização 
dos recursos humanos e didáticos 
do ensino seja ele especial ou não.

CONCEITOS SOBRE A SURDEZ

A deficiência auditiva, conhecida 
como surdez, consiste na perda par-
cial ou total da capacidade de ouvir, 
ou seja, um indivíduo que apresente 
um problema auditivo. O ser humano 
necessita da audição para adquirir a 
linguagem, ela é uma das vias de inte-
gração do indivíduo com seu mundo.

Assim, quando o indivíduo não pos-
sui a língua oral a tendência em ha-
ver dificuldade na comunicação é 
de extremo comprometimento ao 
desenvolvimento social e emocional.

A audição é o meio pelo qual o in-
divíduo entra em contato com o mun-
do sonoro e com as estruturas, da 
linguagem que possibilitam o desen-
volvimento de um código estruturado, 
próprio da espécie humana. A lingua-
gem oral é o principal meio de comu-
nicação entre os seres humanos, e a 
audição participa efetivamente nos 
processos de aprendizagem de con-
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ceitos básicos, até a leitura e a escrita. 
Além disso, influi decisivamente nas 
relações interpessoais, que permitirão 
um adequado desenvolvimento so-
cial e emocional. (SILVA, 2003. p. 17).

A pessoa surda deve aprender a com-
preender a fala exclusivamente por meio 
da visão e aprender a falar por meio 
de sentido visual, cutâneo e sinestési-
co. No Brasil, grande parte dos surdos 
que têm acesso à escola e ao atendi-
mento especializado tem sido tratada 
por métodos que visam à comunicação 
oral. Se por um lado muitos apresen-
tam bons resultados com este método, 
outros, devido à perda auditiva pro-
funda ou às dificuldades próprias, não 
conseguem o mesmo aproveitamento.

Vygotsky (1997) destaca que 
qualquer insuficiência física modifica 
não apenas a relação da criança com 
o mundo, mas, em especial, com as 
pessoas. A surdez é um traço biológi-
co e não social, cabendo ao educador 
e à sociedade como um todo enfrentar 
suas consequências sociais, pois suas 
relações ocorrem de forma distinta.

Não há diferenças entre a vida so-
cial das pessoas surdas e de audição 
difícil com os indivíduos de audição 
normal. As pessoas surdas em média 
são proprietárias de sua moradia 
e participam da vida social de uma 
comunidade. Elas se sentem mel-
hores e encontram uma enorme sat-
isfação com os que compartilham 
dos mesmos problemas e interesses.

O próprio conceito de deficiência é 
um conceito culturalmente formado. 
As crianças surdas não se sentem dif-
erentes, a não ser de modo mediado, 
secundário, como resultado se suas ex-
periências sociais. Para uma pessoa que 

nunca viu ou ouviu, esta situação é tida 
como normal, e o padrão que ela con-
hece. A possibilidade de ver ou ouvir 
pode ser tão ameaçador para esta pes-
soa quanto para um ouvinte ficar surdo. 
A comunicação geral precisa perceber 
que o que é considerado normal para 
a maioria das pessoas não precisa ser 
compartilhado por todos. (VYGOTSKY 
apud GOLDFELD, 2003, p. 79).

Os surdos organizaram vários clubes 
sociais, criando a Irmandade Nacion-
al dos Surdos, a Associação Nacional 
dos Surdos, com sede em Silver Spring, 
Maryland. Desde 1967, existe o Teatro 
Nacional dos Surdos, no qual os atores 
se comunicam no palco por meio de 
uma linguagem de sinais e mímicas.

A compreensão social e as perspec-
tivas ocupacionais dos surdos estão 
melhorando. As perspectivas são boas, 
os tratamentos médicos e as correções 
cirúrgicas das deficiências auditivas es-
tão evoluindo. Existem algumas situ-
ações que são peculiares às crianças 
surdas, além dos problemas familiares 
da criança em geral. Se a criança ti-
ver alguma audição residual e a maio-
ria tem, todas as tentativas devem ser 
feitas no sentido de se aproveitar isso.

Uma criança surda precisa do mes-
mo tipo de oportunidade de apren-
dizagem e compreensão da fala que 
as crianças normais, mas necessita 
de um número maior de oportuni-
dades. Algumas sugestões são válidas 
para os pais de crianças com prejuízo 
auditivo grave, como por exemplo:

Falar com seu filho constantemente, 
proporcionando à criança uma at-
mosfera rica em fala; Não usar sinais 
com ela e quando a criança empregar 
o sinal, fornecer a palavra adequada; 
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Desestimular o uso de lápis e papel ou 
de sinais em lugar de fala oral. O mais 
importante de tudo para se obter o 
sucesso de ensinar uma criança surda 
a falar é a atitude dos pais diante dela.

Por mais que não se faça uma divisão 
clara entre os surdos e os indivíduos 
de audição difícil, muitos dos prob-
lemas de sua educação são diferentes. 
A principal diferença na educação 
desses dois grupos está em apren-
derem a falar e a compreender a fala.

Sucinta Martins (2001) que as bar-
reiras enfrentadas são inúmeras dev-
ido a atitudes preconceituosas que 
permeiam as práticas sociais, difíceis 
de serem modificadas e a legislação 
por si só não garante as mudanças. 
As escolas necessitam de investimen-
tos, precisam ser equipadas e mais 
bem preparadas para atender a clien-
tela com necessidades especiais e os 
professores precisam ser preparados, 
pois, poucos são aqueles que passaram 
por cursos na área de ensino especial.

As crianças e jovens com necessidades 
educativas especiais devem ter acesso 
às escolas regulares, que a elas devem 
se adequar [...] elas constituem os meios 
mais capazes para combater as atitudes 
discriminatórias, construindo uma so-
ciedade inclusiva e atingindo a educação 
para todos (SALAMANCA, 1994, p. 8)

A simples transferência do aluno com 
deficiência para a sala de aula comum 
garantirá a convivência com os cole-
gas. Para o sucesso acadêmico, por 
qualquer meio que seja, são necessárias 
mudanças estruturais, pedagógicas, até 
que o professor não se sinta responsável 
por falha. É preciso, ainda, que o profes-
sor saiba que ele pode sensibilizar a co-

munidade, incluindo os pais de alunos 
(deficientes ou não), para construírem 
juntos, essa escola que almejamos.

Finalmente, se esperamos uma atuação 
profissional consistente e que atenda tais 
expectativas, deve-se pensar nos cursos 
de formação de professores, ou seja, os 
cursos devem prepará-los discutindo 
questões como essas que apresentamos, 
e abrir espaços para as pesquisas e estu-
dos de educação especial, com fundamen-
tação teórica e experiências práticas em 
centros de saúde, centros de convivência, 
lares abrigados, hospitais, enfim tanto na 
escola como na comunidade em geral.

NECESSIDADES EDUCATIVAS DO 
ALUNO SURDO

Os alunos surdos encontram di-
ficuldades na escola básica ao ser-
em vistos como incapazes de desen-
volver satisfatoriamente a leitura e 
a escrita na língua portuguesa e o 
domínio dos conteúdos acadêmicos.

Por esta razão, Moura (2000) defende 
que o surdo deva ser respeitado pela sua 
diferença e não ser considerado um defi-
ciente. O indivíduo surdo é capaz de ex-
ecutar diversas atividades e de se comu-
nicar com os ouvintes. Com isso, o surdo 
é integrado na sociedade como cidadão, 
garantindo os seus direitos humanos.

No entender de muitos linguistas, 
psicólogos, pedagogos e outros profis-
sionais (muitos deles citados neste 
trabalho), o papel da escola para Sur-
do não é trabalhar e privilegiar a fala, 
mas o conteúdo acadêmico. Além dis-
to, considero que, por meio do uso e 
consideração pela língua de sinais, do 
incentivo na participação da Comuni-
dade de Surdos pelos alunos Surdos e 
no próprio respeito que os profissionais 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

632

passam a ter pelos Surdos, como mem-
bros de uma comunidade lingüística 
minoritária, eles poderão edificar a sua 
própria identidade como íntegra e não 
como uma cópia sempre imperfeita da 
normalidade. (MOURA, 2000, p. 91)

Por meio da linguagem, as pessoas 
começam desde cedo a adquirir seus 
conhecimentos na vida social, destacan-
do suas características humanas, se dif-
erenciado dos demais animais. Uma pes-
soa surda enfrenta muitas dificuldades 
em contato com um grupo social, geran-
do atraso de linguagem, e consequen-
temente consequências emocionais, 
sociais e cognitivas, mesmo que depois 
tenha aprendizado tardio de uma língua.

A inclusão do aluno com surdez deve 
acontecer desde a educação infantil até 
a educação superior, garantindo-lhe, 
desde cedo, utilizar os recursos de que 
necessita para superar as barreiras no 
processo educacional e usufruir seus 
direitos escolares, exercendo sua ci-
dadania, de acordo com os princípios 
constitucionais do nosso país. A in-
clusão de pessoas com surdez na es-
cola comum requer que se busquem 
meios para beneficiar sua participação 
e aprendizagem, tanto na sala de aula 
como no atendimento educacional es-
pecializado (BARCELLOS, 2009, p. 59).

Depois de muita discussão e contro-
vérsia, muitos pesquisadores argumen-
tam que toda criança surda tem o direito 
ao estudo em escola de ensino regular.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com a realização dessa pesquisa 
pode-se melhor compreender o que se 
pensa sobre educação especial na atu-
alidade, e que visão a sociedade num 
todo possui sobre ela, visto que ainda é 
tratada numa linha mais exclusiva que 
inclusiva. Historicamente a ideia era a 
de extermínio, de segregação e a luta 
na atualidade é pela inclusão. O dif-
erente não pode mais continuar sen-
do deixado à margem da sociedade.

Ao referirmo-nos à palavra inclusão 
dicionários apresentam um simples 
significado, uma colocação, no entan-
to quando tratamos do conceito de 
inclusão em educação o sentido tor-
na-se mais complexo e amplo, pois a 
educação inclusiva sugere um trabalho 
no qual a prática pedagógica deve pro-
por atividades ligadas às diferenças, 
as particularidades e as individuali-
dades, estando assim relacionadas com 
os valores, com a ética e a cidadania.

Na realidade seus valores são bem 
outros nos quais o progresso material 
é mais importante que o desenvolvi-
mento cultural e espiritual, em outras 
palavras, acima do homem está o din-
heiro; 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 ban-
heira do humanismo, e este choque 
gera a crise que atinge a escola, sendo 
antes de tudo de caráter filosófico, pois 
o que está em crise é a própria con-
cepção de homem, de mundo e de vida.

Numa época de tantos valores an-
tagônicos, se a solução não puder 
ser global, que seja individual e in-
clusiva, onde cada educador em sua 
sala de aula possa formar indivídu-
os sadios, tanto fisicamente quan-
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to psicologicamente, de acordo com 
as condições do deficiente físico.

Espera-se que cada educador tenha 
a consciência em formar indivíduos que 
estejam em harmonia consigo próprio 
e com a natureza, que demonstrem 
equilíbrio interior, ponderação, respeito 
com próximo, que sejam cidadãos par-
ticipantes dentro das suas capacidades 
cognitivas e físicas, conhecedores e 
conscientes de seus direitos e deveres.

Acredita-se que a inclusão demanda 
um trabalho coletivo realizado entre a 
família, escola, comunidade e os profis-
sionais da área de educação e saúde, 
visando à educação como um processo 
único e para bem comum, a ser desen-
volvido com competência e qualidade. 
Essa qualidade só será possível à me-

dida que resgatarmos a consciência 
crítica e filosófica, com o desenvolvi-
mento de projetos e do diálogo, val-
orizando a ética e a cidadania, capac-
itando o educador, mostrando a sua 
importância diante desse processo.

Acreditar nesses princípios é fazer do 
ambiente escolar um local de troca de 
experiências, respeitar as individuali-
dades e as diferenças, abandonar as dis-
criminações e os preconceitos, promov-
er a solidariedade e dizer não a violência.
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A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO CORPORAL E DA DANÇA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O movimento corporal e a dança estão presentes em diversos ambientes e seu 
amplo universo de manifestações se configura como um importante aliado na dimensão 
escolar, especialmente no campo da Educação Física e da Arte. Contudo, o sistema escolar 
brasileiro ainda apresenta lacunas no trabalho com estas formas de expressão, não propor-
cionando aos alunos uma vivência com o desenvolvimento do movimento corporal criativo, 
estético e social. O presente trabalho tem o intuito de superar preconceitos, definições e 
conceituações sobre a cultura corporal e sobre a dança, por intermédio de reflexões bib-
liográficas que dão conta de acenar para a importância dessas linguagens como possibili-
dades de ampliação de repertórios de movimentos e de conhecimentos sobre o corpo. A 
compreensão da cultura corporal, a percepção do histórico da dança no decorrer do tempo 
e a valorização da Educação Física são importantes passos para o auxílio a uma boa for-
mação docente, que promova e considere essas expressões como elementos educativos e 
não como mero lazer.

Palavras-chave: Movimento corporal; Dança; Educação Física; Educação Infantil. 
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INTRODUÇÃO

O corpo se expressa de diferentes maneiras e suas linguagens traduzem a tra-
jetória de uma história social e cultural. Sabe-se que existem diferentes tipos de 
movimentos e que há espaços para inovações sempre que se fizer necessário.

A Educação Física passou por inúmeras transformações no decorrer do 
tempo e atualmente começa a considerar, no âmbito das suas bases teóri-
cas, elementos que abordam a realidade sociocultural dos alunos. Nes-
sa perspectiva, pretende-se contemplar os espaços pedagógicos com a 
riqueza da diversidade cultural, superando assim, as influências do cur-
rículo tradicional da educação e a manutenção de práticas excludentes.

Segundo Cazé (2008), a linguagem do corpo se expande de tal modo 
que as experiências vividas pelas pessoas expressam um universo cultur-
al e artístico no qual a dança é uma referência, pois qualifica as potencial-
idades nas relações humanas. O ato de dançar compreende o uso do cor-
po, do movimento, do som e do espaço, numa proposta dinâmica baseada no 
fazer e no conhecer. Assim, a dança é concebida como uma linguagem uni-
versal, que perpassa gerações e se reformula independente das tradições.

Quando a criança ingressa na escola, ela detém alguns conhecimentos e 
noções sobre o seu corpo? Ela compreende e conhece o seu funcionamen-
to? Tais informações são relevantes para a elaboração de propostas de tra-
balho que visem a elaboração de movimentos mais expressivos. As crianças 
da educação infantil precisam, por meio da Educação Física, dos movimentos 
corporais e da dança, acessar espaços de cultura que ampliem seu repertório 
motor e criativo, estimulando a expressão de emoções e valorizando a diver-
sidade. Nos espaços de aprendizagem das escolas de educação infantil, é im-
portante a manifestação de práticas pedagógicas que contemplem experiên-
cias mais enriquecedoras e significativas para o desenvolvimento das crianças.

As atividades corporais desempenhadas pelos alunos devem ser analisa-
das mais pontualmente, em nível mais individualizado, para que as potencial-
idades sejam trabalhadas e as limitações possam ser superadas. As atividades 
que envolvem o movimento corporal nas instituições de educação infan-
til precisam privilegiar processos de aprendizagem contextualizados e signif-
icativos, que envolvam a socialização grupal, a imaginação, a criatividade, por 
meio de propostas dinâmicas, inovadoras e comprometidas com a cultura.
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RELAÇÕES ENTRE A EDUCAÇÃO 
FÍSICA, O MOVIMENTO E A  
CULTURA CORPORAL
 

No decorrer do tempo, as pessoas 
percorrem trajetórias que produzem 
cultura. Grande parte das atividades 
desenvolvidas pela humanidade com-
porta saberes de povos, que ultra-
passam gerações e criam e produzem 
história. A cultura corporal é resultado 
de manifestações culturais globais. Se-
gundo Dalóeo (1995), o corpo sinteti-
za a cultura, quando revela nuances 
de uma determinada sociedade. Nesse 
sentido, por meio do corpo o homem 
vai caracterizando seus valores, suas 
normas e costumes sociais, se apro-
priando e incorporando esses elemen-
tos. Quando as crianças movimentam 
seus corpos, interagem entre si e se 
comunicam com as pessoas e com o 
mundo ao seu redor e, nesse proces-
so, muitas vezes simbolizam algo que 
precisa ser explorado e não contido.

A cultura corporal pode ser com-
preendida como o objeto de estudo 
que abarca os jogos, as danças, as lutas, 
os exercícios ginásticos, os esportes, 
o malabarismo, a mímica e outros que 
podem ser identificados como formas 
de representação simbólicas de real-
idades vividas pelo homem. Durante 
atividades como jogos, brincadeiras, 
danças, as crianças se comunicam e 
expressam em linguagens do movi-
mento humano. Elas têm a intenção 
de mostrar sensações, emoções, seus 
desejos e vontades por intermédio da 
cultura corporal. Para Brasileiro e Mar-
cassa (2008), o trabalho com os movi-
mentos corporais e com a dança na es-
cola promove um diálogo com a cultura 
corporal, desmistificando paradigmas 
que os remetem apenas a elementos 
de lazer, de folclore ou de espetáculo.
  

A cultura do movimento se produz e 
se reproduz em função da sua relação 
entre o corpo, a natureza e a cultura, 
num ciclo de descobertas e envolvi-
mento que permite mais compreensão 
e participação no mundo. O ser huma-
no atribui sentido às suas ações e se 
comunica por intermédio da lingua-
gem, transmitindo aos outros suas ide-
ias, percepções e expectativas. Nesse 
sentido, a linguagem corporal se apri-
mora por meio dos gestos, se fazendo 
compreender e expressando signifi-
cados em diferentes grupos sociais. A 
própria vivência cultural proposta pe-
los movimentos e pela dança desen-
volvida na escola, valoriza a diversi-
dade, amplia conhecimentos e permite 
a evolução histórica dos sujeitos, de 
modo que a compreensão da cultura 
do outro seja respeitada e preservada.

 Pode-se dizer que o movimento 
permite o autoconhecimento, a am-
pliação do conhecimento do ambiente 
externo e também propicia um olhar 
mais atento sobre o outro. Em relação 
ao espaço escolar, o trabalho com 
essa linguagem pode promover maior 
domínio sobre o corpo, no intuito de 
explorar cada vez mais os movimen-
tos corporais e ampliar os repertóri-
os pertinentes a eles.É essencial que 
as instituições de educação infantil 
elaborem em seus currículos propostas 
mais desafiadoras e significativas com 
o estímulo aos movimentos corporais 
e a dança, ressaltando potencialidades.

 

De acordo com o RCNEI (1998) o 
movimento é linguagem extremamente 
importante para a formação escolar 
das crianças na educação infantil, pois 
ela proporciona o desenvolvimento de 
diferentes habilidades e capacidades. 
Durante a interação da criança com o 
ambiente, ela se movimenta e passa 
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a controlar o domínio do seu corpo.
Segundo Neira e Nunes  (2009), a Ed-
ucação Física Escolar ultrapassa con-
ceitos simplesmente focados no mov-
imento, pois valoriza a gestualidade 
como uma forma de representação 
cultural que se enriquece com o lúdi-
co, por intermédio de jogos, esportes, 
danças, etc. Nesse repertório, os alunos 
podem ampliar sua cultura corporal e 
passar a revelar seus sentimentos, ide-
ias e pensamentos, elaborando e apri-
morando o uso dos movimentos, ges-
tos e posturas corporais. É possível 
dizer que assuntos como identidade, 
alteridade, diversidade cultural e mul-
ticulturalismo, também acabam per-
meando a Educação Física, baseados 
em discussões, pesquisas, experiên-
cias e práticas que tendem a enriquec-
er o currículo da educação infantil.

A vivência da corporeidade, val-
orizada por Barreto (2004), desen-
volve expressões diversas, estimula a 
criação e a comunicação por símbo-
los sociais e culturais.De acordo com 
Saraiva (2005), a ludicidade propos-
ta por intermédio da dança, permite 
maior exploração e compreensão do 
mundo, assegurando que as crianças 
transformem a si e aos espaços soci-
ais nos quais convivem e interagem.

O corpo e o movimento desenvolvem 
uma linguagem que facilita a comu-
nicação com o mundo, promovendo 
benefícios para as relações interpes-
soais. Neles, se inscrevem as histórias e 
trajetórias humanas no decorrer do tem-
po. Essa característica social do corpo 
marca os percursos de vida e caracteriza 
momentos e culturas nos quais se insere.

É papel docente colaborar para que o 
aluno tenha acesso a inúmeras possib-
ilidades de exploração corporal, viven-
ciando a sensibilidade e ultrapassando 
as barreiras impostas pela contenção 
social. A criança, na educação infantil, 
precisa experimentar sensações nos 
espaços nos quais convive, se movi-
mentando e se expressando livremente.

Nessa mesma perspectiva, Labanca 
(1990) explica que os movimentos de-
vem incluir todo o corpo e que a dança 
precisa ser resgatada por meio dos atos 
espontâneos, levando as pessoas a pen-
sarem em termos de movimento e de 
busca de suas próprias formas de ex-
pressão. Neira (2007) defende a ideia de 
que na Educação Física sejam propostas 
atividades nas quais os alunos ampliem 
seus repertórios de cultura corporal, 
podendo se expressar e se comuni-
car por intermédio dessa linguagem.

A educação pelo movimento na es-
cola auxilia o professor e o aluno na 
construção de valores necessários a 
conquistas cotidianas, tornando a práti-
ca pedagógica um projeto de transfor-
mação social, que direciona as ações e 
configura a apropriação dessa proposta.
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CONCEPÇÕES SOBRE A DANÇA

A dança é uma das artes mais antigas 
que o homem criou. Na era pré-históri-
ca, a dança era retratada por artistas 
que a abordaram em pinturas em cav-
ernas e nesses registros os movimentos 
e gestos indicavam eventos cotidianos 
que caracterizavam a celebração da 
vida pelos povos. Até mesmo antes da 
construção de seus lares e dos afazeres 
básicos do dia a dia, os homens usavam 
o movimento como forma de comuni-
cação e como aquecimento corporal.  

A dança, em si, não precisa de recur-
sos ou instrumentos para se realizar, 
pois ela depende única e exclusiva-
mente do corpo e do vigor deste para se 
expandir, para se comunicar, enriquec-
endo o repertório de experiências e de 
exploração de sentimentos. Segundo 
Bertoni (1992), a dança tem em sua 
origem um propósito mais voltado ao 
campo espiritual do que do físico, reve-
lando uma necessidade humana de ex-
ternar o que abrange o universo interno 
de cada pessoa. No decorrer do tempo, 
o homem explorou a dança e os movi-
mentos corporais e surgiram as danças 
coletivas, que nos seus primórdios tin-
ham o foco na adoração das forças su-
periores ou espíritos, crenças que aux-
iliavam eventos como a mudança de 
tempo, expedições guerreiras e afins.

De acordo com Mendes (2001), se 
analisada no contexto estético, a dança 
pode ser concebida como a mais antiga 
das artes, como a linguagem que traduz 
as emoções de um modo além das pa-
lavras, porque muitas vezes a oralidade 
e a escrita não traduzem a linguagem 
que o corpo e o movimento expressam.

Em seu breve histórico desde a con-
textualização com os povos primitivos, 
a dança passou por algumas etapas, 
que originaram outras tendências que 
se modificam e se transformam con-
forme a cultura de cada povo ou so-
ciedade, culminando na diferença de 
estilos e gêneros da dança no momen-
to vigente. Enfim, essas tendências 
são flexíveis e mutáveis, porém muitas 
vezes retrocedem a fases anteriores e 
vão se remodelando e desenvolven-
do de uma maneira dinâmica e cria-
tiva. Muitas pesquisas revelam que a 
história da dança se originou com base 
na religião e era exclusividade de gru-
pos privilegiados, que se apropriaram 
dela em eventos religiosos, peças te-
atrais, nas pinturas e esculturas. No 
entanto, em contrapartida, o cristian-
ismo pregava que qualquer expressão 
corporal era tida como um pecado.

Na trajetória evolutiva da dança, uma 
modalidade bastante respeitada é a 
dança folclórica, que perpassa gerações 
e retrata as peculiaridades de diferentes 
culturas, povos e regiões. Ela é interes-
sante e dinâmica por incorporar valores 
e hábitos de sociedades e culturas diver-
sificadas, revelando nuances do passa-
do, do presente e até mesmo estimulan-
do o futuro. A dança folclórica também 
abrange os costumes e tradições de 
um povo, reforçando o nacionalismo. 

Hass e Garcia (2003) pontuam que 
essa dança proporciona interação, di-
versão, socialização e valoriza o respeito 
aos costumes e tradições que se desdo-
bram por gerações. Os fatores sociais 
que modificam seu transcurso histórico 
influenciam as mudanças que ocorrem na 
dança, por isso as expressões e manifes-
tações culturais são elementos flexíveis. 
Existem as transições, que obedecem 
a certos rigores, mas também se mani-
festam as opções mais livres e criativas.
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 No campo educativo, a dança se 
firmou como uma linguagem é uma 
modalidade muito importante por seu 
poder expressivo. O corpo exteriori-
za movimentos e sensações que aux-
iliam o desenvolvimento integral das 
crianças e proporciona a conquista da 
autonomia e da identidade infantil. Se-
gundo MARQUES (2003) a dança po-
tencializa a criticidade e a criatividade, 
propiciando maior atuação na socie-
dade, visto que ela educa e transcende 
conhecimentos e saberes. Dessa for-
ma, ela proporciona novas possibili-
dades e a concretização e a renovação 
de ideias sobre a expressão corporal. 

A linguagem da dança é múltip-
la e requer abordagens artísticas e 
culturais que não se limitem. Pelo 
contrário, ela precisa ser concebi-
da com base em dimensões cul-
turais, lúdicas, históricas, entre outras.

A IMPORT NCIA DA DANÇA NOS 
ESPAÇOS ESCOLARES

Durante muito tempo, a dança se 
configurava nos espaços escolares 
como uma modalidade esporádi-
ca, que prevalecia nos momentos 
festivos e extracurriculares. Nessas 
propostas, não havia a participação 
dos alunos nos processos de criação. 

Eram atividades que não tinham 
significado para as crianças. Godoy 
(2010)  reitera que a dança na esco-
la tem o propósito de colaborar com 
a ampliação dos conhecimentos e sa-
beres que a criança produz e con-
strói, utilizando-os funcionalmente 
na vida em sociedade. Antes do início 
de qualquer atividade com dança, é 
fundamental que se faça uma sonda-

gem sobre o histórico dos alunos, seu 
cotidiano, hábitos e sobre a comuni-
dade, permeada pelos diálogos com fa-
miliares, funcionários e equipe escolar.

Cabe às escolas também conseguir 
relacionar a educação e a Arte, por meio 
de suas linguagens, propiciando às cri-
anças experiências que incentivem a 
criação, a autoria e a autonomia na re-
alização dos movimentos e expressões 
da dança, integrando a sensibilidade. 
Para isso, a formação docente precisa 
abranger um currículo mais abrangen-
te, que sinalize a adequação dos profis-
sionais e reoriente as concepções 
e expectativas dessa linguagem. 

A dança é uma das principais manei-
ras de explorar os potenciais corporais 
de uma maneira agradável. Barbosa 
(1999) pontua que a dança pode ser 
comparada a um processo de alfabet-
ização, no qual a aquisição de gestos, 
imagens, ações, necessidades, pos-
turas e movimentos são respeitados. 

Nas aulas de Educação Física, é im-
portante que a dança tenha seu espaço, 
no sentido de compreendê-la pelo viés 
do movimento e de exploração das 
expressões corporais e, consequen-
temente, propondo elementos sig-
nificativos que a caracterizam com a 
conquista da autonomia, da inteligên-
cia, da vitalidade e da sensibilidade.
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Diversos estudos pontuam o po-
tencial terapêutico da dança, que 
tem benefícios para a melhoria da 
autoestima, para a qualidade das 
relações interpessoais e para a mel-
hora da autoestima (GARIBA, 2002).

Segundo Cunha (1992), o movimen-
to e a dança são linguagens que precis-
am ser usadas de uma maneira consci-
ente, ressaltando o uso de habilidades 
e possibilidades corporais e expressiv-
as.Quaisquer manifestações artísticas 
não devem ser vistas somente como 
algo a ser contemplado, mas sim ex-
perimentado, vivenciado e explorado 
em múltiplas dimensões, tanto indi-
vidualmente quanto coletivamente. 
No contexto educacional, a dança pro-
porciona elementos significativos que 
favorecem o desenvolvimento do ser 
humano, como experiência de vida e 
como vivência e construção de conhe-
cimento nas diversas relações interpes-
soais. A dança é a principal expressão 
artística que integra o corpo e a mente.

A prática do ensino da dança implica 
no conhecimento das variações que im-
plicam na efetivação dessa prática, con-
tribuindo para que as manifestações e 
expressões corporais sejam mais ple-
nas. Sabe-se que o conceito de corpo 
não é algo acabado e, portanto, está 
em constante processo de modificação. 

A interação do corpo com o meio é 
que enriquece as experiências e tro-
cas vivenciadas, gerando maiores per-
cepções e visões de mundo. No âm-
bito educacional, o ensino da dança 
impulsiona procedimentos, critérios e 
rumos para uma atuação mais diver-
sificada. A linguagem do movimento e 
da dança se configura como uma ex-
pressão favorecida de trabalho com 
as áreas propostas para a educação 

infantil, pois nela se inserem as re-
flexões e problematizações da plu-
ralidade cultural de nossa sociedade.

Segundo Strazzacappa (2001), deve-
se priorizar o trabalho com a dança 
na escola, de modo que o foco seja 
na formação integral dos sujeitos, in-
dependentemente do tipo de movi-
mento corporal que seja desenvolvido. 

A dança pode ser utilizada para pro-
mover associações, agrupamentos, 
por intermédio de sistemas e pro-
cedimentos diferenciados, que aju-
dem a construir corporalmente a cul-
tura, a criação, a novidade, de modo 
que quem participe dela não fique 
aquém de seu processo criativo. 

As instituições de educação infantil 
precisam pensar e planejar propostas que 
ajudem as crianças a exteriorizar seus 
sentimentos, transformando as ações 
cotidianas em práticas menos formais 
e institucionalizadas. De acordo com 
Ávila (2010), a própria Educação Física 
propõe elementos fundamentais para a 
exploração de vivências que manifes-
tam emoções e ações pelo movimento. 

Nesse contexto, a dança englo-
ba uma multiplicidade de possibili-
dades pedagógicas que podem efe-
tivar e promover conhecimentos 
importantes para a formação infantil.

A linguagem do movimento e da 
dança na escola precisa estar articu-
lada em uma linha mais proativa, na 
qual os saberes sobre o corpo e sobre 
a dança sejam apreendidos criativa-
mente. Nessa perspectiva, as técnicas 
da dança e a exploração dos movimen-
tos tendem a ser mais leves e dinâmi-
cos. Esse tipo de trabalho pode estimu-
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lar um contato mais efetivo e intimista 
com a possibilidade de se expressar 
criativamente por meio do movimento, 
envolvendo as necessidades e anseios 
pessoais com o trabalho coletivo, com 
a construção da autonomia, da criativ-
idade e da agilidade (ROCHA, 2008).

A dança educacional não se configura 
como uma reprodução de modelos que 
caracterizam o movimento pelo movi-
mento. Ela transpõe barreiras de tempo 
e espaço, enfatizando os percursos de 
criação e de produção que colaboram 
para uma formação humana mais plena.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um dos importantes caminhos para 
a Educação Física Escolar atual está 
numa prática pedagógica alinhada com 
os princípios do movimento corporal, 
que contemplam e valorizam os ges-
tos e a sensibilidade. E para o alcance 
desses ideais, as reflexões sobre as 
práticas precisam se fortalecer tanto 
na formação continuada dos profes-
sores como no planejamento, no cur-
rículo e nas metodologias de ensino.

Os movimentos corporais são meios 
de se fazer comunicar e expressar ideias, 
são manifestações inerentes à natureza 
do homem, presentes nos acontecimen-
tos de sua vida. Eles estabelecem íntima 
relação com as emoções e sentimentos 
humanos, antecedendo como forma de 
comunicação à própria linguagem fala-
da, característica hoje tão escassa ao ci-
dadão contemporâneo. GODOY (2010) 
argumenta a favor de uma dança que 
foque o movimento expressivo, que 
permita o encontro com o outro, com a 
cultura e com o entorno e, possibilite a 
construção da identidade por meio da 
pesquisa corporal e de movimentos. As 
experiências pessoais que vivemos es-
tão registradas em nosso corpo, e inter-

agem com outros corpos, permeados 
por um processo de ensinar e aprender. 

Nesse sentido, percebe-se a rele-
vância dos movimentos corporais e da 
dança, como instrumentos promissores 
no processo de ensino-aprendizagem, 
que trazem aos profissionais de ensi-
no e também aos alunos, novas pos-
sibilidades para a construção coletiva 
do conhecimento. Esses instrumentos 
tendem a incrementar as práticas ped-
agógicas e a facilitar o aprendizado, 
além de ampliar os horizontes culturais, 
o pensamento crítico e a criatividade 
dos alunos.  A Educação Física propor-
ciona, pelo movimento, as ações de 
sentir, perceber, imaginar, criar, inter-
pretar e, nesse sentido, produzem um 
conhecimento mais sensível sobre o 
mundo, viabilizando o desenvolvimento 
cultural que ocorre por meio de lingua-
gens também artísticas, como a dança.

O caminho para a inserção do movi-
mento e da dança no ambiente escolar 
é o de trabalhar com a criação e a imag-
inação enquanto componentes funda-
mentais para um projeto de educação 
que objetive formar pessoas que saibam 
refletir, interferir e reelaborar os conhe-
cimentos oferecidos pela humanidade.

Ressalta-se que, como prática ped-
agógica, o movimento e a dança são 
condições objetivas de ensino e apren-
dizagem, pela articulação de conheci-
mentos teóricos e empíricos, os quais 
conflitam entre si e possibilitam no-
vas construções. Possivelmente, a 
Educação Física poderá ampliar suas 
concepções sobre cultura corpo-
ral, melhorando a qualidade do cur-
rículo escolar na educação infantil.
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CULTURA E ARTE AFRO-BRASILEIRA: A IMPORTÂNCIA DE 
TRABALHAR ESSE TEMA NA ESCOLA 

 
RESUMO: A escola é um local de aprendizado muito importante e significativo na vida de 
uma criança, na medida em que lhe proporciona desenvolver-se integralmente em seus fa-
tores físicos, psicológicos, intelectual e social. Dentro dessa concepção, ela deve oferecer a 
essas crianças uma variedade de aprendizados significativos e de relevância social. Sendo 
assim, o presente estudo teve como objetivo investigar como a cultura e arte afro-brasileira 
podem propiciar um aprendizado significativo dentro do contexto escolar e social na vida das 
crianças. Por meio do levantamento bibliográfico, conheceremos o conceito desenvolvido por 
alguns autores sobre o tema e sua importância para a formação desses alunos.

Palavras-chave: Aprendizagem; Cultura e Arte Afro-Brasileira; Escola e Sociedade.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo, mostrar 
como o estudo da cultura e arte afro- 
brasileira pode contribuir de maneira 
positiva para o aprendizado dos alunos, 
ampliando seu conhecimento por meio 
da história e cultura dessa gente. Con-
heceremos ainda como tal cultura 
pode contribuir para esse aprendiza-
do e como nós como educadores po-
demos trabalhar esse tema de maneira 
didática e prazerosa e ao mesmo tem-
po diversificando nossas práticas ped-
agógicas. Por meio do levantamento 
bibliográfico, conheceremos o conceito 
desenvolvido por alguns autores sobre 
o tema e sua importância para a for-
mação dos alunos. Conheceremos ain-
da quais são os tipos de arte existente 
nessa cultura e como tudo isso pode 
ser trabalhado nas escolas para ampliar 
o conhecimento cultural desses alunos.

Nas escolas em geral a comunidade 
e a realidade dos alunos são alguns 
dos fatores decisivos para se planejar 
o trabalho pedagógico, tornando as-
sim o processo ensino aprendizagem 
mais relevante. E nesta comunidade 
estão incluídas as pessoas afrode-
scendente, que sofrem preconceito e 
hostilidade por conta de suas origens. 

A justificativa que me moveu a 
pesquisar sobre o tema “cultura e arte 
afro-brasileira: a importância de tra-
balhar esse tema na escola”, foi estar 
ciente que nos últimos anos, vive-se o 
paradigma da inclusão e igualdade, sen-
do assim, o assunto se tornou relevante.
Mediante um estudo aprofundado e 
atual no assunto, veremos o quanto tal 
cultura contribuirá na formação dos 
nossos alunos, por meio das histórias 
e vivências obtidas ao longo dos anos, 
pois a história tem nos mostrado o 
quanto esse povo é sofrido e hostiliza-
do por algumas pessoas que se dizem 

superiores a eles. Sendo assim, esse 
assunto se fez significativo e relevante 
para o estudo, posterior prática ped-
agógica e em conseqüência as apren-
dizagens que podem ocorrer por inter-
médio dessa cultura. 
Por meio do levantamento bibliográf-
ico, conheceremos o conceito desen-
volvido por alguns autores sobre o 
tema e sua importância na formação 
desses alunos. 

CULTURA E ARTE AFRO-BRASILEIRA

Segundo um artigo publicado em 
20/09//2018, no site toda matéria, es-
crito pela Professora Daniela Diana, in-
titulado “O que é cultura?”, ela nos fala 
que cultura é o conjunto de tradições, 
crenças e costumes de um determinado 
grupo social. É a soma do comportamen-
to de um grupo de pessoas envolvendo 
seus conhecimentos, experiências, ati-
tudes, valores, crenças, religião, língua, 
hierarquia, relações espaciais, noção 
de tempo, conceitos de universo.

O artigo ainda nos mostra que a cul-
tura é adquirida por meio das relações 
sociais de um grupo, e transmitida 
para gerações futuras. Sabemos que 
em nosso país o Brasil, nossa cultura 
é rica e difere dos outros países que 
passaram pelo mesmo processo de 
colonização, afinal no Brasil ocorreu 
à miscigenação de pessoas, o que in-
fluenciou diretamente nossa cultura. 
 

Segundo Paiva (2001):

Misturavam-se informações, assim 
como etnias, tradições e práticas cul-
turais. Novas cores eram forjadas pela 
sociedade colonial e por ela apropria-
das para designar grupos diferentes de 
pessoas, para indicar hierarquização das 
relações sociais, para impor a diferença 
dentro de um mundo cada vez mais 
mestiço. Da cor da pele à dos panos 
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que a escondia ou a valorizava até a 
pluralidade multicor das ruas coloniais, 
reflexo de conhecimentos migrantes, 
aplicados à matéria vegetal, mineral, 
animal e cultural. (PAIVA, 2001, p.36).

Registros da história nos mostram 
que a diversidade cultural brasileira foi 
influenciada por quatro grandes gru-
pos:

- Colonos portugueses;

- Os índios que já viviam antes da che-
gada de Pedro Álvares Cabral (1467-
1520);

- Os negros africanos que foram es-
cravizados;

- Os europeus que chegaram prin-
cipalmente ao fim do período de ex-
ploração da mão-de-obra não remu-
nerada.

Nota-se que o cruzamento cultural 
entre estes povos africanos propiciou 
a construção de uma identidade cul-
tural brasileira, ou cultura afro-brasilei-
ra. Uma vez que, eles não temeram em 
inventar códigos de comportamentos e 
de recriarem praticas de sociabilidade e 
culturais (Paiva 2001, p.23). Assim, este 
cruzamento foi resultado de um longo 
processo que propiciou uma riqueza 
cultural peculiar ao Brasil.

A cultura afro nos trouxe várias for-
mas de manifestações artísticas por 
meio da sua música e dança (que são 
demonstrada pela capoeira), por meio 
do visual (com seus penteados, roupas 
e adornos) e também pela religião Can-
domblé (com seus rituais e deuses).

A INFLUÊNCIA DA CULTURA  
AFRICANA NA FORMAÇÃO 
CULTURAL DA SOCIEDADE 
BRASILEIRA.
 

Segundo um artigo publicado em 
29/08/2013, no site a cor da cultura 
por Márcio Carvalho C. Ferreira, intit-
ulado A influência africana no proces-
so de formação cultural brasileira, nos 
diz que essa influência afro-brasilei-
ra está patente em expressões como 
Samba, Jongo, Carimbó, Maxixe, Mac-
ulelê, Maracatu. Eles utilizam instru-
mentos variados, com destaque para 
Afoxé, Atabaque, Berimbau e Tambor.

Ainda segundo esse artigo, as ex-
pressões musicais são também corpo-
rais. Dentre vários tipos, merece de-
staque especial a Capoeira. Ela é uma 
mistura de dança, música e artes mar-
ciais proibida no Brasil durante muitos 
anos e declarada Patrimônio Cultur-
al Imaterial da Humanidade em 2014.

Enquanto a sociedade brasileira 
não entender que nossa história pas-
sada foi um erro e que precisamos 
tratar a todos com igualdade, não te-
remos uma abolição da escravidão 
verdadeiramente em nosso país, pois 
ainda hoje somos considerados infe-
riores e isso é um forte traço da de-
sumanidade que ainda vivenciamos. 

Sabemos que o nosso país o Brasil 
foi marcado pela escravidão e tortura 
de nossos irmãos negros e as marcas 
desta crueldade ainda estão presentes 
na sociedade. Embora tenhamos her-
dado várias características boas dos 
irmãos africanos como a criatividade, 
a alegria, a garra em viver entre out-



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

649

ras, também herdamos os resquícios 
do sofrimento e injustiça social.

A nossa cultura é fruto da misci-
genação de povos e pessoas e, por-
tanto, nossos costumes, nossas 
danças, nossa comida e nossos mo-
dos de vida, foram e são influencia-
dos em parte pela cultura africana. 

Essa influência pode ser vista nas 
danças de capoeira, no culto as di-
vindades por meio do candomblé, 
nas comidas baianas, entre outros.

Sobre a influência afri-
cana Freire destaca que:

Quantas “mães-pretas”, amas de leite, 
negras cozinheiras e quitandeiras influ-
enciaram crianças e adultos brancos 
(negros e mestiços também), no campo 
e nas áreas urbanas, com suas histórias, 
com suas memórias, com suas práticas 
religiosas, seus hábitos e seus conhe-
cimentos técnicos? Mitos, verdades, 
cuidados, forma de organização social 
e sentimentos, senso do que é certo e 
do que é errado, valores culturais, es-
colhas gastronômicas, indumentárias 
e linguagem, tudo isso conformou-se 
no contato cotidiano desenvolvido en-
tre brancos, negros, indígenas e mes-
tiços na Colônia. (FREIRE, 2001, p. 343)

AS PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS 
PARA A CRIANÇA QUE SOFRE RAC-
ISMO E PRECONCEITO NA ESCOLA

Sabemos que o princípio de igualdade 
é quebrado quando ocorre a discrimi-
nação racial ou de qualquer tipo. Outro 
ponto que também é preciso ficar aten-
to é o preconceito. Nele, a pessoa julga 
e exclui a outra sem sequer conhecê-la.

O mais grave é o racismo. Esse tipo de 
crença estabelecido por um indivíduo 
ou vários, é vergonhoso e criminoso. 
Afinal, a pessoa racista acha que é su-
perior a outra pessoa em questão só 
por conta de sua cor de pele. Com isso, 
ela maltrata, abusa, menospreza e ma-
chuca psicologicamente essa pessoa.

O que se sabe da história, é que o 
racismo, desde a antiguidade, é a inferi-
orização do diferente:

O racismo, desde os tempos antigos, 
é basicamente uma rejeição daquela 
pessoa que é diferente de nós. Segundo 
o historiador Heródoto, os antigos egíp-
cios evitavam a companhia de pessoas 
de rosto claro e cabelos ruivos, como al-
guns gregos, por considerá-las maléficas; 
os persas por sua vez, consideravam-se 
absolutamente superiores ao resto da 
humanidade; [...] (LOPES, 2007, p. 18).

Quando tais atitudes ocorrem com 
crianças nas escolas, o trauma se torna 
maior, pois são várias outras crianças 
que menosprezam e ridicularizaram 
uma criança indefesa. A criança que está 
sofrendo com o preconceito e o racis-
mo, muitas vezes pode deixar de quer-
er freqüentar as aulas, ficar com baixa 
estima, ter depressão e muitas vezes, 
pode ocasionar até mesmo o suicídio.
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A realidade mostra o maior índice de 
evasão escolar por parte dos negros e 
também um elevado grau de analfabe-
tos em relação aos outros grupos étnic-
os. Além disso, os próprios mecanismos 
didáticos estigmatizam o negro e pre-
gam o etnocentrismo da raça branca.

O livro didático não apresenta o 
negro como realmente deveria ser 
visto que, às vezes, ele é até apre-
sentado como uma figura folclórica:

Sabemos que o livro didático é o 
principal instrumento ideológico da es-
cola. A criança não vê nele seu cotidi-
ano representado, mas muitas vezes 
percebe a ausência de pessoas negras 
representadas ou ocupando posições 
subalternas. Isso resulta em uma sen-
sação de estranheza, podendo levar a 
criança negra a auto-depreciação, e a 
construção de uma auto-imagem neg-
ativa (SOUZA, MOTTA, 2002, p. 44).

Por isso é importante a escola tra-
balhar com os alunos a cultura Afro-Bra-
sileira, para que eles possam conhecer 
a magnitude e a identidade do nosso 
povo e não cometer o erro de ter pre-
conceito e racismo. A escola tem que 
mostrar o valor de cada etnia e as coisas 
boas que cada uma tem. Não apresen-
tar só os fatos cruéis e situações de hu-
milhação que foram feitos contra eles.

Por exemplo, mostrar que nos países 
Africanos também existem reis, pessoas 
inteligentes, ricas e bem sucedidas. São 
essas ações e muitas outras que irão 
combater o racismo e o preconceito.

Devemos buscar orientações de 
como trabalhar esse assunto nos PCN 
(Parâmetros Curriculares Naciona-
is) com o intuito de orientar nosso 
trabalho com a diversidade cultural.

QUAL O PAPEL DA ESCOLA  
QUANTO AO TEMA DA  
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA? 

Conforme análise do termo, a re-
ligião seria aquilo que nos religa ao sa-
grado, é um sistema cultural produz-
ido por uma sociedade. Atualmente 
vemos várias religiões diferentes co-
existindo sem grandes conflitos, no 
entanto, quando as desigualdades so-
ciais são visíveis, costuma haver dis-
criminações e intolerâncias religiosas. 

Hoje em dia em nosso país, embora as 
relações entre as religiões afro-brasilei-
ras e o Estado sejam consideradas boas, 
as religiões de berço africano continuam 
a ser vistas como algo proibido e relacio-
nado ao satanismo e inferior as religiões 
ditas cristãs. Embora haja a liberdade 
de expressão religiosa, no Brasil, es-
sas religiões de berço africano não são 
valorizadas e respeitadas por muitos. 

Após esta análise reflexiva dos tex-
tos estudados, acredito que o com-
bate a intolerância religiosa deva ser 
um assunto ensinado no berço fa-
miliar e consequentemente, debati-
do, estudado e reforçado na escola. 

O cotidiano da escola permite viver 
algo da beleza da criação cultural hu-
mana em sua diversidade e multipli-
cidade. Partilhar um cotidiano onde 
o simples “olhar-se” permite a con-
statação de que são todos diferentes 
traz a consciência de que cada pessoa é 
única e, exatamente por essa singulari-
dade, insubstituível (PCN, 2001, p. 53).
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Cabe ao professor o papel de quebrar 
o trauma causado por muitos séculos 
de preconceito:

Aqui se coloca a sensibilidade em 
relação ao outro. Compreender que 
aquele que é alvo de discriminação 
sofre de fato, e de maneira profun-
da, é condição para que o professor, 
em sala de aula, poça escutar até o 
que não foi dito. Como a história do 
preconceito é muito antiga, muitos 
dos grupos vitimas de discriminação 
desenvolveram um medo profundo e 
uma cautela permanente como reação. 
O professor precisa saber que a dor 
do grito silenciado é mais forte que a 
dor pronunciada (PCN, 2001, p. 55).

Entretanto, a escola não é o único 
lugar que devemos aprender sobre a 
intolerância ou tolerância religiosa.  O 
papel da escola deve ser o de neutral-
idade religiosa, cabe a ela ensinar o 
que é ter tolerância religiosa sem des-
respeitar ou defender nenhuma delas. 

Acredito também, que própria re-
ligião a qual a família de cada in-
divíduo freqüenta, deve ter o discur-
so de tolerar e respeitar as diversas 
religiões existentes em nosso país.

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA NAS 
ESCOLAS!

Sabemos que a escola é um lugar in-
stituído para promover aprendizagens 
diversas, sendo assim, o ensino da cul-
tura afro- brasileira se faz importante 
e necessário aos alunos. Em relação às 
instituições escolares, nossa pesquisa 
pautou-se pela linha de pensamento 
de Justino Pereira Magalhães (1998), 
que considera a instituição educativa 
uma complexidade espaço-temporal, 
pedagógica, organizacional, local de 
relações materiais e humanas, inter-
calando e projetando “futuro(s), (pes-
soais), através de expectativas institucio-
nais.” (MAGALHÃES, 1998, p.60-62).

Dessa forma, se considera a institu-
ição escolar como um lugar de tensões 
permanentes, projetos elaborados e 
desenvolvidos a partir de quadros so-
cioculturais, produzindo práticas e rep-
resentações que ampliam, complexi-
ficam, adaptam e recriam a cultura 
escolar. (MAGALHÃES, 1998, p.60-62).

A variedade de conteúdo que po-
demos extrair da cultura Afro-Brasile-
ira para enriquecer as aulas em diver-
sas disciplinas. Podemos usá-la na aula 
de História, em Língua Portuguesa, 
Geografia, Educação Física, Artes, e as-
sim manter viva parte de nossa História. 
Além de ser parte da nossa história, 
a cultura Afro-Brasileira enriquece o 
conhecimento e a vivência dos alunos. 

 

A título de curiosidade, para quem 
vive em uma metrópole como São Pau-
lo, pode percorrer o centro, na Praça 
da República, e encontraremos afri-
canos de regiões diversas com ban-
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cas em que vendem tecidos coloridos, 
carrancas, bijuterias, adereços, além 
de se vestirem com trajes típicos, e, às 
segundas feiras, a partir das 19 horas, 
na praça, entoam cantos e danças 
num culto à religião muçulmana, o Islã. 

É POSSÍVEL TER UMA ESCOLA  
TOTALMENTE LAICA EM NOSSA 
SOCIEDADE ATUAL?

Segundo a história de nosso país, 
a atuação da Igreja Católica peran-
te a sociedade, por meio de suas in-
stituições de ensino urbanas e rurais, 
adquiriu uma grande tradição edu-
cacional. No Brasil, ela foi “uma desti-
natária da educação dos índios e da 
abertura de colégios, até mesmo por 
sua condição, posta no ordenamento 
jurídico, de religião oficial do Reino e, 
depois, do Império” (CURY, 2005, p.7).

No início do século XIX, o Estado im-
perial brasileiro decretou legalmente 
a partilha de sua responsabilidade 
pela educação escolar com a iniciativa 
privada, devido à impossibilidade fi-
nanceira de prover sua universalidade, 
surge então à escola privada e o início 
da expansão das escolas confessionais 
católicas. No entanto, no final do sécu-
lo XIX, ocorre a separação entre Igre-
ja e o Estado, que tinha o Catolicismo 
como religião oficial, e o governo deter-
mina, então, a prática do ensino leigo 
ou o chamado laico nas escolas. Desse 
modo, a Igreja Católica deixa de ocupar 
um lugar vinculado ao poder político.

Nas primeiras décadas do século XX, 
a Igreja Católica procurou restabelecer 
sua autoridade nacional, abalada pelos 
novos ideais, crenças e religiões mod-
ernas, adotando como uma de suas es-
tratégias a vinda de novas congregações 

religiosas de diversas regiões do planeta. 
Mesmo havendo a separação entre Igre-
ja e Estado muitas congregações prove-
nientes da Europa abrem institutos no 
Brasil, objetivando o fortalecimento da 
fé cristã e o combate ao avanço do prot-
estantismo e outras formas de credo.

E a história sobre o Estado e a re-
ligião não para por aí, houve muitos 
conflitos durante muitos anos. Durante 
a Primeira República, o governo federal 
limitava-se a manter o ensino superi-
or e a instrução secundária no Distrito 
Federal. Não houve a criação de esta-
belecimentos de ensino secundário nos 
estados. Menos ainda, houve alguma 
interferência no sentido de promover 
e melhorar o ensino primário. Nesse 
sentido, a única intervenção da União 
ocorre em 1918, em consequência da 
Primeira Guerra Mundial, 11 pelo De-
creto Federal de nº 13.014, a 04 de maio 
daquele ano, com o governo substitu-
indo escolas estrangeiras existentes no 
sul do país por “instituições nacionais”.

A escola, assumindo o lugar prepon-
derante na educação do período re-
publicano, determina processualmente 
um território no qual “a diferença ét-
nica encontrará não só resistências, 
mas também tentativas de eliminação 
de valores culturais diferentes aos da 
nação brasileira a construir, interpon-
do-se aí a questão da nacionalidade 
como elemento formador e assimi-
lador” (RODRIGUES, 2009, p.122).

Depositava-se na escolarização das 
classes populares, incluindo os es-
trangeiros, a formação de uma nação 
que se pretendia construir. A formação 
do caráter nacional seria fortalecida por 
intermédio da educação infantil, sendo, 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

653

talvez, a melhor forma de assimilação. A escola aparece como uma das manei-
ras de se promover a assimilação dos imigrantes e estrangeiros, preparando-os 
para uma vida em acordo com a nova pátria. A tese de Rodrigues (2009) seg-
ue em afirmar que “este processo também diz respeito à educação das crianças 
filhas de imigrantes, considerando que parte destas crianças frequentou esco-
las públicas em Minas e que a questão da nacionalidade foi um dos pontos de 
tensionamentos com as autoridades da instrução” (RODRIGUES, 2009, p.119).

Após pesquisa e reflexão sobre o assunto das religiões, atualmente 
acredito que não seja possível ter uma escola totalmente laica em nos-
sa sociedade! A maioria das escolas do governo está buscando isso, no en-
tanto, algumas culturas e tradições das religiões ditas cristãs como a fes-
ta junina o natal entre outras, ainda estão muito arraigados na sociedade. 

Em relação a algumas escolas tradicionais/ privadas do nosso país como as 
Escolas Católicas e as Adventistas, esse conceito de uma Escola Laica é quase 
impossível, visto que elas irão pender do lado religioso do qual fazem parte. 

Sendo assim, mais uma vez cabe aos pais ensinarem aos seus filhos o respeito 
e a tolerância às diversas religiões existentes.

CONCLUSÃO

Conclui-se que os africanos tiveram um papel importante no processo de formação 
cultural brasileiro, pois mediante a inserção de suas práticas e seus costumes em nossa 
sociedade contribuíram para a formação de uma identidade cultural afro-brasileira.

Essa cultura nos trouxe várias formas de manifestações artísti-
cas por meio da sua música e dança (que são demonstradas pela ca-
poeira), por meio do visual (com seus penteados, roupas e ador-
nos) e também pela religião Candomblé (com seus rituais e deuses).

Embora tenhamos herdado várias características boas dos irmãos af-
ricanos como a criatividade, a alegria, a garra em viver entre out-
ras, também herdamos os resquícios do sofrimento e injustiça social.

Dentre as várias conseqüências vistas em vítimas de atos discriminatórios 
estão à depressão, baixa autoestima, agressividade, desvios comportamenta-
is, formação debilitada da identidade, além de dificuldades na aprendizagem. 

A  escola sendo um ambiente social interativo necessita de atitudes que visem à for-
mação de cidadãos com valores, de forma a respeitarem as pessoas e suas diferenças. 

Entretanto, a escola não é o único lugar que devemos aprender sobre a intolerân-
cia ou tolerância religiosa, acredito que o combate a intolerância religiosa deva ser 
um assunto ensinado no berço familiar e consequentemente, debatido, estudado e 
reforçado na escola.  O papel da escola deve ser o de neutralidade religiosa, cabe a ela 
ensinar o que é ter tolerância religiosa sem desrespeitar ou defender nenhuma delas.
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BULLYING ESCOLAR, CONHECER PARA PREVENIR

RESUMO: O Bullying é considerado um fenômeno mundial que vem cada vez mais des-
pertando interesse de pesquisadores na área da educação. Este é um problema que afeta 
as escolas, comunidades e toda sociedade Trata-se de uma forma de violência caracterizada 
por agressões físicas ou morais entre alunos, sejam crianças ou adolescentes. Diante deste 
cenário pergunta - se: O que os professores entendem por bullying e qual o seu papel a 
prevenção e combate ao bullying na sala de aula? Este estudo tem como objetivo conhecer 
o que se entende por bullying na escola. Para tal, discute-se o que os professores com-
preendem por bullying; identificando as possíveis ações que podem ser entendidas como 
bullying no espaço escolar e faz uma reflexão sobre as consequências do bullying para as 
vítimas. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada através de um estudo minucioso 
contemplando o assunto. Os pressupostos teóricos que fundamentaram o estudo foram 
as contribuições de Fante (2005), Chalita (2008), Neto (2005) dentre outros. Os resultados 
revelaram a existência do bullying nas diversas unidades de ensino. Pôde-se observar que o 
bullying é um assunto pouco conhecido entre os professores, chamando a atenção dos do-
centes para a necessidade de mudanças de posturas frente a essa realidade, a necessidade 
de promover maior reflexão sobre a condução da prática educativa desenvolvida em sala de 
aula.

Palavras-chave: Bullying; Escola; Prevenção.
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INTRODUÇÃO 

A violência hoje é uma das grandes 
preocupações de nossa sociedade. 
O Bullying surge como um dos temas 
mais abordados entre educadores e 
educando, e tem se revelado como 
um dos grandes problemas a ser en-
frentado pelas escolas brasileiras, 
que sejam públicas ou particulares. 

O termo bullying se refere a todas 
as formas de atitudes agressivas, ver-
bais ou físicas, intencionais e repet-
itivas, que ocorrem sem motivação 
evidente e são exercidas por um ou 
mais indivíduos, causando dor e an-
gústia, com o objetivo de intimidar ou 
agredir outra pessoa sem ter a possi-
bilidade ou capacidade de se defend-
er, sendo realizadas dentro de uma 
relação desigual de forças ou poder.

 

Estamos nos deparando com um mo-
mento de crise escolar, que não esta-
mos sabendo como agir, e nem como 
deixá-los longe das nossas escolas e 
de nossos alunos. Muitos professores, 
pais e sociedade, não conseguem iden-
tificá-la no seu dia a dia, e com isso 
que sofrem são os alunos. Tanto agres-
sores quanto às vítimas e as testemu-
nhas, que não conseguem identificar o 
risco desta violência para seu futuro.

 

A escolha do tema em pauta foi dev-
ido , antes de tudo, sermos profes-
sores, atuando em sala de aula, fato 
que nos aproxima ainda mais dessa 
realidade que pede “Um Olhar” mais 
detido, principalmente dos educadores. 

O presente trabalho é resultado de um 
estudo de pesquisa bibliográfica. Bus-
camos responder a questão do proble-
ma: O que os professores entendem por 
bullying e qual o seu papel na prevenção 
e combate ao bullying na sala de aula?

 

Acreditamos que é importante sa-
ber se docentes conhecem, conse-
quentemente, e se estão preparados 
para lidar com esse fenômeno. Este 
trabalho monográfico poderá con-
tribuir para estimular reflexões e out-
ras formas de atuação, para que os 
mesmos possam assumir novas pos-
turas e, assim, tomarem  medidas 
mais eficazes diante desta questão.

Nosso objetivo geral foi conhecer 
o que se entende por bullying na es-
cola. Para consecução desse objetivo 
buscou-se discutir o que os profes-
sores compreendem por bullying; iden-
tificar as possíveis ações que podem 
ser entendidas como bullying no es-
paço escolar e refletir sobre as conse-
quências do bullying para as vítimas.

 

Neste sentido, será apresentada a 
organização do artigo da seguinte for-
ma: No primeiro capítulo: apresen-
ta-se a introdução com os objetivos 
e a justificativa. No segundo capítu-
lo: Trata-se do bullying escolar cau-
sas e consequências e o papel da es-
cola e da família com a participação 
teórica de vários autores. Costantini, 
Cury, Fante, Lopes Neto e Silva, por 
fim apresenta as considerações finais.
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O BULLYING: ASPECTOS  
CONCEITUAIS E HISTÓRICOS 
  

Para diferenciar o fenômeno bullying 
das demais violências, que se manifestam 
em todas as esferas sociais e em diversas 
faixas etárias, das brincadeiras comuns 
entre pares, é imprescindível conhecer-
mos primeiro o conceito de bullying. 

De acordo com FANTE (2012), o bul-
lying é um fenômeno de âmbito mun-
dial que ocorreu desde o surgimento 
da escola, e, ainda, permanece na at-
ualidade. Possui suas especificidades 
que o difere das demais violências que 
ocorrem no âmbito escolar ou em out-
ros ambientes. Esta terminologia sur-
giu do termo inglês “Bully” da língua 
inglesa, que como substantivo quer 
dizer ‘tirano’, ‘valentão’ e como verbo 
significa ‘brutalizar’, ‘amedrontar’ ou ‘ti-
ranizar’. Abrange as agressões verbais 
ou físicas que aparentemente não pos-
suem motivo e nasce da necessidade 
de subjugar e mostrar poder sobre o 
outro, violências essas que são com-
etidas contra uma vítima que se apre-
senta insegura, inferior, introspectiva e 
se torna presa fácil para os agressores. 
Como afirma FANTE (2012) a seguir: 
Bullying: palavra de origem inglesa, 
adotada em muitos países para definir 
o desejo consciente e deliberado de 
maltratar uma outra pessoa e colocá-la 
sob tensão; termo que conceitua os 
comportamentos agressivos e antisso-
ciais, distingue-se das brincadeiras e 
dos conflitos comuns entre estudantes. 

Para COSTANTINI (2004): Trata-se 
de um comportamento ligado à agres-
sividade física ou verbal ou psicológi-
ca. È uma ação de transgressão in-
dividual ou de grupo, que é exercida 
de maneira continuada, por parte de 
um indivíduo ou de um grupo de jo-
vens definidos como intimidadores 
nos confrontos com uma vítima. 

Na concepção do autor, há nos 
episódios de violência uma regulari-
dade de intimidações, preconceitos, 
afrontas e humilhações físicas ou psi-
cológicas, que são impostos a uma 
vítima vulnerável e incapaz de se de-
fender. Com isso essas ações provo-
cam isolamento, marginalização do 
indivíduo que recebe as agressões e 
um intenso sofrimento psicológico. 

Para SILVA (2010), esse padrão de 
comportamento agressivo, denominado 
bullying, que ocorre intencionalmente 
e recorrente, provocando sérios trans-
tornos psíquicos, pode ser considerado 
como um fator comum nas relações in-
terpessoais, sendo percebido e viven-
ciado em vários contextos, como exem-
plifica SILVA (2010): Se pararmos para 
pensar, todos nós já fomos vítimas de um 
bully em algum momento de nossa vida. 

Os ‘valentões’ não estão somente nas 
escolas, eles podem ser encontrados em 
qualquer segmento da sociedade. Assim, 
o termo bullying pode ser adotado para 
explicar todo tipo de comportamento 
agressivo, cruel, proposital, e sistemáti-
co inerente às relações interpessoais 
(SILVA, 2010, p. 22). Este fenômeno 
que ocorre entre vítima e agressores 
pode acontecer de duas formas, indire-
ta e direta, sendo que ambas afetam a 
dimensão psicológica ou adolescente. 
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As maneiras como ocorrem o Bully-
ing são as seguintes: as formas diretas 
como as agressões físicas (bater, chutar, 
tomar os pertences ou qualquer outra vi-
olência expressamente física) e verbais 
(xingamentos, insultos, apelidos pejora-
tivos, constrangimento). E a forma indi-
reta, que é considerada a mais grave de 
todas elas, por ser sutil e difícil de di-
mensionar os seus impactos, refere-se 
aos comentários com intuito de dene-
grir a vítima, excluir e isolá-la do grupo. 

Historicamente, é possível perceber-
mos ao longo da história que o mundo 
tem sido marcado pela violência de di-
versas formas e em vários aspectos. É o 
que afirma NOGUEIRA (2007) a seguir: 
A violência acomete o mundo contem-
porâneo em todas as suas instâncias 
e se manifesta de variadas formas. Ela 
está presente em toda sociedade e não 
se restringe a determinados espaços, 
a determinadas classes sociais, a de-
terminadas faixas etárias ou a deter-
minadas épocas. Ela é um dos eternos 
problemas da teoria social e da práti-
ca política e relacional da humanidade. 

Não se conhece nenhuma socie-
dade em  que a violência não tenha 
estado e esteja presente (NOGUEIRA, 
2007, p. 17). A violência é um proble-
ma que faz parte dos relacionamentos 
humanos, da política e dos contextos 
sociais de uma maneira intensa e du-
radoura sendo, por isso, considerada 
persistente, visto que não se conhece 
uma sociedade em que a violência de 
algum modo não estivesse presente. 

De acordo com ARENDT (2014), faz-
se necessário compreender a violência 
em si mesma para distingui-la de out-
ros elementos, como o poder que mui-
tas vezes é confundido com a violência. 
Para ARENDT (2014, p. 27), “o poder 
corresponde à habilidade humana de 
não apenas agir, mas de agir em unís-
sono, em comum acordo. E a violência, 
como outro fenômeno inerente ao ser 
humano, possui suas particularidades, 
como esclarece a seguir: A violência é, 
por sua própria natureza, instrumental; 
como todos os meios, está sempre a 
procura de orientação e de justificati-
vas pelo fim que busca. É aquilo que ne-
cessita de justificar-se através de algo 
mais não pode ser a essência de coisa 
alguma (ARENDT, 2004, p. 32). Como 
podemos observar a violência por ser 
um instrumento que precisa de uma 
justificativa ou fim para ser utilizada, 
distingue-se do bullying, por ser este 
outro fenômeno caracterizado pelo uso 
da violência para dominar os demais. 

Conforme analisa FANTE (2012), 
em termos de evolução histórica, este 
fenômeno acompanha a escola desde 
o seu surgimento assim como a violên-
cia à sociedade. No entanto, inicial-
mente, apesar de os professores dis-
porem de conhecimento das agressões 
que ocorriam no ambiente escolar, o 
estudo científico considerando esse 
fenômeno como parte da violência es-
colar somente veio à tona em 1970.
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OS ENVOLVIDOS NO BULLYING 

Geralmente os envolvidos são líderes da turma, aqueles que gostam de colocar 
apelidos e fazer gozações com os colegas mais frágeis.Segundo Fante (2005) as 
vítimas típica refere-se ao indivíduo que sofre repetidas vezes a agressão e não 
resolve a situação por não conseguir se impor. Podendo também ser classificado 
como, bode expiatório para um grupo. Geralmente é aquele aluno pouco sociável.

É comum abordarem colegas com problemas de obesidade, baixa-es-
tatura, deficiência física, ou outros aspectos culturais, étnicos ou re-
ligiosos, o que é muito sério, por trazer consequências jurídicas, mui-
tas vezes desconhecidas pelos autores seus familiares e a própria vítima.

No bullying há três formas de envolvimentos: autor, vítima e teste-
munha e em todos os casos os envolvidos podem sofrer graves conse-
quências no que se diz respeito à aprendizagem e ao convívio social.

De acordo com Neto (2004), as consequências relacionadas ao bully-
ing podem ser; Física ou emocional de curto e longo prazo, gerando dificul-
dade na aprendizagem, no convívio social e também no problema emocional.

De acordo com Silva (2010) há três tipos de envolvidos: as vítimas, os agres-
sores, ou bullies, e os espectadores. Assim, as vítimas podem estar carac-
terizadas como aqueles alunos que possuem dificuldade na socialização ou 
que podem desencadear nos colegas reações agressivas contra si mesma.
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AS VÍTIMAS DO BULLYING 
 

Quanto às vítimas, entre aqueles 
indivíduos que sofrem algum tipo de 
situação agressiva, os resultados reve-
laram que o número de vítimas super-
ou número de agressores, colaborando 
com a pesquisa de Carlyle e Steinman 
(2007). Além disso, a maioria das víti-
mas também era do sexo masculino.

 No entanto, a literatura aponta 
que as vítimas na maioria das vezes, 
sofrem caladas por vergonha de se ex-
porem ou por medo de represálias dos 
seus agressores, tornando-se reféns de 
emoção traumáticas destrutivas, como 
medo insegurança, raiva, pensamento 
de vingança e de suicídio, além de fobias 
sociais e outras reações que impedem 
seu bom desenvolvimento escolar.

       
AUTOR DO BULLYING

 O autor insulta, espalha ru-
mores e boatos sobre os seus cole-
gas e seus familiares, até mesmo os 
profissionais da escola. Essa situação 
se torna difícil de ser enfrentada por 
algumas pessoas Lopes Neto (2005).

 

Admite-se que os alunos que praticam 
o bullying têm grande probabilidade de 
se tornarem adultos com comporta-
mento diferentes, brigas frequentes e 
lesões relacionadas a estas, partes de 
armas, podendo vir adotar, inclusive, 
atitudes delinquentes e / ou crimino-
sas (Lopes Neto e Saavedra, 2003).

 Chalita (2008) entende que os 
atos de agressão são frutos de uma so-
matória de causas externas somada ao 
elemento interno, que desencadeiam 
essas ações. E Neto (2005) esclarece 
que o autor do bullying possui certas 
características de comportamento que 
possibilitam o seu reconhecimento.

 

O autor de bullying é tipicamente pop-
ular; tende a envolver-se em uma var-
iedade de comportamento antissociais; 
podem mostrar-se agressivos inclusive 
com os adultos é impulsivo; vê sua agres-
sividade como qualidade; têm opiniões 
positivas sobre si mesmo; é geralmente 
mais forte que seu alvo; sente prazer 
e satisfação em dominar, controlar e 
causar danos e sofrimento aos outros.

AS TESTEMUNHAS DO BULLYING
 

 As testemunhas são alunos que 
não sofrem nem praticam bullying, mas 
convivem diariamente com o problema e 
se omitem por medo e insegurança. São 
representadas pelos alunos que sabem 
de tudo, presenciam muitas vezes o abu-
so, mas se sentem ameaçados, porque 
podem se tornar as “próximas vítimas”.

 

De acordo com os autores (LOPES 
NETO 2005, SAAVEDRA, 2003,), o 
medo, a dúvida sobre como agir e a 
falta de iniciativa da escola são fatores 
que acabam promovendo um  clima 
de silêncio e de omissão nas testemu-
nhas. Isso causa incômodo e insegu-
rança que podem influenciar negati-
vamente em sua rotina. O rendimento 
escolar destes alunos poderá decre-
scer, uma vez que passam a consider-
ar a escola como um espaço inseguro.
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 Segundo Chalita (2008), parte 
desses grupos acredita que o bullying 
é normal. Talvez acreditem que esses 
alunos diferentes mereçam ser ridicu-
larizados por outros. O bullying acaba 
criando um ciclo - vicioso, arrastando 
os envolvidos cada vez mais para o seu 
centro. Alguma testemunha deslumbra 
com a popularidade dos autores, veem 
nas atitudes agressivas o caminho para 
o poder, outro com medo de serem 
passíveis alvos, e mudança de compor-
tamento, aceito pelo grupo agressor.

AS CONSEQUÊNCIAS DO BULLYING

 A consequência do bullying po-
dem ser inúmeras, e gerar traumas 
dependendo da  estrutura familiar, 
principalmente quando as vítimas 
são criança que vão crescer e levar 
para sua vida adulta a insegurança, 
e os sentimentos negativos, poden-
do acarretar em graves problemas 
psíquicos e que podem passar desper-
cebido pelas pessoas mais próximas.

 

Pereira define o efeito em dois gru-
pos, efeito imediato e o efeito ao lon-
go prazo, no efeito imediato as crianças 
têm auto estima baixa, possuem pou-
cos ou nenhum amigos, não conseguem 
partilhar e nem ajudar os outros, fal-
ta de concentração na escola, tornan-
do-as refém de ansiedade, emoções, 
medos, angústias e de raiva reprimida.

 Entretanto, a literatura também 
aponta que as consequências do bullying 
para as vítimas alvos desses fenômenos, 
crescem no mundo todo, podem ser 
depressão, angústia, baixa autoesti-
ma, estresse, evasão escolar, atitudes 
de autoflagelação e suicídio, enquanto 
os autores dessa prática podem adot-
ar comportamentos de risco, atitudes 
delinquentes (LOPES NETO, 2005).

 O autor reforça a ideia de que a 
prática de bullying agrava o problema 
preexistente, pois a escola do aluno - 
alvo geralmente r de uma desigualdade 
existente, e por consequência essa 
já apresenta uma baixa autoestima.

 

As consequências para os estu-
dantes oprimidos são variadas desde 
isolamento, sintomas físicos ou psi-
cossomáticos, tristeza, ansiedade, de-
pressão ou distanciamento quanto ao 
assunto da escola, ideação de suicí-
dio e  até mesmo o próprio suicídio.

 

As vítimas de bullying apresen-
tam mais sintomas de doenças psi-
cológicas (depressão e ansiedade) e 
doença física (dores de cabeça, dores 
abdominais) quando comparamos 
com os outros colegas. Importa ain-
da refletir que alguns autores con-
sideram que os efeitos da vitimização 
podem ser visíveis na idade adulta.
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CONCLUSÃO
 

 Ao estudar o fenômeno bullying ficou claro que nem toda violên-
cia escolar deve ser considerada como bullying, para isso é preciso que ocor-
ram agressão física, morais ou psicológicas, é através da disseminação, 
que conclui-se o bullying, assim como o cyberbullying, que é um fenôme-
no mundial e vem crescendo a cada dia mais, nas escolas e familiares.

 
Conhecer a classificação de vítimas e agressores do bullying ajuda na me-

dida de uma possível intervenção futura, a fim de regular o funcionamento 
da escola e ajudar nas decisões relativas aos comportamentos inadequados.

 
As pessoas precisam praticar a paz, com amor ao próximo, principalmente 

as crianças, que carregam consigo traumas de comportamentos violen-
tos durante muitos anos de vida, atuando como vítimas ou como agressores.

 
Com esta pesquisa pôde-se observar que o bullying é um assunto pou-

co conhecido entre as professoras, sendo que estas não têm um conhecimen-
to aprofundado dos males que esta prática pode gerar nos alunos envolvi-
dos, tanto no âmbito emocional e psicológico e também na aprendizagem.

 
Contudo, para prevenir a ocorrência de bullying na escola, não é necessariamente 

fundamental que o professor conheça o contexto de bullying e suas consequências, 
físicas, sociais, religiosa, enfim, as diferenças existentes de um ser humano para outro.

Isso indica que muitos jovens estão expostos ao risco de sof-
rerem abusos regulares de seus pares. A escola deve ser um espaço in-
stitucional, no qual alunos e professores passam a se desenvolv-
er, aprender uns com os outros e exercer a cidadania (GUZZO, 2001).

 
Dessa forma, salienta-se que mais estudos sobre bullying são necessário para 

expor algumas questões relacionadas à violência observada constantemente 
nas escolas. Além da diminuição da autoestima e dos prejuízos no desempen-
ho escolar e nas relações sociais, o bullying pode trazer outras consequências 
mais graves, como o desenvolvimento de psicopatologias, como a depressão, 
a fobia social e, até mesmo, a tentativa de suicídio para aqueles indivídu-
os que são vitimados, assim como a manifestação de transtorno de conduta 
(na adolescência) e o transtorno da personalidade antissocial (na vida adulta).
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM – TDAH

RESUMO: O propósito que se pretende alcançar com este artigo é o de refletir sobre os 
entraves na aprendizagem da criança em idade escolar, em especial às dificuldades de apren-
der dos educandos do ensino fundamental, pois entendo que é nessa primeira etapa da vida 
estudantil em que o educador deve ter um olhar especial para seus alunos de modo individ-
ualizado. Normalmente é através do professor em que surge a primeira conjectura sobre os 
problemas de aprendizagem do aluno, e será ele o profissional que fará a primeira intervenção 
ajudando a criança e a família a encontrar mecanismos que amenizem ou solucione tais en-
traves no desenvolvimento do aluno. Espera-se que em uma sala de aula todos os alunos 
sejam capazes de aprender, uns mais lentamente, outros com mais autonomia, mas que ao 
final do ano letivo, todos atinjam uma determinada evolução. Nota-se que o número de cri-
anças com dificuldade em aprender vem crescendo ao longo dos anos e que está tão esperada 
evolução pedagógica não está acontecendo para um número significativo de alunos, estes, 
por sua vez, não podem e nem devem ser excluídos ou esquecidos no fundo de uma sala de 
aula. Felizmente, a neuropedagogia vem avançando em seus estudos a fim de entender e 
contribuir com o desenvolvimento pedagógico daqueles que necessitam de uma investigação 
mais aprofundada.

Palavras-chave: Dificuldades; evolução; desenvolvimento; criança
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INTRODUÇÃO

Meu interesse em estudar a neuropedagogia nasceu juntamente com o cresci-
mento de alunos que vêm apresentando dificuldades de aprendizagem (TDAH), 
pois tenho observado em minha prática docente que o que era exceção passou 
a ser comum, cerca de 3 a 6 % de crianças em idade escolar apresentam o tran-
storno déficit de atenção com hiperatividade. Outro motivo que me levou a me 
aprofundar no tema citado é a falta de preparo dos profissionais envolvidos para 
lidar com o problema.

Hoje o professor não é apenas aquele que transmite o conhecimento, este profis-
sional precisa ter a sensibilidade para entender as diferenças em sala de aula, com 
o objetivo de ajudar principalmente aqueles que não acompanham o ritmo do 
grupo de alunos, mais do que isso, o professor a cada ano necessita aprofundar 
seus estudos, conhecendo os transtornos de aprendizagem porque só com en-
tendimento poderá ajudar família e aluno.
Foi a partir de leituras realizadas, que este trabalho foi elaborado e durante a 
referida pesquisa, tenho como objetivo principal relatar as dificuldades pedagógi-
cas de alunos com traço de TDAH que indicam a necessidade de investigação 
neuropedagógicas.

Acredito que todo indivíduo é capaz de evoluir e que pais, professores e alunos 
precisam ter em mente a importância de descobrir e investir nos talentos individ-
uais desses indivíduos. Para que isso ocorra, é necessário aceitar que não somos 
iguais e que o déficit (TDAH) de aprendizagem existe, pode e deve e ser tratado. 
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DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 
(TDAH)

O cérebro é um dos mais com-
plexos órgãos do corpo humano, sen-
do ele o responsável por todas as 
funcionalidades motoras, pelo pensa-
mento, desenvolvimento e sensações. 

A aprendizagem está diretamente 
ligada ao recebimento de estímulos 
que captamos pelos nossos sentidos, 
que são selecionadores de estímu-
los denominados de canais senso-
riais. Os estímulos são informações 
tais como a visão, olfato, paladar, au-
dição, chegam ao tálamo, que junto 
com o hipotálamo, as amígdalas cere-
brais (responsável pelas emoções) 
e o hipocampo (responsável pela 
memória passada) promovem as lem-
branças e a aprendizagem significativa.

Segundo Chiesa (2012), a neurociên-
cia cognitiva e a psicologia cognitiva 
buscam entender os mecanismos das 
funções cognitivas. A cognição é defini-
da como um conjunto de processos que 
permitem o processamento de infor-
mações e o desenvolvimento de conhe-
cimento, sendo esse processo denomi-
nado como funções cognitivas que é 
responsável pela linguagem, raciocínio, 
planejamento, tomada de decisões, 
percepção, memória e aprendizado.

Sabemos que nossas habilidades de 
pensar, agir, tomar decisões, racioci-
nar, movimentar, sentir, entre outros, 
dependem do bom funcionamento ce-
rebral e que em cada estágio da vida 
humana espera-se que essas habili-
dades estejam de acordo com o espe-
rado para a faixa etária, por exemplo 
não podemos nos conformar que uma 
criança de 3 anos de idade não tenha 
desenvolvido a habilidade de andar 
ou mesmo de se comunicar, pois es-

pera-se que nesta fase da vida ela já 
tenha se desenvolvido física e men-
talmente para atingir tais habilidades.

O mesmo acontece na sala de aula, 
onde também criamos expectativas 
com as crianças em idade escolar, pois 
sabemos que para cada faixa etária 
há uma maturação desejada que per-
mitirá o desenvolvimento de determi-
nadas habilidades físicas, motoras, de 
pensar, raciocinar, interpretar, asso-
ciar, assimilar, comparar, entre outras.

Maturação é um termo que está liga-
do ao processo de crescimento e de 
evolução dos seres vivos, ou seja, o 
crescimento está diretamente ligado 
ao desenvolver-se. Porém, o desen-
volvimento não ocorre uniforme-
mente para todos os alunos devido 
uma série de fatores anteriores a vida 
escolar de cada um deles, entre es-
tes fatores podemos destacar suas 
experiências familiares, os estímu-
los recebidos e o meio em que vivem.    

Então, não podemos simplesmente 
acusar o aluno por seu mal desempenho 
pedagógico e nem generalizar achando 
que todo aluno sofre de algum trans-
torno neuropedagógico, precisamos 
entender primeiramente os fatores ex-
ternos que influenciam o seu fracasso 
escolar como a desestrutura familiar, a 
falta de estímulo, falta de recursos da 
escola, falta de preparo do corpo docen-
te ou mesmo falta de uma intervenção 
clínica. Limitar-se em dizer que a cri-
ança é preguiçosa, é lenta, não presta 
atenção na aula, é bagunceiro em dema-
sia, brinca o tempo todo e conversa mui-
to são acusações limitadas do que pode 
estar por trás do seu comportamento.
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As teorias de aprendizagem procur-
am compreender o ensinar e o apren-
der, além de reconhecer os distúrbi-
os que dificultam o ato de aprender. 

Para Lev Vygotsky, a aprendizagem 
está relacionada ao desenvolvimento e 
a mediação dos humanos com o mun-
do e do mundo com os humanos. Para 
gerar desenvolvimento, o aprendiza-
do precisa ser organizado - pelo pro-
fessor, por exemplo, que na interação 
com os alunos têm o conhecimento 
específico para mediar o acesso a dif-
erentes saberes. Os estudantes, por 
sua vez, devem construir suas próprias 
ideias baseados no que foi trabalhado 
em aula com os colegas e o docente.

Jean Piaget acredita que o desen-
volvimento cognitivo inicia com a 
capacidade inata de se adaptar ao 
ambiente utilizando-se da assimi-
lação e acomodação como fatores 
de organização do pensamento.

Já Skinner, considerou o professor 
como um dos principais elementos para 
que ocorra a aprendizagem, o autor afir-
ma que “ensinar é um ato de facilitar a 
aprendizagem; quem é ensinado apren-
de mais rapidamente do que quem não é”

Para David Ausubel Filho, aprender 
significativamente é ampliar e recon-
figurar ideias já existentes na estrutura 
mental e com isso ser capaz de relacio-
nar e acessar novos conteúdos. “Quan-
to maior o número de links feitos, mais 
consolidado estará o conhecimento”. 
Segundo o autor, “ensinar sem levar 
em conta o que a criança já sabe é um 
esforço vão, ou seja, o novo conhe-
cimento não tem onde se ancorar”.

Em suma, fica claro que embora haja 
algumas discordâncias entre os au-
tores acima citados, todos acreditam 

na evolução e no processo de apren-
dizagem, ou seja, todo indivíduo é 
capaz de aprender desde que tenha 
suas funções cerebrais saudáveis 
para assimilar, construir o próprio 
pensar, associar e concentrar-se.

Para Araújo e Silva (2003), o distúrbio 
de déficit de atenção com TDAH é con-
siderado também como um distúrbio 
biopsicossocial, ou seja, parece haver 
fortes fatores genéticos, biológicos, so-
ciais e vivenciais, que contribuem para a 
intensificação desse problema. O TDAH 
seria, para o portador, uma maneira dif-
erente de pensar, ocasionalmente com 
graves dificuldades de relacionamento.

 (BARKLEY, 2002:35; COUTINHO 
et al, 2007; CUNHAC et al, 2001), de-
finem o TDAH como um transtorno 
mental, sendo um dos mais comuns 
na infância e na adolescência, carac-
terizado por uma desatenção, ativi-
dade motora excessiva e impulsiva.

Do mesmo modo em que os autores 
que definem a aprendizagem possuem 
seus diferentes prismas para explicar o 
processo de aprender e ensinar tam-
bém acontece com os autores que de-
finem os transtornos de aprendizagem, 
utilizando termos diferentes como 
distúrbio (designação que engloba nu-
merosos fenômenos observáveis na 
esquizofrenia, como comportamento 
excêntrico, anormalidade dos pens-
amentos e dos afetos), transtorno 
(ligeira perturbação de saúde. Termo 
usado em doença ou de outro vocab-
ulário similar, a fim de causar impacto 
psicológico menor no doente, ou em 
quem o acompanha) e doença (denom-
inação genérica de qualquer desvio do 
estado normal. 2. med. Conjunto de 
sinais e/ou sintomas que têm uma só 
causa; moléstia.) (FERREIRA, 1999).
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Analisando as definições citadas pe-
los autores, entendo que o TDAH é um 
transtorno comportamental, que oc-
asiona problemas de relacionamento 
pessoal, aproveitamento escolar, de-
sempenho profissional e baixa estima.

Aceitar ou mesmo compreender 
que seu filho precisa de ajuda para 
aprender, que ele possui dificuldades 
pedagógicas e que necessita de uma 
investigação mais detalhada não é 
um processo fácil para a maioria das 
famílias. Essa negação ao proble-
ma é um verdadeiro obstáculo que os 
profissionais da educação se deparam.
Ainda no século XXI encontramos um 
grande preconceito por parte das pes-
soas quando uma criança é encamin-
hada para uma investigação psiconeu-
ro pedagógica.

O principal problema em lidar com cri-
anças com TDAH é a falta de auto -con-
trole, ou seja, a criança não consegue 
administrar o próprio comportamento, 
agindo sem medir as consequências de 
seus atos frente a situações cotidianas.

Com a incapacidade de elaborar o 
pensamento antes de agir ou falar, a 
temporalidade fica comprometida, ou 
seja, existe uma dificuldade em apren-
der com o passado e planejar o futuro. 
Essa incapacidade é um grande entrave 
para o desenvolvimento pedagógico da 
criança, por isso conhecer o problema é 
fundamental para de alunos com TDAH. 
Na maioria das vezes a criança não age 
conforme sua vontade e sim conforme 
seus impulsos descontrolados, gerando 
culpa e falta de confiança em si mesma.

As famílias são orientadas pela es-
cola a procurar um profissional que 
investigue o problema da criança. O 
neuropedagogo por sua vez, não pode 
e nem deve dar um diagnóstico defin-
itivo sem antes solicitar apoio analíti-
co de um neurologista, psicólogo ou 
psicopedagogo e ter certeza do di-
agnóstico e dos encaminhamentos 
necessários para que os responsáveis 
pela criança tenham segurança do trat-
amento. Também é necessário explicar 
a essas famílias a importância do trat-
amento, como ele vai agir na criança, 
que o tratamento não pode ser manip-
ulado, negado e muito menos inter-
rompido, mesmo que eventualmente.

Crianças com TDAH possui difi-
culdades em inibir certos comporta-
mentos, fato que afeta diretamente 
sua capacidade de atenção, de con-
trolar seus impulsos, de se organizar 
e ter disciplina, sendo estas habili-
dades necessárias ao ato de aprender.
Familiares e profissionais da educação 
devem se unir para ajudar esse aluno 
com paciência, compreensão e amor, 
mas jamais deixando de dar limites 
e de ensinar o que é certo ou errado 
sem que a criança deixe de acreditar 
em sua capacidade de aprender.
 Abaixo há um exemplo claro de como 
age o cérebro de uma criança com 
transtorno de aprendizagem (TDAH), 
neste caso fica claro que a concen-
tração não depende exclusivamente 
do indivíduo. Na imagem capturada 
por SPECT (imagem central) a imagem 
escura significa hipofuncionamento do 
córtex pré funcional.
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VISTA DO CÉREBRO COM TDAH ( DDA ) EM 3D

                   
Cérebro em repouso  Cérebro em concentração       Cérebro em  
                                                                                                           concentração  
                                                                                                            com Ritalina 

Os primeiros sintomas do TDAH, 
ocorre na infância, a criança nos dá in-
dícios do transtorno através de alter-
ações comportamentais. Temos que 
tomar muito cuidado, porque deve-se 
ter em mente que as crianças são nat-
uralmente agitadas e que possuem 
muita energia e inquietude, porém 
as crianças com TDAH apresentam 
traços de comportamento incon-
troláveis e com agitação severa, es-
sas crianças possuem dificuldades em 
aceitar os limites e agem por impulsiv-
idade causando sérios problemas nas 
relações familiares, social e escolar.

Em sociedade a criança com TDAH 
é na maioria das vezes, taxada como 
mal-educada e sem limites, culpando a 
família pelo comportamento do filho.

Na convivência familiar a criança com 
hiperatividade nem sempre possui a 
compreensão e a paciência necessária, 
e o que é pior, acabam vivendo um ci-
clo de permissividade para não haver 
conflitos e desgastes, alimentando ain-
da mais a impulsividade dessa criança 
permitindo que ela faça o que quer.

No âmbito escolar a criança apresen-
ta dificuldades em prestar atenção no 
que a professora explica, muitas vezes a 
professora se vê chamando a atenção do 
aluno para que preste atenção na aula e 
em vários momentos este aluno é solic-
itado que sente na sua cadeira, que pare 
de brincar com o material escolar e pare 
de conversar ou brincar com o colega.

Esta criança é em muitos casos vista 
como uma criança sem limites e não será 
incomum que a escola solicite a presença 
da família para investigar e orientar com 
relação ao comportamento do aluno.

Os educadores devem tomar cuida-
do, pois nem toda criança com falta de 
limites é portadora de TDAH, mas toda 
criança de TDAH possui dificuldades de 
entender os limites, por essa questão é 
necessário que seja feito um diagnóstico 
com profissionais competentes e aptos 
para investigar, analisar, diagnosticar e 
se necessário receitar medicamentos 
que amenizem e tratam os sintomas.
Para que haja um diagnóstico do 

TDAH é necessário que seja realiza-
do exames clínicos psicológicos e neu-
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rológicos, pois não pode haver equívo-
cos. O transtorno é caracterizado por 
um conjunto de sintomas (impulsivi-
dade, hiperatividade e distração). De 
acordo com Benczik e Rohde (1999:37), 
para existir o TDAH, é necessário que al-
guns sintomas já estivessem presentes 
antes dos sete anos e já causaram di-
ficuldades para as crianças, no entan-
to, é necessário à observação de pais 
e professores em relação ao histórico 
comportamental de seu filho ou aluno.

Segue abaixo um exemplo de 
quais itens devem ser analisados 
para uma investigação preliminar de 
TDAH em crianças ou adolescentes.

Lembrando que o diagnóstico de 
TDAH é estritamente clínico. O ques-
tionário abaixo baseia-se em critérios 
internacionalmente reconhecidos, ou 
seja, eles podem apenas servir de guia 
ou levantar suspeitas do diagnóstico 
que será definido pelo exame clínico.

TIPO DESATENTO:

1-Presta pouca atenção a detalhes ou 
comete erros por falta de atenção ou des-
cuido em atividades escolares ou de casa.

2-Dificuldades de manter atenção 
em tarefas ou atividades lúdicas.

3-Com frequência parece não es-
cutar quando lhe dirigem a palavra,

4-Frequentemente não segue in-
struções, nem termina seus deveres 
escolares ou tarefas domésticas 
(isso não se deve ao comportamen-
to de oposição, nem a capacidade 
de compreender as instruções).

5-Dificuldade em se organizar 
para fazer algo ou planejar com an-
tecedências tarefas, atividades, etc.

6-Evita, antipatiza-se, reluta em 
fazer deveres de casa ou em ini-
ciar tarefas que exijam esforço men-
tal constante e por muito tempo.

7-Com frequência perde cois-
as necessárias para as tarefas es-
colares ou atividades lúdicas (brin-
quedos, lápis, livros, óculos, etc.).

8-Distrai-se com muita facilidade 
com coisas a sua volta ou mesmo com 
seus próprios pensamentos, alheios a 
sua tarefa. É comum que pais e profes-
sores se queixem de que essas crianças 
parecem sempre “sonhar acordadas”.

9-Esquece coisas no dia-a-
dia, compromissos, datas, etc.

É necessário que a criança/adoles-
cente tenha 6 ou mais sintomas acima, 
para haver possibilidade de diagnósti-
co de TDAH (DDA) Tipo Desatento.
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TIPO HIPERA TIVO/IMPULSIVO: 
 
Verifique em quais itens a cri-

ança/adolescente se encaixa:

1-Move de modo incessante pés 
e mãos e/ou se remexe na cadeira.

2-Frequentemente abando-
na sua cadeira em sala de aula ou 
em outras situações nas quais se 
espera que permaneça sentado.

3-Com frequência corre ou es-
cala móveis em demasia, em situ-
ações nas quais isso é inapropria-
do (em adolescentes isso pode se 
restringir a uma sensação de in-
quietação, de energia nervosa).

4-Tem dificuldade de brincar ou se 
envolver silenciosamente em ativi-
dade de lazer, como jogos por exemplo.

5-Parece ser movido por 
um motor elétrico, sempre a 
“todo vapor, a mil por hora”.

6-Frequentemente fala em demasia.
7-Responde precipitadamente, an-

tes das perguntas serem concluídas. 
É comum responder uma questão de 
uma prova sem ler a questão até o final.

8-Tem dificuldade em aguardar a sua 
vez.

9-Interrompe frequentemente os 
outros em sua atividade, brincadeira ou 
conversa.

É necessário que a criança/adolescen-
te tenha 6 ou mais sintomas acima para 
haver possibilidade de diagnóstico de 
TDAH (DDA) tipo hiperativo/ impulsivo.

TIPO COMBINADO:

É necessário que a criança/ado-
lescente tenha 5 ou mais sintomas 
de cada um dos 2 grupos acima para 
haver possibilidade de diagnósti-
co de TDAH (DDA) Tipo combinado.

Importante: Não se 
pode  fazer o diagnóstico de 
TDAH apenas com os sintomas de-
scritos acima, Veja os demais critérios:

Critério A: Sintomas vistos acima.

Critério B: Alguns desses sin-
tomas devem estar presentes 
antes dos 12 anos de idade.

Critério C: Existem problemas 
causados pelos sintomas acima 
em pelo menos 2 contextos difer-
entes (por exemplo na escola, no 
trabalho, na vida social e em casa).

Critério D: Há problemas evi-
dentes na vida escolar, social ou 
familiar por conta dos sintomas.

Critério E: Se existe um outro problema 
(tal como depressão, deficiência mental, 
psicose, etc.), os sintomas não podem 
ser atribuídos exclusivamente a ele.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Estudar a organização do cérebro, suas funcionalidades, habilidades cog-
nitivas e emocionais, potencialidades e limitações do sistema nervoso pode 
tornar o trabalho do educador mais eficiente, favorecendo sua compreensão 
sobre as dificuldades de aprendizagem e para sua orientação em como medi-
ar ou intervir diante de alunos que apresentam dificuldades de aprendizagem.

O professor tem o dever de notificar a família amparado de seu coordenador 
pedagógico sobre as suas observações comportamentais do aluno, agindo eti-
camente, desprovido de preconceitos ou de emoções e com o objetivo de in-
formar o problema a fim de que os responsáveis legais da criança assumam a 
responsabilidade que lhes cabem de amparar a saúde mental de seu filho.

É importante que a escola invista em treinamentos, cursos e pal-
estras da equipe pedagógica e promova um diálogo sistemático entre ed-
ucadores e famílias, principalmente com aquelas famílias que se aus-
entam dos problemas pedagógicos de seus filhos, não comparecem em 
reuniões e não aceitam os problemas de aprendizagem (TDAH) de seu filho.

Capacitar o professor é o melhor investimento que a esco-
la faz para que este profissional tenha condições de entender, aceit-
ar e trabalhar os avanços de alunos com transtornos de déficit de atenção.

Crianças diagnosticadas com TDAH na maioria dos casos recebem medicações 
para controlar e/ou tratar o transtorno, mas o remédio não será eficaz por si só, é 
necessário que a família e os educadores responsáveis por essas crianças assumam 
uma postura de educar dando limites e incentivando o progresso destes alunos, pois 
essas crianças não podem perder a esperança e a autoestima. Dar limites é a melhor 
forma de passar segurança, amor e ajudar a criança a situar-se no espaço e na vida social.

O neuropedagogo precisa fazer uma série de investigações para cer-
tificar-se de qual transtorno de aprendizagem a criança  vem sofren-
do. Existem questionários que auxilia o seu trabalho e suas observações. 

Psicólogos e neurologistas são cautelosos no diagnóstico, pois a pre-
scrição de medicamentos gera polêmica e veem o transtorno como 
uma variante comportamental, mas para grande parte dos casos o me-
dicamento é a melhor forma de estabilizar ou amenizar certos trans-
tornos que o TDAH causa na vida escola, familiar e social da criança.

Ainda há muito para se estudar e entender sobre o Transtorno de défi-
cit de atenção com hiperatividade, mas com toda segurança e certe-
za, a informação é o melhor caminho para diminuir o preconceito e con-
scientizar sobre a responsabilidade e necessidade do tratamento.

Uma coisa é certa, quanto antes a criança for diagnosticada e iniciar seu tratamento 
metodicamente, mais rápido ela atingirá êxito pedagógico, pois o aluno precisa ser 
tratado para seu próprio bem e para o bem de todos que com ele convive. Tratar ade-
quadamente é sem dúvida alguma um ato de amor e de respeito a crianças com TDAH.
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DEMOCRACIA NA GESTÃO ESCOLAR

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo enfatizar as características da Gestão Es-
colar, bem como elucidar as funções do Diretor, Coordenador e Conselho de Escola e co-
munidade, em uma gestão democrática nas escolas públicas. Procura-se relacionar as novas 
funções da escola com a autonomia, assumindo que a interdependência entre elas é um pro-
cesso que de fato tornar exequíveis as tarefas sociopolíticas da educação. Como objetivos 
específicos propõem-se a identificação da Gestão como mediação do processo de criação 
bem como a estrutura administrativo-pedagógica da escola, análise dos recursos e regras do 
Projeto Político Pedagógico, bem como a articulação entre a ação educativa e administração 
escolar. Enfatizam-se as diferenças entre autoridade e participação na administração escolar.
 

Palavras-chave: Gestão Escolar;  Regimento; Projeto Político Pedagógico.
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INTRODUÇÃO

 A gestão democrática pode ser 
entendida, como ampliação da partic-
ipação da comunidade, baseando-se 
nos princípios de descentralização ad-
ministrativa, participação, flexibilidade, 
transparência e autonomia (cada escola 
assuma suas decisões, analise suas pri-
oridades de forma a atender as pecu-
liaridades locais). Este trabalho se en-
contra subsidiado teoricamente, sendo 
qualificado por uma prática pedagógica 
que foi desenvolvida e que prioriza a for-
mação. Por mais esforços que tenham 
sido empreendidos na consolidação 
desse modelo de gestão escolar, o fato 
é que se apresentam diversos desafios 
e obstáculos a serem superados. Os de-
safios e limites desse modelo, após duas 
décadas de esforços desprendidos para 
sua implementação, parecem decorrer, 
sobretudo da incapacidade dos novos 
mecanismos de gestão de suplantar e 
romper por completo com as estruturas 
autoritárias da administração escolar 
tradicional. Essas estruturas convivem 
com as inovações e geram certo hibrid-
ismo que impede que mudanças sub-
stantivas possam ser operadas em prol 
da melhoria da qualidade e acesso do 
sistema educacional. O desenvolvimen-
to do artigo baseou-se em pesquisas 
descritivas e explicativas, limitando-se 
a pesquisas bibliográficas. O método 
pesquisas bibliográficas é a análise do 
conteúdo estudado, pois possibilita ao 
pesquisador utilizar-se de vários pro-
cedimentos para alcançar o significado 
das respostas e das implicações que 
podem estar no discurso do(s) sujeito(s) 
que fazem parte do objeto de estudo. 

A metodologia se constitui como 
uma das partes fundamentais do tra-
balho acadêmico, considerando-se que 
esta, trata-se da explicação detalha-
da e minuciosa dos procedimentos do 
trabalho de pesquisa. Partindo desse 
pressuposto, foram desenvolvidos 
os seguintes processos metodológi-

cos: pesquisa bibliográfica em textos, 
artigos, livros, jornais, revistas e em 
rede (internet) acerca da temática que 
abrange a Gestão Democrática Escolar.

Este trabalho foi motivado pelo dese-
jo de identificar as contribuições da 
gestão escolar democrática nas esco-
las públicas. Buscou-se reunir e revisar 
a bibliografia sobre estudos de alguns 
teóricos traçando um breve panora-
ma sobre o assunto. Foram objetivos 
deste trabalho: relacionar a função da 
Escola, a LDB e a Gestão Participativa, 
definir Gestão Escolar, compreender as 
características da Gestão Participativa, 
compreender os tipos de participação. 
Conhecer os agentes do processo que 
fazem parte da organização da escola, 
bem como seus papéis nas unidades 
escolares. Para tratar especificamente 
sobre a gestão escolar e organização 
do trabalho pedagógico, por meio da 
literatura que foca diretamente neste 
assunto, que é ampla, foi necessário 
resgatar a função da existência de 
uma unidade educacional. Precisa-
mos conhecer as exigências da socie-
dade atual sobre o tipo de pessoas que 
são requeridos nas organizações. Em 
decorrência disso, o sistema educativo 
é estruturado e orientado a formar in-
divíduos que atendam às necessidades 
produtivas e estratégicas da nação. 
Sem desejar ser um revolucionário, é 
só observarmos que o estudo de forma 
geral é voltado para ingresso no ensi-
no superior. O ensino técnico é tido 
como inferior. As faculdades e univer-
sidades locais, técnicas ou não, for-
mam indivíduos em áreas que são vol-
tadas para as necessidades econômicas 
das regiões em que se encontram. 

Apesar das desigualdades, vivencia-
mos uma situação política de democra-
cia e é na escola, um dos locais, em que 
ela deve ser trabalhada, desenvolvida 
no indivíduo.  É na escola que se ensi-
na a pensar e agir solidariamente, co-
letivamente, aprender a respeitar lim-
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ites pessoais e institucionais, aprender 
a impor limites, dar opiniões, voltar-se 
para o bem comum e não individual.

O progresso científico e tecnológi-
co e as transformações dos proces-
sos produtivos determinam que o tra-
balhador vá além da simples execução 
de tarefas, diferentemente, portanto, 
das características exigidas pelos mod-
elos produtivos de base taylorista/
fordista. Na atualidade, solicita-se o 
cumprimento de funções mais cere-
brais – raciocínio lógico, resolução de 
questões e problemas que surgem no 
cotidiano do trabalho, disposição de 
estar sempre aprendendo; uma força 
de trabalho cooperativa, que tenha au-
tonomia e seja comunicativa (KUEN-
ZER, 1998, apud LOPES, 2006, p.40).

  
  No conceito sobre Gestão Esco-

lar, Lück (2006) coloca que,
 
Uma forma de conceituar gestão 

é vê-la como um processo de mobi-
lização da competência e da energia 
de pessoas coletivamente organizadas 
para que, por sua participação ativa e 
competente, promovam a realização, o 
mais plenamente possível, dos objeti-
vos educacionais. (LÜCK, 2006, p. 21)

 
  Francisco (2006, p.18) citando 

Libâneo, afirma que,

 Gestão é, pois, a atividade pelo qual 
são mobilizados meios e procedimentos 
para atingir os objetivos da organização, 
envolvendo, basicamente, os aspectos 
gerenciais e técnico-administrativos.”

  Lück (2006, VlI, p.35) apre-
senta outra definição para a Gestão 
Educacional, que segundo ela, 

Corresponde ao processo de gerir a 
dinâmica do sistema de ensino como 
um todo e de coordenação das escolas 
em específico, afinado com as diretrizes 
e políticas educacionais públicas, para 
implementação das políticas educacio-

nais e projetos pedagógicos das escolas 
compromissados com os princípios da 
democracia e com métodos que orga-
nizem e criem condições para um ambi-
ente educacional autônomo (soluções 
próprias, no âmbito de suas competên-
cias) de participação e compartilha-
mento (tomada conjunta de decisões e 
efetivação de resultados), autocontrole 
(acompanhamento e avaliação com re-
torno de informações) e transparência 
“demonstração pública de seus proces-
sos e resultados” (LÜCK 2006, VlI, p.35)

  A Gestão Pedagógica, é a área 
que estabelece objetivos para o ensino, 
gerais e específicos, e define as linhas 
de atuação, em função dos objetivos e 
do perfil da comunidade e dos alunos. 
Também propõe metas a serem atingi-
das. Elabora os conteúdos curriculares, 
acompanha e avalia o rendimento das 
propostas pedagógicas, dos objetivos e 
o cumprimento de metas, além de aval-
iar o desempenho dos alunos, do cor-
po docente e da equipe escolar como 
um todo. Suas especificidades estão 
enunciadas no Regimento Escolar e no 
Projeto Pedagógico também denomi-
nado Proposta Pedagógica, da escola. 

 
Parte do Plano Escolar ou Plano 

Político Pedagógico de Gestão Esco-
lar também inclui elementos da gestão 
pedagógica: objetivos gerais e espe-
cíficos, metas, plano de curso, plano 
de aula, avaliação e treinamento da 
equipe escolar. O Diretor é o grande 
articulador da Gestão Pedagógica e o 
primeiro responsável pelo seu suces-
so. É auxiliado nessa tarefa pelo Co-
ordenador Pedagógico, quando existe.

  
É preciso também estar atento ao 

que é realmente o ponto mais delicado 
da realidade escolar – a relação profes-
sor-aluno. Esse sempre será o foco prin-
cipal, pois o andamento da escola se dá 
justamente pela qualidade positiva ou 
não desta realidade. As demais coisas são 
importantes, mas não mais do que isso.
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  Vasconcellos (2004, p. 52) critica a 
falta de debate, de confronto de ideias, 
de cooperatividade decisória no interi-
or das instituições educacionais. E traz a 
figura arquetípica do Autoritário e do In-
fantil. O primeiro entende-se como o su-
perior a todos e a tudo, vive na defensiva. 
O segundo, num primeiro momento, en-
quadra-se a tudo o que é proposto, mas 
isso é só uma fachada de alguém dissim-
ulado, que não tende a desacordos para 
não ferir ninguém. E ele continua apre-
sentando o centralismo, a burocracia, o 
ordenamento das questões educacionais 
de fora para dentro, sem levar em conta a 
realidade escolar, de maneira muito técni-
ca e política. Por isso, no amadurecimento 
desse processo histórico de aprendizado 
democrático, de participação responsável, 
de atuação em coletividade para trans-
formação da realidade educacional é que

A gestão emerge para superar, dentre 
outros aspectos, carência: a) de orien-
tação e de liderança clara e competente, 
exercida a partir de princípios educa-
cionais democráticos e participativos; 
b) de referencial teórico-metodológico 
avançado para a organização e orien-
tação do trabalho em educação; c) de 
uma perspectiva de superação efetiva 
das dificuldades cotidianas pela adoção 
de mecanismos e métodos estratégi-
cos globalizadores para a superação de 
seus problemas. (LÜCK, 2006, p. 23-24)

  Isso significa que os liderados ten-
dem a ser convidados a uma participação 
democrática; que haverão de estudar as 
formas de atuação baseadas em referen-
ciais mais pertinentes ao atual momento 
histórico; e enxergar o todo a partir das 
partes, conduzindo um trabalho conjun-
to. A autora acima citada ainda propõe, 
para que esta transição aconteça, o Es-
tabelecimento de interdependência 
de partes entre si e destas com o seu 
conjunto; Ação interativa e processu-
al sobre o conjunto, e a percepção da 
realidade como é, em sua condição con-
creta e subjetiva (LÜCK, 2006, p. 70).

  Toda essa mudança implica em red-
imensionamento das relações estabe-
lecidas no interior da escola, a começar 
pela equipe diretiva – diretores e co-
ordenadores, supervisores, orientado-
res. Vasconcellos (2006, p. 54) diz que o 
grande desafio é: confiar no grupo, su-
perar o controle a vigilância, como se os 
professores fossem irresponsáveis. Con-
tudo, ele mesmo afirma que essa confi-
ança não escapa do acompanhamento 
que parte do princípio que somos seres 
contraditórios e em desenvolvimento, 
portanto, não prontos e passíveis de er-
rar, uma vez que devemos responder 
socialmente pelo trabalho que realiza-
mos [...] (VASCONCELOS, 2006, p. 55).

  
Tornar alguém, em algum contexto, 

mais participativo é também dar a este 
alguém responsabilidades. É torná-lo cor-
responsável no desenvolvimento daquilo 
que a escola se propõe, que deve estar 
pautado em seu PPP. Participar, contu-
do, pode acontecer de vários modos 
segundo Lück (2006, v. III, p. 36-48).

  
Participação como Presença – é uma 

participação inativa, por pertencer as di-
reções que estabelecem diálogos, neste 
sentido, Francisco (2006, p. 18) ainda ci-
tando Glatter (1992) afirma que, segundo 
o autor, há várias constatações no âmbito 
escolar corroborando que os professores 
preferem direções que estabelecem o 
diálogo, dando atenção para seus pontos 
de vista, tomando decisões claras. Opta 
pela tendência a um relacionamento ped-
agogicamente democrático voltado para a 
investigação e a superação dos problemas 
da educação. Em relação aos estilos de 
liderança, os professores dão preferên-
cias para direções ativas e orientadoras. 
[...] por filiação, associação, obrigação ou 
estar em determinado ambiente. Tendo 
ou não voz ativa. Como exemplo temos 
os alunos que participam da escola, mas 
muitas vezes não se interessam por ela.
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É importante também não confundir 
descentralização com desconcentração. 
Na desconcentração o Estado simples-
mente delega a outros algumas de suas 
atividades sem, no entanto, mudar as re-
gras do jogo. Isso ajuda a racionalizar a 
estrutura e seus recursos, mas continua 
a manter o enfoque centralizador. A de-
scentralização é um processo, ela é con-
struída à medida que vai sendo executa-
da, uma vez que isso significa modificar 
as relações de poder. Se um dos aspectos 
do novo paradigma de condução da edu-
cação – a Gestão Escolar – é o enfoque 
da democratização, isso significa também 
dar poder ao que não tem, pois com este 
vem a responsabilidade e o engajamento.

A GESTÃO E ORGANIZAÇÃO 

 Uma vez que vamos tentar com-
preender um pouco melhor como os 
agentes que compõem a comunidade 
escolar comportam-se nela, é impor-
tante que todos nós nos desfazemos de 
nossos pré-conceitos sobre as relações 
entre estes agentes, não no sentido de 
não ter uma posição, mas sim ter ouvi-
dos e olhos, para enxergar o que aqui 
será posto, colocando-se no lugar do 
outro. Todos somos alunos num nível 
ou outro, talvez todos já somos pro-
fessores, alguns coordenadores, dire-
tores, e muitos de nós ao mesmo tem-
po somos o cidadão que mantém uma 
relação com a escola como pai, tio, vol-
untário, etc. para com alguma escola. 

  Lück ( 2006, v.II, p.59) ao tratar da 
democratização da escola nos lembra o 
seguinte:

Na medida, porém, em que o profes-
sor considere que o papel do proces-
so educacional é o de levar o aluno a 
desenvolver seu potencial, mediante o 
alargamento e aprofundamento de seus 
conhecimentos, habilidades e atitudes, 
de forma associada, passa a envolver o 
aluno em uma participação ativa, pela 

qual exercita processos mentais de ob-
servação, análise crítica, classificação, 
organização, sistematização, dentre 
outros, e, fazendo perguntas, conjec-
turando soluções a problemas, suger-
indo caminhos, exerce poder sobre o  
 
processo educacional e sobre como e 
o que aprende. Dessa forma, constrói 
o seu empoderamento. Com essa práti-
ca, do ponto de vista do aluno, ocorre 
a democratização da escola, tanto 
em relação a seu processo como em 
relação ao seus resultados, pois o alu-
no é levado ao sucesso escolar. Cabe 
destacar que não pode ser considerada 
como democrática uma escola em que 
os alunos fracassam, e que não pode 
ser democrática uma escola que não o 
é para todos (LÜCK,  2006, V.II, P.59).

 A mesma lógica serve para o relacio-
namento entre professores, funcionári-
os e gestores da escola. Quando o exer-
cício do poder é orientado por valores 
de caráter amplo e social, como o são 
os educacionais, estabelece-se um cli-
ma de trabalho em que os profissionais 
passam a atuar como artífices de um 
resultado comum a alcançar, de que re-
sulta o aumento do poder para todos.

 
    Realmente isso não é uma tare-

fa fácil, pois lidamos com pessoas e 
pessoas não são previsíveis como uma 
máquina, são seres especiais que pre-
cisam do toque certo, do jeito certo 
para desenvolverem todo o potencial 
que têm em si. Só podemos ter uma 
escola autônoma se todos compreen-
derem sua parcela de responsabilidade 
e atuarem de forma conjunta para con-
secução dos objetivos maiores, co-
letivos, desta micro-sociedade que é 
a escola e a comunidade na qual está 
inserida. Portanto, ao pensarmos o pa-
pel destes agentes, avaliemos como 
se dá a nossa própria participação. 
Este estudo só terá significado profun-
do se atingir quem o estuda primeiro 
e não quem poderia estar lendo-o.
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O PAPEL DO  DIRETOR

 Comecemos a nossa tomada de con-
sciência sobre esses agentes e seus 
papéis lembrando-nos do seguinte:

Sabe-se que escolas são organi-
zações onde predomina uma interação 
entre as pessoas para promoção da for-
mação humana. A instituição escolar 
caracteriza-se por ser um sistema de 
relações humanas e sociais com fortes 
características interativas que a difer-
enciam das empresas do setor privado. 
A reunião de pessoas dentro da Uni-
dade Escolar interage entre si, inten-
cionalmente, operando por meio de es-
truturas e de processos organizativos 
próprios, para alcançar objetivos ed-
ucacionais (FRANCISCO, 2006, p.17).

 Evidentemente, o Diretor é o pri-
meiro a ter isso em mente. Não há 
como estar à frente de uma instituição 
educacional, seja ela qual for, sem di-
mensionar a realidade das relações 
humanas que acontecem em seu in-
terior.  Porque mesmo que a insti-
tuição faça parte de um sistema maior, 
como são os sistemas públicos em seus 
respectivos níveis, ela [...] é uma uni-
dade singular dentro da qual existem 
e atuam diferentes grupos (equipe ad-
ministrativa, funcionários, professores, 
comunidade, etc.), com diferentes ob-
jetivos. O professor tem o objetivo de 
ensinar, o aluno de aprender, a comu-
nidade tem objetivos e expectativas de 
bom atendimento. O diretor coorde-
na todas as ações e expectativas des-
sas pessoas (FRANCISCO, 2006, p.9)

  

A direção tem por função ser o grande 
elo integrador, articulador dos vários 
segmentos - internos e externos – da 
escola, cuidando da gestão das ativi-
dades, para que venham a acontecer e 
a contento. Não se trata de um papel 
puramente burocrático-administrati-
vo, mas de uma tarefa de articulação, 

de coordenação, de intencionalização, 
que, embora suponha o administra-
tivo, o vincula radicalmente ao ped-
agógico (Severino, 1992:80). Portanto, 
a grande tarefa da direção, numa per-
spectiva democrática é fazer a escola 
funcionar pautada num projeto cole-
tivo. (VASCONCELLOS, 2006, p.61)

  
Considerando um Diretor que 

realmente tenha esta visão, muito 
provavelmente ele será participante 
das reuniões pedagógicas ou reuniões 
semanais dos setores os quais adminis-
tra, “[...] pois assim tem a oportunidade 
de ouvir e expor argumentos, conhecer 
por dentro a realidade da escola, enfim, 
acompanhar o processo e se compro-
meter também com ele.” (Idem, p.62)

  
Portanto, ao Diretor cabe toda a re-

sponsabilidade sobre o que acontece e 
o que não acontece no interior da es-
cola. Ele deve superar-se para poder 
articular a partir do seu PPP todas as 
ações com vistas a atingir os objeti-
vos para o qual sua instituição existe.

O PAPEL COORDENADOR  
PEDAGÓGICO/SUPERVISOR

  
Talvez este seja um dos agentes sobre os 

quais há maior bibliografia específica devi-
do à natureza ampla e complexa do trabalho 
de coordenar. Durante este nosso estudo, 
utilizaremos ambas as nomenclaturas – co-
ordenador pedagógico e supervisor - se-
jam nas citações ou em nosso uso próprio, 
pois são nomes diferentes para a mesma 
função, criados dentro de sua construção 
histórica.  A ele vêm primeiramente os 
pais, os alunos, os professores, os livreiros, 
a direção, a orientação e todo e qualquer 
que tenha interesse geral ou específico 
nos alunos. Muito também do que é vis-
to em razão do Supervisor, cabe perfeita-
mente à Direção, pois são princípios gerais 
de gestão que são aplicáveis até mesmo 
ao professor na sala de aula. Entretanto, 
nos manteremos no nível da equipe esco-
lar – direção – coordenação – orientação.
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O PAPEL DO CONSELHO DE ESCOLA

Quando falamos do papel do Di-
retor e do Coordenador, foi coloca-
do a necessidade destes libertarem-se 
do estigma centralizador, autoritário, 
resquícios de práticas administrativas de 
anos passados dos cargos em questão.

 Os conselhos das escolas [...] repre-
sentam uma das mais avançadas formas 
de participação efetiva na instituição, 
uma vez que congregam representantes 
dos vários segmentos (comunidade, 
alunos, funcionários, professores e equi-
pe diretiva) e é o órgão máximo de de-
cisão da escola. Para alguns diretores, e 
mesmo para certos professores, no en-
tanto, o Conselho ainda representa “uma 
ameaça”, por limitar ou controlar seu 
poder. (VASCONCELLOS, 2006, p.62)

  
Se pretendermos realmente uma so-

ciedade democrática, precisamos, já 
na escola, começar a exercitar isso. Há 
na literatura exemplos de experiências 
que deram certo.Os pais não servem 
somente para angariar fundos, faz-
er festas, consertar a escola. Eles tam-
bém precisam compreender dos aspec-
tos pedagógicos que a escola defende 
em seu PPP e participar do mesmo.

  
É evidente que não podemos confundir 

as coisas; como já afirmamos, gestão par-
ticipativa não significa que todos vão 
fazer tudo. Cabe sim ao diretor o papel 
de gestão, de coordenação geral da ex-
ecução da programação, de acompanhar 
a operacionalização das decisões do Con-
selho, tendo uma visão ampla e articu-
lando as dimensões Administrativa, Ped-
agógica e Comunitária. Só que também 
não é admissível a exclusão da comuni-
dade da discussão de temas tão relevant-
es na organização da escola como são, 
p.ex., o currículo e a prática pedagógica. 
[...] A direção tem, pois, um duplo papel: 
em relação a si (superar o fantasma da 
“perda de poder”) e aos professores (ex-
orcizar o fantasma da “invasão de privaci-
dade” (VASCONCELLOS, 2006, p.62-63).

O REGIMENTO, O PROJETO 
POLÍTICO PEDAGÓGICO E O  
PLANO DA ESCOLA

  
Essa situação nos faz recorrer ao 

educador Jair Militão Da Silva, que 
afirma que o regimento escolar “que 
se torna uma verdadeira Constitu-
ição da escola deve ser reflexo da 
ação autônoma dos sujeitos coleti-
vos nela existentes” [2004, p. 113].

  
Essa observação se faz em benefício 

da preservação, da autonomia e, Con-
sequentemente, Da Identidade Da Es-
cola. Nesse Diapasão,  Vasconcellos 
[2006], pesquisador na área de edu-
cação, defende que o regimento escolar 
não pode se desvincular das propostas 
e perspectivas do projeto político-ped-
agógico, e deve se favorecer da circun-
stância da elaboração de ambos pela 
escola, para associá-los. Deve, outros-
sim, ser abrangente, flexível, para pos-
sibilitar a reestruturação da prática.
  

Cabe refletir a respeito desta ad-
vertência: [...] o regimento comum ex-
onera a escola de refletir sobre sua 
própria organização” [BORGES et. 
al., 1993, p. 40, apud SILVA, 2004, p. 
113]. E para que isso não ocorra, o 
regimento deve incorporar, como uns 
documentos norteadores da organi-
zação formal da escola, as propostas 
do projeto político-pedagógico. O pro-
jeto político-pedagógico jamais pode 
perder sua função primeira: definir e 
realizar o que a escola intenciona. O 
regimento escolar, sem perder de vista 
essa perspectiva, possibilita o suporte 
organizacional para a realização desse 
fim.O plano da escola funciona como 
um instrumento que, ao incorporar a 
realidade da escola, traçando diretrizes 
para atender às demandas sociais, faz 
o ajuste da utopia-fim às situações lo-
cais e às necessidades específicas de 
cada escola, bem como aos seus limites 
e possibilidades, produzindo, portanto, 
um diagnóstico da realidade escolar.
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 É interessante salientar a percepção 
de: “A condição de autonomia da esco-
la está na capacidade de formular seu 
plano escolar. A identidade da escola 
revela-se no plano escolar” (OYAFUSO 
& MATA apud PARENTE, 2003, p. 101).

  
O plano da escola é um instrumen-

to de conjunção, articulação e inserção. 
Enquanto inserção deve compatibilizar 
meios que propiciem a observação tan-
to dos princípios diretivos da educação 
nacional, preservadores da unidade do 
sistema de ensino, quanto dos da di-
versidade inerentes às peculiaridades 
locais e regionais. Enquanto articu-
lação deve assegurar que a utopia-fim 
da grande comunidade possa ser con-
cretizada, traçando caminhos para a ex-
ecução do projeto político-pedagógico 
da escola. Enquanto conjunção deve 
viabilizar a transformação dos obje-
tivos educacionais amplos e de lon-
go prazo em objetivos organizacio-
nais mais viáveis ou de curto prazo.

  
O plano de gestão escolar é o instru-

mento coordenador de todas as ações 
político-pedagógicas da escola, re-
sponsável, portanto, pela preservação 
de sua identidade. Funda-se nas mes-
mas premissas do plano da escola — as 
revistas especializadas não diferenciam 
as intenções e os meios de execução de 
um e de outro —, situando-se, no entan-
to, na macro visão do processo quanto 
ao acompanhamento, à avaliação e à 
reelaboração das etapas de desenvolvi-
mento do projeto político-pedagógico.

  
O plano da escola e o plano de gestão 

manifestam a identidade da escola 
quando procedem ao ajuste dos objeti-
vos e ou das finalidades educacionais em 
termos mais específicos — os objetivos 
organizacionais —, trabalhando-os ped-
agogicamente e administrativamente 
para concretizar a relação desejada entre 
escola e expectativas da comunidade.

  

Outro fator definidor da identidade 
da escola é seu sistema simbólico — 
expressão da missão, brasão, flâmulas, 
símbolos de fanfarra, agremiações es-
tudantis —, que tem força estruturada 
das relações grupais e da característica 
de ser da escola. É do sociólogo e críti-
co literário Antônio Candido a seguinte 
afirmação: “O grupo cônscio do seu sig-
nificado reforça a solidariedade entre 
os próprios membros” [1977, p. 167].

  
Enfim, a escola tem uma cultura 

própria que lhe define a identidade. 
Nessa tintura estão os valores dos in-
tegrantes da comunidade escolar, suas 
expectativas, sua força de se engajar 
num projeto coletivo. Assim, mobili-
zar o conhecimento da estrutura da 
escola e as relações desta com o am-
biente maior é tarefa de indispensável 
importância para a gestão pedagógica.

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA E 
PEDAGÓGICA

De modo prescritivo, gostaria que 
todos percebessem que a realidade é 
feita e não dada; reconhecer que ver 
e compreender o mundo é sempre um 
ver como”, em vez de um “ver como 
sendo”; e levar em conta uma ética e 
uma responsabilidade social em relação 
às consequências pessoais e coleti-
vas do modo pelo qual vemos e agi-
mos na vida cotidiana, difícil como isto  
possa ser. (MORGAN, 1996, p. 388)

Abordar a estrutura administrativa e 
pedagógica da escola, à qual acrescen-
tamos também à financeira, é pensar 
a escola enquanto organização com 
divisão de trabalho, detalhamento de 
funções, certa ordem e hierarquia, 
e coordenação e gestão de recursos 
humanos, patrimoniais e materiais.

Independentemente de sua finali-
dade primordial ser, sem dúvida, a tarefa 
educativa, de fazer acontecer o projeto 
político-pedagógico, a escola enquanto 
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organização padece da mesma com-
plexidade de abordagem e de interpre-
tação que as organizações em geral.

  
Na atual era das organizações, são 

várias as imagens para concebê-las. O 
consultor britânico MORGAN [1996] 
analisa as concepções imagéticas das 
organizações, concebidas ora como 
máquina, porque mecânicas e feroz-
mente ordenadas, ora como organismo 
vivo, porque, para sobreviver, têm de es-
tar adaptadas a ambientes mais amplos, 
com os quais troca relações contínuas.

A comparação não para por aí. Ela 
pode ser analogicamente identificada 
como cérebro, porque processadora de 
informações, com capacidade de apren-
der a aprender e se auto-organizar.

Mas as organizações compõem-se, 
sobretudo, de pessoas ligadas a con-
textos culturais, com padrões de inter-
ação fundados em valores e atitudes, o 
que resulta na representação de uma 
realidade compartilhada. Aqui, as or-
ganizações são vistas como cultura.

Os interesses, os conflitos de pod-
er e as divergências nas relações in-
terpessoais fazem das organizações 
sistemas políticos — aspecto essen-
cial e não necessariamente disfuncio-
nal. As organizações são sistemas de 
atividade política com interesses e in-
tenções visíveis ou invisíveis, os quais 
devem ser constantemente mediados.

As organizações são também consid-
eradas como fluxo e transformação, em 
que há sucessivos momentos dentro do 
movimento de mudança, não deixando 
de ter ao mesmo tempo, a imagem de 
prisões psíquicas, porque fechadas em 
seu sucesso ou em sua acomodação or-
ganizacional; e, por último, como não 
poderia deixar de ser, são vistas ain-
da como instrumentos de dominação.

A diversidade de perspectivas que 
descrevem a compreensão da orga-
nização mostra que, diante dela, po-
demos nos comportar como cegos 
apalpando um elefante, tão diferente 
as percepções sobre uma realidade 
tão complexa e rica em possibilidades 
de interpretação. Como aponta MOR-
GAN, “só é possível conhecer as organi-
zações através de experiências dentro 
dela” [1996, p. 347]. Assim, qualquer 
teoria que pretenda dar conta de re-
tratar a realidade das organizações, 
não pode ser considerada completa.

[...] diferentes ideias a respeito da or-
ganização originam-se do fato de que, 
igual aos cegos, estamos tocando dif-
erentes aspectos do mesmo animal; 
além disso, as diferentes dimensões 
envolvidas estarão sempre interliga-
das. Por exemplo, uma organização bu-
rocrática é, ao mesmo tempo, não só 
parecida com uma máquina, mas ainda 
um fenômeno cultural e político. É tam-
bém uma expressão de preocupações 
inconscientes, uma parte não revelada 
de tinia lógica mais profunda de mu-
dança social [...] A organização é todas 
estas coisas ao mesmo tempo (p.347)

Ora, a escola enquanto organização so-
cial é o espaço de concepção, realização, 
implementação e avaliação do projeto 
político-pedagógico, incorporando a 
mesma trama de enfoques organizacio-
nais, aqui intencionalmente realçados.

O universo da escola é fortemente 
cultural, sujeito a conflitos de relações 
de poder, diversidade de valores e con-
sequentemente de projeção de expec-
tativas. Sua atuação é política e medi-
adora de interesses divergentes; sua 
relação com o meio ambiente, por sua 
vez, é de troca biunívoca, por meio da 
qual processa ininterruptamente as en-
tradas (ou inputs) constituídas de infor-
mações, finalidades, conteúdo cultural, 
professores, alunos, especialistas, recur-
sos materiais e financeiros, e devolve ao 
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ambiente os outputs ou produto de sua 
atividade: cidadãos com adequada for-
mação profissional, ética e de convívio, 
produção de novos conhecimentos e 
saberes, resultados de pesquisa, incor-
poração tecnológica etc. Como cére-
bros, produzem seus comportamentos 
auto reguladores por meio do feedback 
(retroalimentação). A representação dos 
outputs é a expressão da utopia-fim.

Sua missão é transformadora e or-
denadora do fluxo constante de mu-
dança, que implica reformar o pens-
amento, a visão e o papel da escola 
voltada para a construção do conhec-
imento que fala perto aos alunos, pois 
deve dizer de sua realidade existencial.

Sua obrigação é desvelar a ordem 
invisível, não dita, não verbalizada, 
escondida, mas expressa no compor-
tamento e na atitude da equipe. Das 
prisões psíquicas à revelação ideológica 
o passo seguinte é interpretá-la como 
instrumento de dominação social.

Seu procedimento é técnico-mecâni-
co, voltado à conjugação de esforços 
para articular meios e fins, sustenta-
dos por uma burocracia 4 que pre-
screve normas, atividades, distribuição 
de tarefas, exercício da autoridade 
(mesmo que partilhada) decorrente 
da incumbência do cargo, fazendo 
acontecer às definições curriculares 
de conteúdo, de metodologia de aval-
iação de acompanhamento do alu-
no, inerentes ao núcleo pedagógico.

Assim, é preciso frisar que a es-
cola enquanto organização com-
põe-se de todos esses aspectos ao 
mesmo tempo. Assim diz MORGAN: 
“A organização é todas estas cois-
as ao mesmo tempo” [1996, p. 347].

A visão de totalidade das organizações 
não pode ser perdida. A separação da 
organização escolar em estrutura ad-

ministrativa, pedagógica, financeira, 
patrimonial ou o que quer que seja é 
apenas o aspecto classificatório de um 
todo indissociável. MORGAN acentua 
que “as dimensões estruturais e técni-
cas de uma organização são também 
simultaneamente humanas, políticas 
e culturais. A divisão entre as difer-
entes dimensões está nas nossas men-
tes, muito mais do que nos fenômenos 
propriamente ditos” [1996, p. 347].

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

A escola é uma organização com-
plexa e, como tal, deve ser adminis-
trada. Imersa num mar de incertezas 
— identificação do sociólogo e pen-
sador francês Edgar Morin [2002] ao 
contexto da complexidade —, precisa 
ancorar-se nas ilhas da certeza e bus-
car a racionalidade possível e indis-
pensável ao processo administrativo.

Assim, exige-se perfeita caracteri-
zação da identidade escolar quanto à 
“sua missão, seus princípios e valores, 
seus clientes e os resultados a que 
deseja chegar” [NEVES, apud VEIGA, 
2003, p. 100], para os aportes à racio-
nalidade interna, que alcança a gestão 
de pessoal, de recursos patrimoniais e 
financeiros, de controles normativos 
e regimentais, e de mediação entre o 
exercício da autoridade hierárquica 
(mesmo que partilhada) e o pessoal da 
administração, de serviços gerais e da 
equipe de professores e especialistas, e 
as instâncias colegiadas: associações de 
pais e mestres (AM), conselho de esco-
la, alunos e representações estudantis.

A ancoragem necessária, fundada no 
comprometimento e na credibilidade, é 
a base para o planejamento das ações 
cotidianas para a busca de parcerias e a 
mobilização do processo decisório, ativ-
idade, aliás, inerente à administração 
que tem em mente alcançar os resulta-
dos definidos (eficácia), com economia 
de tempo, esforço e recursos (eficiência).
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A autonomia escolar alcança hoje 
a gestão de recursos financeiros, po-
dendo a direção, com a participação 
das instâncias colegiadas, prever ne-
cessidades materiais, patrimoniais e 
tecnológicas e gerir os recursos trans-
feridos pelo sistema educacional. Ter 
orçamento próprio significa incremen-
to de responsabilidades para atender 
às necessidades do processo educativo 
e de operacionalização da autonomia.
 
ESTRUTURA PEDAGÓGICA

É consenso entre diversos autores 
que a estrutura pedagógica da orga-
nização escolar revela sua identidade. 
Nenhuma proposta pedagógica pode 
alçar vôo, se não partir do mapeamento 
criterioso das necessidades das escolas, 
mostrando onde e como ela está quan-
to à relação ensino—aprendizagem e à 
participação dos agentes educativos.

Assim, é necessário analisar os índi-
ces de aproveitamento escolar, de 
repetência, de evasão, a pertinência do 
sistema de avaliação, a análise de dados 
de aproveitamento de cada série, as es-
tratégias para melhorar o nível de apren-
dizagem, a disciplina, enfim, tudo o que 
diga respeito diretamente ao principal 
ator do processo de ensino — o aluno.

Numa outra ordem de referência, é 
indispensável detectar as condições 
de trabalho da equipe docente, do 
corpo funcional — administrativo e de 
serviços gerais —, dos especialistas, 
bem como o moral da equipe e o nível 
de participação e entrosamento em 
torno dos objetivos comuns da escola.

As proposições curriculares, adapta-
das às condições de escolaridade dos 
alunos e dos estabelecimentos de en-
sino, como quer a LEI DE DIRETRIZES 
E BASES (LDB) da Educação Nacional, 
são flexibilizadas por diversas possibi-
lidades apontadas por Neves [2003]: 
liberdade para decidir aspectos refer-

entes à melhoria do processo de ensi-
no–aprendizagem, de organização da 
vida escolar conforme as circunstân-
cias da escola e de estabelecimento de 
acordos de parceria, cooperação técni-
ca e captação de recursos financeiros.

Em todo esse contexto de atividades 
está a capacidade do gestor escolar 
de mobilizar a competência da equi-
pe, mediante a motivação e a valori-
zação de expertises e do comprometi-
mento com a concretização do projeto 
político-pedagógico. No entanto, são 
indispensáveis a constatação das 
condições de trabalho da equipe do-
cente e as possibilidades de formação.

 
AUTORIDADE E PARTICIPAÇÃO NA 
ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR:  
CONCEITOS BÁSICOS

Os conceitos de autoridade e partic-
ipação são fundamentais à discussão 
sobre gestão escolar, na medida em que 
ambos podem orientar a ação adminis-
trativa para uma direção mais democráti-
ca ou mais centralizadora e autoritária.

Os diversos referenciais existentes, 
relacionados com autoridade e partic-
ipação, apresentam maneiras distintas 
de pensar as organizações e, por con-
seguinte, geram estruturas organi-
zacionais e formas de interação que 
privilegiam tanto relações hierarquiza-
das, centralizadas e burocráticas quan-
tas relações em que prevalecem de-
cisões coletivas. Por esse motivo, 
portanto, refletir sobre os conceitos 
de autoridade e participação, compar-
tilhados pelos diferentes atores em 
todos os tipos de organização é cru-
cial para os gestores e, no nosso caso 
específico, para os gestores escolares.

Quando falamos em gestão educa-
cional, principalmente no tocante à 
gestão democrática, esses conceitos 
ganham importância ainda maior, ten-
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do em vista a especificidade das orga-
nizações educacionais, cujo objetivo 
primordial é a formação e o aprimora-
mento intelectual e humano dos difer-
entes atores do processo educacional.

As escolas precisam se organizar 
para atingir seus objetivos, mas até 
que ponto a idéia de racionalidade — 
isto é, a aplicação de métodos científ-
icos para a realização de atividades 
administrativas com vistas à obtenção 
dos objetivos pretendidos —, atrela-
da à finalidade de cumprir esses ob-
jetivos, não tem de certo modo le-
vado as escolas, historicamente, a 
ações autoritárias, que impedem a 
democratização de suas relações. 

Em nome do aumento da eficiên-
cia justifica-se a transferência do con-
trole das instituições sociais para uma 
elite imbuída de mentalidade racion-
al, supostamente agindo em benefício 
de rua povo irracional, particularista, 
sem condições de conhecer seus in-
teresses e de administrar suas institu-
ições, como por exemplo, a educação 
de seus filhos. (ARROYO, 1993,p. 44)

O sociólogo americano RICHARD 
SENNETT, por sua vez, argumenta 
que “a necessidade de autoridade é 
fundamental. As crianças precisam de 
autoridades que as orientem e tran-
quilizem. Os adultos realizam uma par-
cela essencial de si ao serem autori-
dades: é um modo de demonstrarem 
interesse por outrem” [2001, p. 27].

No entanto, a dosagem e a con-
cepção de autoridade, abordada sob 
diferentes enfoques na literatura per-
tinente, são questões complexas.

AUTORIDADE

Primeiramente, SENNETT caracteriza a 
autoridade como um atributo ideal positi-
vo e sua correspondente distorção como 

abusiva ou negativa. Para ele, a autori-
dade positiva, utilizada com isenção de in-
teresses pessoais e em favor do bem-es-
tar do grupo mais próximo, da sociedade, 
da pátria e da humanidade, é aquela que 
respeita os direitos humanos, o estado 
de direito e as convenções morais e so-
ciais. Já a autoridade negativa — distor-
cida, deturpada ou abusiva — é aquela 
que desrespeita tudo o que foi mencio-
nado anteriormente e favorece o inter-
esse de grupos ou pessoas em particular.

Do ponto de vista sociológico, Sennett 
apresenta as ideias do sociólogo alemão 
Max Weber, para o qual autoridade sig-
nifica probabilidade de que um coman-
do ou ordem específica seja obedecido. 
Essa obediência pode ter por base di-
versos motivos. Segundo Weber, é pos-
sível identificar se existe aceitação de 
autoridade na sociedade. Por exemplo, 
verificando se as pessoas obedecem vol-
untariamente a seus governantes. Se ti-
verem de ser coagidas, isso significa que 
não consideram legítimos esses gover-
nantes, na medida em que se compreende 
que as pessoas se recusam a obede-
cer àqueles que consideram ilegítimos.

Para Weber a legitimidade da au-
toridade classifica-se em três ti-
pos: autoridade tradicional, autori-
dade legal e autoridade carismática.

 
A autoridade tradicional: fundamenta-se 

em uma crença estabelecida em tradições 
imemoriais. Trata-se de uma percepção das 
sociedades sobre privilégios hereditários, 
sociedades em que os termos da tradição 
da herança foram estabelecidos em um 
passado muito remoto, que só faz sentido 
a titulo de ilustração, por meio de mitos e 
lendas, e não para a vida prática imediata. 
Exemplos dessa autoridade tradicional en-
contram-se nas aristocracias hereditárias, 
nos rituais de escolha dos papas, nas fig-
uras sagradas das tribos indígenas, no 
sistema de castas da Índia etc. essa era a 
autoridade, por exemplo, faraós do Egito.
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A autoridade legal/racional: baseia-se 
na crença da legalidade das normas em 
direito de dar ordens, reservado aos que 
ocupam cargos em virtudes dessas nor-
mas. Por exemplo, se alguém ocupa o car-
go de diretor de escola, imediatamente 
se imbui da autoridade que esse cargo 
lhe confere. O funcionário nomeado para 
presidente de uma organização ou chefe 
de uma seção passa a atuar com autori-
dade correspondente ao cargo assum-
ido. Em um sistema legal/burocrático, 
qualquer um capaz de cumprir obrigações 
de cargo está apto, em princípio a ocupá-lo.

 
A autoridade carismática: assenta-se 

na devoção incomum e extraordinária de 
um grupo de seguidores à sacralidade, à 
força heroica ou à exemplaridade de um 
indivíduo e da ordem revelada ou criada 
para ele. Segundo Sennet, o modelo we-
beriano desse tipo de autoridade é Jesus 
ou Maomé. Na política, encontramos vári-
os exemplos de figuras carismáticas cuja 
autoridade decorria de características pes-
soais como Gandhi e Martin Luther King.

A personalidade autoritária, publica-
da em 1950. Com base nessa obra, dois 
tipos de força geram a autoridade: a psi-
cológica, que leva a pessoa a sentir uma 
desesperada necessidade de força, e a 
histórica e social, que molda sua ma-
neira de expressar essas necessidades.

Em essência, e em contraposição a con-
ceitos como o de WEBER, esses autores 
assinalam que a questão da autoridade não 
está relacionada simplesmente ao que as 
pessoas se dispõem a acreditar. Não seria 
uma simples questão de credibilidade ou 
legitimidade das ideias, regras e pessoas, 
mas uma necessidade e uma carência 
de crer. Segundo o filósofo alemão Max 
Horkheimer, a própria carência da autori-
dade é moldada pela história e pela cultura, 
assim como pela predisposição psicológica.

O conceito de autoridade de HANNAH 
ARENDT, por sua vez, está fundamenta-
do no reconhecimento da desigualdade 

presente entre os que se relacionam. 
Para ela, a autoridade exclui a utilização 
de meios externos de coerção, ou seja, 
onde a força é usada a autoridade em si 
fracassou. Além disso, ARENDT conside-
ra a autoridade incompatível com a per-
suasão. Esta última pressupõe igualdade 
e opera mediante um processo de argu-
mentação. Onde se utilizam argumentos, 
a autoridade é colocada em suspenso. 
Desse modo, para ela, se a autoridade 
deve ser definida de alguma forma, deve 
o ser tanto em contraposição à coerção 
pela força quanto em contraposição 
à persuasão por meio de argumentos.

A relação autoritária entre o que manda 
e o que obedece, segundo ARENDT, não 
se assentam nem na razão comum nem no 
poder do que manda. O que eles têm em 
comum é a própria hierarquia, cujo direito e 
legitimidade ambos reconhecem e na qual 
ambos têm lugar estável e determinado.

Assim, as relações de autoridade são 
inerentes às relações institucionais e às 
relações humanas, mas podem assum-
ir diferentes faces e promover a autono-
mia ou a escravidão do ser humano.

Em relação à participação, ainda que o 
termo esteja sendo exaustivamente utiliza-
do, vamos abordá-lo segundo suas diver-
sas dimensões possíveis na prática. Hoje, a 
participação acompanha os passos da de-
mocratização, motivo pelo qual tem sido, 
cada vez mais, um anseio dos cidadãos do 
mundo inteiro na condução de seus desti-
nos tanto no trabalho quanto na sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No que respeita aos conceitos de 
ARENDT, destacamos a ideia segundo 
a qual a aceitação da autoridade pres-
supõe a aceitação de uma relação hi-
erárquica desigual entre os interagentes. 

Para o autor, as relações de au-
toridade não dependem da per-
suasão ou da coerção. Em reali-
dade, para ela, a necessidade de 
coerção implica falha na autoridade.

O conceito sobre autoridade e legit-
imação põe em questão o modo como 
o gestor encara sua posição nas organi-
zações. Ele pode se ver como detentor 
do poder, legitimado pelo cargo buro-
crático, pelo carisma ou pelo reconhe-
cimento do conhecimento que detém. 

A atuação do gestor, nesse sentido, 
está muito relacionada com a iden-
tidade por ele assumida, que, por sua 
vez, está em grande medida vincu-
lada a seus compromissos com a in-
stituição. Ele pode assumir a postu-
ra de coordenador e articulados das 
diferentes competências existentes 
na escola, promovendo o desenvolvi-
mento de todos, ou reafirmar sua au-
toridade pelo mero exercício do poder.

O conceito de participação, como 
também já vimos, define o tipo de 
compromisso do gestor com a insti-
tuição e seus participantes. Pudem-
os observar que a participação efetiva 
está associada à importância do assun-
to ou da decisão em pauta e que vári-
os são os seus graus, dependendo do 
tipo de participação — se meramente 
consultiva ou decisória — e dos in-
strumentos de participação previs-
tos nas estruturas das organizações.

Os condicionantes da participação 
podem ser internos e externos à escola e 
estão vinculados tanto a questões estru-
turais — por exemplo, condições de tra-

balho e materiais — quanto a questões, 
por exemplo, de relação hierárquica, 
interesse grupal e interesse ideológico. 
Se prevalecerem as relações de mando 
e submissão, a verdadeira participação 
dificilmente ocorrerá, pois não haverá 
terreno fértil para decisões coletivas.

Em conclusão, para que a gestão 
democrática não passe de um mero 
chavão, os gestores deveriam respeit-
ar alguns pressupostos, ou seja, ga-
rantir condições favoráveis à partici-
pação e considerar a autoridade não 
como um simples exercício de poder, 
com vistas a um cargo hierárquico, mas 
o poder de coordenar ações e desen-
cadear posturas mais democráticas e 
autônomas no grupo sob sua gestão.

Assim, valorizar, incentivar e dinami-
zar o funcionamento das instâncias 
de participações previstas na escola, 
buscar o envolvimento de professores 
e funcionários, motivando-os a exer-
cer suas funções na Unidade Escolar.

Preocupar-se com a prática adminis-
trativa de nossas escolas envolve ter em 
conta a coerência entre meios e objeti-
vos na realização da atividade educati-
va. A educação, entendida como eman-
cipação humana, precisa levar em conta 
a condição de sujeito tanto de educan-
dos quanto de educadores. Quando se 
considera o caráter educativo da prática 
escolar, esta deve remeter-se necessar-
iamente aos significados até aqui expos-
tos de democracia e de administração.

  
Em síntese, a democratização da 

gestão escolar, como objetivo de uma 
política educacional que mereça esse 
nome, se dará na medida em que a 
administração na escola básica, tan-
to em suas atividade-meio quanto 
em suas atividades-fim, se fizer de 
fato como mediadora para a bus-
ca de fins democráticos e educativos.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

691

A gestão escolar constitui uma di-
mensão importantíssima da educação, 
uma vez que, por meio dela, observa-se 
a escola e os problemas educacionais 
globalmente, e se busca abranger, pela 
visão estratégica e de conjunto, bem 
como pelas ações interligadas, tal como 
uma rede, os problemas que, de fato, 
funcionam de modo interdependente.

Cabe ressaltar que a gestão escolar é 
uma dimensão, um enfoque de atuação, 
um meio e não um fim em si mesmo, 
uma vez que o objetivo final da gestão 
é a aprendizagem efetiva e significativa 
dos alunos, de modo que, no cotidia-
no que vivenciam na escola, desenvol-
vam as competências que a sociedade 
demanda, dentre as quais se evidenci-
am: pensar criativamente; analisar in-
formações e proposições diversas, de 
forma contextualizada; expressar ide-
ias com clareza, tanto oralmente, como 
por escrito; empregar a aritmética e a 
estatística para resolver problemas; ser 
capaz de tomar decisões fundamenta-
das e resolver conflitos, dentre muitas 
outras competências necessárias para 
a prática de cidadania responsável.

Portanto, o processo de gestão esco-
lar deve estar voltado para garantir que 
os alunos aprendam sobre o seu mun-
do e sobre si mesmos em relação a esse 
mundo, adquiram conhecimentos úteis 
e aprendam a trabalhar com informações 
de complexidades gradativas e contra-
ditórias da realidade social, econômica, 
política e científica, como condição para 
o exercício da cidadania responsável.

Com esta demanda, o sentido de 
educação e de escola se torna mais 
complexo e requer cuidados especiais. 

O aluno não aprende apenas na sala 
de aula, mas na escola como um todo: 
pela maneira como a mesma é orga-
nizada e como funciona; pelas ações 
globais que promove; pelo modo como 
as pessoas nela se relacionam e como 
a escola se relaciona com a comuni-
dade, pela atitude expressa em relação 
às pessoas, aos problemas educacio-
nais e sociais, pelo modo como nela 
se trabalha, dentre outros aspectos.

Diante desse desafio, ganha corpo e 
importância à gestão da escola e a atu-
ação dos profissionais que a promovem. 
Subsidiar a realização desse trabalho 
e refletir sobre o mesmo é, portan-
to, uma tarefa aberta a contribuições.

Em conclusão, visão política e a ca-
pacidade de dialogar com as comuni-
dades escolar e local são essenciais. O 
estilo de liderança do gestor é determi-
nante para o inter-relacionamento des-
sas comunidades e de sucesso escolar. 

As escolas que vêm apresentando 
melhor desempenho têm líderes proati-
vos e dedicados à escola. Eles sempre 
estão presentes durante os planeja-
mentos, fornecendo apoio e orientação. 

Ao mesmo tempo, ouvem seus pares 
e valorizam suas contribuições. Eles 
são abertos à participação e ao diálogo. 

O comprometimento do líder e a 
vontade de envolver toda a comu-
nidade escolar são decisivos. Sem-
pre que isso acontece, estabelece- se 
uma forte coesão na equipe escolar. 

Nas escolas onde os líderes demon-
stram confiança na equipe de funcionári-
os, o desempenho geral é superior.
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DIREITOS HUMANOS: CONSTRUINDO VALORES POSITIVOS 
NO AMBIENTE ESCOLAR

RESUMO: Trataremos nesse artigo sobre a importância de se conhecer os direitos hu-
manos e o que ele representa nas ações pedagógicas no ambiente escolar. A partir do mo-
mento que o aluno entra na escola, ele precisa saber que têm direitos e deveres a serem 
cumpridos para que se possam construir valores positivos no ambiente escolar. O aluno 
deixa a exclusividade do ambiente familiar para ingressar em um novo ambiente que preci-
sa ser respeitado e que seja agradável para todos que lá estão.  O objetivo deste trabalho 
é demonstrar como o conhecimento desses direitos e deveres podem ajudar na relação do 
professor com o aluno nesta etapa, facilitando assim a aprendizagem. A Metodologia usada 
para o desenvolvimento desse trabalho foi à pesquisa bibliográfica de autores renomados 
no assunto. 
 
Palavras-chave: Ambiente Escolar; Direitos Humanos; Valores Positivos.
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INTRODUÇÃO

Ao observar a escola, onde trabalha-
mos, eu e a equipe escolar tivemos a ne-
cessidade de rever os conceitos sobre 
os Direitos Humanos, Declaração Uni-
versal dos Direitos do Homem - 1948 
e também as que estão devidamente 
expressas nos artigos 5º a 17º da nos-
sa Constituição Federal -1988. Sendo 
assim, tivemos a ideia de elaborarmos 
um Projeto que envolvesse os alunos 
em atividades dinâmicas e culturais.

Por meio deste projeto, trabalharemos 
com os alunos, temas tais como: Gentile-
za gera gentileza, Educação e Valores, 
Ética e Cidadania Direitos Humanos para 
Humanos Direitos e Consciência Negra.

Esses temas foram escolhidos, porque 
além de ser uma necessidade evidente 
em nosso espaço escolar, ajudam na 
formação consciente dos alunos. Dire-
itos Humanos são os direitos básicos 
de todos os seres humanos, são direitos 
civis e políticos. Ex.: direito à vida, à pro-
priedade, liberdade de pensamento, de 
expressão, de crença, igualdade formal, 
ou seja, de todos perante a lei. Direito 
à nacionalidade, de participar do gover-
no do seu Estado, podendo votar e ser 
votado, igualdade de oportunidades, 
direitos difusos, coletivos, direito à paz, 
direito ao progresso, autodeterminação 
dos povos, direito ambiental, direito ao 
trabalho, à educação, à saúde, à previ-
dência social, à moradia entre outros...

Nas cidades, as escolas recebem 
alunos e alunas com traços de vida, 
origens, idades, vivências profission-
ais, históricos escolares, ritmos de 
aprendizagem e estruturas de pens-
amento completamente variado. 

A cada realidade corresponde um 
tipo de aluno e não poderia ser de 
outra forma, são pessoas muitas vez-
es com ou sem responsabilidades 
sociais e familiares, com valores éti-
cos e morais formados a partir da ex-
periência, do ambiente e da reali-
dade cultural em que estão inseridos. 

Dentro da escola, muitos alunos ain-
da têm sido submetidos a um currículo 
adverso às suas especificidades históri-
co-culturais. Isso se dá, em grande par-
te, pela predominância de propostas 
curriculares baseadas na fragmentação 
do conhecimento, em uma perspectiva 
cientificista, excessivamente tecnicista 
e disciplinarista, que dificulta o estabe-
lecimento de diálogos entre as experiên-
cias vividas, os saberes anteriormente 
construídos pelos educandos e os con-
teúdos escolares. Esse tipo de prática 
sem o objetivo da emancipação reforça 
a idéia de incapacidade. As condições 
limitantes desses supostos contextos 
de aprendizagem convertem-se em im-
peditivos ao seu propósito, tornando-a 
desestimulante e sem sentido, na medi-
da em que aprender consiste em o ed-
ucador perguntar e o aluno responder.  

Por tais reflexões acima cita-
das, os temas que estamos propon-
do serão trabalhados de forma at-
raente, lúdica, dinâmica e cumprindo 
seu principal objetivo que é educar 
conscientizando para construir va-
lores sociais positivos nos alunos. 

Por conceber que a escola é um 
espaço de produção e de concret-
ização de novas atitudes e transfor-
mação, ao mesmo tempo em que 
formam o homem enquanto sujeito 
atuante na transformação de sua re-
alidade social, é que nos propusemos 
a desenvolver o respectivo “Projeto”.
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É nesse sentindo que devemos atuar 
a fim de proporcionar um acolhimento 
a esses alunos, em sua chegada à esco-
la. Procurar dialogar com eles de igual 
para igual e não se mostrar superior.

Para que nosso projeto seja funcio-
nal aos alunos, devemos antes, dialog-
ar com eles, fazendo um levantamen-
to prévio de seus saberes, defasagem 
e curiosidades. É necessário, con-
siderar as condições específicas 
do aluno que participa das aulas.

Entendemos que tanto a escola, 
como os educadores devem seguir a 
pedagogia proposta por Paulo Freire, 
ou seja, a metodologia dialética. Prior-
izando-se, portanto, o diálogo, a for-
mação ética e o desenvolvimento da 
autonomia intelectual e do pensamen-
to crítico. Essa mesma escola deve ser 
capaz de formar cidadãos capazes de 
lutar por seus direitos e de se apropri-
ar dos conhecimentos mediados pelos 
educadores para se aprimorar no mun-
do do trabalho e na prática social.  Só 
assim, a escola fará um trabalho efi-
caz fazendo com que os alunos per-
maneçam e concluíam seus estudos.

DIREITOS HUMANOS ARTIGO  
5º DA CONSTITUIÇÃO –  
DEFININDO NOSSOS DIREITOS  
FUNDAMENTAIS

O Artigo 5º da Constituição Federal 
(CF) de 1988 conta com 78 incisos que 
determinam quais são nossos direit-
os fundamentais, como a Igualdade de 
Gênero, a Liberdade de Manifestação 
do Pensamento e a Liberdade de Loco-
moção, que têm como objetivo asse-
gurar uma vida digna, livre e igualitária 
a todos os cidadãos de nosso País.

“Todos são iguais perante a lei, sem 
distinção de qualquer natureza, ga-
rantindo-se aos brasileiros e resi-
dentes no País a inviolabilidade do 
direito à vida, à liberdade, à igual-
dade, à segurança e à propriedade, 
nos termos seguintes;”. Artigo 5º da 
Constituição Federal (CF) de 1988.

Pode se compreender, com base 
no texto da lei, que o Caput do ar-
tigo 5º é um resumo de como de-
vem ser garantidos os direitos fun-
damentais dos indivíduos no Brasil. 

O Caput do artigo 5º da Consti-
tuição de 1988 nos apresenta como 
são os direitos fundamentais no Bra-
sil, com os incisos detalhando cada 
um deles. Ele é o norte de nossos 
valores como sociedade, sendo vi-
tal para um Estado justo e próspero.

Com o objetivo de assegurar uma 
vida digna, livre e igualitária a todos 
os cidadãos de nosso País, o Caput do 
artigo 5º garante, na teoria, um Brasil 
ideal, mas que segue longe de ser al-
cançado na prática. Apesar de estar-
mos relativamente bem no cenário 
internacional, permitindo que nossa 
população participe da democracia e 
do governo, ainda existem muitas bar-
reiras aos nossos direitos fundamen-
tais. Podemos e devemos – melhorar.

Portanto nosso projeto “Direitos Hu-
manos: Construindo Valores Positivos 
No Ambiente Escolar”, buscou por meio 
de um planejamento bimestral, tra-
balhar com os alunos temas pertinentes 
ao tema. Segue o cronograma abaixo:

Objetivos, conteúdos, procedimen-
tos didáticos instrumentos de avaliação 
que serão desenvolvidos com cada turma.

Turmas: A, B, C, D e E  /  Horário/dias: Das 12:00 
as 13:00 / Segunda a Sexta-feira (1º Bimestre)
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DIREITOS HUMANOS PARA HUMANOS DIREITOS

OBJETIVOS CONTEÚDOS PROCEDIMENTOS 
DIDÁTICOS

INSTRUMENTOS DE 
AVALIAÇÃO

- Rever alguns con-
teúdos prévios dos 
alunos, intervindo a fim 
de levá-lo à análise e 
reflexão sobre o tema, 
tornando-o assim, um 
cidadão consciente.

- Conscientizar sobre 
os Direitos Humanos

- Leitura;

- Roda de  
conversa;

- Palestras;

- Pesquisas;

- Dinâmicas em grupo;

- Leitura compartilhada 
professor e alunos;

- Roda de conversa en-
tre professor e alunos 
sobre os temas;

- Palestras com profis-
sionais da área;

- Exposição de suas 
pesquisas;

- Observação Con-
tínua;

- Sondagem periódica;

-Auto- avaliação 
realizada pelo aluno e 
pelos próprios colegas 
da turma.

ÉTICA E CIDADANIA

O homem nasce com a capacidade 
de distinguir a conduta correta daque-
la considerada incorreta? Ou será que 
deixamos de fazer o mal apenas com 
receio de que os outros possam desco-
brir? O que é o bem? O que é o mal? 
O que é justo e injusto? Como deve-
mos agir? Como equilibrar minhas ne-
cessidades com as necessidades dos 
outros? A ética é o estudo formal dos 
padrões morais e da conduta. (DI-
MENSTEIN, Gilberto. Dez Lições de 
Filosofia, 2008, p. 152.) “Adaptado”

Em poucas palavras, o autor nos 
questiona, será que usamos nossa éti-
ca apenas quando outras pessoas es-
tão vendo? Ou isso está arraigado den-
tro de nós e fazemos porque sabemos 
que é o correto? Ou seja, todo homem 
possui um senso ético, uma espécie de 
“consciência moral”, estando constante-
mente avaliando e julgando suas ações 
para saber se são boas ou más, certas 
ou erradas, justas ou injustas suas ações 
e as dos outros também. Enfim, toda  
 
sociedade é formada por algumas “nor-
mas/leis” que regem a conduta “corre-
ta” das pessoas e quando elas não as 
obedecem, estão agindo fora da ética. 

Ético significa, portanto, tudo aquilo 
que ajuda a tornar melhor o ambiente. 
Devemos exercer a ética em todos os 
momentos possíveis de nossas vidas. 
Não somente porque alguém está ven-
do, e sim por uma questão de princípios.

Ética é um conjunto de valores mo-
rais e princípios que norteiam a condu-
ta humana na sociedade. Sendo assim, 
por mais que o mundo esteja virado de 
ponta cabeça, com valores “ditos” erra-
dos, a ética deve prevalecer em nossas 
vidas, para que possamos ser capaz-
es compreender o direito alicerçado 
em princípios básicos que respeitem 
a vida humana e ao meio ambiente.

Ser ético, portanto é viver segundo 
as normas legais de uma sociedade, 
sem, no entanto desrespeitar as pes-
soas que não as cumprem e sem preju-
dicar o meio no qual estamos inseridos.
Portanto, abaixo segue o cronograma 
que planejamos para o segundo bime-
stre:
Objetivos, conteúdos, procedimentos 
didáticos instrumentos de avaliação 
que serão desenvolvidos com cada 
turma.
Turmas: A, B, C, D e E; Horário/dias: 
12:00 as 13:00/segunda a sexta (2º 
Bimestre)
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ÉTICA E CIDADANIA NO AMBIENTE ESCOLAR

Objetivos Conteúdos Procedimentos 
Didáticos

Instrumentos de 
Avaliação

- Transmitir conceitos 
sociais aos alunos, a 
fim de levá-lo à análise 
e reflexão sobre o 
tema, tornando-o as-
sim, um cidadão con-
sciente.

- Desenvolver valores 
de Ética e Cidadania.

- Leitura;

- Roda de conversa;
- Palestras;

- Pesquisas;

- Dinâmicas em grupo;

- Leitura compartilhada 
professor e alunos;

- Roda de conversa en-
tre professor e alunos 
sobre os temas;

- Palestras com profis-
sionais da área;

- Exposição de suas 
pesquisas;

- Observação Con-
tínua;

- Sondagem periódica;

-Auto- avaliação re-
alizada pelo aluno e 
pelos próprios colegas 
da turma.

GENTILEZA GERA GENTILEZA

Por mais clichê que soe falar isso, a gentileza é uma ação es-
sencial para o convívio harmônico de todos, mas que, infeliz-
mente, muitas pessoas acabam deixando ela de lado no dia a dia.

No ambiente escolar não seria diferente. A gentileza na escola também é 
fundamental para aprimorar vários aspectos, entre eles: Cultura organizacio-
nal, performance de equipes, ambiente acolhedor  e saudável, entre outros.
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PRINCÍPIOS DA GENTILEZA

Dizem que a primeira impressão é a que fica não é mesmo? Logo que uma 
pessoa entra em um ambiente seja ele familiar, de trabalho ou escolar, é im-
portante que ela seja educada e cumprimente as pessoas que ali estão. Abaixo 
elencamos alguns questionamentos básicos que são os princípios da gentileza:

• Os alunos e funcionários costumam cumprimen-
tar uns dos outros quando chegam ou vão embora do local? 

• Um “muito obrigado”, “desculpas” e “por fa-
vor” fazem parte do vocabulário dos seus alunos? 
 

• Você possui regras de convivência que deix-
am as pessoas felizes em estar em sua companhia?

 
  Podem ser regras básicas de convivência, mas que por um de-
scuido ou outro acabam caindo no esquecimento das pessoas.

 
A gentileza começa nos pequenos atos, e preocupar-se com elas é 

ponto primordial para criar um bom ambiente saudável e acolhedor.
 
Geralmente, um ambiente escolar reúne pessoas com pensamentos, opin-

iões, costumes e crenças diferentes uma das outras. Promover a gentile-
za nesse ambiente é fundamental para que esses pontos de vista diferentes 
sejam respeitados. Portanto planejamos abaixo o seguinte cronograma:

Objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos instrumen-
tos de avaliação que serão desenvolvidos com cada turma.
• Turmas: A, B, C, D e E; Horário/dias: 12:00 as 13:00/ segunda a sexta (3º Bimestre)

GENTILEZA GERA GENTILEZA

Objetivos Conteúdos Procedimentos 
Didáticos

Instrumentos de 
Avaliação

- Transmitir conceitos 
étnico-sociais aos 
alunos, a fim de levá-
los à análise e reflexão 
sobre o tema, tornan-
do-o assim, um ci-
dadão consciente.

- Desenvolver valores 
de Etnia e socialização 
humana aos alunos

-História das Etnias;

- Roda de conversa;

- Palestras;

- Dinâmicas em grupo;

- Peça de teatro re-
alizada pelos alunos 
sobre o tema

- Leitura compartilhada 
professor e alunos;

- Roda de conversa en-
tre professor e alunos 
sobre os temas;

- Palestras com profis-
sionais da área;

- Observação Con-
tínua;

- Sondagem periódica;

-auto- avaliação re-
alizada pelo aluno e 
pelos próprios colegas 
da turma.
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IGUALDADE RACIAL

Dentro de nossa legislação, existem outras ferramentas que buscam imple-
mentar os direitos fundamentais, como o Estatuto da Igualdade Racial, o núme-
ro único de Registro de Identidade Civil (Lei 9.454, de 7-4-1997) e o Estatuto 
(Lei 6.815) e a Regulamentação(Decreto 86.715) do estrangeiro, por exemplo.

Já para a manutenção da igualdade entre todos os cidadãos, além do 
próprio inciso I do artigo 5º, há outras leis, como a Lei 11.789, que proíbe a 
inserção nas certidões de nascimento e de óbito, de expressões que in-
diquem condição de pobreza e semelhantes e as Leis 7.716 e 9.459 que crim-
inalizam preconceitos de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional.

ABAIXO SEGUE PLANEJAMENTO BIMESTRAL:

Objetivos, conteúdos, procedimentos didáticos instrumentos de avaliação que 
serão desenvolvidos com cada turma.

Turmas: A, B, C, D e E   /  Horário/dias:  segunda a sexta ( 4º Bimestre )

CONSCIÊNCIA NEGRA 
 
 

Objetivos Conteúdos Procedimentos 
Didáticos

Instrumentos de 
Avaliação

- Desenvolv-
er nos alunos, a 
consciência de 
respeito o outro 
independente de 
sua cor/etnia;

-Estimular nos 
alunos, compor-
tamentos de não 
racismo;

-História sobre as 
Etnias;

- Roda de conver-
sa;

- Palestras;

- Dinâmicas em 
grupo;

-Dança e Teatro

- Leitura compar-
tilhada professor e 
alunos;

- Roda de conver-
sa entre professor 
e alunos sobre os 
temas;

- Palestras com 
profissionais da 
área;

- Peça de teatro/ 
dança realizada 
pelos alunos.

- Observação 
Contínua;

- Sondagem 
periódica;

-Auto- avaliação 
realizada pelo 
aluno e pelos 
próprios colegas 
da turma.

- Ensaios

 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

701

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante a execução do projeto, pudemos ver as mudanças geradas no com-
portamento dos alunos. Esse aluno deixa de ser considerado um ser pas-
sivo e se transforma em um indivíduo “investigador crítico” que man-
tém diálogo com o educador, e o conhecimento passa a ser socializado 
na medida em que as pessoas se conscientizam de que uma depende da 
outra para se educar, haja vista, que ninguém está sozinho no mundo. 
A relação entre o desenvolvimento e a mediação dialógica são primor-
diais para a construção de novas aprendizagens. O desenvolvimen-
to da pessoa está extremamente ligado a sua relação com o ambiente 
sócio-cultural e só irá ocorrer de fato, se tiver o contato e o suporte de outros in-
divíduos comprometidos em tornar o ambiente saudável, ou seja longe de conflitos.

Concluímos então, que a escola e seus educadores cumprem sua função 
social ao buscar desenvolver um processo de conscientização políti-
ca e social, a partir da leitura de mundo feita pelo próprio educando, com 
a mediação do educador, tornando assim essa tarefa mais agradável.

Além disso, aquele aluno que não tinha interesse nas aulas, que procura-
va ser o centro das atenções causando tumulto, passa a ter out-
ro perfil, ou seja, se torna um aluno interessado e participativo.

Desta forma, o educando passa a ter uma compreensão de mundo, não como 
algo distante de si, mas como uma realidade da qual é capaz de participar ativa-
mente, do seu processo de construção e transformação na sociedade onde vive. 
Ou seja, iniciativas como essa de procurar melhorias na educação é sempre 
bem vinda. O que não podemos é ficar lamentando e cruzar os braços. Temos 
o dever de promover uma educação de qualidade e significativa para os alunos.
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GISELE APARECIDA DOS SANTOS
GRADUAÇÃO EM PEDAGOGIA (LICENCIATURA PLENA) PELA FAC-
ULDADE DE PINHAIS; EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO E LI-
CENCIATURA)  PELA FACULDADE NOSSA CIDADE; PÓS-GRAD-
UAÇÃO EM PSICOPEDAGOGIA; PROFESSORA DO ENSINO 
FUNDAMENTAL I, PROFESSORA DE EDUCAÇÃO INFANTIL.
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AS INFLUÊNCIAS AFRICANAS NA MÚSICA

RESUMO: A cultura brasileira e, logicamente, a rica música que se faz e consome no país es-
truturam-se a partir de duas básicas matrizes africanas, provenientes das civilizações congue-
sa e iorubana. A primeira sustenta a espinha dorsal dessa música, que tem no samba sua face 
mais exposta. A segunda molda, principalmente, a música religiosa afro-brasileira e os estilos 
dela decorrentes. Entretanto, embora de africanidade tão expressiva, a música popular bra-
sileira, distancia-se cada vez mais dessas matrizes. E caminha para uma globalização triste-
mente enfraquecedora. Já nos primeiros anos da colonização, as ruas das principais cidades 
brasileiras assistiam às festas de coroação dos “reis do Congo”, personagens que projetavam 
simbolicamente em nossa terra a autoridade, com quem os exploradores quatrocentistas 
portugueses trocaram credenciais em suas primeiras expedições à África subsaariana. Esses 
cortejos de “reis do Congo”, na forma de congadas, congadosou cucumbis (do quimbundo 
kikumbi, festa ligada aos ritos de passagem para a puberdade), influenciados pela espetac-
ulosidade das procissões católicas do Brasil colonial e imperial, constituíram, certamente, a 
velocidade inicial dos maracatus, dos ranchos de reis (depois carnavalescos) e das escolas de 
samba – que nasceram para legitimar o gênero que lhes forneceu a essência. Sobre as origens 
africanas do samba, no início do século XX, a partir da Bahia, circulava uma lenda, segundo 
a qual o vocábulo teria nascido de dois verbos da língua iorubá: san, pagar, e gbà, receber. 
Entre os quiocos de Angola, é verbo que significa “cabriolar, brincar, divertir-se como cabrito”. 
Entre os bacongos angolanos e congueses o vocábulo designa “uma espécie de dança em que 
um dançarino bate contra o peito do outro”.  Responsáveis pela introdução, no continente 
americano, de múltiplos instrumentos musicais, como a cuíca ou puíta, o berimbau, o ganzá e 
o reco-reco, bem como pela criação da maior parte dos folguedos de rua até hoje brincados, 
foram certamente africanos do grande grupo etnolinguístico banto que legaram à música bra-
sileira as bases do samba e a grande variedade de manifestações que lhe são afins.

Palavras-chave: Cultura brasileira; Música Africana; Festa; Samba.
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INTRODUÇÃO 
Em todos os currículos escolares, esta mudança criou a necessidade de pro-

dução de material didático específico, adaptado aos vários graus e às diversas 
faixas etárias da população escolar brasileira. Considerando o atendimento à de-
manda de projetos educacionais empreendidos pelas associações culturais e pe-
los grupos organizados do Movimento Negro, notadamente os cursos de pré-ves-
tibular, os cursos profissionalizantes e os cursos noturnos em geral, a Fundação

Cultural Palmares, entidade vinculada ao Ministério da Cultura, adotou 
como prioridade a produção de suportes pedagógicos apropriados aos jov-
ens e adultos, público alvo destes projetos. Ubiratan de Castro Araújo, Pres-
idente da Fundação Cultural Palmares, diz que: Acreditamos que o ensino da 
História e da Cultura Afro-Brasileiras representará um passo fundamental para 
um convívio social caracterizado pelo mútuo respeito entre todos os brasile-
iros, na medida em que todos aprenderão a valorizar a herança cultural afri-
cana e o protagonismo histórico dos africanos e de seus descendentes no Bra-
sil. (ARAUJO, Ubitatan, Castro de. Presidente Fundação Cultural Palmares). 

Nas palavras de Pereira, temos que: Quatro anos após a sanção da lei 
10.639/03 e quase três da aprovação e ampla divulgação das Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para a Educação Étnico-Racial, ainda está desequilibrada, 
nos sistemas educacionais, a balança entre as medidas de implementação e o 
“corpo mole”, ou indiferença, menosprezo, ou ainda simples ignorância mesmo, 
que a empurram para o rol das “leis que não pegaram!” (PEREIRA, 2007, p. 1).

Depois de quatro anos da sanção da referida Lei e mesmo com a pub-
licação em 2004 das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultu-
ra Afro-brasileira e Africana percebeu-se que os alunos, os professores e a 
escola ainda não estavam devidamente preparados para colocá-las em prática. 

Muitos alunos, inclusive de origem afro-brasileira, sequer sabiam da existência 
da lei. Por sua vez, os professores enfrentavam dificuldades em apresentar ad-
equadamente essa temática em suas aulas porque não tirem em seus cursos de 
formação docente acesso aos conteúdos relativos à história e à cultura afro-bra-
sileira, e nem mesmo contam com material didático apropriado. As escolas, de 
outro lado, fecham o círculo vicioso, porque não tinham como cobrar dos pro-
fessores aplicação da exigência legal por falta de condições objetivas para tanto.

Os objetivos deste trabalho é estudar o conceito de cultura e difer-
entes linguagens artísticas, verificar o trabalho didático do ensino da arte 
e cultura; enfatizar a importância das atividades culturais para a socie-
dade e verificar o papel do educador para ajudar a democratizar a cultura.
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Para isto realizou-se pesquisas ex-
ploratórias do assunto em questão. 

• Arte e Cultura 
• Cultura e evolução 
• O valor da arte e cultura para for-

mação da pessoa 
• Linguagens artísticas 
• O papel do educador mediante a 

arte e cultura  
 

A contribuição dos negros na con-
strução da sociedade brasileira é eviden-
te. É possível notar sua influência des-
de simples superstições até o modo de 
viver do brasileiro. O cantar, o dançar, o 
sentir, o produzir e até mesmo o refletir 
foram características legadas por meio 
dos negros. Essa grande influência teve 
início a partir do tráfico negreiro, em 
que milhões de africanos foram força-
dos a sair de seu continente de origem 
para exercer trabalho escravo no Brasil.

O negro foi considerado mercadoria 
no Brasil a partir do final do século XVI, 
quando os colonizadores portugueses 
começaram a substituir a mão-de-obra 
indígena pela negra. E partir desse mo-
mento, o negro se tornou importante 
no cenário brasileiro. Ele foi introduzido 
em todas as áreas de trabalho, como a 
do artesanato, a agrícola e a doméstica. 

É necessário salientar que o ne-
gro não veio sem cultura do seu local 
de origem. Ao entrar no Brasil ele viu 
uma realidade totalmente diferente da 
que vivia, visto que para o coloniza-
dor europeu eles eram considerados 
somente como mão-de-obra, mas o 
negro no continente africano vivia 
em tribos, lá ele era príncipe. A het-
erogeneidade cultural das etnias afri-
canas era imensa, ou seja, lá se tinha 
uma prática cultural diferenciada, de-
pendendo da região à qual pertencia.

A contribuição do povo africano 
para a formação brasileira foi primor-
dial tanto na composição física da 
população quanto na conformação 
do que viria a ser cultura, isso inclui 
várias dimensões, como a culinária, 
língua, música, religião, estética, va-
lores sociais e estruturas mentais.

Vale ressaltar que a cultura afri-
cana também incorpora traços indí-
genas e europeus. Assim, é possível 
dizer que esse grande intercâmbio 
cultural vai além de regiões, para se 
tornar uma cultura única, a cultura 
brasileira, considerada uma das mais 
ricas, fazendo do Brasil um país de 
grande miscigenação cultural e racial.

Cultura é um processo eminente-
mente dinâmico, transmitido de ger-
ação em geração que se aprende com 
os ancestrais e se cria e recria no 
cotidiano do presente, na solução dos 
grandes problemas que cada socie-
dade ou indivíduo enfrentam, é impor-
tante reconhecer que todos os povos 
produzem cultura e que cada um tem 
uma forma diferente de se expres-
sar e aceitar a diversidade cultural.
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CONTRIBUIÇÕES NA MÚSICA E 
DANÇA

O negro deu seu ritmo à música bra-
sileira. Também lhe deu nomes, como 
chorinho ou samba. Por isso se diz que 
a música popular brasileira nasceu na 
África. A raiz negra está em tudo: no 
samba, no pagode, no afoxé, nas festas 
folclóricas como a do maracatu. Além 
dos ritmos, os africanos trouxeram tam-
bém instrumentos, como o berimbau, 
a cuíca e outros instrumentos de per-
cussão, como o atabaque o berimbau.

O samba era chamado pelos ango-
lanos de semba. Esse gênero musi-
cal foi se transformando, ganhou no-
vos instrumentos, chegou ao Rio de 
Janeiro e atualmente é característi-
co de todas as regiões brasileiras.

Mistura de dança, luta e música, a ca-
poeira também surgiu com os negros, 
que a utilizavam como arma de defe-
sa. Durante a escravidão, reuniam-se 
em roda depois do trabalho para can-
tar, dançar, jogar capoeira ou rever-
enciar com música os seus orixás. Ba-
tiam palmas, batucavam, reviviam suas 
tradições. E assim a música negra se 
afirmava em meio a tanto sofrimento.

Os escravos misturavam instrumen-
tos musicais, dança e luta, enganando 
seus Senhores de Engenho, que pen-
savam estarem eles apenas dançan-
do. A capoeira sofreu repressão por 
grande parte das autoridades polici-
ais e também os senhores de engenho 
perseguiam os escravos praticantes de 
capoeira, porque a atividade dava ao ca-
poeirista um sentido de nacionalidade, 
individualidade e autoconfiança, for-
mando grupos coesos e jogadores ágeis 
e perigosos e também porque, às vezes, 
no jogo, os escravos se machucavam, o 
que era economicamente indesejável. 

O capoeirista era considerado um 
marginal, um delinquente. O Decre-
to-lei 487 acabou temporariamente 
com a capoeira, mas os negros re-
sistiram até a sua legalização. Mas, as 
coisas mudaram em fins da década de 
30 do século passado. Um capoeirista 
chamado Manuel dos Reis Machado, 
Mestre Bimba foi convidado por Juracy 
Montenegro Magalhães, a ir ao Palácio 
do Governo baiano. Mestre Bimba fi-
cou assustado, achou que seria pre-
so. Para sua surpresa, o governador 
queria que se apresentasse com seus 
alunos para mostrar a nossa herança 
cultural para amigos e autoridades no

Palácio do Governo em 09 de julho 
de 1937, Mestre Bimba conseguiu o 
registro de sua Academia, a primeira 
reconhecida no país. Nesse ano, ini-
cia-se a ascensão sociocultural da ca-
poeira, que volta ao cenário cultural, 
estando presente na música, nas artes 
plásticas, na literatura, nos palcos...

Em 15 de julho de 2008 a capoeira 
foi reconhecida como Patrimônio Cul-
tural Brasileiro e registrada como Bem 
Cultural de Natureza Imaterial. No 
período da escravidão havia sim artis-
tas afro-brasileiros e alguns até ficar-
am famosos, mas a maioria só foi de-
scoberta muito depois de sua morte. 
Um pouco depois do período escrav-
ocrata, conhecemos alguns músicos 
negros, pioneiro da chamada música 
popular brasileira, como José Antô-
nio da Silva Callado e Pixinguinha.

Muito depois, na década de 30, os 
artistas afro-brasileiros ganharam o 
seu espaço, sobretudo com o boom 
do rádio. E aí, milhões de pessoas ou-
viam os artistas negros. Maracatu Foi 
um tempo em que intelectuais e artis-
tas começaram a reivindicar uma nova 
percepção de Brasil, como o país da 
miscigenação e da democracia racial.
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Foi Carmem Miranda, uma mulher 
branca, a eleita “Rainha do Samba”. 
Não por acaso. Sabe-se que a artista 
divulgava a música de artistas negros, 
quando eles não conseguiam trabalho.

Sabem-se ainda, por sua insistência e 
influência muitos artistas negros saíram 
do anonimato para subir aos palcos, in-
cluindo nesse grupo grandes nomes 
como Dorival Caymmi e Sinval Silva, 
motorista de Carmem e autor do clássi-
co “Adeus Batucada”. Mesmo assim, até 
o final da década de 50, foram poucos 
os artistas negros que conseguiram ter 
contratos assinados com gravadoras.

Nos anos 60, muitas composições 
sobre personagens negros eram racis-
tas e ninguém reclamava. Apesar da in-
genuidade de canções como “O teu ca-
belo não nega mulata. Mas como a cor 
não pega, mulata. Mulata eu quero teu 
amor”, está na cara o sinal de precon-
ceito. “Mas como a cor não pega” fala da 
negritude como se fala de uma doença.

Gilberto Gil e Caetano Veloso, at-
ravés de suas composições, colab-
oraram para que a força política do 
negro fosse mais reconhecida. De-
pois deles, vários artistas negros de-
spontaram no hip-hop, rap ou samba 
com a deliberada intenção de desper-
tar o orgulho negro entre os jovens.

Outra grande contribuição da cultura 
africana se mostra à mesa, pratos como 
o vatapá, acarajé, caruru, mungunzá, 
sarapatel, baba de moça, cocada, bala 
de coco e muitos outros exemplos são 
iguarias da cozinha brasileira e admi-
rada em todo o mundo. Mas nenhuma 
receita se iguala em popularidade à fei-
joada. Originada das senzalas, era feita 
das sobras de carnes que os senhores 
de engenhos não comiam. Enquanto as 

partes mais nobres iam para a mesa dos 
seus donos, aos escravos restavam as 
orelhas, pés e outras partes dos porcos, 
que misturadas com feijão preto e co-
zidas em um grande caldeirão, deram 
origem a um dos pratos mais saboro-
sos e degustados da culinária nacio-
nal. Carneiro, por exemplo, diz que.

A feijoada é o prato nacional por ex-
celência. Suas origens prestam-se às 
mais especulativas interpretações e 
costuma-se apresentá-la como a ex-
pressão da fusão racial brasileira, um 
prato feito pelos negros com as partes 
menos nobres do porco e com o feijão, 
de origem americana, num cozido de 
técnica europeia. Na verdade, tanto os 
produtos (porco, leguminosas, alho e 
cebola) como a técnica são de origem 
europeia, mais especificamente ibéri-
ca e, se quisermos buscar uma origem 
mais longínqua, judia sefardita. Pas-
mem! A feijoada tem origem judaica...

Mas e o porco? É claro que o porco 
vem depois. (CARNEIRO, 2005, p. 76).

A feijoada se tornou um dos pratos 
mais utilizados pelos brasileiros, quem 
não gosta de uma bela feijoada, ela faz 
parte da alimentação do nosso dia a dia.

A cultura africana chegou ao Brasil 
com os povos escravizados trazidos 
da África durante o longo período em 
que durou o tráfico negreiro transat-
lântico. A diversidade cultural da África 
refletiu-se na diversidade dos escra-
vos, pertencentes a diversas etnias que 
falavam idiomas diferentes e trouxe-
ram tradições distintas. Os africanos 
trazidos ao Brasil incluíram bantos, 
nagôs e jejes, cujas crenças religiosas 
deram origem às religiões afro-brasile-
iras, e os hauçás e malês, de religião 
islâmica e alfabetizados em árabe.
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Assim como a indígena, a cultura af-
ricana foi geralmente suprimida pelos 
colonizadores. Na colônia, os escravos 
aprendiam o português, eram batiza-
dos com nomes portugueses e obriga-
dos a se converter ao catolicismo.

Os africanos contribuíram para a cul-
tura brasileira em uma enormidade de 
aspectos: dança, música, religião, cu-
linária e idioma. Os bantos, nagôs e jejes 
no Brasil colonial criaram o candomblé, 
religião afro-brasileira baseada no cul-
to aos orixás praticados atualmente em 
todo o território. Largamente distribuí-
da também é a umbanda, que mistura 
elementos africanos com o catolicismo 
e o espiritismo, incluindo a associação 
de santos católicos com os orixás.

A influência da cultura africana é 
também evidente na culinária region-
al, especialmente na Bahia, onde foi 
introduzido o dendezeiro, uma palmei-
ra africana da qual se extrai o azeite-
de-dendê. Este azeite é utilizado em 
vários pratos de influência africana 
como o vatapá, o caruru e o acarajé.

Na música a cultura africana con-
tribuiu com os ritmos que são a base de 
boa parte da música popular brasileira, 
que terminaram dando origem à vários 
gêneros musicais atuais. Também há al-
guns instrumentos musicais brasileiros, 
como o berimbau, o afoxé e o agogô, 
que são de origem africana. O berimbau 
é o instrumento utilizado para criar o 
ritmo que acompanha os passos da ca-
poeira, mistura de dança e arte marcial 
criada pelos escravos no Brasil colonial.

A valorização da arte africana só 
aconteceu no final do século XIX, com a 
realização de uma exposição em Brux-
elas, em 1897. A partir daí, ela se tor-
nou fonte de inspiração para alguns dos 

principais artistas europeus, como Ma-
tisse, Braque e Picasso. Para essa cultu-
ra ancestral, todos os objetos do mun-
do estão ligados entre si e estão ligados 
ao corpo e ao espírito. A arte está 
sempre associada aos eventos e ativi-
dades da vida cotidiana, do nascimento 
à morte. Para o artista africano, nada 
é fixo ou estático, tudo é animado por 
um movimento cósmico. A arte é con-
hecimento e não imitação da natureza.

Devido ao jogo de interesse econômi-
co do reino de Portugal e de comerci-
antes brasileiros foi criado um comér-
cio escravagista com várias etnias 
reunidas no Brasil com suas culturas, 
e para evitar que houvesse rebeliões, 
os senhores brancos agrupavam os es-
cravos em senzalas, sempre evitando 
juntar os originários de mesma nação, 
por esse motivo houve uma mistura de 
povos e costumes, que foram concen-
trados de forma diferente nos diversos 
estados do país com isto deu lugar a 
um modelo de religião chamado Can-
domblé, palavra denominada de Kan-
dombile, significando culto e oração, 
que teve no Brasil terreno fértil para 
sua propagação na tentativa de resga-
tar a atmosfera mística da pátria distan-
te, pois o contato direto com a natureza 
fazia com que atribuíssem todos os ti-
pos de poder a ela e que ligassem seus 
deuses aos elementos nela presentes. 

Diversas divindades africanas foram 
tomando força na terra dos brasileiros. 
O fetiche marca registrada de muitos 
cultos praticados na época, associado 
à luta dos negros pela libertação e so-
brevivência, à formação dos quilombos 
e a toda a realidade da época aca-
baram impulsionando a formação de 
religiões muito praticadas atualmente.
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O Candomblé foi a religião que mais 
conservou as fontes do panteão africa-
no, servindo como base para o assen-
tamento das divindades que regeriam 
os aspectos religiosos da Umbanda.

E os deuses do Candomblé têm ori-
gem nos ancestrais africanos diviniza-
dos há mais de cinco mil anos, com isto 
muitos acreditam que esses deuses 
eram capazes de manipular as forças 
naturais, por isso, cada orixá tem sua 
personalidade relacionada a um ele-
mento da natureza, para cada Orixá 
há um toque, um tipo de canto, um 
ritmo, uma dança, um modo de ofer-
enda, uma forma de incorporação, um 
local próprio que em seu redor são 
construídas casinholas para assentos 
dos santos, e uma saudação diferente 
e as suas reuniões são realizadas de 
acordo com certos preceitos. As cer-
imônias são realizadas com cânticos, 
em geral, em língua nagô ou yorubá. Os 
cânticos em português são em menor 
número e refletem o linguajar do povo. 

Há sacrifícios de animais ao som 
de cânticos e danças, e a percussão 
dos atabaques constitui a base da 
música, e no Brasil existem difer-
entes tipos de Candomblé que se 
diferenciam pela maneira de tocar 
os atabaques e pela língua do culto.
A Umbanda incorpora os adeptos dos 
deuses africanos como caboclos pretos 
velhos, crianças, boiadeiros, espíritos 
das águas, eguns, exus, e outras enti-
dades desencarnadas na Terra, sincret-
izando geralmente as religiões católica 
e espírita.

O chefe da casa é conhecido como 
Pai de Santo e seus filiados são os fil-
hos ou filhas de santo. O Pai de San-
to principia a cerimônia com o encru-
zamento e a defumação dos presentes 
e do local. Seguem-se os pontos, cân-
ticos sagrados para formar a corrente 
e fazer baixar o santo. Muitos são 
os orixás invocados na cerimônia de 
Umbanda. Também se invocam pre-
tos velhos, índios, caboclos, ciganos. 

Os negros trazidos da África como 
escravos geralmente eram imediat-
amente batizados e obrigados a se-
guir o Catolicismo. A conversão era 
apenas superficial e as religiões de 
origem africana conseguiram per-
manecer através de prática secreta 
ou o sincretismo com o catolicismo.

Em maior ou menor grau, as religiões 
afro-brasileiras mostram influências do 
Catolicismo. O sincretismo manifesta-se 
igualmente na tradição do batismo dos 
filhos e o casamento na Igreja Católica, 
mesmo quando os fiéis seguem aber-
tamente uma religião afro-brasileira.

Já no Brasil colonial os negros e mu-
latos, escravos ou forros, muitas vez-
es associavam-se em irmandades re-
ligiosas católicas. A Irmandade da Boa 
Morte e a Irmandade de Nossa Sen-
hora do Rosário dos Homens Pretos 
foram das mais importantes, servindo 
também como ligação entre o catol-
icismo e as religiões afro-brasileiras. 

A própria prática do catolicismo tradi-
cional sofreu influência africana no cul-
to de santos de origem africana como 
São Benedito, Santo Elesbão, Santa 
Efigênia e Santo Antônio de Noto (Santo 
Antônio de Categeró ou Santo Antônio 
Etíope); no culto preferencial de santos 
facilmente associados com os orixás 
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africanos como São Cosme e Damião 
(ibejis), São Jorge (Ogum no Riode Ja-
neiro), Santa Bárbara (Iansã); na criação 
de novos santos populares como a Es-
crava Anastácia; e em ladainhas, rezas 
(como a Trezena de Santo Antônio) e 
festas religiosas (como a Lavagem do 
Bonfim onde as escadarias da Igreja de 
Nosso Senhor do Bonfim em Salvador, 
Bahia são lavadas com água de cheiro 
pelas filhas-de-santo do candomblé).

As igrejas pentecostais do Brasil, que 
combatem as religiões de origem afri-
cana, na realidade têm várias influências 
destas como se nota em práticas como 
o batismo do Espírito Santo e crenças 
como a de incorporação de entidades 
espirituais (vistas como maléficas). En-
quanto o Catolicismo nega a existência 
de orixás e guias, as igrejas pentecostais 
acreditam na sua existência, mas como 
demônios. Inicialmente desprezadas, 
as religiões afro-brasileira foram ou 
são praticadas abertamente por vári-
os intelectuais e artistas importantes.

No Rio de Janeiro, a modalidade mais 
tradicional do samba é o partido-alto, 
um samba cantado em forma de de-
safio por dois ou mais participantes 
e que se compõe de uma parte coral 
e outra solada. Essa modalidade tem 
raízes profundas nas canções do ba-
tuque angolano, em que as letras são 
sempre improvisadas de momento e 
consistem geralmente na narrativa de 
episódios amorosos, sobrenaturais ou 
de façanhas guerreiras. Havia negros 
que adquiriam fama de grandes im-
provisadores e eram escutados com 
o mais religioso silêncio e aplaudi-
dos com o mais frenético entusiasmo. 

A toada que cantavam era sem-
pre a mesma, e invariável o estribilho 
que todos cantavam em coro, baten-
do as mãos em cadência e soltando 
de vez em quando gritos estridentes.

Depois de um tempo o samba começa 
a ganhar feição urbana. Nas festas des-
sa comunidade a diversão era geografi-
camente estratificada: na sala tocava 
o choro, o conjunto musical composto 
basicamente de flauta, cavaquinho e 
violão; no quintal, acontecia o samba 
rural batido na palma da mão, no pan-
deiro, no prato-e-faca e dançado à base 
de sapateados, peneiradas e umbiga-
das. Daí que, em conclusão, todos os 
ritmos e gêneros existentes na música 
popular brasileira de consumo de mas-
sa, quando não são reprocessamento 
de formas estrangeiras, se originam do 
samba ou são com ele aparentados.

Com relação às escolas de samba ca-
riocas, cujos terreiros (terreiros e não 
“quadras”, como hoje) até os anos de 
1970 obedeciam a um regimento tácito 
semelhante ao dos barracões de can-
domblé, com acesso à roda permitido 
somente às mulheres, por exemplo. Os 
primeiros sambas-enredo eram de livre 
criação: falavam da natureza, do próprio 
samba, da realidade dos sambistas. 

Com a oficialização dos concursos, 
na década de 1930, veio a exaltação 
dirigida de personagens e fatos históri-
cos. Os enredos passaram a contar 
a história do ponto de vista da classe 
dominante, abordando os acontecimen-
tos de forma nostálgica e ufanística. 

Mas, se a ingerência governamental já 
não era tão forte, pelo menos enquan-
to cerceamento da liberdade na criação 
dos temas, um outro tipo de interferên-
cia começava a nascer: a dos cenógra-
fos de formação erudita ou treinados no 
show-business, criadores desses enre-
dos, os quais imprimiram ao carnaval das 
escolas a feição que ele hoje ostenta e 
que, direta ou indiretamente, selaram o 
destino dos sambas-enredo. Tanto que, 
no final do século XIX, o samba-enre-
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do é um gênero em franca decadên-
cia. Em cerca de 60 anos de existência, 
no entanto, a modalidade mostrou sua 
força em dezenas de obras antológicas.

Entre os enredos apresentados pelas 
escolas de samba cariocas das várias di-
visões, a partir de 1948, muitos fazem 
referência mais direta à África.Sobre a 
predominância, nesses sambas, de te-
mas ligados ao universo iorubano, ob-
serve-se que isso ocorre pela maior 
visibilidade que essa matriz tem no 
Brasil, notadamente através da Ba-
hia. A Bahia, graças principalmente à 
sua capital, é internacionalmente con-
hecida pela riqueza de suas tradições 
africanas, apropriadas como verda-
deiros símbolos nacionais brasileiros.

A influência da cultura africana é 
estampada nas cores, formas e estilo 
da moda atual afro-brasileira. Isso pode 
ser observado na utilização de tecidos 
coloridos, ou mesmo agregando nessa 
moda, artefatos regionais, como a ren-
da e o bordado. Falar de uma moda afro 
é tentar sintetizar parte de uma cultura 
muito rica e vasta. Um grupo é identifi-
cado pelas suas vestimentas, seus cos-
tumes, sua cultura. Criando assim um 
estilo próprio. A valorização desse esti-
lo é resultado da nossa política de afir-
mação. Sim, moda também é uma ferra-
menta importante pra nossa identidade.

Exportamos para ruas, elementos da 
nossa religiosidade afro-brasileira, sem 
que pra isso perdessem seu valor sagra-
do, sendo preservados no seu espaço 
religioso. Isso é feito utilizando uma 
releitura dessas peças, como é caso, 
por exemplo, da utilização das batas. 

O nome é o mesmo, mas não é mes-
ma bata que utilizamos nos momentos 
ritualísticos. Tem semelhanças de for-
mas e cores. Podendo combinar essas 
batas não ritualísticas, com saias cur-
tas ou mesmo com jeans do dia-dia. 

Os povos do continente africano cos-
tumam usar trajes, pinturas corporais, 
tecidos e adornos, conforme as iden-
tidades de seus devidos grupos. Geral-
mente as pinturas são usadas em cer-
imônias, para enfeitar o corpo ou para 
exibir o estilo de sua tribo, todas as 
pinturas tem um significado diferente.

A vestimenta africana tradicional é o 
traje usado pelos povos nativos do con-
tinente, por vezes substituída por roupas 
ocidentais introduzidas pelos coloniza-
dores europeus. Ao nordeste da África, 
particularmente no Egito, a vestimenta 
foi influenciada pela cultura do Oriente 
Médio. Usa-se o Bògòlanfini, que é bas-
tante ornamentado e guarnecido por 
uma gola em V. O Boubou é mais sim-
ples, mais ainda que o Jellaba, apesar 
das cores e padrões alcançarem grande 
beleza, especialmente entre os Tuareg-
ues, conhecidos pela tintura com índigo.

A influencia ocidental chega através 
de roupasusadas revendidas no mer-
cado africano. Essas “roupas de bran-
co usadas” conhecidas por mitumba 
são bastante comuns em algumas par-
tes do continente. Ha muita polemica 
entorno delas. Os críticos consideram 
uma ameaça às manufaturas locais e 
queixam-se da exploração dos consum-
idores. Outros argumentam que essas 
roupas competem por preço baixan-
do a qualidade dos produtos locais.
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O fato é que estão disponíveis nas 
feiras e mercados, mesmo nos países 
que tentaram bani-las, o que aponta 
para o apetite por esse gênero mitumba. 

Porém prevalece o uso de roupa lar-
ga e clara, para adaptar-se ao clima 
quente, em qualquer tipo de roupa.

A vestimenta das mulheres africa-
nas baseia-se, em grande parte, em 
panos ou cangas que enrolam no corpo 
como vestidos, cangas, capulanas, etc. 

São belos tecidos cuja padronagem 
e acabamentos são reconhecidos mun-
dialmente. Os africanos, mais do que 
ninguém, falam através de seus panos.

As africanas veem uma roupa Gucci 
ou Dior, copiam o modelo e dizem para 
o costureiro: quero igual a este. Com 
uma vantagem: elas adaptam a roupa 
ao próprio gosto. O que importa é se 
o tecido é bom, se a roupa é bem feita. 
Na África, o hábito de comprar um te-
cido e levá-lo para os profissionais que 
o cortam e costuram ao seu modo ain-
da é preservado, assim como foi co-
mum em um Brasil não muito distante. 

A prática de mandar fazer vestidos, 
saias e blusas é tão comum que, nas 
feiras livres, veem-se homens e mul-
heres com máquinas de costura senta-
das no chão à espera de clientes que 
chegam com croqui na mão. Eles tam-
bém têm catálogos com desenhos que 
são propostos pelas africanas, estas, 
como em outros países, bem mais pro-
pensas à moda do vestir do que eles.

É extremamente difícil analisar e 
separar as verdadeiras comidas tradi-
cionais africanas, já que o país sempre 
contou com uma enorme dominação 
de países europeus e asiáticos. Mas 
sua cultura na arte de cozinhar está 
certamente em pratos únicos e irre-
sistíveis, como os feitos a partir de al-
imentos essencialmente particulares 
de sua cultura local, como os legumes, 
frutas, carnes e grãos, esses semel-
hantes à produção no Brasil por serem 
muito cultivados em regiões tropicais.

O milho e as nozes são as principais 
fontes de preparação das refeições, 
sejam elas doces ou salgadas, as fru-
tas tornam-se únicas no modo de pro-
dução e cultivo, gerando sempre uma 
boa exportação, e não deixando mui-
tos alimentos nas regiões mais pobres 
da África. Inspirado na preparação 
de comidas africanas, o Brasil man-
teve-se como um dos primeiros países 
a se dedicar a produção de pratos an-
tes já tradicionais na África. Exemplos 
de degustação e aprovação por maior 
parte da população brasileira é o feijão 
preto, o cuscuz, a canjica, todos ess-
es trazidos pelos escravos africanos 
em plena época de colonização, a caça 
também na época por peixes como fa-
ziam os índios foi substituídos por an-
imais que oferecem maior qualidade e 
gordura, como o boi, porco e galinha, 
carnes essas utilizadas ainda nas alde-
ias africanas como símbolo de força e 
motivação a trabalhos de peso grande, 
como o africano que trabalha no campo.

O famoso óleo de dendê, o leite de 
coco, a noz moscada, todos esses são 
produtos típicos africanos que atual-
mente são indispensáveis em muitos 
pratos mundiais. A culinária africana 
traz muitos alimentos que no Brasil são 
fonte de energia, saúde e requinte como 
a mandioca, alimento esses utilizados 
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pelos africanos como um meio de di-
minuir a morte causada por desnutrição.

Inicialmente, os portugueses ocu-
param o litoral oeste do continente af-
ricano guiados pela esperança de en-
contrar ouro. O relacionamento com 
a população nativa era razoavelmente 
pacífica, tanto que os europeus chega-
vam a casar com mulheres africanas. 
Mas registros apontam que por volta 
de 1470 o comércio de escravos oriun-
dos da África tinha se tornado o maior 
produto de exploração vindo do conti-
nente. No século XV Portugal e Europa 
eram os principais destinos para a mão 
de obra escrava do continente africano. 
Foi à colonização no Novo Mundo que 
mudou a rota do mercado consumidor 
de escravos e fez com que o comér-
cio fosse praticado em grande escala.

Os escravos capturados na África eram 
provenientes de várias situações: pode-
riam ser prisioneiros de guerra; punição 
para indivíduos condenados por rou-
bo, assassinato, feitiçaria ou adultério; 
indivíduos penhorados como garantia 
de pagamento de dívidas; raptos em 
pequenas vilas ou mesmo troca de um 
membro da comunidade por alimentos;

A maior parte dos escravos vindos 
da África Centro-Ocidental era for-
necida por chefes políticos ou merca-
dores, os portugueses trocavam al-
gum produto pelos negros capturados.

Desde os primeiros registros de com-
pras de escravos feitos em terras bra-
sileiras até a extinção do tráfico ne-
greiro, calcula-se que tenham entrado 
no Brasil algo em torno de quatro mil-
hões de escravos africanos. Mas como o 
comércio no Atlântico não se restringia 
ao Brasil, a estimativa é que o comércio 
de escravos por essa via tenha movi-
mentado cerca de 11,5 milhões de in-
divíduos vendidos como mercadorias.

A saudade da terra natal (banzo) e o 
descontentamento com as condições 
de vidas impostas eram a principal 
razão das fugas, revoltas e até mes-
mo dos suicídio dos escravos. A “re-
beldia” era punida pelos feitores com 
torturas que variavam entre chicota-
das, privação de alimento e bebida e 
o “tronco”. Durante essas punições, 
os negros tinham seus ferimen-
tos salgados para provocar mais dor.

Navios negreiros ou navios tum-
beiros eram os nomes dados aos 
navios que realizavam o transporte 
de escravos, originários especial-
mente da África, até o século XIX.

A história dos navios negreiros é 
das mais comoventes. Homens, mul-
heres e crianças eram transporta-
dos amontoados em compartimen-
tos minúsculos dos navios, escuros e 
sem nenhum cuidado com a higiene. 

Conviviam no mesmo local, a 
fome, a sede, as doenças, a sujei-
ra, os agonizantes e os mortos. Em 
média transportava-se 400 negros 
em cada compartimento desses.

Sem a menor preocupação com a 
condição dos negros, os responsáveis 
pelos navios negreiros amontoavam 
negros acorrentados como animais em 
seus porões que muitas vezes advinham 
de diferentes lugares do continente af-
ricano, causando o encontro de várias 
etnias e que por vezes eram também 
inimigas. Seus corpos eram marcados 
pelas correntes que os limitavam nos 
movimentos, as fezes e a urina eram feit-
as no mesmo local onde permaneciam. 

Os movimentos das caravelas faziam 
com que muitos passassem mal e vom-
itassem no mesmo local. Os alimentos 
simplesmente eram jogados nos com-
partimentos uma ou duas vezes por dia, 
cabendo aos próprios negros promover 
a divisa da alimentação. Como os inte-
grantes do navio não tinham o hábito de 
entrar no porão, os mortos permaneci-
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am ao lado dos vivos por muito tempo.
Quando o navio encontrava alguma di-

ficuldade durante seu trajeto, o coman-
dante da embarcação ordenava que os 
negros moribundos ou mortos fossem 
lançados ao mar, como alternativa para 
reduzir o peso do navio. Nestes casos, 
o mar acabava se tornando a única saí-
da dos negros para a luz, antes de che-
garem aos destinatários do comércio.

PROCEDIMENTOS  
METODOLÓGICOS

Nesta pesquisa foram analisados 
os documentos do ministério da ed-
ucação brasileira, assim como, tem 
aportes os trabalhos dos autores: 
Carneiro(2005), Souza(2006) e Var-
jão(2010) que abordam as temáticas 
ou questões sobre a assunto ou tema 
em questão discutido neste artigo.

Esta pesquisa de base bibliográfica, 
de abordagem descritiva.

Na presente pesquisa foram anal-
isados alguns documentos, leis, te-
ses e outros trabalhos científicos 
que discutem e apresentam reflex-
ões, sugestões que podem contribuir 
para uma maior compreensão das in-
fluências da cultura africana no Brasil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Conclui-se que os africanos tiveram 
grande importância na cultura brasile-
ira. Muitas foram as influencias trazida 
por eles. Na culinária os pratos como 
o vatapá, acarajé, caruru, mungunzá, 
sarapatel, baba de moça, cocada, bala 
de coco com a popularidade da feijoa-
da e muitos outros exemplos são ig-
uarias da cozinha brasileira e admira-

da em todo o mundo. Na musica e na 
dança com o samba e a capoeira, na 
religião que em algumas regiões man-
tém suas raízes africanas, e na arte 
com suas telas produzidas por tecelões. 

A cultura afro-brasileira  recebe este 
nome por influenciar os costumes bra-
sileiros desde o tráfico de escravos 
africanos. Ela acarretara mudanças 
em diversos aspectos, pois podem-
os encontra-la na música popular, nas 
religiões, na culinária entre outros.

Os estados mais conhecidos que sof-
reram essa influência foram: Maranhão, 
Pernambuco, Minas Gerais, São Paulo e 
Rio de Janeiro. Os negros que vinham 
da África eram obrigados a acompanhar 
o catolicismo. Muitas religiões praticam 
até hoje costumes que foram implanta-
dos pelos negros que chegaram ao Bra-
sil, entre elas estão o Candomblé que é 
pertencente a todos os estados do Bra-
sil, o Xangô do Nordeste, que se con-
centra em Pernambuco e o Terecôque 
é mais frequentada no Maranhão.

Apresenta grandes pratos que ti-
veram influência do povo africano, 
como a feijoada, que era servida nas 
senzalas para os escravos, no ter-
ritório baiano, temos o acarajé, o vat-
apá e a moqueca, que até hoje pos-
sui ingredientes importados da África, 
como por exemplo o azeite-de-dendê.

Vários estilos musicais foram influen-
ciados pela cultura africana em nosso 
país, como o samba, o maxixe e outras. 
Nelas usam-se instrumentos que apre-
sentam igualdade em outros países que 
é o atabaque, o tambor e o berimbau.

Conclui-se nesse contexto, que a 
histórica do povo africano é rica, e que 
apesar da aculturação, do sofrimento, 
e das grandes batalhas por direitos, os 
negros se tornaram um fator prepon-
derante na construção do Brasil de hoje. 
E apesar da necessidade de políticas 
públicas que apoiem o desenvolvimen-
to social, econômico e política da co-
munidade brasileira, o negro foi e sem-
pre será um dos alicerces dessa nação.
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PEDAGOGIA DO MOVIMENTO, A LUDICIDADE EM AÇÃO

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo subsidiar os educadores sobre as questões 
relacionadas aos recursos da prática lúdica como favorecimento do processo de aprendizagem 
sob a perspectiva da pedagogia do movimento. Inicialmente foi importante contextualizar 
conceitos e fatores relacionados à educação e ludicidade para, posteriormente, enfatizar os 
reflexos da formação continuada docente e sua conduta de ensino para o desenvolvimen-
to das atividades pedagógicas na Educação Infantil. Para elaboração deste artigo buscou-se 
pesquisar obras literárias de diferentes autores, em destaque da autora MARINHO et. al 
(2012). 

Palavras-chave: Prática Lúdica; Processo de Aprendizagem; Pedagogia do Movimento.
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INTRODUÇÃO
 

Desde o seu surgimento é evidente a constante evolução da humanidade. 
Graças aos avanços e impulsionamentos ocasionados pela onda da global-
ização, tendências culturais são tecidas e moldadas de acordo com a neces-
sidade do individuo que, atualmente, se encontra em pleno século XXI cerca-
do por recursos tecnológicos que, habitualmente, os tornam mais próximos 
das informações responsáveis pela formação das ideias transformadoras. 

 Cada geração enfrenta uma nova realidade, choques cul-
turais, sociais e econômicos, portanto, se permitir mudar impulsio-
nado pela resiliência diminui a resistência em torno do novo. Já diz-
ia Heráclito no ano 500 a.C. “nada é permanente, exceto a mudança.”

 Neste contexto de mudanças, em meio à disponibilidade de acesso às 
plataformas de comunicação e busca por informações, está o educador que têm 
como desafio oportunizar a aprendizagem pautada nos quatro pilares da edu-
cação: aprender a conhecer – aprender a fazer – aprender a viver e – apren-
der a ser. Deste modo, adotar práxis revisionistas para redescobrir novas met-
odologias de ensino submete o educando ao investimento em novas formações 
pedagógicas que possam reciclar e reestabelecer relações entre práticas de 
ensino valorativas das habilidades e competências do aluno para investimen-
to de tempo, espaço e recursos que favoreçam o enriquecimento das poten-
cialidades do indivíduo desde criança para assim, futuramente, ter plena ca-
pacidade para resolução dos problemas  que venham a fazer parte da sua vida.

 Refletindo sobre as mudanças sociais e culturais, tornou-se interessante esta-
belecer uma linha de estudo reflexiva que possa instigar o leitor educador em relação 
as possibilidades correspondentes às necessidades e expectativas da criança do sé-
culo XXI, reduzindo sua incapacidade de atuação e evidente fracasso em sala de aula. 

 No contexto educacional é preciso compreender a importante relação e 
participação de todos, do educador e seus aprendentes, cabendo ao docente 
a responsabilidade, dedicação e crença na educação como ferramenta trans-
formadora responsável pela formação do indivíduo, das suas capacidades 
e responsabilidades, portanto, sistematizar ideias para elaboração de aulas 
mais produtivas são destaques para adoção de métodos de ensino com ên-
fase nas relações humanas.  Propiciar ao aprendente meios de interação 
com os processos de aprendizagem para aquisição do conhecimento, dos 
quais, a criança possa desenvolver sua autonomia, movimentação corporal, or-
ganização dos pensamentos, seu raciocínio, são suficientemente necessári-
os para a quebra de paradigmas e o desengessar das práticas educativas. 

 No âmbito do trabalho da construção do conhecimento está a pedagógica do 
movimento que, aliada aos recursos lúdicos permitem ao educador adotar ações 
educativas amplas e significativas das quais a criança pode participar ativamente 
melhorando suas habilidades e potencialidades físicas e mentais. Estabelecer na 
educação infantil métodos e conceitos que gerem processos de aprendizagem 
dinâmicos, se distanciando das práticas pedagógicas fragmentas e antiquadas 
sugerem a possiblidade de um ensino do qual o aluno, neste caso, a criança, faça 
parte como agente integrador da própria transformação. Mediante ao fato expos-
to, cabe ao educador acrescentar em sua rotina de trabalho métodos de ensino 
sólidos e condizentes a realidade e necessidades dos alunos da Educação Infantil.
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A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO  
INFANTIL, OS JOGOS E  
BRINCADEIRAS COMO RECURSOS 
PARA A CONSTRUÇÃO DO  
CONHECIMENTO

Antes de qualquer argumentação 
em relação aos processos de ensino e 
aprendizagem é preciso compreender a 
relação entre o passado e o presente, 
períodos de diferentes contextos que 
fazem parte do processo de adaptação 
de todo e qualquer método de ensino 
praticado em salas de aula. O ritmo 
educacional e métodos utilizados no 
passado, por exemplo, na década de 
1990 não correspondem a realidade 
e necessidades dos alunos da atuali-
dade, quase vinte anos se passaram, 
com as mudanças surgindo ao longo 
dos anos inevitavelmente sentiu-se a 
necessidade de revisão e adequação 
das metodologias de ensino e valo-
rização das atividades integradoras.

Nessa concepção um assunto que 
assume um caráter de grande serie-
dade tem merecido atenção não so-
mente de psicólogos ou educadores, 
mas de pesquisadores de outras áreas 
do conhecimento que desde o século 
XIX, apontam o brincar como algo in-
dispensável para o completo atendi-
mento das necessidades das crianças. 

Brincando, a criança aprende a se 
colocar na perspectiva do outro, a rep-
resentar papeis do mundo adulto que 
irá desempenhar mais tarde, bem como 
desenvolver capacidades físicas, ver-
bais e intelectuais, para o antropólogo 
Sabini, em seus estudos realizados acer-
ca da ludicidade considerou-a impor-
tante ferramenta para o analisar con-
dutas comportamentais e relações dos 
meios sociais intrinsecos à brincadeira. 

É importante compreender o contex-
to do brincar e estabelecer a relevância 
de um tempo no cotidiano das crianças 

destinado a um brincar de qualidade, 
em um espaço adequado, com materi-
ais interessantes para as crianças e que 
estimulem a criatividade. Da perpesc-
tiva educacional, a mesma preve opor-
tunizar a formação cidadã do sujeito de 
modo a contribuir para a construção e 
desenvolvimento da sociedade, por-
tanto, é responsável pelos estímulos 
necessários para o processo de trans-
formação e aquisição do conhecimen-
to que deve acontecer de maneira mo-
tivadora e integradora, o que sugere 
intervenções pedagógicas desde a ed-
ucação infantil capazes de solidificar a 
importância dos processos de ensino 
trabalhados no âmbito lúdico volta-
dos para a formação das competên-
cias e habilidades de cada indivíduo. 

O enriquecimento das práticas ped-
agógicas com a utilização dos recursos 
lúdicos surge do histórico infantil do qual 
a criança ao longo do seu processo de 
crescimento encontra nas brincadeiras 
a oportunidade prazerosa de diversão e 
aprendizagem. Nada mais natural para 
uma criança do que brincar, fase das no-
vas descobertas, de autoconhecimento, 
do desenvolvimento físico e intelectual. 

A atividade lúdica fornece infor-
mações elementares a respeito da cri-
ança como: suas emoções, a forma 
como interage com seus colegas, seu 
desempenho físico-motor, seu estágio 
de desenvolvimento, seu nível linguísti-
co, sua formação moral e corporal. Es-
ses elementos, quando associados à 
educação, promovem ao educador um 
amplo conhecimento de seus alunos e 
o brincar assume papel didático sen-
do explorado no processo educativo. 
Portanto, a ludicidade aqui abordada 
tem como fator indispensável a brin-
cadeira direcionado com caráter edu-
cacional, porém, a ludicidade também 
se destina apenas a função lúdica para 
a participação em brincadeiras livres. 
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Antes de qualquer planejamento 
se espera do educador que as ativ-
idades lúdicas sejam desenvolvi-
das e utilizadas no contexto edu-
cacional, não somente como um 
recurso recreativo livre, mas direcio-
nado para a melhora do desempenho 
físico, intelectual e emocional do aluno. 

A formação lúdica do professor é 
um passo importante para que as ativ-
idades lúdicas sejam levadas mais a 
sério nas escolas e passem a ser uti-
lizadas. Através delas o aluno interage 
com diversos meios, como conteú-
dos do seu próprio cotidiano, as dif-
erentes linguagens que podem ser ex-
pressadas, as interações com o meio 
e as regras de cada jogo, tornado o 
seu aprendizado mais plural, alegre e 
dinâmico. (DUPRAT, M. C. 2014, p. 8)

A ludicidade e sua significância se vol-
ta para a aplicabilidade de dois seguim-
entos, a função lúdica quando se refere 
a utilização das brincadeiras livres e a 
função educacional pautada na elabo-
ração de brincadeiras planejadas. Deste 
modo, a primeira se refere ao indivíduo 
em meio as brincadeiras como forma de 
diversão e prazer, já a segunda função 
se destina a ação educativa da qual se 
poderá praticar e desenvolver ativi-
dades com o intuido de promover, além 
do prazer e diversão, compreensão do 
que se pretende ensinar. Como exem-
plo, os jogos que no contexto lúdico 
desempenham uma função recreativa, 
em que existem regras e objetivos dos 
quais os alunos terão que fazer escol-
has, dialogar entre si, lidar com suas 
emoções e obstáculos. O jogo motiva 
e desafia, pois provoca um conflito in-
terno, o aluno precisa encontrar uma 
solução para o seu problema: vencer! 
Por intermédio do jogo a criança apren-
de a lidar com suas frustrações, con-
strói e reconstrói sua realidade e conse-
qüentemente desenvolve e internaliza 
novos conhecimentos. Essa proposta é 
uma contribuição, que sendo bem apli-

cada e compreendida, contribuirá para a 
melhoria do ensino. Porque, brincando, 
a criança aprende com toda riqueza do 
aprender fazendo, espontaneamente, 
sem pressão ou medo de errar, mas com 
prazer pela busca do conhecimento.

Compreende-se que o brincar é algo 
inerente ao ser humano, tão natural 
que até os bebês já nascem sabendo. 
Na infância, ele assume papel de des-
taque, uma vez que permeia todas as 
relações da criança com o mundo, a 
criança a todo instante se permite de-
safios pautados nas brincadeiras. Estu-
dos sobre o assunto revelam ainda que 
crianças que brincam tornam adultas 
mais ajustadas e preparadas para a vida.

As brincadeiras não são ape-
nas uma forma de divertimento, 
são meios que contribuem e en-
riquecem o desenvolvimento in-
telectual, físico, emocional e social. 

Em relação aos métodos de ativi-
dades, qualquer prática deveria pres-
supor o aluno como sujeito do processo, 
que se desenvolve ao ponto que inter-
aje com o meio, numa construção cole-
tiva.Sendo assim a postura do profes-
sor durante os jogos e brincadeiras será 
fundamental para o desenvolvimento 
da criança.  É preciso escutar a criança 
diante do brinquedo, permitindo sua 
fala e seu desenvolvimento corporal.  

O importante é considerar a brinca-
deira como instrumento facilitador do 
processo de aprendizagem, durante as 
brincadeiras ocorre interação da cri-
ança com o meio no qual está inserida, 
desse modo, brincando a criança não 
percebe, mas se encontra em processo 
de transição no qual com o tempo a cri-
ança amadurece, evolui e melhora o seu 
entendimento em relação ao mundo.
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OS QUATRO PILARES DA  
EDUCAÇÃO PARA A PEDAGOGIA 
DO MOVIMENTO 

Muito se tem discutido sobre as práti-
cas educacionais adotadas em salas de 
aula para o enriquecimento do processo 
de aprendizagem, mas se tratando dos 
quatro pilares da educação, como o ed-
ucador pode atuar de modo a atender 
as perspectivas de formação dos apren-
dentes mediante a pedagógia do movi-
mento e utilização dos recursos lúdicos?

Quem nunca ouviu falar sobre os 
quatro pilares da educação escritos por 
Delors em 1999 durante a elaboração 
do relatório “Educação, um Tesouro a 
Descobrir. Delors presidiu a Comissão 
Internacional sobre a Educação para o 
século XXI, da UNESCO entre 1992 e 
1996, retrasmitiu suas inquietações em 
relação a importância de sistematizar 
a aprendizagem durante toda  a vida 
como uma corrente contínua, portanto, 
devendo haver dedicação ao conheci-
mento e seus processos de mudanças. 

Os Quatro Pilares da Educação con-
sistem na capacidade de aprender a 
conhecer, cabendo aqui revitalizar os 
processos de ensino e aprendizagem, 
promovendo no novo a oportunidade 
de construção do saber, valorizando a 
autonomia e a participação durante o 
processo de aquisição do conhecimen-
to. O segundo pilar se dirige ao apren-
der a fazer, processo do qual se ob-
tem o referencial e pratica necessária 
como continuidade ao processo de en-
sino, neste pilar o docente se permite 
aprender novos conceitos e tecnicas 
voltadas para melhores práticas de en-
sino. O terceiro pilar, aprender a viver 
juntos, consequência do processo de 
construção da sociedade que parte da 
importânte relação do trabalho coop-
erativo com objetivos em comum. E, o 
quarto e último pilar, o aprender a ser, 
que se refere a capacidade do indivíduo 
de refletir sobre suas atitudes na socie-

dade, sua autonomia para formação dos 
valores e consequências estabelecidas.

Relacionar os Quatro Pilares da 
Educação estabelecidos por Delors 
com usar a citação  (autor, ano ,p. )

a pedagogia do movimento reflete 
a necessidade de transmissão das 
relações humanas e capacidade de at-
uação no contexto educacional para 
promover no aluno o desenvolvimen-
to da estrutura física, intelectual, emo-
cional e social. Para alguns, talves, tal 
colocação não tenha fundamentação 
ou qualquer relação, mas mediante 
ao contexto educacional, dos quais as 
relações humanas devem ser mantidas 
e valorizadas. Cabe ao docente, se per-
mitir aprender para ensinar da melhor 
maneira possível em que o aluno con-
siga explorar objetos ou ideias, esta-
belecer linhas de raciocínio e autono-
mia para aquisição competência cidadã.
 
A PEDAGOGIA DO MOVIMENTO E 
SUA RELAÇÃO COM OS RECURSOS 
LÚDICOS  

Ao se refletir sobre a realidade do 
ensino prestado em relação ao do-
cente logo nos deparamos com duas 
situações, a primeira na qual um de-
terminado grupo de educadores recon-
hece na formação continuada a opor-
tunidade de atualização dos métodos 
educacionais e por outro, o grupo de 
docentes desestimulados pelas difi-
culdades encontradas na rede de ensi-
no básico do país, porém não se pre-
tente com este artigo enfatizar relatos 
ou fracassos, mas estabelecer uma 
linha reflexiva em relação aos méto-
dos positivos para atuação pedagógica.

Nesta perpectiva há o conceito da 
pedagogia do movimento que quan-
do praticada com a atividade lúdica é 
uma proposta que une o prazer do brin-
car com o desenvolvimento corporal e 
mental como fonte do conhecimento, 
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proporcionando saúde e bem-estar. 
Se sabe que o corpo é um mecanismo 
composto por diversos órgãos e siste-
mas com diferentes funções, seu tra-
balho requer atividade conjunta, tudo 
nele se encontra em constante trans-
formação, pronto para responder aos 
estímulos perceptíveis, novas conex-
ões se estabelecem a todo momento 
e quando se depara com algo novo, o 
cérebro como parte do mecanismo cor-
poral reage estimulando a busca pela 
compreensão do seu funcionamento e 
para qual finalidade se aplica determi-
nada ação, este comportamento ocorre 
ao longo do processo de aprendizagem. 

Durante a aquisição do conhecimen-
to o cérebro humano retém inumeras in-
formações que quando compreendidas 
dentro de um contexto geral, ou seja, 
do qual se possa explorar e participar, 
logo se obtém melhores resultados de 
aprendizagem, visto que o corpo e men-
te quando estimulados para a aquisição 
de novas experiências tecem memórias 
físicas e mentais, retendo conhecimento. 

A neuropsicopedagogia, campo de 
atuação que busca entender o fun-
cionamento cerebral e seu sistema 
nervoso em relação aos processos de 
aprendizagem, auxilia o docente para 
a utilização dos métodos pedagógi-
cos que correspondam às necessi-
dades de ensino e aprendizagem, mel-
horando o desempenho dos alunos. 

O corpo humano mantém uma série 
de relações e comunicações, além do 
exercício do desenvolvimento e apren-
dizagem, brincar faz a criança assimilar 
papeis sociais que ocorrem em seu meio, 
fazendo assim do jogo e da brincadeira 
situações em que a criança realiza, con-
strói e se apropria de conhecimentos e 
esta ideia facilmente é identificada no 
conceito da pedagogia do movimento. 

Desse modo, h[a evidente relação 
do ponto de vista de Freire que em 
1991 ressaltou a importância do 
corpo como meio para o proces-
so de transformação. Freire, cita:

O corpo, inevitavelmente mortal, não 
está morto. E sem ele nada podemos 
fazer aqui onde habitamos. Somos lo-
comotores. Diferentes dos vegetais que 
onde nascem, permanecem. As mentes 
não habitam cadáveres. O homem não é 
um zumbi intelectual. Nosso planeta é a 
Terra, onde não existe forma possível de 
expressão que não seja a motora. Pela 
corporeidade existimos, pela motrici-
dade nos humanizamos. A motricidade 
não é movimento qualquer, é epressão 
humana. (FREIRE, 1991, p. 26 Apud 
MARINHO, H. R. B. et.al, 2012, p. 33)

Sem dúvidas, o ser humano é o ser 
vivo que mais detêm capacidades que 
o ajudam, garantindo seu pleno desen-
volvimento ao longo dos anos, como 
exemplo, o homem da idade das pe-
dras que por meio das atividades físicas 
desenvolveu sua anatomia e foi capaz 
de sobreviver em meio as adversi-
dades da vida que tinha naquela época. 

Ser um corpo com tantas possibill-
idades é, portanto, sem dúvidas, uma 
característica que diferencia os seres 
humanos dos demais seres que habi-
tam esse planeta. Pensar, agir, sentir, 
criar, dialogar, relacionar-se, entre tan-
tas outras particularidades, caracteri-
zam esses seres complexos que, viven-
do sua existencialidade, são capazes de 
subsistir adaptando-se às mais diversas 
situações da vida. Existencialidade tra-
duzida pela presença do ser no mundo 
em ações individuais e coletivas desen-
volvendo sua organização autônoma. 
Essa dinamica conduz os seres hu-
manos a se conhecerem e se comple-
tarem na assimilação e na elaboração 
dos processos vitais. Assmann (1998, p. 
28), abordando alguns processos pelos 
quais os seres humanos passam, afirma:
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Os processos cognitivos e os pro-
cessos vitais finalmente descobrem 
seu encontro, desde sempre marca-
do, em pleno coração do que a vida 
é, enquanto processo de auto-orga-
nização, desde o plano biofísico até o 
das esferas societais, a saber, a vida 
quer continuar sendo vida – a vida se 
“gosta” e se ama – e anela a ampliar-se 
em mais vida. A produção e a repro-
dução biológica e social da vida não 
se deixam enquadrar plenamente em 
esquemas econométricos, porque os 
seres vivos entrelaçam necessidades 
e desejos de um modo muito mais 
complexo. (ASSMANN, 1998, p. 28)

Isso apenas reforça que os corpos 
são moradas e traduzem as carac-
terísticas sensíveis, biológicas, sociais, 
culturais e outras dos seres humanos 
durante seu processo de vida e amad-
urecimento. Essa complexidade rev-
ela-se no corpo em movimento que 
por meio do diálogo entre essas car-
acterísticas, de modo invididual e co-
letivo, indicando-nos a diversidade 
humana. “O corpo expressa a unidade 
na diversidade, entrelaçando o mundo 
biológico e o mundo cultural e rompen-
do com o dualismo entre os níveis físi-
cos e psíquicos. Com meu corpo, atuo 
no mundo.” (NOBREGA, 2005, p. 63).

Assim, consideramos o corpo tanto 
sujeito como objeto, numa relação di-
alógica, nem sempre harmoniosa, porém 
constante, em que se abre para a desco-
berta da identidade que é própria e única.

Abordar as possibilidades da peda-
gogia do movimento, no qual o corpo 
em movimento conduza aquisição do 
conhecimento por meio dos jogos e 
brincadeiras é, acima de tudo, refletir 
sobre o que, quando e como ensinar os 
diversos conteúdos da área do conhe-
cimento, priorizando um ambiente de 
cooperação, de expressão de sentimen-
tos, de construção de valores pautados 
pela ética e pelo direito de todos à ex-

periência do movimento no qual pos-
sa predominar o lúdico em detrimento 
da busca pela perfeição, pois a escola 
e os demais espaços propiciados à co-
munidade em geral não são espaços 
para treinamento, para desenvolvi-
mento de esporte de alto rendimento.

A educação não pode continuar re-
produtora, tem de ser transformado-
ra, necessita criar outros comprom-
issos pessoais e sociais, outro jogo 
na relação dos pais e professores 
para com as crianças e os jovens.

Diante da importância que a edu-
cação exerce na sociedade, um dos 
grandes desafios do professor é desve-
lar com pertinência, como seus alunos 
aprenderão aquilo que será proposto 
em suas aulas. Não basta apenas definir 
estratégias, aderir métodos é preciso 
comprometer-se em desenvolver com 
competência as capacidades cogniti-
vas, motoras, afetivas, de relação inter-
pessoal e de inserção social dos alunos.

Em relação ao aprendizado: gostaría-
mos que as crianças fossem alertas, cu-
riosas, criticas e confiantes na sua ca-
pacidade de imaginar coisas e dizer o que 
realmente pensam. Gostaríamos tam-
bém que elas tivessem iniciativa, elab-
orassem idéias, perguntas e problemas 
interessantes e relacionassem as coisas 
umas às outras. (KAMII, 1991, p. 15.)

O educador também precisa estar 
atento ao ambiente pois, segundo Horn 
(2004, p.15) “o olhar de um educador 
atento e sensível a todos os elementos 
que estão postos em uma sala de aula. 
O modo como organizamos materiais e 
móveis, e a forma como as crianças e 
adultos interagem com eles são revela-
dores de uma concepção pedagógica”.

As atuais conquistas ocorridas no 
Brasil, no âmbito da educação infantil, 
foram resultado do trabalho de educa-
dores que, por entenderem a importân-
cia de investir na educação das crianças 
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dessa faixa etária, valorizaram esta eta-
pa de escolarização ao ponto de torna-la 
contributiva para a formação plena e do 
desenvolvimento integral do educando. 

Tomando-se por base a preocu-
pação com a implementação do ensi-
no e com a aprendizagem na educação 
infantil, foram propostos documen-
tos a fim de assegurar a formação in-
tegral e o pleno desenvolvimento da 
criança. Três desses documentos nor-
teadores da educação básica são: a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB (BRASIL, 1996), o Pla-
no Nacional de Educação – PNE (BRA-
SIL, 2006) e os Parâmetros Curricu-
lares Nacionais – PCN (BRASIL, 1998). 

Além das Leis de Diretrizes e Bases da 
Educação e outros eixos norteadores é 
imprescindível que o pedagogo desen-
volva suas atividades diretamente em 

contato com seus alunos, as crianças 
devem ser vistas pelo docente como 
sujeitos ativos durante o processo de 
aprendizagem, cabe ao professor ser 
o propulsor do ensino, permitindo ao 
aluno participar, questionar, refletir, 
sugestionar, a cooperação entre ambas 
as partes permite melhor avaliação dos 
processos pedagógicos e resultados 
obtidos, desse modo, mudanças quan-
to a elaboração de um plano de tra-
balho capaz de agregar conhecimento. 

“A esperança de uma criança, ao camin-
har para a escola é encontrar um amigo, 
um guia, um animador, um líder - alguém 
muito consciente e que se preocupe 
com ela e que a faça pensar, tomar con-
sciência de si de do mundo e que seja 
capaz de dar-lhe as mãos para construir 
com ela uma nova história e uma socie-
dade melhor”. (ALMEIDA,1987,p.195)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
No campo da educação infantil inúmeras atividades são desenvolvidas para provocar 

na criança os estímulos necessários para aquisição do conhecimento, porém, mesmo 
diante a tantas possibilidades é comum nos depararmos com condutas educacionais 
pouco atraentes e prazerosas, despertando-nos a curiosidade em compreender os 
motivos que levam o docente e instituições educacionais a desvalorização de alguns 
recursos e pouca utilização dos mesmos para o favorecimento das relações sociais inte-
gradoras e melhora do desempenho e aquisição do conhecimento por parte dos alunos.

 Em meio a tantas possibilidades, estudos e pesquisas realizadas para 
compreensão da aquisição do conhecimento, seja pelo campo da neurociên-
cia, psicologia ou pedagogia está a ludicidade em complemento ao conceito 
da pedagogia do movimento que tem como objetivo provocar a ativa par-
ticipação da criança como sujeito integrador do processo de aprendizagem. 

 A pedagogia do movimento está para a ludicidade como efetivo 
suporte integrador e motivador para o desenvolvimento consciente das hab-
ilidades, dentro dessa possibilidade há a integração corpo e mente que quan-
do se encontram em harmonia desenvolvem níveis de competências adequa-
das aos estímulos ambientais necessários para o desenvolvimento humano. 

 Deste modo é preciso resgatar no docente o prazer de ensinar, de acredi-
tar no poder de transformação do indivíduo advinda da educação. Permitir-se tra-
balhar com novos recursos, adquirir conhecimento específico, aperfeiçoamento 
por intermédio da formação continuada, resgatar a essência contida nos quatro 
pilares da educação para consciente atuação pedagógica cooperativa e integrado-
ra, viabilizando o desenvolvimento da autonomia, do autoconhecimento, da tro-
ca de experiências, da providência a ser tomada em torno de um problema pre-
viamente delineado como recurso de ensino durante a prática lúdica.
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DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: RELAÇÕES 
INTERPESSOAIS, IDENTIDADE E EXPECTATIVAS

RESUMO: A partir deste estudo visamos identificar os diferentes fatores que in-
tegram o cotidiano da vida acadêmica quando as relações e os processos de en-
sino e aprendizagem e a relevância do vínculo que se estabelece entre professor 
e aluno nessa relação. No início da vida escolar, o relacionamento torna-se muito 
afetivo, porém, ao longo do tempo, nota-se um distanciamento na relação entre 
docente e discente, em alguns casos tornam-se indiferença e rivalidade. Nota-se, 
de ambas as partes, a demonstração de habilidades e posicionamentos críticos 
quanto à realidade, construindo uma identidade própria e autônoma, e a capaci-
dade de construir novos conhecimentos. Percebe-se, ainda, que a relação pro-
fessor aluno é indissociável na construção do saber e protagonistas principais na 
formação em comum no universo onde estão inseridos.

Palavras-chave: Afetividade, Parceria, Cumplicidade, Autonomia, Ensino, Apren-
dizagem.
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INTRODUÇÃO

  

Um dos desafios do ensino universitário é formar pessoas que se-
jam capazes de serem polivalentes, reflexivas, capazes de pen-
sar e repensar sobre a cultura educacional na sua amplitude.

O desafio ainda maior é o da docência, que implica nas consequên-
cias que venham ao encontro da formação de outros seres humanos. 
Agregando saberes e emoções que favoreçam a construção de habil-
idades e competências mútuas, entre o corpo docente e discente, visan-
do principalmente, que somos seres em constante transformação.

Considerando a ação reflexão e auto reflexiva sobre as im-
plicações dos momentos interativos que, demonstram pos-
síveis contribuições ao processo de formação docente.

Identificar, reconhecer e analisar os elementos valorativos nas relações 
interpessoais no ensino superior e o que isso repercute significativamente 
na construção da docência, torna-se nossa busca neste estudo.Ao anal-
isar os percursos de formação percorridos pelos professores e alunos no 
processo interativo, quanto à sua visão sobre aprendizagem e as relações 
interpessoais que permeiam este processo. A partir dessas observações 
surgiu a indicação do tema em questão.  Devemos considerar que a so-
cialização é um processo de interação entre os sujeitos pertencente a um 
grupo de determinada cultura, nesse caso, pertencente ao ensino superior, 
na construção de habilidades e competências mútuas, entre os professores 
e alunos, ressaltando que somos sujeitos em constante transformação.

Ser professor nunca foi tarefa fácil, no atual contexto de desvalorização da 
profissão docente ainda pior. A relação de exigências tem crescido, uma delas 
e a exigência que se mude o comportamento dos alunos e que desempenhe as 
demais competências com eficiência. Consciente que o espaço da sala de aula 
e as relações ali estabelecidas, não podem ser um lugar e momentos de trans-
missão de conteúdos historicamente acumulados, mas também de construção 
de valores, comportamentos, e das relações entre professores e alunos devem 
ser considerados como fator importante e muito decisivo no ato pedagógico.                     
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DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: 
RELAÇÕES INTERPESSOAIS,  
IDENTIDADE E EXPECTATIVAS
                                                                                                                                                      
                                          

Analisar a relação professor alu-
no é muito importante. Sobretudo 
porque ela é que responde em boa 
parte pelo chamado aprendizado não 
intencional. Vale ressaltar, de que o 
mais importante, de ambas as partes, 
é a habilidade de pensar a realidade 
de forma crítica, inserindo-se nes-
sa realidade como mola promissora 
para produzir novos conhecimentos. 
Essa relação professor aluno na con-
strução de conhecimento é indisso-
ciável, porque ambos aprendem e 
ensinam numa história em comum.

Os percursos de formação que cada 
um trilhou no processo de construção 
de suas histórias e interação, são ob-
servados e analisados pela influên-
cia na aprendizagem, considerando 
suas crenças e valores pessoais que 
permeiam essa  suas interações e 
trajetórias. Sendo assim, a ação re-
flexiva sobre as implicações dos mo-
mentos vivenciados nessa interação 
professor aluno evidencia possível 
contribuição para formação docente.

Observa-se que esse processo in-
terativo também contribui no red-
imensionamento do pensar ped-
agógico, além de suas múltiplas 
dimensões, que requer atitudes e 
ações adequadas, baseadas em va-
lores pessoais como ferramentas 
à construção do ser profissional.

 Perrenoud (200, p.75) propõe a 
redefinição da relação com o sa-
ber na sala de aula mediante “uma 
verdadeira negociação do contra-
to didático”, exigindo do professor 
uma postura ouvinte em relação 
aos alunos para auxiliá-los na for-
mulação dos seus pensamentos.

Nota-se em vários estudos as mu-
danças da postura do professor em 
sala de aula dando ênfase cada vez 
mais a importância do relacionamen-
to entre eles. Os resultados propos-
tos são as superações das expec-
tativas traçadas pelos professores 
em seus objetivos, onde os alunos 
a aprenderem os conteúdos tra-
balhados e também muitos do que 
não estavam em seu planejamento.

A sala de aula torna-se um lugar 
privilegiado para o diálogo, troca de 
experiências e vivências sociais. E 
nos cursos universitários, essa ne-
cessidade de manter um ambiente 
dialógico, que der significado aos 
relacionamentos ali estabelecidos, 
em que inevitavelmente ocorrem 
diversidades de relacionamentos.

Considerando que os alunos 
trazem em suas bagagens além da 
motivação para aprender, o desejo 
de terem oportunidades para suces-
sos e superação de desafios contem-
porâneos. Nesse contexto o desafio 
do professor em tornar o espaço es-
colar um lugar de relacionamento, 
onde há a possibilidade de vislum-
brar um horizonte amplo de expec-
tativas, principalmente didáticas. 
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Entretanto, esses relaciona-
mentos entre aluno- aluno e alu-
no-professor interferem não 
apenas o aprendizado, mas nas re-
alizações pessoais e profissionais.

Para Morales (14998), A relação 
professor-estudante é complexa e 
abarca diferentes aspectos. Ela en-
volve tanto aquela relação de caráter 
mais pessoal, referente ao conhe-
cimento dos êxitos dos alunos, ao 
reforço de sua autoconfiança e à 
manutenção de uma estrutura que fa-
cilite a comunicação e o aprendizado. 

Sem uma eficaz relação didática 
com os estudantes, simplesmente 
não há relação professor-aluno. 
Se, por outro lado, faltar à tarefa 
didática o componente de relação 
humana, a qualidade do apren-
dizado será prejudicada e certa-
mente deixarão de ser ensinadas 
e aprendidas e coisas importantes.

Segundo Carl Rogers (1902-1987), 
um dos pioneiros no desenvolvi-
mento da Psicologia Humanista e 
pai da chamada educação não Di-
retiva define o relacionamento en-
tre professor e estudante como um 
dos principais pilares de sua teoria. 
Para ele, a facilitação da aprendiza-
gem não repousa nas habilidades 
de lecionar do líder, nem no conhe-
cimento erudito do assunto, nem 
no planejamento curricular, nem 
na abundância de livros, embora 
qualquer um dos meios acima pos-
sa, numa ocasião ou noutra, ser uti-
lizado como recurso de importância. 

Não, a facilitação da aprendizagem 
significativa repousa em certas quali-
dades de atitudes que existem no rel-
acionamento pessoal entre o facilita-
dor e o estudante (Rogers, 7986, 127).

Analisar o perfil do profissional 
adequado para trabalhar no ensino 
superior  e buscar elementos que 
auxiliem identificar as qualidades e 
atitudes que facilite a aprendizagem 
para essa esfera do ensino norteia 
o desenvolvimento deste trabalho.

Educação e o profissional que nela 
atua devem ser observados indisso-
ciavelmente, pois a educação é uma 
tarefa que exige habilidades de rel-
acionamento para ser desenvolvi-
da.Para que o relacionamento entre 
professor e aluno aconteça de for-
ma reflexiva, torna-se necessário a 
autenticidade de atitudes do profis-
sional para que melhor possa apa-
recer o resultado dos esforços.

De acordo com Rogers, o profes-
sor pode ser uma pessoa real em seu 
relacionamento com os estudantes. 
Ele pode ser entusiasta, entediado, 
interessados nos alunos, zangado, 
sensível ou simpático. Por aceitar 
esses sentimentos como próprios, 
o professor não se sente à necessi-
dade de impô-los aos estudantes. 
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Ele pode gostar ou não de algo pro-
duzido por um estudante, sem que 
isso implique tratar-se de algo obje-
tivamente bom ou ruim. Ele estará 
expressando um sentimento que ex-
iste dentro de si. Dessa maneira, ele 
representará para seus estudantes 
“uma pessoa, não a corporificação 
anônima de uma exigência curricular 
ou um tabu estéril através do qual o 
conhecimento é passado de uma ger-
ação a outra” (Rogers,1986, p 128).

Observa-se em vários estudos uma 
associação entre qualidade da ed-
ucação aos profissionais. Segundo 
Stahlschmidt, entende-se que um en-
sino de qualidade sempre esteve liga-
do à formação profissional, daí a con-
stante preocupação com a formação 
docente. É normal ouvir afirmações 
como “os alunos não são mais os mes-
mos”; tal constatação exige a com-
preensão de que os alunos não são os 
mesmos com certeza não poderá ser, 
pois não se pode mais ministrar au-
las como se fazia em outros tempos.

Por isso, ensinar, o professor ne-
cessita de conhecimentos e práti-
cas que ultrapassem o campo de 
sua especialidade. Segundo Libâneo 
(2004,p.122), que reitera Davydov, 
“a coisa mais importante na ativi-
dade científica não é a reflexão nem 
o pensamento, nem a tarefa, mas a 
esfera das necessidades e emoções”

Pensar em relacionamento inter-
pessoal na docência do ensino supe-
rior exige entre outras tarefas, pensar 
nos formadores dessa modalidade de 
ensino e que compreendam que são 
necessárias renovações de posturas, 
que contemple o novo contexto social 
e suas exigências. Nessa perspectiva, 
sugerimos refletir sobre a formação 
nas séries iniciais e continuada.

Stahlschmidt ainda salienta que: a 
formação teórica e prática do profes-
sor, pode contribuir para melhorar a 
qualidade do ensino, considerando 
que são as transformações sociais 
que poderão gerar transformações 
na educação. Assim, as constantes 
transformações econômicas, políti-
cas, sociais e culturais têm levado a 
uma reavaliação do papel da escola 
e do professor, assumindo relevante 
importância a formação do docen-
te.Demo (2002,p.84) recomenda: “A 
primeira preocupação é repensar o 
“professor” e na verdade recriá-lo. De 
mero ‘ensinador”-instrutor no sentido 
mais barato- deve passar a ‘mestre”. 

Para tanto, é essencial recuperar 
a atitude de pesquisa, assumindo-a 
como conduta estrutural, a começar 
pelo reconhecimento de que sem ela 
não há como ser professor em sen-
tido amplo” (DEMO, 2002, p.84).
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No caso da identidade do professor 
dos cursos universitários se perde no 
exercício que executam na própria 
instituição de atuação e na socie-
dade. As exigências que caracteri-
zam o exercício da profissão de do-
cente universitário acabam, por sua 
vez, encoberto e não bem definidas 
dentro do próprio corpo docente, em 
função da diversidade de formações 
de origem, das peculiaridades que se 
revalidam por área de saber e das par-
ticularidades entre as universidades.

Percebe-se que por não haver uma 
formação específica com professor 
universitário, embora a Lei de dire-
trizes e Base da Educação Nacional 
- LDB, de 1996, estabeleça que essa 
formação se realize, preferencial-
mente, em programas de mestrado e 
doutorado (BRASIL,1996), por outro 
lado, é conhecido o fato de que esses 
cursos têm foco maior na formação 
do pesquisador, em detrimento da 
formação pedagógica (BAZZO,2006)           

Assim, a identidade do profes-
sor do ensino superior apresentam 
vários aspectos, dimensões que 
devem consideradas em sua com-
plexidade e influência nas relações 
de ensino aprendizagem no ambi-
ente universitário.O que esperamos 
do professor universitário? Como 
chegar ao profissional de que ne-
cessitamos para o ensino superior?

Muitas são as indagações acerca 
do modelo de professor desejado 
socialmente, pesquisas e análise são 
feitas nesse sentido.As análises das 
práticas e teorias que consideram a o 
ensinar e aprender uma prática social, 
como Freire (1996) imaginava, uma 
ação cultural, pois é na interação en-
tre professor e aluno que se concreti-
za a prática reflexiva da cultura e dos 
contextos sociais a que pertencem. 

Rogers admite que o profes-
sor que se preocupa com o estu-
dante, que o aprecia que confia nele, 
cria um clima muito mais saudável 
para aprendizagem. Estabelece-
mos relações afetivas a cada dia.

Ressaltamos que a profissão do-
cente não é mero campo de apli-
cação da investigação científica 
e que a compreensão da interde-
pendência teoria-prática, requer do 
docente postura reflexiva constan-
temente no seu fazer didático. De 
acordo com Sacristán (1995,p.76), 
“é preciso considerar a prática edu-
cativa como prática histórica e social 
que não se constrói a partir do con-
hecimento científico como se tra-
tasse de uma aplicação tecnológica”. 

A comunicação torna-se um 
caminho de mão dupla nas questões 
interpessoais nos relacionamentos 
entre professores e alunos, propi-
ciando no ambiente escolar, possi-
bilidades e elementos facilitadores 
de relações interpessoais. A arte de 
ensinar e aprender são aperfeiçoa-
das nas relações críticas e reflexi-
vas da prática educativa. O pensar 
e repensar as ações torna-se ferra-
menta valiosa no desenvolvimen-
to e transformação sócio-cultural.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

732

PERFIL DO DOCENTE NO ENSINO 
SUPERIOR 

Frigotto (1996) ressalta que o grande 
desafio a ser enfrentado na formação do 
docente trata-se da questão da formação 
teórica e epistemológica, tarefa esta que 
não pode ser delegada à sociedade em geral.

Segundo Dowbor (1993) e Druck-
er (1993), as principais diretrizes 
teóricas na educação na sociedade 
da informação permitem desenvolv-
er vários níveis de conhecimento:

Conhecimento- a transformação da 
informação em conhecimento exige a 
captura da informação relevante, sen-
ti-la, e especialmente ser capaz de rela-
cioná-la com a vida. Ajudar a estimular o 
que é relevante na informação, a trans-
formá-la, e saber integrá-la dentro de um 
modelo mental/emocional equilibrando 
e transformá-la em ação presente ou fu-
tura. Aprender a navegar entre tantas 
e tão desencontradas informações, en-
tre modelos contraditórios de conhec-
imento e com visões de mundo opostas;

Desenvolvimento pessoal - sabe-se 
que hoje não basta dominar o conhec-
imento historicamente acumulado, tão 
importante quanto a apreensão do mes-
mo é a integração pessoal, o desen-
volvimento de uma identidade positiva. 

Desta forma a postura do docente é a de 
planejador e orientador da aprendizagem, 
que seja capaz de se comunicar, ser criativo 
e consciente de sua responsabilidade para 
contribuir com a transformação da socie-
dade, e de seus limites como pessoa e como 
profissional em constante aperfeiçoamen-
to, e principalmente assumindo conscien-
temente seu autoaperfeiçoamento. Suas 
experiências e sua prática docente devem 
se tornar a base para uma reflexão críti-
ca, promovendo desta forma seu próprio 
desenvolvimento pessoal e profissional.                                                     

Observa-se que o professor encontra-se 
em contínua e permanente movimento de 
pensar fazendo-se e ao fazer-se pensante 
torna-se sujeito histórico, possibilitando 
sua auto-construção que se faz na sua 
prática docente ao interagir com os alunos.

Além de tudo, pensar no perfil do profis-
sional na docência do ensino superior nos 
remete a refletir que o ser humano se faz 
num movimento contínuo e permanen-
te de ações em diferentes graus e atu-
ações concretas de sua práxis pedagógica.

As exigências sociais pede um profission-
al à docência no ensino superior com com-
petências e habilidades múltiplas, capaz de 
entre outras características a “faculdade de 
mobilizar um conjunto de recursos cogni-
tivos (saberes, capacidades, informações, 
etc) para solucionar com  pertinência e 
condições sociais” (PERRENOUD, 2000)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As reflexões a respeito da Docência do Ensino Superior e o estudo aqui propos-
to permite afirmar que se faz necessário o desenvolvimento de programas voltados, 
além da formação pedagógica do professor, ações que zelem pelo conhecimento e 
importância das relações interpessoais, que os professores sejam conscientes de que 
os conhecimentos produzidos nas universidades são produtos das relações humanas.

Faz-se indispensável consolidar o debate sobre as possibilidades de fir-
mar uma política de formação continuada para docentes universitári-
os. Apesar de considerar relevante o estudo bibliográfico aqui feito, não há 
como findar o assunto de tão grande peso, mas é possível refletir a respeito.

Atualmente são vários desafios encontrados no espaço acadêmico, com a rev-
olução tecnológica e com as mudanças na sociedade contemporânea, resultado das 
reformas, neoliberais e da globalização, cresce ainda mais o desafio de formar su-
jeitos conscientes e capazes de aprimorar, adquirir e reformular o seu conhecimen-
to. Os esforços dos docentes na formação nos cursos universitários, não são su-
ficientes para contemplar todos esses desafios. A formação torna-se eminente a 
prática, a partir das experiências vivenciadas nas relações e, essas relações dar-se 
não somente entre professor aluno, mas também entre os membros da profissão, 
onde há promoção de espaço para reflexão sobre os resultados dessas práticas, ex-
perienciais que contribuem para a atribuição docente no seu fazer pedagógico.

O docente que temos e o que almejamos ter nos cursos universitários, pas-
sa por pensar essa formação a partir da identidade desse profissional constituí-
da às necessidades da sociedade e do contexto histórico no qual vivemos. A qual-
ificação desse profissional precisa superar a deficiência na sua formação e que 
essa formação o conduza a ser um profissional solidário, mais humano, justo, éti-
co e reflexivo. Concluímos que o professor será sempre um referencial, que aux-
ilia os alunos a desafiar sua imaginação na criação do saber, na perspectiva de su-
peração de dificuldades, sejam essas emoções de relacionamentos ou cognitivas.

‘
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A UTILIZAÇÃO DE RECURSOS INUSITADOS PARA TRATAR DA 
TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O uso de ferramentas tecnológicas incorporadas ás ações conscientes e bem defin-
idas no desenvolvimento educacional promove experiências inovadoras e significativas com-
plementando o fazer pedagógico, no entanto, se faz necessário compreender e investigar o 
conceito sobre tecnologia. Por vezes a reflexão sobre este conceito se limita aos equipamentos 
altamente avançados (câmera digital, computador, tablets, drone, satélite entre outros), e não 
notamos o quanto há de tecnologia nos objetos simples do nosso cotidiano.  Assim acreditamos 
ser importante desvendar o olhar sob a diversidade funcional que os objetos podem adquirir 
frente à necessidade do ser humano. No âmbito da educação infantil, no qual o brincar se faz 
presente nas ações das crianças, a utilização de materiais não estruturados (retalhos de papéis, 
tecidos, papelões, sementes, caixas, plásticos, botões, cones, palitos, recipientes variados, gar-
rafas, tampinhas ente outros) atrelados a intervenção do professor possibilita ao aluno produzir, 
criar e reinventar funções distintas na ação simultânea do brincar e aprender. A incorporação 
dos objetos não estruturados no cotidiano escolar intensifica e auxilia o processo criativo das 
crianças. Com o ato de desconstrução e reconstrução estes objetos adquirem uma larga diver-
sidade de significados de acordo com o desejo e a imaginação da própria criança. Embasados 
neste pensamento e nas características da Educação Infantil pesquisamos a essencialidade do 
jogo, das brincadeiras e dos brinquedos na cultura da infância no contexto escolar e o quanto a 
diversidade e riqueza dos materiais não estruturados estimula a capacidade de investigação e 
invenção assegurando à criança experiências e vivencias significativas tornando-os criadores e 
protagonistas no processo de aquisição do seu próprio conhecimento e contribuindo para a am-
pliação do conhecimento do outro.  Ao adotarmos tais procedimentos ressignificamos o nosso 
fazer e ampliamos as possibilidades de troca e reflexão com as crianças e professores.
 
Palavras chave: Pesquisa; Criação; Reinvenção; Brincadeira.
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INTRODUÇÃO

Este artigo tem por objetivo estudar como a ludicidade se faz essen-
cial e presente no cotidiano das crianças na prática escolar e como esta 
ação auxilia no desenvolvimento da aprendizagem e também descrev-
er as práticas de aprendizagens que abordam a tecnologia no contex-
to educacional da educação infantil da rede escolar municipal de São Paulo.

O intuito é demonstrar as experiências e descobertas ressignificando o uso de ob-
jetos do cotidiano nas ações lúdicas com o brincar como recurso essencial para moti-
var a interação da criança com as propostas tornando a aprendizagem mais atraente. 

A proposta foi originada por meio de formações entre professores e agentes 
formadores da Diretoria Regional de Ensino de Santo Amaro no trato do uso e da 
investigação da tecnologia por crianças pequenas especificamente das EMEI’s.

Analisando a vasta possibilidade de transformação no emprego de novas técni-
cas de uso que se pode oferecer com a utilização ou reutilização de materiais sim-
ples do nosso cotidiano que foram criados para uma determinada finalidade, con-
siderando suas potencialidades podemos criar para além de sua função de origem.

Como, a exemplo, um rolo de papel higiénico que ao fim do papel não sig-
nifica que tenha perdido a sua utilidade. Neste contexto pode ser trans-
formado em diferentes brinquedos numa torre de encaixes, binóculo, para 
descobrir a pintura de círculos e, aquele simples rolinho, pode transfor-
mar-se num animal. O que outrora seria descartado no lixo pode apresen-
tar múltiplas transformações basta apenas ter criatividade para o fazer.

Este trabalho também provoca uma reflexão sobre a contribuição que o brin-
car pode oferecer no desenvolvimento infantil, considerando como prática pre-
dominante na infância caracterizada como atividade espontânea e que pro-
porciona para a criança condições saudáveis e prazerosas no seu aprendizado.

 

“Brincando a criança satisfaz, em grande parte, seus interesses, necessi-
dades e desejos particulares, sendo um meio privilegiado de inserção na re-
alidade, pois expressa a maneira como a criança reflete, ordena, desorganiza, 
constrói, desconstrói e reconstrói o mundo. ” (DALLABONA E MENDES 2004)
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A BRINCADEIRA NO UNIVERSO 
ESCOLAR

Há muito se discute os jogos e o 
brincar no contexto escolar, encontra-
mos uma grande variedade de escritos 
que tratam sobre este aspecto. Estes 
elementos são grandes instrumentos 
e apoio que embasam e estimulam o 
desenvolvimento em diferentes as-
pectos da criança e do sujeito durante 
toda sua vida, afinal, somos seres em 
constante aprendizagem e evolução 
nada mais prazeroso que aprender e 
apreender por meio de práticas que nos 
agrada como o brincar seja ele por meio 
de jogos, brinquedos ou brincadeiras.

Constamos sua fundamentalidade 
na propagação efetiva da vida huma-
na, não só ela, mas em grande parte 
dos seres vivos, de modo que o brin-
car surgindo surge gradativamente em 
nossas vidas desde os mais funciona-
is até os de regras. Estes são elemen-
tos elaborados que proporcionam ex-
periências, possibilitando a conquista 
e a formação da nossa identidade.

Os brinquedos e as brincadeiras são 
fontes inesgotáveis de interação lúdi-
ca e afetiva. De acordo com Carvalho 
“o ensino absorvido de maneira lúdica, 
passa a adquirir um aspecto significativo 
e afetivo no curso do desenvolvimento 
da inteligência da criança, já que ela se 
modifica de ato puramente transmis-
sor a ato transformador em ludicidade” 

Para uma aprendizagem eficaz é 
preciso que o sujeito construa o con-
hecimento, assimile os conteúdos e 
exerça, de modo crítico e reflexivo, 
sua aquisição. Com isto, o brincar se 
institui eficiente recurso para promov-
er e estimular a aprendizagem como 
formas privilegiadas de desenvolvi-
mento e apropriação, conhecimento 
pela criança e, portanto, instrumentos 
indispensáveis da prática pedagógica.

O ato de brincar está presente em 
vários momentos do cotidiano do su-
jeito, se caracteriza como processo de 
humanização, no qual aprendemos a 
conciliar a brincadeira de forma efeti-
va, criando vínculos mais duradouros. 
Assim, o sujeito desenvolve sua capaci-
dade de raciocinar, de julgar, de argu-
mentar, de como chegar a um consenso, 
reconhecendo o quanto isto é impor-
tante para dar início à atividade em si.

Considerando o ser humano sim-
bólico, que se constrói coletivamente 
e cuja capacidade de pensar está liga-
da à capacidade de sonhar, imaginar e 
jogar com a realidade, é fundamental 
diversificar os caminhos que se con-
quista a evolução e o conhecimento.

Na educação o brincar é um po-
tente veículo de aprendizagem ex-
periencial, pois autoriza vivenciar a 
aprendizagem como processo social. 
A proposta do brincar, brincar com 
jogos, com brinquedos ou nas brin-
cadeiras simbólicas como exemplo, é 
promover o ensino e aprendizagens 
significativas na prática educacional.

As brincadeiras, dentro de um con-
texto de aprendizagem, impulsionam o 
rendimento escolar para além do con-
hecimento, oralidade, pensamento e 
o sentido. È importante, compreender 
a relevância do brincar detectando de 
maneira apropriada, o momento de in-
terferir ou não para não descaracteri-
zar o prazer que o mesmo proporciona. 

A incorporação de brincadeiras, jo-
gos e brinquedos no espaço escolar 
e nas práticas pedagógicas de ensino 
e aprendizagem podem desenvolver 
diferentes atividades que contribuem 
para inúmeras alcançar inúmeras ap-
tidões e para a ampliação da rede 
de significados construtivos tanto 
para crianças como para os jovens.
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O desenvolvimento do sujeito e 
seu consequente aprendizado ocor-
rem quando participa ativamente, seja 
discutindo as regras do jogo, seja pro-
pondo soluções para resolvê-los, na 
construção dos jogos e brinquedos 
etc. É de extrema importância que 
o mediador também participe e que 
proponha desafios em busca de uma 
solução e de participação coletiva, com 
fundamental papel de incentivador.

ORGANIZAÇÃO E  
PLANEJAMENTO DA PROPOSTA

As experiências foram realizadas 
com crianças de 4 a 5 anos de idade 
na EMEI Cidade Ademar III da prefei-
tura de São Paulo. Neste relato desta-
co o processo que promove um novo 
olhar sob o conceito e trato da Tecno-
logia, Arte e Ciência com a utilização e 
ressignificação de materiais não estru-
turados e os recursos tecnológicos in-
seridos nas manifestações lúdicas e nas 
relações da criança no ambiente escolar.

A proposta foi sugerida pela equipe 
de Diretoria de Orientação Técnico Ped-
agógico-Santo Amaro (DOTP-SA) com o 
intuito resgatar o uso dos laboratórios 
de informática educativa nas EMEIs da 
prefeitura de São Paulo, considerando a 
remoção do professor orientador de in-
formática educacional (POIE) que min-
istrava a aprendizagem nos laboratóri-
os.  Com a ausência deste orientador os 
professores regentes de sala sentiam-se 
inseguros e desamparados em medi-
ar a interação da criança neste espaço.

Diante desta realidade a equipe de Di-
retoria de Orientação Técnico Pedagógi-
co - Santo Amaro (DOTP-SA) config-
urou um grupo de formação Tecnologia 
e Linguagem (EMEITEC) composto por 
coordenadores pedagógicos das EMEIs, 
professores regentes, professoras em 
complementação de jornada (CJ). Repre-
sentada pelas Frentes Infância e Tecnolo-

gias para Aprendizagens com o propósito 
de discutir e desenvolver possibilidades 
de incluir tecnologias nas vivências 
das crianças no cotidiano da EMEI.

Este grupo reúne-se, mensalmente, 
em diferentes escolas da região de San-
to Amaro (Zona Sul de São Paulo), que 
são os locais de encontro do grupo, a 
escola que se realiza a reunião é a mes-
ma que terá a oportunidade de rece-
ber um conjunto de materiais, os quais 
os professores da unidade podem ex-
plorá-los por aproximadamente 25 dias. 
Após este período, a unidade apresen-
ta sua experiência no novo encontro 
e a escola que recebe a reunião terá a 
oportunidade de receber os materiais 
e os relatos das experiências de outras 
escolas em um ‘Diário de Bordo’. Ao fi-
nal de todos os encontros (quando to-
das as escolas participantes da iniciati-
va, receberem os materiais e relatarem 
suas experiências), espera-se que tais 
registros resultem em uma publicação.

Esta ação foi inspirada em práticas 
relatadas em escolas da região Reggio 
Emília (localizada na Itália), que sugere 
um contexto educativo para acolher a to-
dos, além do que tange o Programa Mais 
Educação São Paulo, as Diretrizes Curric-
ulares Nacionais para a Educação Infan-
til, a Orientação Normativa nº 01/13 e a 
proposta das Frentes Infância e Tecnolo-
gias para Aprendizagens desta diretoria.

Este movimento provocou um 
caminho diferenciado para tratar de 
tecnologia com as crianças da Edu-
cação Infantil inovando os recursos 
na exploração de materiais inusita-
dos agregando a estes distintas e vari-
adas significações e funcionalidades 
de acordo com o propósito desejado.

Considerando como prática que fa-
cilita o acesso a aprendizagem e con-
hecimento permitindo que a criança 
identifique, à sua maneira, formas úni-
cas de aprender e de participar nas 
propostas que lhe são oferecidas.
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DESENVOLVIMENTO DA  
PROPOSTA

Embasados nas proposições da 
EMEITEC iniciamos com as crianças 
e professores um processo de ex-
ploração, experimentação e descoberta 
com a utilização dos materiais e equi-
pamentos. Quando recebemos estes 
recursos nos preocupamos em elabo-
rar estratégias para que todos os pro-
fessores e alunos pudessem explorar, 
uma vez que muitos dos professores 
não participam da formação nos en-
contros da EMEITEC, a coordenação 
pedagógica sugeriu que as primeiras 
intervenções seriam mediadas por nós 
professoras em CJ de cada período. 
Com isto, separamos uma sala e organi-
zamos os espaços e materiais em ‘can-
tinhos de exploração’, um cronograma 
e um plano de ação com o intuito de 
abranger ao máximo as propostas dev-
ido o curto período que permanecería-
mos com os recursos em nossa escola.

Nosso plano de ação foi estabe-
lecido valorizando os momentos de 
conversa sempre no começo e no fi-
nal das experiências com a intenção 
de falar sobre as diversas funções 
que um objeto pode adquirir peran-
te uma necessidade e também expor 
as criações e impressões das crianças 
com o manuseio destes recursos.

A cada aula as crianças criavam um 
cenário diferenciado explorando, exper-
imentando e ressignificando cada obje-
to empregando-lhes uma nova função. 
Entre as criações destaco a construção 
de cabanas com estrutura de canos de 
PVC e conexões, retalhos de tecidos e 
pregadores de roupa, depois de pron-
ta, com a luz de lanternas, as crianças 
iam para dentro das cabanas para ex-
plorar os livros e ouvir as histórias. 

Outra experimentação foi com a uti-
lização da luz negra, que é o resultado 
da incidência da luz comum sobre o 
vidro de uma lâmpada especial, mais 
escura e sem fósforo permitindo que 
a luz ultravioleta seja refletida, uma 
vez que com esta luz as superfícies 
claras são evidenciadas com mais bril-
ho. Utilizando-se de canetas fluores-
centes criaram desenhos secretos e 
muita tatuagem pelo corpo que apenas 
sob a luz negra era possível identificar.

Com a inversão do polo de imãs dis-
putamos uma corrida bem divertida. 
Também montamos uma mesa de luz 
para contar histórias, criamos desen-
hos com areia e papéis celofanes col-
oridos, fizemos experimentações de 
bolhas de sabão utilizando canos de 
PVC, canudinhos, funis etc. Garrafas 
(PET) se tornaram carrinhos, barquin-
hos e outros desejos das crianças. 
Tudo registrado pelas próprias cri-
anças com máquina fotográfica, celu-
lar e webcam, depois no projetor as-
sistimos o movimento das explorações.

Diferentes recursos, entre as di-
versas propostas, embasaram nos-
sas descobertas e, a partir da inter-
ação entre o lúdico e manipulação 
destes materiais, as crianças criaram 
novas habilidades e um caminho dif-
erente de refletir sobre situações 
problemas. Elas relatam suas experiên-
cias com muito carinho e motivação. 
Como se lê nos documentos oficiais 
da secretaria municipal de educação:

A proposta é democratizar o aces-
so e criar ambientes que possibilitem 
a expressão e a manifestação do bebê 
e da criança nas diferentes linguagens 
e nos modos de agir, para que eles 
criem e recriem, vejam o mundo com 
seus próprios olhos, levantem hipóte-
ses, construam relações e teorias numa 
concepção de infância que produz cul-
tura e que inventa outras tantas possi-
bilidades de conhecer e experimentar 
o mundo. (SÃO PAULO, 2015, p. 12)
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Neste sentido, a organização do am-
biente e as propostas foram definidas 
de modo que a criança pôde explorar 
os suportes experimentando e desco-
brindo diferentes possibilidades de 
se relacionar com o mundo e, nesse 
processo, foi se constituindo protag-
onista, criativa e inventora. E, além de 
garantir a dimensão lúdica, o uso dos 
materiais não estruturados e recur-
sos tecnológicos permitiram apren-
dizagens inovadoras respeitando as 
crianças como sujeitos sociais e de 
direitos, capazes de pensar e agir de 
modo criativo, participativo e crítico. 

A qualidade e a organização do espaço 
e do tempo dentro do cenário educacio-
nal podem estimular a investigação, in-
centivar o desenvolvimento das capaci-
dades de cada criança, ajudar a manter 
a concentração, fazê-la sentir-se par-
te integrante do ambiente e dar-lhe 
uma sensação de bem-estar (GALAR-
DINI E GIOVANNINI, 2002, p. 118).

Ao educador compete as inter-
venções, enquanto as crianças estão 
no desenvolvimento da aprendizagem 
brincando e explorando os materiais, 
é importante diversificar as formas de 
uso proporcionado novas descobertas 
com o objetivo de estimular o pens-
amento e a imaginação para a am-
pliação de possibilidades de criação. 

Por tanto permitir que as crianças 
desenvolvam novas habilidades na ex-
ecução de suas criações e também na 
interação com outros amigos, auxil-
iando-os na resolução de problemas 
enquanto brincam com os materiais.

Este processo mobilizou nossa es-
cola e frente aos resultados plane-
jamos construir um espaço per-
manente para a exploração destes 
recursos. O chamaremos de sala da 
magia, pois esta foi a designação que 
as crianças deram para este espaço. 

Para esta nova conquista nosso in-
tuito é envolver toda a comunidade 
escolar, criando novas formas de en-
volver a família na vida escolar da 
criança iniciando com o levantam-
ento das preferencias das crianças 
elencando as experiências mais sig-
nificativas. Contudo esta ação está 
sendo planejada para um futuro breve. 

Contamos com mais uma ferramen-
ta facilitadora que promove o pro-
tagonismo da criança em busca do 
conhecimento. Cabe ao professor, 
“observador e sensível às manifes-
tações da criança, direcionar as me-
diações de modo que o aprendizado 
possa surgir espontaneamente” Cor-
dazzo e Vieira (2007), com clareza de 
suas intenções na exploração dos eq-
uipamentos tecnológicos e ressignifi-
cação dos materiais não estruturados.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando nossa realidade social, extremamente capitalis-
ta, que influencia todos, inclusive as crianças de modo negativo e de-
sassociado da prática necessária para se construir as condições impre-
scindíveis para o pleno desenvolvimento do ser, a ação lúdica permite 
acessar um universo repleto de conhecimento, aprendizagem e diversão burlan-
do a influência contrária que sofremos principalmente nas redes comunicativas.

Nas brincadeiras de faz de conta onde a representação do imaginário repre-
senta seus conceitos e pensamentos de modo simbólico, os jogos que propici-
am desafios do raciocínio, de regulação no qual coloca o sujeito em situações 
problemas desencadeando ações espontâneas que compensem os desafios 
e as tomadas de consciência e decisões na construção de novas estratégias. 

Uma gama de elementos favoráveis ao desenvolvimento e apren-
dizagem utilizando o brincar como recuso poderiam ser descritos 
aqui, no entanto não se faz necessário frente a compreensão de que é 
com a prática dos jogos e das brincadeiras que ampliamos os conhec-
imentos sobre nós, sobre os outros e sobre o mundo que está ao seu redor. 

E de acordo com Silva e Gonçalves, “as crianças desenvolvem as múltiplas lingua-
gens, exploram e manipulam objetos, organizam seus pensamentos, descobrem 
e agem com as regras, assumem papel de líderes e se socializam com outras cri-
anças” quando a brincadeira com jogos, brinquedos faz parte do contexto que vive.

Complementando o ato brincante da criança, a introdução de materiais, que outrora 
destinado ao descarte, aliados ao lúdico, contribui imensuravelmente para o desen-
volvimento da criança. Ampliando e aprimorando seu processo de criação, investi-
gação, percepção, imaginação, expressão, habilidades etc. Proporcionando também 
a capacidade de refletir sobre suas ações, manifestações e relações com o outro. 

No momento em que a criança transforma o objeto, empregando a ele um 
novo significado diante de sua necessidade ou desejo, está construindo seu con-
hecimento sendo sujeito da sua cultura.

Compete a nós professores encontrar possibilidades distintas e variadas 
para que a criança alcance, descubra e reinvente sua realidade refletindo so-
bre o mudo de modo eficaz interagindo e se encontrando dentro de seu con-
texto social. “É buscando novas maneiras de ensinar, por meio do lúdico, que 
conseguiremos uma educação de qualidade e que realmente consiga ir de en-
contro dos interesses e necessidades da criança. ” Dallabona e Mendes (2004).
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OS QUILOMBOS E SUAS INFLUÊNCIAS NA CULTURA 
BRASILEIRA
RESUMO: O objetivo deste artigo é refletir sobre a formação dos quilombos, como 
forma de resistência a escravidão, e na busca de sua liberdade. Justifica-se esse tema 
pelas questões atuais sobre a lei que propõe instituir a obrigatoriedade do ensino da 
África e temas africanos nas escolas. Foi focado, as lutas e contribuições dos negros 
e seus descendentes na formação da sociedade e da cultura brasileira, possibilitando 
melhor compreensão do tema. Este trabalho trata-se de revisão bibliográfica, com au-
tores especialistas no tema como: Faoro; (2001), PCN, (1998), Vainfas (2000) e obras 
que aprofundaram esse trabalho tais como Albuquerque, “Uma História do negro no 
Brasil”, (2006), Del Priori, Uma Breve História do Brasil, (2010), Silva, Negociação e 
Conflito, (1989). 

Palavras-chave: Escravidão; Formas de Resistência; Quilombos.
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INTRODUÇÃO

Este trabalho de revisão bibliográ-
fica busca discutir a resistência a es-
cravidão, enfatizando a importância dos 
quilombos. Para desenvolver as ativi-
dades previstas no artigo partiu-se de 
obras de especialistas no assunto, com 
o objetivo de aprofundar a discussão.

O projeto visa assim trabalhar um 
tema que só recentemente começa a 
ser abordado pela historiografia tradi-
cional como nos mostra Silva, (1989) 
que afirma que a resistência ao siste-
ma escravista tem produzido uma 
produção significativa que apontam 
para uma resistência sociocultural

Tema apenas periférico na histo-
riografia tradicional, a resistência ao 
sistema escravista tem inspirado, nas 
últimas três décadas, uma produção 
significativa tanto no Brasil quanto 
no exterior. Por toda a parte, e não 
sem polêmicas, abre – se um leque de 
questões que vão das formas explícitas 
de resistência física (fugas, quilombos e 
revoltas), passando pela resistência dos 
dia-a-dia –- roubos, sarcasmos, sabota-
gens, assassinatos, suicídios, abortos–-, 
até aspectos menos visíveis, porém 
profundos, de uma ampla resistên-
cia sociocultural. (SILVA; 1989.p.62).

Na narrativa historiográfica dos ne-
gros ainda é comum uma visão euro-
cêntrica, muitas vezes preconceituosa 
e maniqueísta, além disso, existe uma 
carência de referências positivas tanto 
no Brasil, quanto de sua história mes-
mo em continente africano. 

Repensar o processo de retirada dos 
africanos de seu país, a escravidão, as 
lutas de libertação, os movimentos cul-
turais próprios, as contribuições à socie-
dade é tarefa do historiador e educador.

O estudo de história nas escolas bra-
sileiras tem na sua primeira proposta 
a ideia de mostrar a superioridade do 
branco em relação ao negro. Segundo 
Souza, o estudo da história no Brasil: “A 
primeira proposta de História do Bra-
sil elaborada pelo Instituto (IHGB) e 
que repercutiu no ensino de História 
destaca a contribuição do branco, do 
negro e do índio na constituição da 
população brasileira”. Apesar da ideia 
de valorizar a ideia da miscigenação 
racial, ela defendia a hierarquização 
que resultava na ideia da superiori-
dade da raça branca. (PCN, 1998 p.20).

Esse trabalho tenta produzir um 
conteúdo que se afaste dessa noção 
pré-concebida de superiores e inferi-
ores, mostrando que durante o proces-
so da escravidão não havia passividade, 
e que os negros não apenas sofriam, 
muitos reagiram e foram capazes de 
recriar as estruturas sociais na qual  
viviam, sendo responsáveis até mes-
mo por vencer tropas imperiais, ban-
deirantes e capitães do mato, como 
foi o caso do Quilombo dos Palmares.

Esse trabalho servirá para nortear 
interações em sala de aula sobre o 
tema da resistência escrava, no que 
tange aos quilombos, promovendo uma 
maior consciência social aos alunos.

Justifica-se o tema por discutir as 
questões étnico-raciais conforme 
propõe a lei que institui a obrigatorie-
dade do ensino da África e temas africa-
nos, das lutas e contribuições dos negros 
e seus descendentes na formação da 
sociedade e da cultura brasileira, possi-
bilitando melhor compreensão do tema. 
Os quilombos são uma realidade ainda 
nos dias de hoje. Hoje comunidades 
quilombolas, sua existência, no entanto 
para muitos é completamente ignorada. 
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Como objetivos pretende promov-
er uma maior compreensão dos me-
canismos da resistência à escravidão 
e o papel dos quilombos, entender 
como os quilombos serviram como 
forma de resistência antiescravista. 
Esse trabalho tem dois eixos conceitu-
ais: Escravidão e Resistência, notada-
mente no que se refere aos quilombos. 

ESCRAVIDÃO E RESISTÊNCIA

Segundo Ribeiro, (1995) “os povos 
que vieram na condição de escravos 
para o Brasil foram trazidos sobretudo 
da costa ocidental africana. Arthur Ra-
mos (1940, 1942, 1946), prosseguindo 
os estudos de Nina Rodrigues (1939, 
1945), distingue, quanto aos tipos cul-
turais, três grandes grupos. O primeiro, 
das culturas sudanesas, é representa-
do, notadamente, pelos grupos Yoruba 
- chamados nagôs -, pelos Dahomey – 
designados geralmente como gegê - e 
pelos Fanti-Ashanti – conhecidos como 
mircas -, além de muitos represen-
tantes de grupos menores da Gâmbia, 
Serra Leoa, Costa da Malagueta e Cos-
ta do Marfim. O segundo grupo trouxe 
ao Brasil culturas africanas islamizadas, 
sobretudos os Peuhl, os Mandinga e 
os Haussa, do norte da Nigéria, iden-
tificados na Bahia como negros malé 
e no Rio de Janeiro como negros alufá. 
O terceiro grupo cultural africano era 
integrado por tribos Bantu, do grupo 
congo- angolês, provenientes da área 
hoje compreendida pela Angola e a 
“Contra Costa”, que corresponde ao at-
ual território de Moçambique.” (p. 114).

Portanto, foram negros pertencentes 
a diversos grupos, etnias, com cultu-
ras diferentes trazidos para o Brasil e 
que ajudaram a formar nossa nação. 

Os negros vinham para atender as 
necessidades de produção e atender 
os mercados externos ao longo do 
período. Prado Júnior (2012) trata dis-
so, como podemos observar abaixo:

Se vamos à essência da nossa for-
mação, veremos que na realidade nos 
constituímos para fornecer açúcar, tab-
aco, alguns outros gêneros; mais tarde, 
ouro e diamante; depois algodão, e em 
seguida café, para o comércio europeu. 
Nada mais que isto. É com tal objetivo, 
objetivo exterior, voltado para fora do 
país e sem atenção a considerações que 
não fossem o interesse daquele comér-
cio, que se organizarão a sociedade e 
a economia brasileira. Tudo se disporá 
naquele sentido: a estrutura social, 
bem como as atividades do país. Virá o 
branco europeu para especular, realizar 
um negócio; inverterá seus cabedais 
e recrutar a mão-de-obra de que pre-
cisa: indígenas ou negros importados. 
Com tais elementos, articulados numa 
organização puramente produtora, 
mercantil, constituir-se-á a colônia bra-
sileira. (PRADO JÚNIOR; 2012. p. 14).

No Brasil daquela época, assim 
como ainda hoje é bem comum as 
grandes plantações de monocultur-
as para atender ao mercado europeu. 
Era necessário plantar em longas ex-
tensões de terra, para a obtenção de 
lucro, assim sendo, a alternativa do es-
cravo foi a mais viável financeiramente 
para as produções em larga escala, mas 
não se restringiu somente aos senhores 
de engenho, mas também a pequenos 
e médios proprietários, como comerci-
antes que também usavam o trabalho 
escravo, apesar de muitos preferirem 
indígenas, por ter menor valor em com-
paração ao negro. Os escravos faziam 
trabalhos braçais, com jornadas lon-
gas e uma vigilância constante, a fim 
de trazer lucros aos que os compravam 
para diversas funções. A sociedade se 
montou em prol desse comércio exte-
rior, as relações sociais e todo o eixo 
comercial eram movidos em torno da 
grande produção agrícola, assim nesse 
espaço o negro segundo Faoro (2001):
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Na base da pirâmide, o escravo ne-
gro, sem nenhuma oportunidade de el-
evação social. O negro para se qualifi-
car, não lhe bastaria a liberdade, senão 
a posse de outro escravo. Bem sentiu 
essa realidade, há um tempo sombria 
e cômica, Machado de Assis, ao notar, 
Memórias póstumas de Brás Cubas, 
cap. LXVIII, que o moleque Prudên-
cio, negro alforriado, em pleno Valon-
go, batia furiosamente num escravo 
seu: nas pancadas nascia o status de 
senhor. Atrás do quadro da escravidão 
não se esconde apenas a tirania, a 
dureza de costumes e o aviltamen-
to do homem. (FAORO; 2001. p.263).

Segundo o autor, o africa-
no mesmo alforriado, precisa-
va repetir as práticas da escravidão 
para ser inserido no meio social.

Ter negros era sinônimo de fazer parte 
da sociedade, pode-se verificar isto com 
o personagem Prudêncio de Machado 
de Assis. O autor transmitiu uma ima-
gem de como era o ideário da época, em 
que o escravo não era apenas um pro-
duto, mas um símbolo de pertencimen-
to, de inserção no meio, de branquea-
mento no caso dos escravos alforriados. 

 
A estrutura da escravidão, além de 

garantir a vida social e fundamentar a 
estrutura da metrópole, também ali-
mentava o mercado de escravos e punir 
exemplarmente aqueles que tentas-
sem escapar da condição de escravo.

 
Mesmo sob vigilância severa, mui-

tos negros conseguiam fugir, e erguer 
seus quilombos em lugares de difícil 
acesso, dificultando a possibilidade de 
serem recapturados, mortos ou ser-
em torturados. As torturas iam des-
de o uso de máscaras e gargantilhas 
de ferro até o açoite público, no qual 
eram expostos para servirem de ex-
emplo a outros escravos, quando fu-
giam da condição de escravizado.

Sobre os que conseguiam se evadir 
Silva (1989) nos mostra:

A unidade básica de resistência no 
sistema escravista, seu aspecto típi-
co, foram as fugas.  Para um produtor 
direto definido como “cativo”, o aban-
dono do trabalho é um desafio rad-
ical, um ataque frontal e deliberado 
ao direito de propriedade. Quilombos 
pressupõem fugas; tanto individuais 
quanto coletivas. (SILVA; 1989. p.62).

Ir à busca da liberdade era um ideal 
que movia muitos negros para a fuga, 
enfrentando até mesmo a separação 
étnica comum dos engenhos, na qual 
era raro terem muitos escravos de uma 
mesma etnia, ainda sim conseguem se 
unir a fim de recomeçarem suas vidas.

 
A maior parte não tinha por intuito agir 

de maneira revolucionária, subverter a 
ordem, criando uma nova sociedade. 
MALERBA (1999) MALERBA explicita:

{...} diferentemente da ação revolu-
cionária que tem por meta a destruição 
de uma determinada estrutura social, 
ou de um regime político despótico, os 
negros aquilombados representavam 
uma negação do sistema escravista 
apenas na medida em que pretendiam 
fugir dele. Não objetivaram delibera-
damente subverter a ordem social, 
desmantelando o sistema econômi-
co e político e inaugurando uma nova 
situação. (MALERBA; 1999. p.40).

Muitos conseguiam se reerguer, mes-
mo com muitas dificuldades, em razão 
das novas condições que enfrentavam 
no Brasil, buscando ter a vida que tin-
ham antes da escravidão na África. 

 
Os quilombos era uma ameaça dire-

ta, pois na mentalidade dos senhores, 
eles tinham medo que os negros fiz-
essem uma grande revolução, tal 
como a que ocorreu no Haiti, no qual 
muitos europeus acabaram mortos.
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A origem desse modelo social 
que os Quilombos representavam 
era originária da África, segundo 
Del Priore (2010), eles remetiam a:

Entre 1568 e 1573, por exemplo, a 
conhecida como Longa Marcha dos 
Jaga, que reuniu milhares de guerreiros, 
homens e mulheres, para lutar contra o 
invasor português, teve como pontos de 
apoio acampamentos fortificados de-
nominados quilombos. Deles emanava 
uma forte organização política, religiosa 
e militar, capaz de agir em vastas regiões. 
Ao longo de suas expedições, invadiram 
e devastaram o Congo; seu objetivo era 
a destruição dos reinos aliados dos 
europeus. (Del PRIORE; 2010 p. 45). 

Assim sendo as novas estruturas 
sociais, os quilombos tinham raíz-
es na luta contra os invasores eu-
ropeus no continente africano.

O modo de agir dos negros era 
pautado por uma tática de guerril-
ha. Dentro dos quilombos não havia 
barreiras, os escravos decidiam as 
leis e viviam livres, podendo exerc-
er livremente sua fé e voltar a ter o 
poder de decisão sobre suas vidas.

QUILOMBOS NO BRASIL

Os quilombos no Brasil se con-
stituem como espaços de resistên-
cia, ante a escravidão; atualmente 
são espaços de resistência cultural. 

Conforme Funari (1996, p. 27) “os 
africanos no novo mundo foram sub-
metidos a sacrifícios inomináveis” e 
que sua resistência a escravidão foi 
característica marcante da história 
dos africanos nas colônias da América. 

Como eles faziam essa resistência à 
escravidão?

Faziam corpo mole no trabalho, que-
brava ferramentas, incendiava plan-
tações, agredia senhores e feitores, re-
belavam-se individual ou coletivamente. 
Houve, no entanto, um tipo de resistên-
cia que poderíamos caracterizar como a 
mais típica da escravidão- e de outras 
formas de trabalho forçado. Trata-se da 
fuga e formação de grupos de escravos 
fugidos. A fuga nem sempre levava a 
formação desses grupos. Ela podia ser 
individual ou até grupal, mas os escra-
vos terminavam procurando se diluir no 
anonimato da massa escrava e de ne-
gros livres (REIS; GOMES, 1996, p. 9).

Vainfas (2000, p. 494-495) escre-
veu que “em 1757, grupos acima de 
seis escravos com ânimo de se defen-
derem, já era considerado quilombo. 

 
A palavra “quilombo” vem do banto 

e quer dizer: acampamento ou fortale-
za. Foram os portugueses que criaram 
para designar as povoações construí-
das pelos escravos fugidos do cativeiro. 

No Brasil, foram chamados de arran-
camentos, mocambos ou quilombos e 
seus membros eram conhecidos como 
Quilombolas, quilombolas ou mocam-
beiros. Os quilombos foram muitos e 
não eram unidades homogêneas, ou 
seja, variava de lugar, tamanho, pop-
ulação, forma de organização, inte-
grantes e “desempenharam um im-
portante papel no complexo tecido 
social que era o sistema brasileiro da 
escravidão” (RAMOS, 1996, p. 165). 

Na maioria dos quilombos se re-
uniam negros de diversas localidades, 
compondo uma grande diversidade 
étnica e cultural. Eles para sobre-
viverem na vida cotidiana inventam 
várias técnicas de defesa e segurança 
do grupo. As atividades eram a ag-
ricultura, mineração, criação de ani-
mais, coleta, comércio, entre outras. 
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O Quilombo de Palmares foi o maior 
símbolo de resistência, e um grande 
obstáculo para a classe dos grandes 
proprietários no Brasil Colonial e rep-
resentava o sonho de muitos escra-
vos para conseguirem a liberdade. 

Havia muitas reclamações da pop-
ulação em relação aos escravos fu-
gitivos. Os proprietários de escravos 
diziam que tinham prejuízo econômi-
co, que os negros os assaltavam e os 
saqueavam. Reclamavam que os negros 
invadem quintais, roubavam a criação 
e às vezes desonraram suas filhas. 

Eram muitas reclamações que fiz-
eram com que as forças provinciais 
travam guerras contra os quilombo-
las e aniquilavam alguns quilombos.

Na segunda metade do século XVII 
Palmares foi destruído, seu rei captur-
ado, executado e sua cabeça expos-
ta em local público como um terrível 
memorial: os escravos devem obe-
decer ao sistema escravista e não de-
safiá-lo. (FUNARI, 1996, p. 32-34). 

Muitos quilombos foram destruí-
dos, alguns sobreviveram, mas mes-
mo após a abolição, os negros ficaram 
à margem da sociedade, impetrando 
outras formas de resistência e luta. 
Conforme Carvalho (2003, p. 52-53) 
aos escravos libertados não foi dado 
acesso a escola, terra e nem empregos. 
Muitos ex-escravos voltaram para 
seus senhores para trabalhar em troca 
de comida, outros por baixo salários.

A sociedade brasileira mais do que per-
manecer desigual em termos econômi-
cos, sociais e fundamentalmente raciais 
a partir de 1888 reproduz e aumenta 
as desigualdades, marcando homens e 
mulheres etnicamente. A questão não 
foi somente a falta de políticas públi-
cas com relação aos ex-escravos e seus 
descendentes na pós-abolição. Houve 
mesmo políticas públicas no período 

republicano reforçando a intolerân-
cia contra a população negra: con-
centração fundiária, nas áreas rurais, 
marginalização e repressão nas áreas 
urbanas. (GOMES, 2008, p. 462-463).

No Brasil- República não houve 
política de integração das comuni-
dades dos antigos quilombos a so-
ciedade. Com muitas dificuldades os 
quilombolas e os seus descendentes 
continuaram a morar nas terras de 
seus antepassados. São hoje as comu-
nidades remanescentes de quilombos.  

Já no século XX, a luta foi grande para 
preservar e reconhecer legalmente essas 
terras onde os descendentes dos escra-
vos residem. O Art. 68 do Ato das Dis-
posições Constitucionais Transitórias da 
Constituição brasileira estabeleceu que:

Aos remanescentes das comunidades 
de quilombo que estejam ocupando 
suas terras é reconhecida à propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhe 
títulos respectivos. Este consiste no 
reconhecimento legal dos direitos das 
comunidades que ainda ocupam as an-
tigas terras de quilombos, sendo esta 
uma conquista importante. Encerradas 
as discussões e promulgada a constitu-
ição, o desafio passou a ser o de con-
cretizá-la, o de realizar materialmente 
o que já havia recebido um reconheci-
mento formal (SUNDFELD, 2002, p. 18).

Assim muitos dos descendentes 
de quilombo batalham pela demar-
cação de suas terras. Eles sabem 
de seus direitos, e mostram que 
aquele espaço é um local de resistên-
cia cultural que continua até hoje.
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QUILOMBO E A MÚSICA

O termo quilombo deriva da língua 
Bantu-Angola e se refere a um lugar de 
habitação. “Em 1740 o rei de Portugal, 
falando ao Conselho Ultramarino definiu 
quilombo como: toda habitação de negros 
fugidos, que passem de cinco, em parte 
despovoada, ainda que não tenham ran-
chos levantados e nem se achem pilões 
nele”. Como núcleo de resistência, os qui-
lombos operam como estados mantendo 
seus próprios governos e leis e não depen-
dendo do resto do Brasil para existirem. 

 
A maioria dos habitantes dos quilombos 

consistia de descendentes africanos, além 
de outros grupos étnicos perseguidos que 
não se conformaram com as restrições e 
leis impostas por Portugal durante o perío-
do colonial brasileiro. Em quase meados 
do século XVII e até ao início do século 
XVIII, os quilombos resistiram às tenta-
tivas do governo para desarticula-los.

Os principais grupos étnico-culturais 
nos quilombos pertenciam aos grupos 
Yoruba, Fon, Ewe, e Axanti (grupos su-
daneses). Os quilombos foram essenci-
ais para a preservação da sua música e a 
sobrevivência da sua cultura. De fato, a 
música era um fator importante na unifi-
cação de grupos afrodescendentes diver-
sos, que apenas nestas áreas isoladas e 
de refúgio puderam expressar a sua her-
ança cultural. (MUNANGA, 2001 p. 38).

 
No início do século XVIII, o governo 

conseguiu finalmente acabar com os qui-
lombos. Seus “cidadãos” foram devolvidos 
às suas habitações anteriores ou envia-
dos para a prisão. No entanto, o gover-
no brasileiro deu início a um processo de 
emancipação gradual que culminou com 
a abolição da escravatura pela princesa Is-
abel a 13 de maio de 1888, um ano antes 
da proclamação da República do Brasil.

 

O desenvolvimento da tradição do 
samba teve várias ramificações no cam-
po da música. O carnaval brasileiro e out-
ras celebrações adotaram vários ritmos 
africanos e influências culturais de seus 
descendentes. Por exemplo, no Esta-
do da Bahia, emergiram muitos grupos, 
incluindo Império da África, Filhos de 
Odé, Filhos de Obá, Pândegos da Áfri-
ca e Embaixada Africana. Embora esses 
grupos partilham os ritmos africanos, 
eles se distinguiam pelas diferenças re-
gionais africanas de qual eram originári-
os e pela forma como suas culturas tin-
ham sido integradas na vida brasileira. 

 
A influência diversificada da cultura af-

ricana no Brasil tornou-se óbvia em 1897 
na Bahia, quando os baianos produziram 
uma celebração de carnaval similar às cel-
ebrações africanas em Lagos na Nigéria. 
Desde a década de 1970, quando mui-
tos jovens afro-brasileiros se deixaram 
fascinar pela música de James Brown, 
dos Jackson Five, e outros músicos af-
ro-americanos, estes movimentos consti-
tuíram a base do desenvolvimento musi-
cal e cultural afro-baiano. Tornaram-se 
fonte de orgulho para o resto do Brasil.

 
A contribuição musical recente das 

tradições africanas no Brasil que corre 
paralela às escolas de samba no sul é 
notória nos afoxés e blocos afros, in-
spirados por um orgulho renovado nas 
raízes africanas e pela onda dos mov-
imentos de independência em África. 

Afoxé se refere tanto ao instrumento 
musical, uma cabaça revestida de uma 
rede de miçangas, quanto à manifestação 
autêntica de danças, ritmos e liturgia Ge-
gê-Nagô (Ewe-Yoruba) realizada fora dos 
terreiros de candomblé. Os blocos-afros 
indicam a consciência da herança af-
ro-brasileira por meio da música; o próprio 
termo indica a celebração da música. 
Assim os afoxés e bloco-afro estão rel-
acionados. (MUNANGA, 2001 p. 27).
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Os Afoxés diferem relativamente à 
instrumentação e a ênfase que colocam 
em países e eventos culturais difer-
entes. No repertório baiano, esses con-
juntos introduzem vários ritmos. Estes 
são compostos por formas e técnicas de 
tocar percussão e outros instrumentos 
musicais. Os baianos conseguem recon-
hecer a música de qualquer conjunto 
local, porque os padrões rítmicos difer-
em de região para região, assim como 
a construção dos instrumentos. Por ex-
emplo, um percussionista pode fazer é 
tocar um tambor estreito, feito de met-
al e com a superfície de couro. Outro, 
proveniente de outra região pode faz-
er é tocar um maior, com estrutura de 
madeira e superfície revestida de pele 
de cabra. A ideia por trás da diferen-
ciação é a busca de identidade como 
forma de expressão da individualidade.

 
Nos últimos vinte anos, a música da 

Bahia foi influenciada pelo candomblé e 
pelos ritmos afro-caribenhos. Bob Mar-
ley, Jimmy Cliff e Peter Tosh estão entre 
os cantores que se tornaram populares 
no Brasil. Outros ritmos afro-cariben-
hos também contribuíram como a salsa, 
reggae e merengue. Os brasileiros cham-
am estes novos movimentos de sam-
ba-reggae. Por exemplo, o ritmo reggae 
da Jamaica é semelhante ao da Bahia.

 
A música e a dança herdadas dess-

es estilos estão presentes nos sons 
de conjuntos novos como Timbalada, 
Filhos de Gandhi, Olodum, Ilê Aiyê, 
Banda Mel, e Ara Ketú. Estes conjun-
tos contribuíram não só para os es-
tilos musicais da década de 1990, 
mas também influenciaram uma var-
iedade de outras posturas musicais. 
 

A INFLUÊNCIA DA CULTURA  
AFRICANA NA FORMAÇÃO DO 
POVO BRASILEIRO

De acordo com estudos antropológi-
cos a África é considerada o berço da hu-
manidade, pois os mais antigos indícios 
da história humana encontram- se neste 
continente. A África é um enorme conti-
nente, constituído por cinquenta e cin-
co países com enormes diferenças en-
tre si, em razão das questões históricas, 
econômicas e geográficas. Tem como 
característica marcante em sua história 
a diversidade cultural de sua população. 

A cultura africana tem grande influên-
cia na formação do povo brasileiro, so-
bretudo na região nordeste, no qual os 
escravos trouxeram sua herança cultural, 
seus rituais religiosos, costumes, danças, 
culinária, etc. Na sociedade africana a 
música faz parte dos rituais sociais e reli-
giosos, e está relacionada ao som de tam-
bores além de diversos instrumentos.

 
A cultura brasileira e a música que se 

faz no Brasil originaram-se com base 
em  duas matrizes africanas: as nati-
vas das civilizações do Congo, o sam-
ba, e Ioruba, música religiosa afro-bra-
sileira, e os estilos dela decorrentes. 

Apesar da forte influência que a her-
ança afro-brasileira exerce sabe-se mui-
to pouco da sua grande contribuição 
para a cultura brasileira. Sem dúvida, 
o samba é o estilo e gênero musical 
mais popular produzido para o carna-
val no Brasil. A palavra samba deriva 
da palavra Bantu, semba, ou umbigo. 

  
O samba nasceu nas casas de baianas 

que emigraram para o Rio de Janei-
ro no princípio do século. O primeiro 
samba gravado foi “Pelo telefone”, de 
autoria de Donga e Mauro de Almei-
da, em 1917. Inicialmente vinculado 
ao carnaval, com o passar do tempo o 
samba ganhou espaço próprio. A con-
solidação de seu estilo verifica-se no fi-
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nal dos anos 20. O samba deu origem 
ao samba-canção, o samba-de-breque, 
o samba-enredo e, inclusive, a bossa 
nova. E hoje em dia é um dos ritmos 
mais conhecidos entre os brasileiros.

Os negros quando chegaram ao Bra-
sil, tiveram de se adaptar e aceitar e 
exigências e imposições determina-
das pelo sistema político dominante, 
eles viviam em um ambiente hostil e 
de complexas relações sociais. Surgi-
ram daí hábitos e costumes agregados 
à identidade étnica. Sejam na forma 
de culinária, danças, linguagem, músi-
ca, religião, entre outras expressões.

 
As manifestações culturais dos es-

cravos ocorriam nas festas, seus gestos 
associados aos já existentes, originaram 
costumes e músicas típicas assumin-
do forma de resistência e afirmação de 
suas identidades. Com características 
próprias de cada região do Brasil, estas 
expressões foram se desenvolvendo de 
acordo com as realidades econômicas 
de cada uma. Os principais núcleos ru-
rais que se destacaram como difusores 
dessa dinâmica foram regiões que en-
globam o Rio de Janeiro, Pernambuco 
e Salvador, considerados centros irra-
diadores de produção sociocultural.

A possibilidade de poder agregar el-
ementos novos, tais como os costumes 
e crenças que carregavam de seus an-
tepassados, tornou viável para o cativo 
uma readaptação às exigências impos-
tas pelo repressivo sistema escravis-
ta vigente. Essa tomada de decisão é 
reflexo da própria imagem que os ne-
gros passaram a ter a partir do mo-
mento em que foram inseridos num 
mundo completamente diferente do 
seu. A música passa a ser fundamental 
nesse processo. (FERREIRA, 2009 p.23).

 

De acordo com o autor, na cultura af-
ricana a música está vinculada ao cotidi-
ano do plantio à colheita, da religião e do 
entretenimento, presente do nascimen-
to à morte em suas atividades cotidianas. 
Atividade rotineira como caça, pesca, 
preparação de alimento são invariavel-
mente realizadas ao som de músicas.

 
Dessa forma, a música e outros gêner-

os de movimentos da cultura africana vi-
eram minimizar o impacto causado pela 
nova realidade. Subjugados, os escravos 
lutaram para manter vivos seus ritos e 
tradições, transmitidos por meio dos con-
hecimentos das expressões culturais tra-
zidas dos diferentes grupos e de regiões 
em que viviam no continente africano. 

 
O processo histórico em que se 

desenvolveu a música Afro-Brasileira 
revelaria para os escravos uma maneira 
de preservar suas tradições e um símbo-
lo de libertação que pode ser percebido 
nas letras desse gênero musical, o que 
nos levou a problematizar essa questão.

 
Os conflitos existentes no interior 

da sociedade colonial brasileira, envol-
vendo em especial os escravos, decor-
riam das repressões impostas pela elite 
dominante aos movimentos culturais 
da música Afro-Brasileira, que era proi-
bida, segundo o discurso da época, que 
aceitavam tais manifestações porque 
contradiziam o código de postura vigen-
te. Isso constituía o discurso ideológico 
da época, que orientava os interesses 
dominantes, representados pela ad-
ministração política e religiosa de valo-
rização dos costumes e controle social.

 
No complexo processo no qual foi 

desenvolvida a música de origem af-
ricana, na sociedade colonial brasilei-
ra, caracterizava-se como hegemônica 
a estrutura étnica e religiosa, uma vez 
que os costumes da população branca 
de tradução europeia misturavam-se 
às das classes populares negras e mes-
tiças, porém com interesses comuns.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

 
Esta pesquisa foi realizada por meio de uma análise reflexiva sobre a História 

do negro no Brasil, a escravidão, o trabalho na lavoura, a senzala e com foco 
nos quilombos, como viviam, como se defendiam. Enfatizou também, que 
os negros não eram submissos como afirmavam os teóricos na visão euro-
centrista, e que houve resistência e guerras para conseguirem a liberdade. 

Assim o trabalho focou sobre a cultura das populações quilombolas com as práti-
cas educativas em seu espaço escolar, sendo este um ambiente de cultura, cujo 
processo educacional buscou abordar o contexto histórico de suas raízes, eviden-
ciando o valor da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira na sala de aula, a fim de 
demonstrar como essa temática deve ser explorada, no espaço escolar quilombola. 

Na literatura os negros sempre aparecem como escravos, empregados 
domésticos, pobres, e essa visão foi modificando, a partir da visão não mais 
eurocentrista, mas de uma visão nova com referências positivas.Com base 
nessa nova visão é possível a construção de uma identidade negra positiva e 
de orgulho cultural, valorizando as heranças culturais, étnicas do aluno negro 
e resgatando o conhecimento das influências africanas na cultura brasileira.
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AS ARTES VISUAIS NA APRENDIZAGEM
RESUMO: A criança desde que nasce aprende conceitos de arte da mesma forma que brinca, 
pois, ao entrar em contato com o mundo ela assimila o movimento e as informações recebidas 
através das ações repetitivas que realiza, este processo desenvolve a concentração e atenção 
da criança para descobrir o que poderá aparecer por trás de um pano levando a reconhecer a 
pessoa que se aproxima, as cores mesmo sem nomeá-las, as formas, imitação, etc., todos con-
ceitos que fazem parte da arte. E, para o embasamento deste artigo e o alcance dos objetivos 
propostos nos utilizamos do Método de Pesquisa Bibliográfico Qualitativo, fundamentado no 
estudo de diversos autores que trabalham sobre a temática proposta. 

Palavras-chave: Artes; Aprendizagem; Criança.
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INTRODUÇÃO
 

Para ensinar uma criança a ler e escrever o processo consiste mais ou menos 
no mesmo caminho, é necessário realizar repetitivas ações para que se as-
simile o que se quer ensinar, completando assim o processo de alfabetização.

  

Ao utilizar-se das artes visuais, a criança se vê em situações esporádi-
cas que a colocam em contato com o mundo e auxiliam em sua for-
mação, é através dos estímulos oferecidos e do grau de ludicidade es-
tabelecido, que propiciam às crianças seu desenvolvimento integral.

 

Os procedimentos utilizados para realizar atividades propostas, a bus-
ca de soluções e as regras criadas, acabam se tornando meios eficien-
tes de resolver problemas, permitindo a evolução individual de cada um.

  

Portanto, dentro da prática educacional quando se fala em arte, movi-
mento, brincadeira, e a experiência corpora, estão nos referindo ao as-
pecto da psicomotricidade da criança, fator definitivamente impor-
tante para o desenvolvimento do trabalho de alfabetização. Dentro de 
cada prática, existe um saber fazer que se encontre em constante mu-
dança e que favorece o acesso a construção de novos conhecimentos.
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AS ARTES VISUAIS NA  
APRENDIZAGEM

Este fator é de grande importân-
cia na formação do indivíduo, pois o 
relaciona ao meio físico trabalhan-
do todos os componentes de ordem 
artística, psíquica e motora, como 
bem definido por Rosa (2001) que 
descreve em seu livro uma atividade 
a qual determinada criança brinca de 
carro, nesta situação a criança brin-
ca de carro, e vai aumentando ou di-
minuindo o barulho a cada obstáculo 
que imagina encontrar. Esta situação 
criada a transporta do real para o 
imaginário e vice-versa, contornando 
conflitos existentes, eliminando-os 
no ato de brincar, e por sua vez inter-
pretar, uma vez que arte e brincadei-
ra se misturam, sendo estas utiliza-
das também no processo de escrita.

 

O conhecimento do corpo e as 
técnicas envolvem a reprodução 
dos exercícios aguçam o pensamen-
to operativo, que incentivam o in-
divíduo a utilizar-se do raciocínio 
lógico dedutivo, construindo através 
das ações simbólicas e operativas 
sua inteligência, Piaget apud Fried-
mann (1996), define o desenvolvi-
mento da inteligência em quatro 
estágios, sensório-motor, pré-op-
eracional, operações concretas e 
operações formais, necessitando 
valorizar a forma adequada de trans-
mitir o conhecimento para a criança.

 

É preciso, portanto, adequar o grau 
de dificuldade das atividades ao grau 
de complexidade que se quer alca-
nçar, para que a criança em formação 
consiga assimilar as atividades e re-
solver os problemas de acordo com 
que estes venham aparecendo. É 
preciso oferecer-lhes caminhos 
para que realizem esta construção.

 

O trabalho psicomotor possibilita 
a criança, desenvolver-se por com-
pleto, aprendendo todos os fatores 
necessários, revivendo o proces-
so da brincadeira, repetindo os ex-
ercícios desenvolvendo a atenção. 
Na educação artística é possível 
trabalhar e desenvolver atividades 
que auxiliam o movimento e tra-
balham a perceptividade, o sen-
sorial e o sistema nervoso central 
facilitando o desenvolvimento da 
linguagem e da escrita do indivíduo.

  

Ao desenhar ou trabalhar Artes vi-
suais, a criança está criando a possi-
bilidade de abrir uma janela para seu 
emocional, pois na infância encon-
tra-se o período possível da fantasia, 
é, portanto, neste período que a cri-
ança necessita ter contato com as dif-
erentes formas de atividades, jogos 
e brincadeiras, pois estas experiên-
cias são apropriadas para o desen-
volvimento e precisam ser propor-
cionadas, pois a imaginação infantil 
é caracterizada por seu campo fértil.
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Através desta disciplina, e da imag-
inação, a criança expressa suas di-
ficuldades, atribuindo vida a seres 
inanimados. Elas conseguem buscar 
o prazer no ato realizado como tam-
bém expressar um possível o proble-
ma emocional que esteja vivencian-
do, uma vez que não consegue falar 
sobre o mesmo. Segundo Piaget apud 
Friedmann (1996) “a criança aprende 
brincando” (p19). O jogo caracteri-
za-se pelos signos que são ofereci-
dos por ele, como a alegria o prazer, o 
sorriso. Desta forma a arte está bem 
próxima do ato de brincar, pois ambos 
fazem parte da vida diária da criança.

  

O ato de unir ambas oferecem no-
vas experiências que influenciam 
comportamentos posteriores, rece-
bendo vários significados já que es-
tas se tornam uma ação voluntária, 
que satisfaz o ego estimulando o 
desenvolvimento do indivíduo, tra-
zendo-lhe várias contribuições em 
relação aos seus aspectos corpo-
rais, morais, sociais, oportunizando 
o desenvolvimento de ideias, imag-
inação e comportamento individu-
al através da vivência de cada um.

 

A Arte visual está então ligada di-
retamente com o meio cultural ao 
que a pessoa está inclusa, pois a 
mesma recebe influências da cul-
tura existente e esta se manifes-
ta em diferentes épocas, e estas 
ampliam o conhecimento fônico 
do indivíduo favorecendo a fala e 
o pensamento lógico de cada ser.

 

Ao falar de desenvolvimento, Vy-
gotsky (1962) deixa claro que a cri-
ança ao brincar está aprendendo, 
pois é ao brincar que ela se trans-
porta para além do seu compor-
tamento habitual, vivenciando to-
das as experiências. Tal ação ocorre 
também ao trabalharmos com ar-
tes, pois ao oferecermos materiais.

 

O autor defende também, que 
a criança possui três característi-
cas importantes, a imaginação, a 
imitação e a regra que estão pre-
sentes em todo tipo de ação, faz 
de conta. Tanto Vygotsky quanto 
Piaget acredita que ao realizar ativ-
idades a criança realize várias oper-
ações mentais, criando novas ideias.

 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

761

Enquanto a criança desenha sua 
atenção estão concentradas, e esta 
se apropria de elementos da real-
idade que está vivenciando, dan-
do-lhe novos significados, dando to-
tal caráter educativo as atividades. 

 

Por todas estas qualidades, o estu-
do da arte recebe várias concepções, 
dentre elas a cultura lúdica sendo 
antes de tudo, um conjunto de pro-
cedimentos que oferece atividade 
que atribuem novos significados ao 
ensino, transformando-se em facil-
itador da construção do processo 
de aprendizagem favorecendo as 
ideias utilizadas na vida cotidiana.

 

Dispor desta cultura tão rica de 
referências, que permitem constru-
ir e interpretar através do é apren-
der; não dispor destas referências 
é não desenvolver. Esta se torna 
uma questão de interpretação, e a 
cultura lúdica, oferece referências 
corretas para esta interpretação.

 

Numa visão Piagetiana, observa-se 
que o conhecimento é construído 
durante as integrações do sujeito 
com o mundo. Friedmann (1996) de-
staca em seus estudos que Piaget 
partiu da observação de como o in-
divíduo constrói o seu conhecimento, 
ao papel ativo do sujeito, onde este 
mantém contato com o meio e inter-
naliza os conhecimentos construí-
dos, tornando-se ativo no processo. 

 

Kishimoto, (2002) complemen-
ta esta ideia apontando em seus 
estudos que Piaget indicava que 
cada ato de inteligência era defini-
do pelo equilíbrio de duas tendên-
cias: a acomodação e a assimilação.

 

Assim sendo a arte, é definida 
como a expressão de uma fase de 
diferenciação progressiva. Este é o 
produto da assimilação, dissocian-
do-se da acomodação antes de se 
reintegrar nas formas de equilíbrio 
para o pensamento operatório.
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E, ela representa seu mundo, uti-
lizando-se dos símbolos para evo-
car a realidade, sendo esta a melhor 
fase de realizar intervenções pre-
ventivas quanto aos problemas de 
aprendizagem, pois neste período a 
criança está aberta a buscar soluções 
para problemas que aparente-
mente não entende ou não aceitas. 

 

Aqui ela revive o passado, resolve 
seus conflitos, evitando levá-los 
para o resto do seu processo de for-
mação.  Inicialmente a arte é uma 
brincadeira que envolve o faz de 
conta sendo solitária, utilizando-se 
dos símbolos a criança ultrapassa a 
simples manipulação e assimila a re-
alidade externa do seu Eu, passando 
a fazer distorções e transposições. 

 

Após os seis, sete anos, o desen-
volvimento da criança é marcado pela 
transição da atividade individual para 
a atividade socializada, a arte passa a 
ter regra pressupõe pelo menos dois 
indivíduos e tem como função reg-
ular e integrar os grupos sociais. Es-
tas regras podem vir de fora, ou ser-
em construídas pela própria criança. 

  

Friedmann (1996), citando Piaget, 
define as regras como combinações 
sensoriais motoras intelectuais, com 
competições e cooperação entre in-
divíduos regulamentados por códi-
gos transmitidos de geração em ger-
ação ou por acordos momentâneos.

 

Para os Vygotskianos, é uma con-
duta que imita a ação. Desta forma, 
pesquisadores russos entenderam 
que a atividade simbólica aparece 
em torno dos três anos, quando o 
ato lúdico propriamente dito tem in-
ício. Nestes estudos o valor social é 
importante, e mostra que a criança 
cria situações imaginárias e pas-
sa a imitar elementos que no con-
texto fazem parte de sua cultura.

O brincar de arte da criança, é, 
portanto, um misto de imaginação e 
ação. Este estudo observa ainda que 
existem dois elementos importantes 
neste brincar, a situação imaginária e 
as regras. Segundo Vygotsky, à medi-
da que as crianças se desenvolvem, 
ocorrem modificações no seu siste-
ma cognitivo. Assim a situação na 
qual anteriormente predominavam 
regras não explícitas, com o desen-
volvimento da criança passam à ex-
plícitas em situações imaginárias.
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Deixando claro, portanto, que 
as atividades predominantemente 
para o desenvolvimento dos seus 
primeiros anos de vida, o que cri-
am uma zona proximal na criança.

  

O papel do professor no pro-
cesso é, portanto muito impor-
tante, já que é ele que cria o espaço 
propício à criança, disponibilizando 
materiais participando como me-
diador da construção do conheci-
mento, favorecendo o aparecimen-
to de atividades artísticas como 
processo pedagógico na escola.

 

É impossível falar de criança de 
arte, movimento, psicomotricidade, 
sem relacioná-la a educação infantil, 
pois é na educação infantil que este 
aprendizado se faz mais presente e 
eficiente. Obtém assim um papel im-
portante nas áreas de desenvolvi-
mento da criança, pois é realizando 
estas atividades que a criança começa 
a ser introduzida no universo social.

 

Sendo assim, esta disciplina tem 
um papel especial e uma característi-
ca marcante no desenvolvimento da 
criança, pois esta dedica maior tem-
po a ele, e por seu intermédio que 
libera e canaliza suas energias, ten-
do o poder de transformar uma re-
alidade difícil, proporcionando-lhes 
condições de liberar fantasias. Sendo 
fundamental para despertar o inter-
esse das crianças, pois conforme es-
tas vão criando e desenhando, elas 
vão se conhecendo melhor e con-
struindo interiormente seu mundo. 

  

Este processo favorece a con-
strução do conhecimento. Exercê-la 
é permitir à criança a oportunidade 
de utilizar seu equipamento sensório 
motor, pois o corpo é acionado junta-
mente com o pensamento e enquanto 
estes são estimulados, por meio dos 
desafios apresentados, este se utiliza 
de suas habilidades operatórias para 
desenvolver sua observação, iden-
tificação, observação, comparação, 
análise, desenvolvendo suas habili-
dades e autoconfiança.                  
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A Arte, portanto, ganha espaço na 
escola como ferramenta ideal para de-
tectar dificuldades de aprendizagem, 
na medida em que o trabalho estim-
ula o interesse do aluno, ajudando-o 
a conquistar as novas descobertas, 
desenvolvendo e enriquecendo sua 
personalidade, oferecendo ao educa-
dor a oportunidade de ser interventor, 
incentivador e avaliador do problema.

           

É fundamental que por meio da sua 
criação a criança descubra as respos-
tas por si mesmas através de situ-
ações desafiadoras que estimulem 
a criatividade, como também é 
necessário considerar os conheci-
mentos que as crianças trazem de 
casa ou da rua, organizadas indepen-
dente da participação de um adulto, 
pois estas servem como diagnósti-
co do que elas conhecem, e dizem 
respeito tanto ao meio físico como 
social o qual o indivíduo se insere. 

 

A escola resgata seus conhecimen-
tos, possibilitando as interferências 
necessárias para que a sociedade 
seja formada de indivíduos criati-
vos, dinâmicos, sensíveis, inventi-
vos, descobridores, e encorajadores 
de sua autonomia, com pensa-
mentos críticos, chegando a níveis 
mais elevados do conhecimento. 

A aprendizagem, no entanto, de-
pende da motivação de interes-
se dispensado pela criança. Ess-
es são aspectos importantes para 
que as crianças sejam introduzi-
das na atividade realizada, sentin-
do-se segura para realizá-la. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Os desenhos ainda são ricos em in-
formações que podem ser utilizadas 
para buscar soluções de problemas 
pessoais das crianças que às vezes es-
tão escondidos no seu interior e se põe 
a mostra em seus pequenos registros.

  

Como ferramenta pedagógica, é, 
um importante referencial, uma vez 
que fazendo parte do dia a dia do alu-
no, contribui e muito para seu desen-
volvimento e o desenvolvimento de 
habilidades específicas que talvez 
sem seu referencial fosse dolorosa e 
até impossíveis de serem aprendidas 
favorecendo a criação de conceitos a 
de convívio em sociedade, contribu-
indo para que ela aprenda a lidar com 
suas frustrações, buscando soluções 
mais eficientes para resolvê-las, o 
que pedagogicamente falando ref-
ere-se a um grande passo na es-
truturação da criança em questão.
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PRÁTICAS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUÇÃO 
BRASILEIRA

RESUMO: Se a Alfabetização já é um termo conhecido e bastante utilizado no Brasil, não 
se pode dizer o mesmo da palavra “letramento”, uma vez que ela só começou a ser utilizada 
no país na década de 1980. Assim sendo, neste trabalho, procura-se refletir sobre as práticas 
pedagógicas de alfabetização e letramento na educação brasileira. A fim de evitar reducionis-
mos e conclusões precipitadas, o objetivo é apenas introduzir o leitor no estudo das relações 
entre alfabetização e letramento, propiciando-lhe condições de apronfundamento conforme 
seus interesses e necessidades. A metodologia utilizada é a Revisão Bibliográfica, fazendo uso 
de livros, revistas, jornais e sites que tratem do assunto em questão. Após mais de quinhentos 
anos de história, chega-se ao século XXI com um elevado número de vinte milhões de anal-
fabetos e imensas dificuldades em se conseguir algo mais do que “alfabetizados”, quando isso 
é possível. A história do letramento está apenas começando; espera-se que com ela comece 
a se encerrar a história do analfabetismo no Brasil.

Palavras-Chave: Alfabetização; Letramento; Práticas; Controvérsias; Família.
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INTRODUÇÃO

Se a Alfabetização já é um termo 
conhecido e bastante utilizado no Bra-
sil, não se pode dizer o mesmo da pa-
lavra “letramento”, uma vez que ela 
só começou a ser utilizada no país 
na década de 80 por pesquisadores 
da área de Educação e Linguística e, 
aos poucos, vem ganhando visibili-
dade em outros espaços da sociedade. 

De acordo com Carvalho (2005), al-
fabetizar e letrar são processos difer-
entes, porém interligados. Conforme 
afirma Soares (2003), é possível al-
fabetizar letrando, ou seja, é pos-
sível ensinar a ler, a conhecer os sons 
que as letras representam e, simul-
taneamente, com a mesma ênfase, 
convidá-los a se tornarem leitores, 
a participarem da aventura do con-
hecimento implícita no ato de ler.

Ao tratar do tema alfabetização, 
tendo em vista a aprendizagem inicial 
da leitura e escrita ou aquisição do 
código alfabético, passa-se em revis-
ta as bases teóricas e os procedimen-
tos didáticos de diversos métodos de 
alfabetização, e faz-se observações 
sobre sua aplicação, extraídas da ex-
periência prática, dos modos de pensar 
e de agir de quem está com a mão na 
massa. Aqueles que estão se inician-
do no ofício de alfabetizar têm muitas 
dúvidas e preocupações a respeito dos 
métodos, até porque as questões met-
odológicas da alfabetização têm sido 
relegadas a segundo plano nos cursos 
de formação inicial e continuada, com 
prejuízo para alunos e professores.

A questão do processo de alfabet-
ização escolar continua sendo um tema 
desafiador para os pesquisadores e 
profissionais da área da Educação. Em-
bora, nas últimas duas décadas, ten-
ham se observado grandes progressos 
teórico-metodológicos na área, a for-
mação do aluno como um competente 

leitor e produtor de texto, em nossas 
escolas públicas e particulares, ainda 
se coloca como um dos grandes obje-
tivos a serem alcançados. A relevância 
dessa questão pode se dar em par-
te pelo crescente reconhecimento da 
sociedade em geral e dos educadores 
em particular, de que o envolvimento 
com as práticas alfabetizadoras se tra-
ta de uma condição necessária, apesar 
de não ser suficiente, para o pleno ex-
ercício da cidadania. Por outro lado, 
também se reconhece que a família e 
a escola têm um papel essencial nesse 
contexto, por constituírem-se como es-
paços privilegiados para a ocorrência 
do processo de mediação da criança e 
do jovem com a escrita (LEITE, 2001).

Historicamente, a alfabetização es-
teve embasada em abordagens teóri-
co-metodológicas tradicionais, nas 
quais o foco do processo de ensi-
no-aprendizagem se centra no eixo: 
“como se ensina”. Nessas perspectivas, 
a preocupação se volta às técnicas e es-
tratégias utilizadas para que a criança 
aprenda a ler e escrever com êxito.

Assim sendo, o presente trabalho tem 
como objetivo direcionar o olhar para o 
processo de alfabetização e letramento 
que deve ocorrer na escola, de forma 
planejada e sistematizada, ou seja, re-
fletir sobre a proposta de alfabetização 
e letramento na educação brasileira. O 
intuito é apontar e discutir aspectos rel-
acionados com as várias facetas que tal 
processo assume nessa situação. Des-
sa forma, pretende-se compreender os 
mecanismos da produção do sucesso 
escolar, ou seja, as práticas alfabetiza-
doras que levam ao sucesso escolar. 

É um texto curto, fundamenta-
do em Revisão Bibliográfica, que não 
se aprofunda teoricamente, haven-
do, entretanto, a preocupação de, ao 
abordar as questões, indicar os as-
pectos nucleares em cada uma delas.
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DA ALFABETIZAÇÃO AO  
LETRAMENTO

Aprimorar e, muitas vezes, mudar é 
necessário, porém, é preciso ter cautela 
para não prejudicar nossos educandos. 

A princípio, não é fácil trilhar um novo 
caminho, visto que o novo sempre gera 
insegurança. No entanto, é necessário 
quebrar barreiras para ir ao encon-
tro de uma alfabetização mais efetiva. 

No título deste trabalho, estão reuni-
das duas palavras – alfabetização e letra-
mento -, a primeira das quais é usada com 
desenvoltura pelos professores. Ainda 
assim, deter-se-á no seu significado.

Usa-se o termo “alfabetização” no 
sentido restrito de aprendizagem ini-
cial da leitura e escrita, ou seja, o ato de 
ensinar (ou o resultado de aprender) o 
código alfabético, isto é, as relações en-
tre letras e sons. Há definições mais am-
plas de alfabetização que abrangem as 
habilidades de interpretação de leitura 
e produção de escrita, e até de conhe-
cimento do mundo, mas Soares (2004) 
prefere ressaltar a natureza específi-
ca da alfabetização, que considera um 
processo limitado no tempo, no con-
teúdo e nos objetivos (SOARES, 2004).

Segundo Magda Soares (2003, p. 05), 
(...) no Brasil, as concepções de al-

fabetização e letramento se mesclam, 
se superpõem e constantemente se 
confundem. Isto não é bom, visto que os 
processos de alfabetizar e letrar, apesar 
de interligados, são específicos. Al-
fabetizar é ensinar o código alfabético, 
letrar é familiarizar o aprendiz com os 
diversos usos sociais da leitura e escrita.

Magda Soares (2006) levantou o 
histórico do vocáculo letramento, pro-
veniente do termo inglês literacy, e in-
troduzido no nosso idioma na década 
de 1980. Assim, a autora definiu letra-
mento como: “[...] o resultado da ação 

de ensinar ou de aprender a ler e es-
crever: o estado ou a condição que ad-
quire um grupo social ou um indivíduo 
como consequência de ter-se apropri-
ado da escrita” (SOARES, 2006, p. 18).

A autora acredita que o letra-
mento gera consequências (políti-
cas, econômicas, culturais, etc.) para 
pessoas e grupos que se apropriam 
da escrita, fazendo com que ele se 
torne parte de suas vidas como for-
ma de expressão e comunicação.

Mas, qual a diferença en-
tre ser alfabetizado e letrado?

Na visão de Soares (2006), a diferença 
se encontra na extensão e na qualidade 
do domínio da leitura e escrita. Um in-
divíduo alfabetizado conhece o código 
alfabético e domina as relações gra-
fofônicas, isto é, conhece quais sons as 
letras representam, consegue ler pala-
vras e textos simples, mas nem sempre é 
usuário da leitura e da escrita no cotidi-
ano. Indivíduos alfabetizadas podem, 
ocasionalmente, ter pouca ou nenhuma 
familiaridade com a escrita dos jornais, 
livros, revistas, e diversos outros tipos 
de textos; podem também encontrar 
dificuldades para se exprimir por escri-
to. Já o indivíduo letrado é alguém que 
se apropriou de forma suficiente da es-
crita e da leitura de modo a utilizá-las 
com desenvoltura, com propriedade, 
para desempenhar satisfatoriamente 
suas atribuições sociais e profissionais.

Na opinião de Siqueira (2008, p. 28), 
“a alfabetização e o letramento não são 
sinônimos, e sim, indissociáveis, pois, 
a princípio, o estudo do educando no 
universo da escrita se dá simultanea-
mente a partir desses dois processos”. 
A alfabetização ocorre pelo desenvolvi-
mento de capacidades da leitura e da 
escrita e o letramento, nas práticas 
sociais que abrangem a língua escrita. 
Dessa forma, o letramento se sobrepõe 
à alfabetização. Assim, é preciso estar 
ciente que para o êxito do educando na 
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sociedade atual, deve-se promover uma 
alfabetização em direção ao letramento. 

Outro fator que se refere ao letra-
mento, é que ele não apresenta uma 
única definição, visto que a sociedade 
compreende a leitura e a escrita de for-
mas distintas. Nesse sentido, conforme 
Kleiman (1995), o letramento consiste 
num conjunto de práticas sociais que 
utilizam a escrita como sistema sim-
bólico e como tecnologia, em contex-
tos específicos, para fins específicos. 

Já Soares (2003), mais recentemente, 
nos coloca que é possível identificar no 
letramento os aspectos individuais, so-
ciais e afetivos, isto é, as capacidades 
adquiridas pelas crianças na leitura e 
escrita, desde o domínio do código es-
crito até a construção do significado 
de um texto, apresentam diferentes 
níveis de letramento da mesma, visto 
que todos os indivíduos têm contato 
com o mundo da leitura e escrita, mes-
mo antes de frequentarmos a escola. 

Até mesmo o denominado anal-
fabeto, sem domínio do código, con-
segue identificar qual é a estrutura 
de uma carta e qual é a função social 
desse tipo de texto, de forma que é 
necessário ampliar a utilização de tex-
tos reais durante a alfabetização e 
abandonar o uso de textos reducioni-
stas que apenas existiam nas cartilhas. 

Segundo Magda Soares (2004), a pa-
lavra letramento é recém-chegada ao 
vocabulário da educação e ela despon-
ta nos debates dos especialistas desse 
campo há aproximadamente 15 anos. 

Cabe analisar o porquê surgiu essa 
palavra. 

Conforme já foi mencionado ante-
riormente, o termo Letramento vem 
da tradução da palavra inglesa litera-
cy, que significa estado ou condição 
daquele sujeito que aprende a ler e a 
escrever. Porém, esse aprendizado da 
leitura e da escrita não consiste em 

dominar o ato do ler e do escrever e 
sim no envolvimento das práticas so-
ciais de leitura e escrita, isto é, esta-
do ou condição de um grupo social ou 
uma pessoa como consequência de ter 
se apropriado da escrita (REGO, 2019). 

Ao longo do caminho percorrido 
pela alfabetização na história da hu-
manidade, a escrita já foi considerada 
como como um simples reflexo da lin-
guagem oral, isto é, simples represen-
tação da fala, em que o processo de 
alfabetização tinha como característi-
ca a codificação e decodificação, por-
tanto, reduzido ao código escrito, fun-
damentado na mecanização. Dessa 
forma, era preciso que a criança dec-
orasse o código (sílabas) e o aplicasse 
em exercícios, na maior parte das vezes 
sem sentido para ela, como os textos 
cartilhescos, com exercícios baseados 
em montar e desmontar palavras, se-
guimento do alfabeto (a,b,c...), fixação 
de “famílias silábicas” anteriores para 
conseguir evoluir, a criança se limita a 
decorar o conteúdo; e esse método não 
está associado a uma prática reflexi-
va (não exige reflexão). E para conse-
guir uma boa qualificação profissional, 
é necessário, estudar e se aperfeiçoar 
sempre, o que na atualidade, está cada 
vez mais difícil (SIQUEIRA, 2008). 

Por mais que se acredite que a esco-
la é quem deve qualificar os educandos 
como cidadãos conscientes e atuantes 
na sociedade na qual vivem, na práti-
ca, não é bem o que ocorre, visto que 
o modelo educacional utilizado ainda 
atende aos interesses da classe domi-
nante, que consiste na manipulação da 
massa, na qual a educação promovida 
é, na maioria das vezes, de má quali-
dade, não permitindo a aquisição da 
leitura e escrita de maneira adequa-
da, como função social e tornando 
cada vez mais difícil o ingresso dess-
es indivíduos em faculdades públicas. 
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Nos dias de hoje, já é de conhecimen-
to geral que compreender o sistema da 
escrita é somente uma parte do proces-
so, mas não sem importância. Assim, al-
fabetizar é parte de um processo mais 
amplo – o letramento (REGO, 2019). 

A alfabetização por meio da cartilha 
tradicional carregava o conceito de que 
o processo de construção da leitura e 
escrita dependia de estímulos externos. 
Havia a exigência de imposições para a 
aprendizagem da escrita, isto é, a cri-
ança “pronta”, “madura”, passando por 
um processo cumulativo (REGO, 2019). 

Conforme Siqueira (2008), o ensino 
da cartilha era visto como tradicional e 
o docente adepto a ele, não considerava 
os conhecimentos prévios do aluno, ju-
lgando-o como um ser vazio, acumula-
dor de informações transmitidas por ele, 
que se julga detentor do saber, e acred-
ita que o erro prova que o aluno não 
aprendeu e a avaliação serve averiguar 
o conteúdo passado, ou, como mecanis-
mo de classificação. Desse modo, a te-
oria tradicional apenas enfatiza o indi-
vidual, ou seja, o que o sujeito consegue 
aprender e fazer sozinho, independen-
te de seus avanços e potencialidades 
ao longo do processo de alfabetização. 

Assim sendo, em virtude do fato de 
a criança já ter contato com a leitura e 
escrita e pensar sobre elas tendo diver-
sas concepções antes de ingressar na 
instituição escolar, a função da escola é 
dar continuidade ao modo sistematiza-
da desse processo que acontece de 
forma natural, haja vista que a criança 
vive ativamente na sociedade, participa 
dela e tem incentivo de suas famílias. 

Na visão de Freire (2005, p. 68):
Se temos como intuito libertar os 

seres humanos, não podemos começar 
por aliená-los ou mantê-los alienados. 
A libertação autêntica, que é a hu-
manização em processo, não é algo 
que se deposita nos indivíduos. Não 

é uma palavra a mais, vazia, mitifican-
te. É prática, que representa a ação 
e reflexão dos seres humanos a res-
peito do mundo para transformá-lo.

Todavia, os países de Primeiro Mun-
do iniciaram uma crítica a esse sistema 
educacional, visto que perceberam que 
embora o sujeito permanecesse alguns 
anos na escola, tendo contato com a 
leitura e a escrita, não conseguia se ap-
ropriar da mesma, não fazia uso delas 
como ferramenta de inserção social, ou 
seja, não compreendia a leitura e a escri-
ta como peças chaves para seu desen-
volvimento como cidadão, de modo que, 
por meio delas, conseguisse expressar 
opiniões, buscar informações, conhe-
cimento e prazer (SIQUEIRA, 2008). 

O indivíduo que não enxerga tudo 
isso, ou seja, não usa a leitura e a escrita 
como fator social, é considerado como 
analfabeto funcional. E para superar esse 
analfabetismo funcional é necessário 
um novo conceito de alfabetização, pois:

...dos indivíduos já se exige somente 
que dominem a tecnologia do ler e do es-
crever, mas também que saibam se uti-
lizar dela, agregando-a a seu viver, trans-
formando assim, seu estado ou condição, 
como consequência do domínio des-
sa tecnologia... (LEITE, 2001, p.76). 

De acordo com Rego (2019), diante 
das novas tecnologias e com o cresci-
mento do capitalismo, houve a neces-
sidade de “aprimorar” a alfabetização, 
visto que, a sociedade passou a exigir 
pessoas “mais alfabetizadas” e qualifi-
cadas para atender às novas demandas. 

Essa nova concepção de alfabet-
ização considera tanto as habilidades 
individuais, no que diz respeito ao 
domínio da tecnologia do ler e do es-
crever, como o fator social, pois, é 
necessário, o indivíduo aplicar e utilizar 
a leitura e a escrita no seu dia a dia. 
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E para a efetivação dessa nova con-
cepção, conforme Maciel (2009), é im-
portante considerar o educando como 
sujeito de sua própria aprendizagem, 
no qual o educador irá atuar como me-
diador, levando em consideração os 
conhecimentos prévios dos estudantes, 
e o erro serve para o docente repensar 
o ensino; isto é, se o educando errou, 
é preciso ensiná-lo de outras manei-
ras, com outras explicações e, por fim, 
a avaliação precisa acontecer a todo 
momento, sendo diagnóstica, a fim de 
mostrar o que precisa ser retomado. 

Desse modo, o processo de alfabet-
ização tem início bem antes da escolar-
ização, pois, a criança mesmo antes de 
entrar na escola, por intermédio da me-
diação do adulto (e quanto mais melhor) 
tem contato com a leitura e a escrita. E 
a escola tem como desafio, sistematizar 
esses conhecimentos, tendo como pon-
to de partida e de chegada o texto. E 
deve, sobretudo, oferecer textos diver-
sificados, que fazem parte do cotidiano 
do aluno (por exemplo: receitas, rótu-
los, etc.), bem como utilizar as lingua-
gens oral e escrita nos seus diversos 
gêneros, isto é, formar um bom produ-
tor e leitor de textos (SIQUEIRA, 2008). 

Para esse conceito, dá-se o nome 
de Letramento, que consiste nas ha-
bilidades individuais do indivíduo, ou 
seja, desde o domínio do código até a 
construção do significado de um texto, 
bem como o que as pessoas fazem com 
as habilidades e os conhecimentos rela-
cionados com a leitura e escrita, ou seja, 
onde, como, para que serve e quando 
utilizar os códigos. Sendo assim, é pos-
sível situar a alfabetização como parte do 
processo de letramento (SILVA, 2009). 

O trabalho da alfabetização deve 
ser vivenciado e contextualizado para 
que o indivíduo compreenda o seu 
verdadeiro significado, como força 
de transformação do mundo e da 
sociedade de maneira consciente. 

Portanto, pode-se dizer que: 
Só se estará contribuindo para a con-

quista da cidadania se, ao promover a 
alfabetização, propicia-se, sobretudo, 
condições de possibilidade de que os in-
divíduos se tornem conscientes de seu 
direito à leitura e a escrita, de seu direito 
a reivindicar o acesso à leitura e a escrita” 

Não há em sociedades grafocêntri-
cas, possibilidade de cidadania sem o 
amplo acesso a todos à leitura e à es-
crita, quer em seu papel funcional – 
como instrumentos imprescindíveis à 
vida social, política e profissional – quer 
em seu uso cultural- como forma de 
prazer e lazer (SOARES, 2004, p. 58). 

Na visão de Silva (2009), é impor-
tante selecionar diferentes materiais 
como poemas, canções, parlendas, etc. 
e, aos poucos, levando para a sala de 
aula uma maior concentração de dif-
erentes tipos de textos e mediante a 
isso passar a observar mais a relação 
das crianças com esses materiais. 

Também é válido buscar práticas 
letradas vivenciadas fora da escola, 
planejando as atividades de alfabet-
ização de forma a garantir a partici-
pação das crianças em eventos diver-
sificados de letramento (SILVA, 2009).

Esse tipo de atividade é muito superi-
or àquelas alfabetizadoras tradicionais. 
Assim, pode-se entender que o modelo 
tradicional de alfabetização consid-
erada como uma simples aquisição do 
código escrito não deu conta de expli-
car todos os aspectos que envolvem o 
uso da escrita, pois, não supõe o que os 
sujeitos conseguem fazer com a escrita. 

A possibilidade de poder participar 
dessas práticas letradas em menor ou 
maior grau tem consequência sobre o in-
divíduo e altera seu estado ou condições 
em aspectos sociais, psíquicos, culturais, 
políticos, cognitivos, linguístico e até mes-
mo econômicos (SOARES, 2003, p.18). 
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Nesse sentido, os educadores têm 
um papel muito importante e decisivo 
na educação dos alunos, se quiser-
em que eles tenham uma participação 
significativa na sociedade atual, que é 
tão elitista e excludente. Mesmo tendo 
consciência de que sozinhos não conse-
guirão transformá-la, devem contribuir 
para sua mudança e é lógico que esse 
trabalho não é fácil, pois, os alunos já 
possuem uma bagagem cultural e de va-
lores, mas cabe aos professores “plan-
tar boas sementes” para colher “bons 
frutos futuramente” (MACIEL, 2009). 

Assim sendo, os educadores não po-
dem ser omissos a todas as problemáti-
cas sociais, nem tampouco deixar de 
desenvolver um trabalho pedagógico 
voltado para essas questões, procuran-
do assim oferecer aos educandos uma 
forma crítica e reflexiva sobre a socie-
dade em que estão inseridos, bem como 
despertando neles a capacidade de 
transformação e não de acomodação. 

AS NOVAS TENDÊNCIAS  
EDUCACIONAIS SOBRE  
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

Nunca se deu tanta importância a 
educação quanto nesses últimos anos. 
O Governo Federal tem se preocu-
pado muito também com a questão 
da alfabetização e do letramento. São 
muitos os programas lançados, para o 
aperfeiçoamento das práticas dos do-
centes afim de que possam estar mais 
preparados para desempenharem seu 
papel, sobretudo dentro da propos-
ta de alfabetização e letramento.

Percebe-se uma quebra de paradig-
ma em se tratando do sentido que se 
dava ao termo alfabetização. O próprio 
Censo demográfico tem modificado 
seus critérios para definir o termo al-
fabetizado ou analfabeto. Durante mui-
to tempo era considerado como anal-
fabeto o indivíduo que fosse incapaz de 

escrever seu próprio nome. Nos últimos 
anos, para classificar uma pessoa como 
alfabetizada é necessário que ela saiba 
ler e interpretar um bilhete simples.

Muitas mudanças ocorreram tam-
bém com relação às leis que norteiam 
a educação brasileira, desde a Con-
stituição Federal de 1988, até a LDB 
– Lei de Diretrizes e Base da Edu-
cação (BRASIL, 1996), que deu um 
novo contexto a educação brasileira. 

Com base no que propõe a nova 
LDB, 9394/96, a qual se refere à ed-
ucação infantil como a primeira eta-
pa da educação básica, surge o Ref-
erencial Curricular Nacional para a 
Educação Infantil – RECNEI (BRASIL, 
1998), com o propósito de auxiliar 
tanto as creches, quanto a pré-escola.

Durante muito tempo as creches 
foram consideradas como espaço as-
sistencialista, desprovidas completa-
mente do pedagógico. O Referencial 
vem apontar metas que possam con-
tribuir para a superação desse antigo 
conceito, tendo como objetivo auxiliar 
os profissionais na execução do seu tra-
balho educativo com as crianças de 0 a 6 
anos de idade, com o propósito de con-
tribuir com o seu desempenho integral. 

Observa-se, que desde a educação in-
fantil, já se tem um olhar voltado para 
questões pedagógicas, pois, desde os 
primeiros contatos das crianças com as 
instituições de ensino, logo começam a 
inserir práticas de linguagem oral e escri-
ta com o propósito de poderem partici-
par nas mais diversas áreas de práticas 
sociais do mundo letrado. Dessa forma, 
é de fundamental importância que se 
trabalhe desde os primeiros anos esco-
lares dos indivíduos a fala, a leitura e a 
escrita. Acredita-se que os RCNEI (BRA-
SIL, 1998) sejam um excelente suporte 
teórico para os professores da educação 
infantil darem início ao processo de al-
fabetização, ou prontidão e letramento.
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Logo, é possível perceber a relevância 
desse documento para o bom desen-
volvimento da educação brasileira para 
o aperfeiçoamento das práticas de al-
fabetização e letramento, pois, com o 
Ensino Fundamental de Nove Anos, a 
alfabetização se torna o primeiro ano 
do Ensino Fundamental sendo norteada 
também por esse mesmo documento.

Diante dos constantes estudos re-
alizados sobre a educação, o ensino 
da língua portuguesa nas escolas, tem 
se tornado motivo de discussão para 
melhorar a qualidade da educação no 
Brasil. Em se tratando do ensino fun-
damental, não têm sido poucas as dis-
cussões em relação ao fracasso escolar, 
e os questionamentos giram em torno 
da leitura e da escrita (REGO, 2019).

Acredita-se que os números de 
repetência nas séries iniciais, estão rela-
cionados à falta de preparo da escola em 
relação ao ensinar a ler e a escrever. Di-
ante disso, surge a necessidade de uma 
reestruturação do ensino da língua por-
tuguesa tendo como objetivo a garantia 
da aprendizagem da leitura e da escrita.

Dentro dessa proposta, surgem os 
PCNs de Língua Portuguesa (1997) que 
ressaltam sobre a importância do domí-
nio da língua oral e escrita como meio 
de participação social, pois, segundo os 
PCNs, é por meio desse que os indivídu-
os podem expressar suas opiniões, am-
pliar sua visão de mundo e construir seu 
próprio conhecimento, para depois se 
apropriar de outro. Esses são elementos 
indispensáveis para que se possa exer-
cer a cidadania e a escola precisa ga-
ranti-los aos alunos. Segundo os PCNs:

O domínio da língua, oral e escri-
ta, é fundamental para a participação 
social efetiva, pois é por meio dela 
que o homem se comunica, tem aces-
so à informação, expressa e defende 
pontos de vista, partilha ou constrói 
visões de mundo, produz conhecimen-

to. Por isso, ao ensiná-la, a escola tem 
a responsabilidade de garantir a todos 
os seus alunos o acesso aos saberes 
linguísticos, necessários para o exer-
cício da cidadania, direito inalienável 
de todos (BRASIL, 1997, p, 15).

Essa análise vem enfatizar a linguagem 
oral e escrita como mecanismos que são 
para a participação dos indivíduos nos 
diferentes grupos sociais, bem como a 
responsabilidade da escola e dos profis-
sionais da educação em relação ao en-
sino da mesma, pois, é por meio dos 
saberes linguísticos que os indivídu-
os poderão exercer a sua cidadania.

Percebe-se que a cada ano, surge um 
novo olhar para a Educação, e o Gov-
erno Federal vem investindo nesse 
setor com o propósito de melhorar a 
qualidade do ensino, qualificando os 
profissionais da área, proporcionando 
a inclusão, investindo na alfabetização 
de jovens e adultos, oferecendo uma 
Educação de qualidade e para todos.

Analisam-se a seguir algumas das 
propostas do governo para a Educação 
Brasileira, tendências que só vem so-
mar no nosso Sistema Educacional.

O Plano Nacional de Desenvolvi-
mento da Educação (PNDE), Lei nº. 
11.274/2006, define algumas me-
tas para a melhoria da educação: in-
stituir o ensino fundamental de nove 
anos de duração com a inclusão das 
crianças de seis anos de idade no pri-
meiro ano do ensino fundamental.

O PNDE tem como uma de suas me-
tas universalizar o atendimento escolar 
da população de 4 e 5 anos, e ampliar, 
até 2020, a oferta de educação infantil 
de forma a atender a 50% da população 
de até 3 anos, universalizar o ensino fun-
damental de nove anos para toda pop-
ulação de 6 a 14 anos, alfabetizar todas 
as crianças até, no máximo, os oito anos 
de idade. Elevar a taxa de alfabetização 
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da população com 15 anos ou mais e 
erradicar, até 2020, o analfabetismo 
absoluto e reduzir em 50% a taxa de 
analfabetismo funcional (SILVA, 2009).

Percebe-se uma preocupação, por 
parte do governo, para que as crianças 
entrem mais cedo em contado com 
o mundo da leitura e da escrita, pois, 
como se observa, crianças a partir dos 
seis anos já serão ingressas no Ensi-
no Fundamental, podendo assim, ap-
ropriar-se de uma nova cultura, a da 
leitura e da escrita. Maciel (2009, p. 
14) enfatiza que:... “O aprendizado da 
linguagem escrita, desde a mais ten-
ra idade, se constitui numa ferramen-
ta fundamental para assegurar às cri-
anças, como atores sociais que são, sua 
inclusão na sociedade contemporânea”.

O Governo Federal, por meio do 
Ministério da Educação e da Secretar-
ia de Educação Básica lançou recen-
temente o livro, Ensino Fundamental 
de Nove Anos, que tem como objeti-
vo, favorecer o desenvolvimento e a 
aprendizagem de crianças de 6 anos de 
idade ingressas no ensino fundamen-
tal de nove anos. Esse documento 
vem auxiliar os profissionais da Edu-
cação Infantil a por em prática o que 
já foi mencionado acima em relação 
às metas do PDE (BRASIL, 2019).

O documento citado é formado por 
nove textos sendo eles: A infância e sua 
singularidade; A infância na escola e na 
vida; uma relação fundamental; o brincar 
como um modo de ser e estar no mundo; 
as diversas expressões e o desenvolvi-
mento da criança na escola; as crianças 
de seis anos e as áreas do conhecimen-
to; Letramento e Alfabetização: pensan-
do a prática pedagógica; A organização 
do trabalho pedagógico: alfabetização 
e letramento como eixos orientadores; 
Avaliação e aprendizagem na escola: 
a prática pedagógica como eixo da re-
flexão; e Modalidades organizativas do 
trabalho pedagógico: uma possibilidade.

Acredita-se ser um material de mui-
ta relevância para o aperfeiçoamen-
to das práticas de alfabetização e le-
tramento no contexto atual, pois, 
este trabalho pode auxiliar profes-
sores que atuam, sobretudo no pri-
meiro ano do Ensino Fundamental.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, a proposta é 
conduzir a criança a trabalhar desde 
a mais tenra idade com textos vari-
ados, mas, familiarizar-se com a di-
versidade textual não é trabalho para 
somente um ano letivo, é tarefa que 
se estende por todo o ensino básico.

Tornar-se letrado, ou formar-se leitor, 
é aprender sobre autores, suas formas 
de pensar, objetivos, interlocutores, 
ideias e valores; é aprender a respeito 
de gêneros, da forma pela qual os tex-
tos se organizam, a começar pelo títu-
lo, obedecendo a certas convenções, e 
desdobrando-se frase a frase para ex-
pressar ideias. É, sobretudo, aprender a 
dialogar com os autores, refletindo so-
bre o que eles nos dizem e comparando 
as suas com as nossas próprias ideias.

Quem sabe, um dia, as crianças e 
jovens brasileiros poderão estudar e 
aprender conteúdos por meio da leitura 
e ainda usufruir com alegria dos direitos 
dos leitores, dentre os quais, “o direito 
de ler e reler, o direito de amar os heróis 
do romance; o direito de ler não impor-
ta onde; o direito de saltar de livro em 
livro e até mesmo o direito de não falar 
do que se leu” (PENNAC, 2008, p. 39).

A respeito de questões tão com-
plexas, não cabem conclusões de-
finitivas, mas sempre é possível 
tentar algumas considerações que per-
mitam, talvez, iniciar novas reflexões.
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De acordo com os objetivos defini-
dos para este trabalho, foram abor-
dadas, de uma forma sintética, as 
relações entre alfabetização e le-
tramento no contexto brasileiro.

O termo “letramento” é bem menos 
conhecido do que “alfabetização”, e, por 
isso, maior espaço acabou sendo inevi-
tavelmente ocupado com considerações 
que permitissem compreender a intro-
dução e as possíveis definições do ter-
mo “letramento” em nosso país, a par-
tir da década de 1980. Embora menos 
“visível” no texto, a alfabetização per-
passou, de forma menos ou mais direta, 
todas as considerações apresentadas.

De uma perspectiva sincrônica, en-
fatizou-se o caráter ainda fluido e im-
preciso dos significados e definições de 
letramento, especialmente ern textos de 
autores brasileiros que vêm exercendo 
significativa influência nas reflexões so-
bre o tema do letramento e suas relações 
com a alfabetização e com a educação.

Do aspecto metodológico, optou-se 
por apresentar um resumo das prin-
cipais questões envolvidas, fazendo 
uso de dados e informaçõesretira-
dos de distintas fontes de consulta, 
como: censos demográficos, documen-
tos oficiais, dicionários gerais e técni-
cos, textos de história da educação e 
da alfabetização e textos acadêmicos.

Após mais de quinhentos anos de 
história, chega-se ao século XXI com 
uma população de aproximadamente 
170 milhões de habitantes e, no plano so-
cial, muitíssimas dívidas e perplexidades 
convivendo, com algumas conquistas: 
uma taxa percentual de analfabetismo 
com tendência de queda e um elevado 
e, por vezes, controverso, número de 
vinte milhões de analfabetos; um signif-
icativo aumento nas taxas de escolari-
dade e escolarização e imensas dificul-
dades em se conseguir algo mais do que 
“alfabetizados”, quando isso é possível.

E, na busca de explicações e soluções 
para esse tipo de problemas, com o es-
forço concentrado de pesquisadores, 
chega-se a uma avaliação mais con-
tundente das possibilidades de alar-
gar os conceitos de educação e de al-
fabetização. A história da educação e 
da alfabetização ainda continua; a do 
letramento está apenas começando; es-
pera-se que com ela comece a se encer-
rar a história do analfabetismo no Brasil.

Educação e letramento são, hoje, por-
tanto, conceitos e práticas inter-relacio-
nados e complementares entre si. Além 
da contribuição para a reflexão sobre 
problemas culturais e sociais mais am-
plos, entre o conceito de letramento — 
que envolve os usos e funções sociais 
da leitura e da escrita em uma sociedade 
letrada —, e o conceito de educação — 
que envolve processos educativos que 
se sucedem não somente nas salas de 
aula, mas também em situações não-es-
colares —, vêm-se evidenciando uma 
relação bastante produtiva e promisso-
ra, a fim de avançarmos na conquista de 
direitos humanos básicos e que devem 
ser distribuídos de modo igual entre to-
dos, para o exercício pleno da cidadania.
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DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL:    
A VISIBILIDADE DAS APRENDIZAGENS DOS BEBÊS E  
CRIANÇAS PEQUENAS

RESUMO: O presente estudo tem por objetivo revelar como os bebês e crianças pequenas 
aprendem e como se pode dar visibilidade para esses saberes, que até pouco tempo estavam 
invisíveis no cenário educativo. Destaca-se a importância da abordagem desse assunto, já 
que ainda podemos denominar como muito recente esses estudos no Brasil. Uma base mui-
to sólida e que é referência no mundo, é a pequena cidade italiana de Reggio Emília sendo 
assim, não é possível pensar em documentação pedagógica sem se referenciar e se inspirar 
nas fundamentais contribuições do trabalho de Loris Maguzzi. O processo de documentação 
pedagógica no Brasil e especialmente no munícipio de São Paulo ao qual esse estudo se ref-
ere, tem avançado graças ao empenhos de estudiosos que buscam inspiração na pequena 
cidade italiana que foi a precursora nesse sentido e em outras pedagogias das infâncias, além 
do investimento, que em especial a secretaria municipal de São Paulo tem oportunizado para 
que os profissionais  da educação infantil adquiram maior conhecimento sobre seus fazeres, 
mas que também oportunizem atendimento de maior qualidade junto aos bebês e crianças 
pequenas, refletindo e compreendendo como se dá as aprendizagens para essas crianças e 
no que se pode avançar nas ações educativas dentro de um trabalho acerca da pedagogia da 
infância.

Palavras-chave: Documentação pedagógica; Registros; Crianças; Professor.
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DAS CRECHES AOS CEI’S:  
O SURGIMENTO DOS REGISTROS 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL  
DE SÃO PAULO 

Segundo Zero (2014) “Aprender a 
escutar, a ver, a observar e a inter-
pretar as ações, os pensamentos, as 
lógicas interrogativas e construtivas 
das crianças nos permite aprender a 
arte de estar e conversar com elas, 
entender quais processos e procedi-
mentos escolhem para ganhar afeto e 
conhecimento. Portanto aos educa-
dores compete a responsabilidade de 
projetar e de construir contextos que 
apoiem esses processos e procedi-
mentos, que favoreçam as relações, 
os empréstimos de competên-
cias, as expectativas, as imitações 
e os “contágios”. (ZERO p,14 2014)

A realização de registro na edu-
cação Infantil de São Paulo, especifi-
camente nas creches e centros de 
educação infantil com caráter ped-
agógico, teve início com a transição 
de secretarias da assistência social, 
para secretaria da educação. Em 2001 
as creches conveniadas, diretas e in-
diretas passaram a ser denominadas 
como centros de educação infantil.

 Anteriormente os registros que se 
tinha das crianças atendidas, era a fi-
cha de saúde, que trazia informações 
socioeconômica das famílias, saúde 
da criança com informações em 
relação ao peso e crescimento des-
sas crianças, além de dados como en-
dereço da família e local de trabalho, 
naquela época a grande maioria não 
tinha telefone fixo e para se conhecer 
um pouco da realidade das famílias 
atendidas, eram realizadas visitas as 
casas, a fim de ver mais de perto a 
real situação em que se encontravam. 

Existia ainda um instrumen-
tal chamado caderno de sala para 
as então pajens e ou auxiliares de 
desenvolvimento infantil, que eram 
as educadoras que trabalhavam di-
retamente com essas crianças, reg-
istrarem as atividades que desen-
volviam, os cuidados despendidos 
a essas crianças, ocorrências varia-
das, entre outras informações que 
se fizesse pertinente relacionado ao 
trabalho com os bebês e crianças.

Por diante da mudança de sec-
retarias os registros ganharam um 
novo caráter, como o acompanha-
mento da frequência em diário de 
classe, e também os registros das 
atividades desenvolvidas neste mes-
mo diário, nesse momento a ideia era 
de promover uma forma de registro 
parecida à que já acontecia nas Esco-
las Municipais de Educação Infantil.

 A partir dos estudos realizados 
acerca de uma pedagogia da infân-
cia e das legislações vigentes na ci-
dade de São Paulo ao longo dos 
anos, esses registros foram toman-
do novas formas, com ampliação de 
olhar para essa criança adotando-se 
concepções mais adequadas de cri-
ança, infância e currículo, segun-
do a orientação normativa 1/04 da 
Secretaria Municipal de educação: 

                                         
Visando à construção de uma 

Pedagogia da Educação Infantil, de-
fende-se uma concepção de criança 
que, desde o nascimento, é produ-
tora de conhecimento e de cultu-
ra, a partir das múltiplas interações 
sociais e das relações que esta-
belece com o mundo, influenciando 
e sendo influenciada por ele, con-
struindo significados a partir dele.
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(...) O currículo, entendido como 
o conjunto de relações que se es-
tabelece na unidade, construído 
portanto de forma dinâmica e flex-
ível, fundamentado no diálogo e 
numa perspectiva crítica e coletiva 
tem, necessariamente, como pon-
to de partida, os interesses e de-
mandas das crianças e comunidade. 

Deve levar em conta todas as ações, 
experiências e vivências em que são 
envolvidos os sujeitos de sua con-
strução, considerando: sua lingua-
gem, a dimensão lúdica, o tempo e 
o espaço em que se desenvolvem as 
atividades, os participantes (atores 
e protagonistas), as formas de pos-
sibilitar as interações e as modal-
idades de gestão (SEME,  2004)

Desde então as mudanças vem 
acontecendo com muito estudos dos 
profissionais da secretaria de edu-
cação, com a elaboração de docu-
mentos que norteiam as práticas dos 
professores de educação infantil. Os 
professores da infância não buscam 
somente atender a legislação vigente, 
mas também entender cada vez mais 
a importância dos registros e conse-
quentemente da documentação ped-
agógica para o desenvolvimento e 
aprendizagem dos bebês e crianças, 
a fim de desnaturalizar as práticas e 
atribuir-lhes seu devido valor e im-
portância, assim como a sua autoval-
orização de profissional da infân-
cia, num exercício de protagonismo 
compartilhado. Pensando em tudo 
isso, destaca-se aqui a importância 
do registro pedagógico que dê visi-
bilidade aos fazeres infantis, assim 
como a ação do profissional docente.

                 

                        

Os registros pedagógicos precisam 
comunicar o percurso e o processo 
das experiências vividas nas inter-
ações entre bebês/crianças, bebês/
crianças e adultos, bebês/crianças e 
materiais, bebês/crianças e espaços 
para os próprios bebês e crianças, 
para famílias/responsáveis e para 
todos os educadores - nos momen-
tos de formação permanente-  (IN-
STRUÇÃO NORMATIVA Nº02, 2019)

REFLEXÕES SOBRE AS APRENDIZA-
GENS DOS BEBÊS E CRIANÇAS.

Refletir sobre as aprendizagens das 
crianças em grupo e individualmente, 
requer um certo refinamento do ol-
har, da escuta e indagações sobre 
como aprendem e quais serão os in-
strumentos que poderão revelar tudo 
isso. Entende-se que a documentação 
pedagógica além de promover a visi-
bilidade das aprendizagens, ela tem a 
capacidade de promover tais apren-
dizagens, garantindo interdependên-
cia e correlação entre os saberes. 

 

Segundo Zero p.21 de 2014, 
“Quando as suas aprendizagens são 
documentadas, as crianças podem 
visitá-las e, portanto, dar sentido 
novamente às suas experiências de 
aprendizagem e, ao mesmo tem-
po, refletir sobre como desenvolv-
er essas experiências mais adiante”.
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 Sendo assim, a reflexão e a inter-
pretação dos fazeres infantis nas uni-
dades de atendimento são fundamen-
tais no processo de documentação 
pedagógica e, devem ser vistos não 
somente como uma retrospectiva de 
acontecimentos, mas embasar a pro-
jeção de novos contextos educativos, 
dessa forma, a documentação não vai 
apenas tornar visível o que já aconte-
ceu, mas dá sentido porque se tor-
naram visíveis e portanto, possíveis.

 Os educadores nesse proces-
so de documentar se sentem de-
safiados com as reflexões que 
surgem nesse processo. Os pens-
amentos levam a provocação de 
novas  práticas educativas e con-
sequentemente alimentados para 
desvelar como as crianças aprendem. 

As crianças pequenas têm infinitas 
capacidades, cabe ao professor via-
bilizar oportunidades significativas 
para que essa criança se coloque a 
formular hipótese, realizar desco-
bertas, pesquisas e investigações, 
que possa solucionar problemas, 
criar estratégias, se desafiar, enfim 
que tenha possibilidade de viver a 
infância em sua inteireza. Segun-
do Filippini em Zero p. 54, 2014:

    

A qualidade das aprendizagens, es-
pecialmente do aprender em grupo, 
parece estar estreitamente relacio-
nada com a qualidade das oportuni-
dades de compartilhar e participar 
dos contextos educativos cotidia-
nos da escola. Construir e manter 
relações é o fio condutor que acom-
panha as crianças ao longo dos vári-
os tempos, espaços, atividades da 
sua vida cotidiana: construir conex-

ões com o mundo que a circunda, ver 
sempre mais as interdependências 
entre as ações e a realidade delas, é 
a principal, à qual se dedicam, com 
energia e paixão, desde o momento 
do nascimento (ZERO, 2014, p. 54).

Pensando em tudo isso, é impor-
tante destacar que assim como as 
crianças aprendem por meio das in-
terações e brincadeiras, a documen-
tação pedagógica não é solitária, 
muitos são os envolvidos nesse pro-
cesso e a criança só terá garantida 
a qualidade de sua s aprendizagens 
nos diversos contextos educativos. 
Tempos, espaços, materiais e inter-
ações são a base para a promoção 
dessas aprendizagens e, a partir 
daí que se terá subsídios suficien-
tes para alavancar as relações nos 
diferentes contextos cotidianos. 

Refletir sobre as ações pedagógi-
cas promovidas potencializa a am-
pliação e o desenvolvimento da ex-
periência educativa, dá-se um novo 
sentido, viabiliza a ação, reflexão e 
ação, favorece as estratégias for-
mativas do processo de documen-
tação, por meio da auto avaliação 
e  ressignifica as novas práticas.
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DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA 
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Pensar em documentação ped-
agógica especialmente na educação 
infantil, nos leva a reflexão de vários 
fatores do como fazer, qual proces-
so a percorrer, o que mostrar, para 
quê e para quem, que ferramentas 
utilizar, enfim são tantos os ques-
tionamentos que surgem, que mui-
tos estudos trazem a luz àquilo que 
era ainda muito inconsistente. Tudo 
isso é muito processual, é preciso 
desconstruir práticas e concepções 
obsoletas, para se apropriar e colo-
car verdadeiramente em práticas as 
propostas atuais. Atualmente, mui-
tos professores ainda estão apren-
dendo sobre esse processo, de 
como documentar com qualidade o 
que as crianças fazem e aprendem 
e consequentemente quais são as 
práticas, ações pedagógicas e con-
cepções desse professor que regis-
tra e protagoniza junto com a criança 
esse minucioso e valoroso processo. 

           

                              
A ideia e a prática da documen-

tação pedagógica têm uma longa 
história, que envolve um processo 
reflexivo e democrático de regis-
tro da prática pedagógica. A docu-
mentação nos diz algo sobre como 
construímos a imagem de criança, 
assim como de nós mesmas (os) 
como professoras (es). Isso nos per-
mite enxergar com maior clareza 
o que estamos fazendo na prática. 

Nessa perspectiva, a documen-
tação pedagógica supõe e propõe 
outra forma de planejamento e regis-
tro do trabalho pedagógico, não lin-
ear e mais interativo, envolvendo a 
participação não só das (os) professo-
ras (es), como das crianças, famílias/
responsáveis e comunidades. Os reg-
istros do que fazem bebês, crianças e 
adultos em interação são fundamen-
tais para a concretização de um cur-
rículo integrador em ação, construí-
do a partir das ações e das práticas 
vivenciadas cotidianamente. (CUR-
RÍCULO DA CIDADE p.145, 2019)

Documentação Pedagógica não 
pode ser definida como um conjun-
to de registros de textos, imagens, 
vídeos e áudios que revela as apren-
dizagens das crianças processos de 
aprendizagem das crianças. De acordo 
com Dalhberg, Moss e Pence (2003, 
p. 194), Documentação Pedagógica:

            

              
[...] Quando usamos o termo “doc-

umentação pedagógica”, estamos, 
na verdade, referindo-nos a dois te-
mas relacionados: um processo e um 
importante conteúdo desse proces-
so. A “documentação pedagógica” 
como conteúdo, é o material que 
registra o que as crianças estão di-
zendo e fazendo, é o trabalho das 
crianças e a maneira com que o ped-
agogo se relaciona com elas e com 
o seu trabalho. Tal material pode ser 
produzido de muitas maneiras e as-
sumir muitas formas – por exemp-
lo, observações manuscritas do que 
é dito e feito, registros em áudio e 
vídeo, fotografias, gráficos de com-
putador, o próprio trabalho das cri-
anças, incluindo, por exemplo, arte 
realizada no atelier com o atelierista. 
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Este material torna o trabalho 
pedagógico concreto e visível (ou 
audível) e, como tal, é um ingredi-
ente importante para o processo 
da documentação pedagógica. Esse 
processo envolve o uso desse mate-
rial como um meio para refletir sobre 
o trabalho pedagógico e fazê-lo de 
uma maneira muito rigorosa, metódi-
ca e democrática (DALHBERG, 
MOSS E PENCE, 2003, P. 194),

Dessa forma entendemos que 
documentação pedagógica é uma 
importante ferramenta para dar vis-
ibilidade aos percursos e processos 
de desenvolvimento dos bebês e 
crianças pequenas na educação in-
fantil, tudo isso com base nas con-
cepções de criança, infância, cur-
rículo e desenvolvimento que essa 
unidade educacional traz como 
princípios norteadores de sua ação.

 Atualmente as experiências da 
pequena cidade italiana de Reggio 
Emília, tem inspirado vários lugares 
do mundo quando se trata de edu-
cação infantil e especialmente doc-
umentação pedagógica, as unidades 
de educação buscam referências de 
como dar visibilidade aos fazeres 
infantis, valorizando a potência e o 
protagonismo dos bebês e crianças. 
Dahlberg, Moss e Pence (2003, p. 
200) afirmam que, “ [...] Por meio 
da documentação, podemos mais 
facilmente ver e questionar a nos-
sa imagem de criança, os discursos 
que incorporamos e produzimos 
e que voz, direitos e posição a cri-
ança adquiriu em nossas institu-
ições dedicada à primeira infância” 

OS DESAFIOS DA ESCOLHA DO 
QUE REALMENTE TEM  
SIGNIFICADO

Entender e dar visibilidade aos 
fazeres dos bebês e das crianças 
pequenas exige uma constante re-
flexão do professor da infância, essa 
escolha é sempre um desafio, pois, 
garantir que o que está exposto pro-
voque e comunique os percursos ed-
ucativos, assim como as concepções 
de criança, infância e autoria dos 
envolvidos, é sempre permeado de 
escolhas, escolhas essas que traz 
a luz, mas também, deixa a parte.

 O professor da infância, busca 
sempre reinventar maneiras de tra-
balhar com seus variados registros 
afim de que aqueles que não tem a 
mesma clareza sobre suas intencio-
nalidades, consiga visualizar o que 
ele quer comunicar, afinal o foco 
deve ser sempre evidenciar os per-
cursos das crianças, suas conquistas, 
desafios e potentes aprendizagens. 
Para isso, ele não caminha sozin-
ho nesse processo, a participação 
das crianças também é fundamen-
tal nesse momento de escolha, as 
crianças não só devem como pre-
cisam fazer parte dessas escolhas.

   

                             
O que documentamos represen-

ta uma escolha, uma escolha en-
tre muitas outras escolhas, uma 
escolha de que os próprios ped-
agogos estão participando. Da 
mesma forma, aquilo que não es-
colhemos é também uma escolha 
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[...]  As descrições que fazemos 
e as categorias que aplicamos, as-
sim como os entendimentos que 
usamos que documentamos rep-
resenta uma escolha, uma escol-
ha entre muitas outras para extrair 
sentido do que está acontecendo, 
estão imersos em convenções táci-
tas, classificações e categorias. Em 
suma nós construímos e produzi-
mos a documentação como sujeitos 
e participantes ativos. Nunca há uma 
única história verdadeira. (DALH-
BERG, MOSS E PENCE P.193, 2003)

Devemos sempre ter muito cla-
ro que a documentação pedagógica 
não é tão somente um apanhado de 
registros de textos, fotografias, áu-
dios e vídeos que apenas apresente 
beleza, vai muito além, é um pro-
cesso de investigação e revelação 
que dá visibilidade ao que a criança 
está aprendendo, o que ela gosta 
ou não, qual foi o percurso que ela 
escolheu, quais foram seus desafi-
os para que chegasse naquele lugar.

 Os registros das observações, toda 
a documentação (que é composta 
pelos múltiplos registros) e a inter-
pretação a luz das teorias é que vão 
reverberar em uma documentação 
pedagógica dos trabalhos desenvolvi-
dos. É preciso ver e rever as ações, 
pensar sobre elas, buscar os olhares 
dos outros envolvidos e  também o 
próprio olhar, muitas vezes nem sem-
pre é possível ver tudo, dessa manei-
ra, as fotos, filmagens e áudios sem-
pre trazem elementos que não foram 
percebidos ao vivo, além do mais, 
para o fazer docente ter realmente 
sentido, ele precisa estar também na 
ação e não somente registra, é ele 
que vai fazer as intervenções para 
que se amplie  os repertórios das cri-

anças, dessa forma, uma boa estraté-
gia seria variar momentos entre reg-
istrar e estar na ação, e esse registro 
pode ser feito por muitas pessoas, 
inclusive pelas próprias crianças. 

Com essa variação de quem reg-
istra também se ampliou os olhares, 
assim como as possibilidades. O 
que também é de fundamental im-
portância que faça parte dessa doc-
umentação, são as produções das 
crianças, pois, tudo o que produzem 
traz muito do que pensam e de como 
está acontecendo seu desenvolvi-
mento, essas produções podem ser 
as mais variadas, como desenhos, 
garatujas, esculturas, colagens, con-
strução, produção de imagens, en-
fim, tudo o que a criança produz. 

Em relação as fotografias e filma-
gens, é preciso estabelecer um critério 
do que realmente é importante, pois, 
com a facilidade de hoje se registrar 
tudo, muitas vezes o professor pode 
acumular uma quantidade de registro 
que não dê conta de revisitar e real-
mente fazer bom uso desse material. 
O registro escrito deve ter um caráter 
de dar visibilidade aos avanços e 
conquistas e não de se prender a pa-
drões do que sabem ou não sabem 
as crianças, afinal as aprendizagens 
se dão de maneira processual, cada 
um a seu tempo, com habilidades e 
individualidades que devem ser re-
speitadas. As perguntas acerca dos 
registros contribuem muito para que 
o professor tenha foco em sua inten-
cionalidade, fugindo assim dos reg-
istros apenas descritivos das ações.
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Pensando em tudo isso, fica claro 
que para se chegar a registros que 
realmente possam ser intitulados de 
documentação pedagógica, é preciso 
qualificar as práticas com intenciona-
lidade, olhar atento e escuta sensível 
aos bebês e crianças pequenas, colo-
cando-os sempre no centro do pro-
jeto político pedagógico, pois, so-
mente assim, serão realmente vistos 
como protagonistas de seus fazeres.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo possibilitou en-
tender que a documentação pedagógi-
ca é a forma como se pode apresentar 
o percurso de vivências e aprendiza-
gens das crianças, mediante imagens, 
textos, vídeos e áudios e também os 
trabalhos dos professores e comu-
nidade envolvida nesse processo.  

Segundo esse estudo entende-se 
também que as escolhas apresenta-
das nesse processo também trazem 
implícita concepções de criança, de 
infância e de como se dá as apren-
dizagens. O material produzido no 
processo de documentar deve ser 
analisado, estudado e interpreta-
do para que se chegue no estágio 
de apresentar àqueles que se in-
teressem por conhecer os percur-
sos de como os bebês e crianças 
aprendem, e assim promover a vis-
ibilidade dessas aprendizagens. 

Foi possível compreender que não 
existe uma fórmula, ou um passo a 
passo, para realizar esse processo 
documental, o que realmente im-
porta e faz sentido, é que o profes-
sor esteja imerso juntamente com 
as crianças, vivendo intensamente 
os fazeres e as ações infantis, para 
que possa conhecer de fato aquele 
grupo e encaminhar por intermédio 
de escuta atenta e de olhar sensível, 
diferentes contextos educativos. 

Nesse estudo ressaltou-se ainda a 
importância de se trazer desafios às 
crianças, propiciar possibilidades de 
pesquisas, investigações e descober-
tas desnaturalizando as práticas cotid-
ianas e qualificando ações educativas. 

Tratou-se também dos desafios de 
se desconstruir o que já estava posto 
e ressignificar as ações do professor 
e os fazeres infantis, já que, a práti-
ca de documentação pedagógica 
ainda é muito recente, porém, mui-
tos estudos vêm sendo realizados 
e grande parte dos professores de 
infância vem se dedicando a com-
preender esse processo por meio 
de estudos, formações e transfor-
mações de seus fazeres pedagógicos.

 Dessa forma pode-se afirmar que 
entender e viabilizar a documen-
tação pedagógica, além de comuni-
car as aprendizagens infantis, tem 
a capacidade de promover essas 
aprendizagens e de fortalecer a ação 
pedagógica em um protagonismo com-
partilhados de ações significativas.
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O PAPEL DO PEDAGOGO NO AMBIENTE HOSPITALAR

RESUMO: Esse artigo tem a finalidade apresentar o papel do pedagogo dentro das insti-
tuições hospitalares, bem como sua importância durante o período de hospitalização dos 
alunos. Para a realização deste artigo, seguiu-se a metodologia pesquisa científica. Dentro 
da metodologia de pesquisa cientifica, foi selecionado a revisão bibliográfica como met-
odologia definitiva, no qual, o estudo foi baseado em materiais já publicados. Foi possível 
concluir que o educador tem a função/papel de educar os alunos que se encontram hospi-
talizados, garantindo o desenvolvimento social, cognitivo, afetivo e emocional. O educador 
deve planejar suas aulas de acordo com a necessidade de cada um dos alunos, ‘quebrando’ 
a dureza do ambiente hospitalar. Foi possível concluir também que a presença de um edu-
cador é importantíssima dentro das instituições hospitalares, uma vez que ele representa a 
esperança de uma vida normal, mesmo dentro das condições enfrentadas por cada um dos 
hospitalizados.

Palavras-chave: Pedagogia Hospitalar; Pedagogo; Educação; Instituições hospita-
lares; Importância.
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INTRODUÇÃO

O conceito e a função da peda-
gogia hospitalar foram sendo cria-
das ao longo dos anos. Atualmente, 
essa função vem ganhando cada vez 
mais espaço, sendo considerada fun-
damental para o bem-estar e recu-
peração dos alunos hospitalizados.

De acordo com Vygotsky (2001, 
p. 109), “a aprendizagem da criança 
começa muito antes da aprendizagem 
escolar”, ou seja, a aprendizagem ocorre 
dentro e fora das instituições escolares. 

A atuação do pedagogo dentro das 
instituições hospitalares estás vincula-
da a brinquedoteca, quartos e enfer-
marias, classes hospitalares e ambu-
latórios, no qual, em cada um ele fará as 
funções de um educador humanizado.

MEC – Secretaria de Educação Es-
pecial - SEESP (BRASIL, 2002, p. 13) 
afirma que: Denomina-se classe hos-
pitalar o atendimento pedagógico ed-
ucacional que ocorre em ambientes 
de tratamento de saúde, seja na cir-
cunstância de internação, como tradi-
cionalmente conhecida, seja na circun-
stância do atendimento em hospital-dia 
e hospital-semana ou em serviços 
de atenção integral à saúde mental. 

De acordo com Fonseca (2008, p.46),
O trabalho de escola hospitalar, 

ao mesmo tempo em que focado nos 
objetivos e vinculados aos conteú-
dos a desenvolver, deve ser adequa-
do às necessidades e aos interesses 
dos alunos, provendo também, uma 
série de possíveis alternativas a fim de 

que, qualquer que seja o imprevisto 
que aconteça na sala de aula, tais mo-
mentos possam ser aproveitados [...] 

 

O trabalho do educador deve ser volta-
do para o aluno, para seu desenvolvimen-
to cognitivo, social, emocional e afetivo. 
Segundo Matos e Mugiatti (2014, p. 69),

Nesta perspectiva, a atenção ped-
agógica, mediante a comunicação e 
diálogo, é essencial para o ato educa-
tivo e se propõe a ajudar a criança (ou 
adolescente) hospitalizada para que, 
imerso na situação negativa que at-
ravessa no momento, possa se desen-
volver em suas dimensões possíveis 
de educação continuada, como uma 
proposta de enriquecimento pessoal.

O educador hospitalar deve ser 
apto a proporcionar o bem-es-
tar dos alunos, sempre trabalhando 
pela humanização da condição em 
que eles vivem momentaneamente. 

De acordo com Ol-
iveira et all (2012, p.26),

A importância da atuação do Pedago-
go alia-se a um princípio básico de amor 
ao seu aluno, entendendo que a criança 
é um ser em formação e precisa de um 
profissional da educação ao seu lado 
enquanto estiver hospitalizado; pois de 
acordo com o Estatuto da Criança e Ad-
olescente o ECA segundo o seu artigo 
53 diz que a criança tem o direito a ed-
ucação, seja em qualquer circunstância.
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Esse artigo tem a finalidade apre-
sentar o papel do pedagogo dentro 
das instituições hospitalares, bem 
como sua importância durante o 
período de hospitalização dos alunos.

O tema se faz importante devido sua 
abrangência, ainda que as faculdades 
e universidades ensinem que o ped-
agogo pode e deve trabalhar fora do 
muro da escola, a sociedade ainda não 
compreende qual a importância dos 
educadores em espaços não-formais.

Mediante aos dados apresenta-
dos, foi possível levantar os seguintes 
questionamentos: qual o papel do 
pedagogo dentro das instituições hos-
pitalares? Qual a sua importância?

Para a realização deste artigo, se-
guiu-se a metodologia pesquisa cientí-
fica, no qual, é definida por Gil (2008, 
p.8) como “o conjunto de procedi-
mentos intelectuais e técnicos adota-
dos para se atingir o conhecimento”.

Ainda de acordo com Gil (2008, 
p.17) ela é um “procedimento ra-
cional e sistemático que tem como 
objetivo proporcionar respostas 
aos problemas que são propostos”.

Dentro da metodologia de pesqui-
sa cientifica, foi selecionada a re-
visão bibliográfica como metodolo-
gia definitiva, no qual, o estudo foi 
baseado em materiais já publicados.

O objetivo geral deste arti-
go é identificar e apresentar o pa-
pel do educador dentro das insti-
tuições escolares, bem como sua 
importância no cotidiano hospitalar.

A PEDAGOGIA HOSPITALAR  

Para que um pedagogo atue den-
tro de instituições hospitalares é 
necessário que o mesmo possua uma 
especialização na área, para que desta 
forma, o educador possa adquirir con-
hecimentos, competências e atitudes 
necessárias para o cotidiano dentro 
do hospital, permitindo que o aluno se 
sinta bem e inserido na vida escolar.

De acordo com Sil-
va e Farago (2014, p.167),

Partindo-se da hipótese de que a 
presença e atuação de um pedagogo 
no ambiente hospitalar são de extrema 
importância às crianças e adolescentes 
em fase escolarização, como forma de 
dar continuidade ao seu aprendizado, 
garantindo-lhes seu direito a educação 
e possibilitando instantes lúdicos, de 
descontração, bem-estar, interativi-
dade e de compartilhamento e aqui-
sição de novos conhecimentos, de 
modo a preencher seu tempo ocioso 
de forma sadia, através de atividades 
variadas, fazendo com que se “desli-
guem” temporariamente, do momen-
to tão difícil que estão atravessando. 

 

O educador hospitalar permite 
que crianças e jovens hospitaliza-
dos tenham acesso a educação bási-
ca, permitindo que o aluno tenha 
contato com o mundo exterior.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

792

O pedagogo tem a função de pro-
mover e favorecer o desenvolvimen-
to de cada um dos alunos hospital-
izados, seguindo a mesma linha de 
ensino da educação regular, permitin-
do que o aluno possa voltar normal-
mente á instituição escolar que fre-
quentava antes da hospitalização.

O atendimento do pedagogo es-
colar também pode ser realizado em 
domicílio, uma vez que existem alunos 
que possuem condições de realizar o 
tratamento médico em sua residência.

Dentro do ambiente hospitalar, o ped-
agogo tem outra função importantíssi-
ma, a atuação dentro da brinquedoteca. 
De acordo com Paula et all (2007, p.3), a 
brinquedoteca de um hospital caracter-
iza-se como um ambiente “preparado 
para estimular a criança a brincar, per-
mitindo o acesso a um ambiente lúdico 
e uma diversidade de brinquedos, com 
a possibilidade do apoio de um profis-
sional que anime e faça a mediação 
dessas situações de brincadeiras”.  

 

A brinquedoteca permite, por in-
termédio da ludicidade, que o alu-
no hospitalizado tenha condições 
psicológicas de enfrentar as dificul-
dades ocasionadas pela enfermidade 
e pela instituição hospitalar, além 
de facilitar o processo de resiliência.

Segundo Maia (2000, p.115), o ato de 
brincar possibilita “à criança construir e 
elaborar a relação eu-mundo; pois além 
de proporcionar prazer através do brin-
car, ela domina as suas angústias, con-
trola ideias ou impulsos que conduzem 
às mesmas, caso não sejam dominados”.

Desta forma, podemos afirmar que 
a pedagogia hospitalar é um dos re-
cursos fundamentais para a recuper-
ação, resiliência e, essencialmente, a 
inserção deste aluno em sociedade.

A IMPORT NCIA DO PEDAGOGO 
NA EDUCAÇÃO HOSPITALAR

O papel do educador dentro da institu-
ição hospitalar é importantíssimo, con-
tudo, é a especialização do educador que 
determinará o sucesso de sua atuação.

A educação hospitalar é um “fruto 
do reconhecimento oficial de que in-
dependente do período de hospital-
ização, os educandos em situação de 
internamento têm garantido o direito 
à educação.” (MENEZES, 2009, p.32).   

O papel de todo o educador, inde-
pendentemente se sua atuação é na 
educação regular ou especial, é medi-
ar o processo de ensino aprendizagem, 
aproximando os alunos dos conhecimen-
tos, ensinando-os a aprender a aprender.

O educador hospitalar precisa estar 
preparado para adaptar adequadamente 
o currículo, uma vez que as turmas den-
tro das instituições escolares são mistas 
e é imprescindível que todos os alunos 
sejam contemplados por essa educação.

Para ser educador um educador 
hospitalar é necessário que o edu-
cador possua competências, habil-
idades e atitudes necessárias para 
aproximar o aluno dos conhecimen-
tos e dos estudos, mesmo diante 
de uma situação deveras delicada.
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Ao professor não cabe dizer “faça 
como eu,” mas: “faça comigo.” O pro-
fessor de natação não pode ensinar o 
aluno a nadar na areia, fazendo-o imi-
tar seus gestos, mas leva-o a lançar-se 
n´água em sua companhia para que 
aprenda a nadar lutando contra as on-
das, fazendo seu corpo coexistir com 
o corpo ondulante que o acolhe e re-
pele, revelando que o diálogo do alu-
no não se trava com seu professor de 
natação, mas com a água. O diálogo 
do aluno é com o pensamento, com a 
cultura corporificada nas obras e nas 
práticas sociais e transmitidas pela lin-
guagem e pelos gestos do professor, 
simples mediador. (CHAUI, 1980, p. 37) 

Desta maneira, a função do ped-
agogo hospitalar é importantíssima, 
uma vez que ela engloba todas as 
funções necessárias para a aprendiza-
gem e desenvolvimento pessoal de 
cada um dos alunos hospitalizados.

A organização do trabalho pedagógi-
co nas instituições hospitalares conve-
niadas deve contribuir na orientação 
das ações desenvolvidas pela equipe 
de educadores, no estabelecimento de 
parâmetros para as ações pedagógicas, 
na promoção de subsídios para o acom-
panhamento e avaliação pedagógica 
do educando. Deve, ainda, contemplar 
aspectos que possibilitem a articulação 
das relações entre as instituições esco-
lar, hospitalar e familiar, conciliando o 
enfoque da atuação de cada uma destas 
instâncias no desenvolvimento do aluno, 

de modo que o mesmo tenha garantida 
a fruição de seus direitos como cidadão 
que, ao retornar à sua escola de ori-
gem, possa prosseguir no seu processo 
de escolarização. (PARANÁ, 2007, s/p) 

A educação hospitalar deve possuir 
uma identidade única, formada pe-
las necessidades e conhecimento de 
mundo de cada um dos alunos hospi-
talizados, desta maneira, sempre que 
um aluno deixar o hospital ou quando 
um aluno passa a fazer parte dos in-
divíduos hospitalizados, a identidade 
da educação muda. É possível apren-
der dentro do hospital, a aprendiza-
gem de crianças doentes que, afinal, 
estão doentes, mas em tudo continuam 
crescendo. Acreditamos ser, também 
nossa, a tarefa de afirmar a vida, e sua 
melhor qualidade, junto com essas cri-
anças, ajudando-as a reagir, interagin-
do para que o mundo de fora continue 
dentro do hospital e as acolha com um 
projeto de saúde. (CECCIM 1997, p.80). 

A prática do educador deve ser 
uma prática diferenciada, de acor-
do com Fonseca (200, p. 26)

O professor precisa estar prepara-
do para lidar com as referências sub-
jetivas do aluno, e deve ter destreza e 
discernimento para atuar com planos 
e programas abertos, móveis, mutu-
antes, constantemente reorientados 
pela situação especial e individual de 
cada criança, ou seja, o aluno da esco-
la hospitalar. (FONSECA, 2003, p.26). 
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A educação hospitalar permite que o aluno volte a suas atividades educa-
cionais sem perdas ou danos na aprendizagem. Os educadores devem en-
tregar aos pais ou responsáveis todas as atividades realizadas dentro da in-
stituição hospitalar, garantindo o acesso desses alunos a educação regular.

O educador ou o coordenador de um grupo é como um maestro que rege 
uma orquestra. Da coordenação sintonizada com cada diferente instrumento, 
ele rege a música de todos. O maestro sabe e conhece o conteúdo das parti-
turas de cada instrumento e o que cada um pode oferecer. A sintonia de cada 
um entre si, a sintonia de cada um com o maestro, a sintonia de todos é o que 
possibilita a execução da peça pedagógica. Essa é a arte de reger as diferenças, 
socializando os saberes individuais na construção do conhecimento generalizável 
e na formação do processo democrático. (FREIRE apud MEDEL 2008, p.37)

A presença de um educador dentro das instituições hospitalares tornou-se im-
prescindível mediante suas funções e importância. O lado humano deve sempre 
ser levado em consideração, essencialmente quando falamos de enfermidades, e 
o educador é o grande responsável por essa humanização do ambiente hospitalar.
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ROTINA DO PEDAGOGO NA CLASSE HOSPITALAR

As funções de um pedagogo escolar e de um pedagogo hospitalar são muito 
parecidas, uma vez que as aulas dependem de uma pesquisa sobre o tema proposto, 
da preparação de atividades e os conteúdos a serem ensinados, além de pensar na 
metodologia de ensino a ser usada de acordo com a vivencia de cada um dos alunos.

A rotina do pedagogo hospitalar está intimamente ligada á roti-
na do hospital e dos alunos internados. O educador precisa ter em men-
te que na grande maioria dos hospitais, não horário fixo para as aulas, 
ou seja, cada dia da semana ela será realizada em um horário diferente.

O primeiro contato do educador deve ser realizado com os responsáveis 
dos alunos, para que seja realizada uma conversa, com a função de con-
hecer o diagnostico (caso já exista), o quadro clínico e também como era a 
relação do aluno com os estudos e com a instituição de ensino que frequenta.

De acordo com Ceccim, Cristófoli, Kulpa e Modesto (1997), o trabalho do educador 
deve ser realizado além do campo cognitivo, o educador deve criar um elo emocion-
al com esses alunos, facilitando o desenvolvimento cognitivo, psicológico e social.

Segundo Tinée e Ataide (2012), o ensino dentro do ambiente hos-
pitalar deve ser o mais proveitoso possível, utilizando o conhecimen-
to prévio de cada um dos alunos. O educador deve utilizar diversas áreas 
do hospital, como a brinquedoteca, a área de alimentação, entre outros. 

De acordo com Melo e Cardoso (2007), é importantíssimo que exista uma ligação/
comunicação entre a escola de ensino regular e a equipe da classe hospitalar, com a 
finalidade de preparar o aluno para voltar a sua vida normal após o período no hospital.

A figura abaixo demonstra as características da classe hospitalar. Ela tem a finali-
dade de apresentar como funciona a educação dentro dos ambientes hospitalares.
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FIGURA 1: CARACTERÍSTICAS DA CLASSE HOSPITALAR

FONTE: TOSIM ET AL (2016)

Ainda de acordo com Melo e Cardoso (2007), a relação de afeto en-
tre os profissionais e alunos devem ser primordial dentro de uma classe hos-
pitalar, uma vez que sua existência corrobora para o desenvolvimento cog-
nitivo, social e emocional de cada um dos alunos. É preciso ressaltar que 
os educadores não devem observar os alunos como indivíduos doentes, 
e sim, crianças e adolescentes com muito potencial de aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante muito tempo, o educador foi visto somente como um profis-
sional atuante dentro das instituições escolares, contudo, as mu-
danças na sociedade em que vivemos foram transformando essa profis-
são, mostrando que os educadores podem atuar dentro e fora da escola.

A pedagogia hospitalar tem a função garantir o di-
reito ao acesso à educação, contudo, ela passa a ser um refú-
gio para as crianças e adolescentes que se encontram hospitalizados.

 Mediante aos dados apresentados, levantou-se os seguintes questionamentos: 
Qual o papel do pedagogo dentro das instituições hospitalares? Qual a sua importân-
cia? Como este tema vem sendo tratado nos cursos de formação para educadores?

Foi possível concluir que o educador tem a função/papel de educar os alunos 
que se encontram hospitalizados, garantindo o desenvolvimento social, cogniti-
vo, afetivo e emocional. O educador deve planejar suas aulas de acordo com a 
necessidade de cada um dos alunos, ‘quebrando’ a dureza do ambiente hospitalar.

Foi possível concluir também que a presença de um educa-
dor é importantíssima dentro das instituições hospitalares, uma 
vez que ele representa a esperança de uma vida normal, mes-
mo dentro das condições enfrentadas por cada um dos hospitalizados.

Esse artigo não encerra o tema apresentado, sugerindo que mais 
pesquisas sejam realizadas, essencialmente as pesquisas de cam-
po, com a finalidade de confirmas as afirmações apontadas pela teoria.
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LETRAMENTO NAS PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A Educação infantil é reconhecida nas diretrizes educaionas mostrando a im-
portância do reconhecimento para o desenvolviemnto integral da criança e os fundamentos 
que vigoram o educar infantil. A cultura de infancia teve diversos processos históricos e hoje 
na atualdaide existem focos para aprendizagem infantil. A linguagem é fundamental na vida 
do homem, sendo necessário para comunicação e informação, no qual a leitura e a escrita 
fazem partes das práticas sociais. O letramento traz situações diversificadas e pode acontecer 
através de situações variadas. Se o homem é  mediado por múltiplas linguagens que produz 
conhecimentos sobre a sociedade, é possível levar práticas desde a infância.

Palavras-chave: Alfabetização, Educação Infantil. Letramento.
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil apesar da cultura focada mais na brincadeira, a criança 
desde quando conquistou o reconhecimento na educação para desenvolvi-
mento e aprendizagem, tendo a escola como complemento, surgiram questões 
do que a criança poderia aprender, o que poderia ser essencial e o que pode-
ria ser complementado. O letramento na Educação Infantil pode ser uma for-
ma de aproximar a criança da linguagem e das práticas sociais. “A educação de 
crianças pequenas no Brasil tem se constituído em paralelo à conquista de di-
reitos da infância na sociedade”. (QUEIROZ; VILHENA; PINEDA, 2016, p. 5).

A justificativa do trabalho tem a performance diante das práticas e 
abordagens quanto a educação e o letramento, onde ele deve ser inicia-
do, como essa prática pode facilitar. Na atualidade, ainda educadores es-
tão focados em métodos antigos e muitos ainda tratam a Educação In-
fantil um roteiro de cuidar e brincar sem fundamentos de aprendizagem.

O objetivo geral do trabalho é abordar formas do letramento como ferra-
menta de desenvolvimento para Educação Infantil e tem como objetivos es-
pecíficos avaliar o desenvolvimento da criança na Educação Infantil, verifi-
car a linguagem na formação cidadã e os benefícios do letramento na infância.

Deste modo, como é possível trabalhar a lingua-
gem com a criança de modo que ela use nas práticas sociais?

O percurso do trabalho dá início com algumas temáticas do desen-
volvimento infantil e no segundo capítulo apresenta formas de como 
a linguagem é importante na condição humana de desenvolvimen-
to e finaliza com argumentos do letramento na Educação Infantil.
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O DESENVOLVIMENTO DA  
LINGUAGEM DA CRIANÇA NA  
EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo Queiroz, Vilhena e Pineda 
(2016) o reconhecimento da promul-
gação da Lei de Diretrizes e Bases nº 
9.394/96 apontou como finalidade 
do Ensino de Educação Infantil o 
desenvolvimento integral da criança, 
desde os seus aspectos sociais, cul-
turais, físicos, intelectuais e psicológi-
cos, completando a ação da família e 
comunidade, no qual foi a partir da 
década de 1990 que as pesquisas na 
área da educação de crianças meno-
res de 7 anos ganhou espaço e con-
tribuiu para os avanços da educação 
infantil, sobretudo após o reconhec-
imento desta etapa de ensino como 
parte da educação básica brasileira.

De acordo com Oliveira [et al] 
(2012) a concepção de infância são 
construções históricas, em cada 
época predominam certas ideias de 
criança, de como ela se desenvolve 
e quais comportamentos e conhe-
cimentos ela deve apresentar, sen-
do preciso repensar como circulam 
na sociedade concepções sobre o 
desenvolvimento da criança, o papel 
da família, comunidade, instituição 
educacional e os órgãos governa-
mentais que orientam ações diversas.  

 

Junto a seus pares, e essencial-
mente por meio das brincadeiras de 
faz de conta, as crianças produzem 
e partilham uma cultura da infân-
cia, constituída por ideias, valores, 
códigos próprios, formas específi-
cas de compreensão da realidade, 
que lhes permitem não apenas re-
produzir o mundo adulto, mas (re)
significa-las e reinventá-lo, num 
processo de reprodução interpreta-
tiva. (SALES; FARIA, 2012, p. 121).

Desta Forma, as crianças através 
de uma cultura da infância, desen-
volve comportamentos e conheci-
mentos próprios que usam para com-
preender a realidade e entender o 
mundo adulto. Queiroz, Vilhena e Pi-
neda (2016) coloca que antigamente, 
acreditava-se que qualquer pessoa 
pudesse cuidar de crianças pequenas, 
mas, a partir da LDB, passou a ser 
exigido por lei que este profission-
al apresentasse formação específica 
para atuar em creches e pré-escolas. 
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Assim, completando a ação da 
família e da comunidade, a instituição 
de Educação Infantil assume o papel 
educador para o desenvolvimento e 
aprendizagem da criança. “Devemos 
considerar o papel da escola como 
uma instituição que traz em seu bojo 
a função social de formar o sujeito em 
diferentes dimensões, dentre elas, a 
dimensão subjetiva, isto é, seu desen-
volvimento enquanto sujeito históri-
co, social e cultural.” (QUEIROZ; 
VILHENA; PINEDA, 2016, p. 22).

As autoras colocam que o desen-
volvimento é como sujeito, agir na 
sociedade, sendo importante en-
tão, para trabalhar com crianças, 
ser considerado alguns princípios 
elementares, como os processos 
de desenvolvimento da aprendiza-
gem infantil, no qual é fundamen-
tal entender que cada criança tem 
um caminho próprio de desenvolvi-
mento e que o conhecimento resul-
ta da prática social. Ou seja, cada 
criança é única, com pensamen-
tos próprios e diferentes vivências.

Cartaxo (2013) relata de como é 
importante a necessidade de com-
preender de como a Educação Infan-
til é constituída na atualidade com-
parado a outros tempos no que diz a 
respeito às políticas destinadas à sua 
organização e efetivação do projeto 
político-pedagógico em compreensão 
ao desenvolvimento da criança e or-
ganização do trabalho pedagógico.

A LINGUAGEM NA FORMAÇÃO  
CIDADÃ

De acordo com Sales e Faria (2012) 
a linguagem é considerada uma ca-
pacidade humana de compartilhar 
significados, de expressar e produ-
zir sentidos ao qual constitui a con-
sciência e forma os sujeitos sociais 
e históricos, possibilitando de elab-
orar e partilhar a vida uns com os 
outros, se apropriando da cultura, 
produzindo-a e transformando-a, 
sendo a linguagem estruturada de 
várias formas, como a linguagem ver-
bal (oral e escrita), gestual, plástica, 
brincar, linguagem musical, etc. E no 
decorrer do processo da construção 
da cultura, segundo as autoras, os 
homens são mediados por múltip-
las linguagens que produz conhec-
imentos sobre a sociedade. “As cri-
anças de certa forma, reconstroem 
o caminho percorrido pela humani-
dade.” (SALES; FARIA, 2012, p. 108).

Sales e Faria (2012) coloca que 
dependendo da forma como o adul-
to atua nesse seu processo de rein-
venção do mundo, as crianças podem 
apenas se apropriar mecanicamente 
das conquistas culturais da humani-
dade, considerando como tudo estan-
do pronto ou elas podem ser auto-
ras, redescobrindo e transformando 
o mundo, á sua maneira e de acordo 
com as possibilidades que é guiado 
para seu desenvolvimento, acom-
panhadas pelo desejo de aprender.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

803

Desta maneira, a criança para o 
desenvolvimento da linguagem, de-
pende de como os adultos vão agir 
na sua educação, se vão criar possi-
blidades ou apenas acostumar a cri-
ança a conviver como as coisas estão.

De acordo com o Referencial Cur-
ricular Nacional para a Educação In-
fantil (1998), trabalhar a linguagem 
com crianças pequenas se constitui 
em um eixo básico para esse nível de 
escolaridade, uma vez que é fator pri-
mordial para a formação do sujeito e 
para a interação com o próximo. Além 
disso, a linguagem orienta as ações 
da criança, ajuda a construir conheci-
mentos e promove o desenvolvimen-
to do pensamento. (QUEIROZ; VIL-
HENA; PINEDA, 2016, pp. 105 e 106).

As autoras questionam que não 
basta que as crianças aprendam ape-
nas as palavras, mas entendam os 
significados culturais para que elas 
possam ter possibilidades de en-
tender a maneira como as pessoas 
agem ao redor, pertencendo ao meio 
sociocultural, para entender, interp-
retar e representar a realidade social.

Para aprender a ler e a escrever, 
a criança precisa construir um con-
hecimento de natureza conceitu-
al: precisa compreender não só o 
que a escrita representa, mas tam-
bém de que forma ela representa 
graficamente a linguagem. Isso sig-
nifica que a alfabetização não é o 

desenvolvimento de capacidades 
relacionadas à percepção, mem-
orização e treino de um conjunto 
de habilidades sensório-motoras. 

É, antes, um processo no qual as 
crianças precisam resolver prob-
lemas de natureza lógica até che-
garem a compreender de que 
forma a escrita alfabética em por-
tuguês representa a linguagem, e 
assim poderem escrever e ler por 
si mesmas. (BRASIL, 1998, p. 122).

Desta maneira, as considerações 
para a leitura e a escrita devem estar 
vinculadas ao uso social, onde a cri-
ança não aprende para o desenvolvi-
mento de percepção e memorização, 
mas usar a linguagem com autonomia 
e compreensão do uso de forma con-
strutiva. A aprendizagem da língua 
escrita aparece como “um processo 
de construção de conhecimento pe-
las crianças por meio de práticas que 
têm como ponto de partida e de che-
gada o uso da linguagem e a partic-
ipação nas diversas práticas sociais 
de escrita. (BRASIL, 1998, p. 122).
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LETRAMENTO NA INFÂNCIA

Brandão e Rosa (2011) coloca que 
é consenso nas sociedades contem-
porâneas a leitura e a escrita fazem 
parte de um patrimônio cultural que 
deve ser disponibilizado a todos e a 
cultura letrada faz parte do cotidia-
no, mesmo que apresente variações 
linguísticas e segmentos diferen-
ciados específicos de cada popu-
lação, devem ser incluídos a leitura 
e a escrita para crianças na infância.

Desta forma, as autoras defendem 
que na Educação Infantil é importante 
garantir que crianças vivenciem situ-
ações diversificadas em contato com 
a escrita, porém, não deixe perder o 
foco central do cotidiano infantil que 
é a brincadeira, e através da brinca-
deira a criança pode participar e con-
hecer o mundo adulto e ingressam 
na cultura da escrita, mas que esta 
não seja um fardo para as crianças.

De igual modo, as crianças podem 
aprender a interagir por meio da 
escrita e podem participar de situ-
ações variadas em que os adultos 
ou crianças mais experientes possi-
bilitem o contato com os textos que 
circulam socialmente. (BRANDÃO; 
ROSA; 2011, pp. 21 e 22).

Assim, ao promover atividade de 
linguagem oral e escrita, a esco-
la de educação infantil permite que 
as crianças ampliem sua capacidade 
de comunicação e expressão e de 
acesso ao mundo das letras, uma vez 
que essa ampliação está relacionada 
às quatro principais competências 
linguísticas básicas, a saber: falar, 
escrever, ler e escutar. (QUEIROZ; 
VILHENA; PINEDA, 2016, p. 106).

Brasil (1998) coloca que as pesqui-
sas na área da linguagem tendem a 
reconhecer que o processo de letra-
mento está associado tanto à con-
strução do discurso oral como do 
discurso escrito e seu uso nos mei-
os urbanos por parte das crianças, 
desde pequenas, estão em contato 
com a linguagem escrita por meio de 
seus diferentes portadores de tex-
to, como livros, jornais, embalagens, 
cartazes, placas de ônibus etc., ini-
ciando-se no conhecimento desses 
materiais gráficos antes mesmo de 
ingressarem na instituição educativa. 

Desta forma, a criança já adquire o 
contato com a escrita desde a infân-
cia mesmo não frequentando uma 
instituição de educação. As crianças 
pelas atividades na família, carre-
gam conhecimentos de sua vivência.
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Elas começam a aprender a partir 
de informações provenientes de di-
versos tipos de intercâmbios sociais e 
a partir das próprias ações, por exem-
plo, quando presenciam diferentes 
atos de leitura e escrita por parte de 
seus familiares, como ler jornais, faz-
er uma lista de compras, anotar um 
recado telefônico, seguir uma receita 
culinária, buscar informações em um 
catálogo, escrever uma carta para 
um parente distante, ler um livro de 
histórias etc. (BRASIL, 1998, p. 122).

O letramento, de certa forma, 
está vinculado nas atividades soci-
ais desde a infância e o aprendizado 
depende do ambiente letrado que a 
criança frequenta e as ferramentas 
de letramento que ela se habitua no 
dia-a-dia. Desta maneira, a partic-
ipação das crianças em atividades 
de letramento deve ser configura-
da a um ambiente alfabetizador, 
que, segundo Brasil (1998), é im-
portante quando as crianças de co-
munidades pouco letradas, em que 

têm pouca oportunidade de pres-
enciar atos de leitura e escrita jun-
to com parceiros mais experientes.

Isso, de certa forma, conforme 
Brasil (1998) as hipóteses elabora-
das pelas crianças em seu processo 
de construção de conhecimento não 
são idênticas em uma mesma faixa 
etária, porque dependem do grau de 
letramento de seu ambiente social, 
ou seja, da importância que tem a 
escrita no meio em que vivem e das 
práticas sociais de leitura e escrita 
que podem presenciar e participar.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A educação Infantil tem como base educacional o desenvolvimento e apren-
dizagem focados na criança e seu comportamento na sociedade que apesar das 
responsabilidades da família, sociedade e governamental, o intuito é que a cri-
ança crie autonomia e pelo seu desenvolvimento seja um transformador social.

Mas, a criança depende da mediação dos adultos para ter acesso nas formas de se 
comunicar com a sociedade que está inserido, onde o educador, através de práticas 
educativas, pode beneficiar a criança com atividades que não perca o foco de infância, 
mas ao mesmo tempo, faça a mediação da criança com a linguagem e a sociedade.

O letramento, portanto, é primordial ser trabalhado desde a Educação In-
fantil, pois através dele a criança se habitua com a leitura e a escrita, possibil-
itando-a de interagir com práticas sociais desde a infância, não como critério 
de conhecimento, mas como ferramentas construtivas na evolução do saber.
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TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E O ATO DE SER FELIZ

RESUMO: A escrita deste artigo traz considerações acerca do objetivo de vida do ser humano 
que sabemos que é vivenciar a felicidade. Esse parece ser um desejo comum a todos os seres 
humanos em todas as épocas da história, sendo que cada um escolhe o meio de vida a partir das 
escolhas que faz ao longo de sua existência, para o embasamento deste artigo e alcance dos ob-
jetivos propostos nos utilizamos do Método de Pesquisa Bibliográfico Qualitativo, fundamen-
tado no estudo de diversos autores que trabalham sobre a temática proposta. Espera-se que 
um trabalho de análise deste tipo possa não apenas esclarecer sobre o tema em questão, mas 
provocar novos questionamentos a fim de que se ampliem as pesquisas e interesse dos leitores e 
sujeitos implicados com essa inquietude, que é a busca pela arte de ser feliz na pós-modernidade.

Palavras-chave: Arte; Modernidade; Viver.
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INTRODUÇÃO

O mundo pós-moderno é identificado em muitos aspectos por um cres-
cente desapego nas relações interpessoais, individualismo exagerado, cul-
tura do hedonismo e do consumismo e um desinteresse pelos fenômenos 
sociais, o que demarcam as subjetividades em uma realidade do consumo. 
Estas subjetividades, reeducadas pela velocidade das mudanças e a so-
brecarga de informações do mundo pós-moderno, apresentam uma insta-
bilidade dos desejos e uma insegurança que influem em uma busca, em um 
consumo constante, como forma de sustentação que lhe oferte felicidade.

O prazer é, sem dúvida, a essência básica da felicidade advin-
da da realização de desejos e da alegria experimentada. Contudo, 
nem sempre quando um sujeito experimenta prazer, através de al-
gum objeto que investiu, sente um bem-estar, podendo esse suces-
so ser algo penoso, porém mantido para que assim esse sujeito pos-
sa estar inscrito socialmente e consumindo o que os demais consomem.

É possível considerar que desde os primórdios da história da humanidade 
o tema de maior importância subjacente às diversas atitudes do ser humano 
é a busca da felicidade. Essa busca move a humanidade a estudar, trabalhar, 
crer e realizar coisas, formar vínculos afetivos e depois continuar a agir quando 
surge uma nova necessidade. É a necessidade que leva o homem a modificar 
a natureza, formando os objetos, ou seja, o produto de sua força de trabalho.
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TRANSFORMAÇÕES SOCIAIS E O 
ATO DE SER FELIZ

 
Com base na leitura realizada, deno-

mina-se mundo, neste trabalho, como 
sendo o produto da inter-relação 
de pessoas e coisas e o meio ambi-
ente, em constante movimento de 
produção e criação, de construção 
e desconstrução, uma realidade que 
se faz fluída exatamente pelo seu 
caráter de constante mudança (RI-
BEIRO, 2001, p. 39). Ainda que estas 
mudanças sejam uma característica 
própria do mundo, alguns elementos 
constantes se evidenciam, caracter-
izando assim épocas que recebem 
um nome para situarmos o contexto 
sócio histórico ao qual nos referimos.

O termo modernidade cunhado 
para denominar um período de tran-
sição da idade média para um novo 
mundo, tem sua origem na palavra 
“modernus”, derivado de “modo”, 
ou seja, a maneira ou o modelo de 
algo, seguindo a formatação da pa-
lavra latina “Hodiernus”, derivada 
de “hodie”, ou seja, “hoje”. Utiliza-
da então para designar a diferença 
entre esse novo mundo e o anti-
go, o “modo de hoje”, ou moderni-
dade, passa a ser de um projeto 
para uma realidade cada vez mais 
intensa, dinâmica e acelerada (KU-
MAR apud TAVARES, 2004, p. 126).

Ao período que se segue em 
decorrência ao moderno, chama-se 
costumeiramente de pós-moderno, 
e sugere-se pelo nome um período 
posterior à modernidade, sem que 
o mesmo caracterize-se por uma 
ruptura com o período ao qual é an-
tecedido. Havendo, portanto, um 
processo decorrente do anterior, 
evidenciado especialmente na se-
gunda metade do século XX, onde 
profundas transformações tecno-
científicas e sociais implicaram em 
mudanças paradigmáticas nas insti-
tuições que regiam a sociedade – o 
estado, a igreja, a família, a escola – a 
pós-modernidade pode ser consid-
erada aqui como o produto do pro-
jeto moderno de globalização, que

 

Inclui processos que hibridizam – 
colocando culturas, formas de ser, 
estilos de vida, um de frente com o 
outro – e processos que homogeneí-
zam – negando o local em favor de 
um global destituído de ambigu-
idade, num processo de padroni-
zação radical (MOCELIM, 2008, p. 2).
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As instituições sociais - o estado, 
a igreja, a família, a escola – estru-
turadas de forma hierárquica e ver-
tical, ou seja, tendo em uma figu-
ra de autoridade central o modelo 
de direção e de regência, ao perder 
sua solidez, perdem o ponto que de-
marca a orientação pela qual a cul-
tura e a sociedade seguirão, assim 
o espaço que disso é decorrente 
é preenchido de forma aleatória.

Como produto da globalização, 
este espaço faz surgir uma diversi-
dade de representantes de poder e 
de referência e incide em uma difi-
culdade em se estabelecer uma fig-
ura de autoridade, uma figura rep-
resentativa de uma lei que se faça 
concreta, estável, como represen-
tante da função paterna. O efeito 
nas identidades pós-modernas é 
uma “máscara” que se troca a cada 
novo referencial demandado. Como 
não há lei que não seja a de fluxo, 
não há um ícone concreto ao qual 
se identificar, pois os mesmos tam-
bém estão em fluxo: é na demanda 
e na sua prontificação para a troca é 
que se estabelecem as “identidades 
líquidas” (MOCELIM, 2008, p. 2).

Essa nova orientação, ainda que 
com tal caráter de aleatoriedade 
implícito, não deixa de ser um con-
senso social, fruto da almejada liber-
dade buscada nas revoluções sociais 
a partir da década de sessenta, que 
paradoxalmente produziram um sen-
timento de potência e de impotência 
no indivíduo. A individualização que 
se segue a essa liberdade, marca sen-
timento de insegurança, compensa-
dos de diversas formas, sendo que 
as mais evidentes são a provisorie-
dade com que são vivenciadas as ex-
periências, e o desapego (BAUMAN 
apud TFOUNI, SILVA, 2008, p. 176).

Entende-se este desapego, citado 
como uma das características deste 
período pós-moderno, não somente 
como o descompromisso com um ob-
jeto de desejo, mas como uma forma 
de se evitar a dor que o apego a um 
objeto pode causar ao se perdê-lo.

Essa descartabilidade como uma 
característica do desapego, traz um 
mal-estar que se diversifica, servindo 
ao temor de ser excluído desapego 
(BAUMAN apud TFOUNI, SILVA, 
2008, p. 175). Paralelo a este sen-
timento, as relações interpessoais 
passam por esta característica já que 
quanto menos um sujeito se permite 
se afetar, menos apego ele sente pelo 
outro e sua necessidade por ele se 
reduz ao tipo de serventia oferecida. 
São tipos de relações orientadas pela 
mesma lógica de sustentação do mer-
cado, ou seja, relações interpessoais 
mercantis e descartáveis são, portan-
to, relações de consumo interpessoal.

Se o outro passa a ser como os de-
mais objetos, algo que o serve e nada 
mais, as pessoas passam a se consum-
ir umas às outras, as relações de amor 
se distanciaram de um ideal romântico 
para um fluxo sexual sem compromis-
sos, numa tentativa de garantir o máxi-
mo de sucesso e o mínimo de fracasso. 
Não abrir mão do que possibilite essa 
via de satisfação e impedir que algo lhe 
sirva de obstáculo é a ética da qual se 
orienta o sujeito pós-moderno, em con-
cordância com o princípio de prazer. 
O desprazer é relacionado à tensão 
devido ao acúmulo de energia (Q) e o 
prazer consiste na descarga desse ex-
cesso (GARCIA-ROZA, 2009, p. 51).
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O mais difícil então neste contexto 
seria alguém se pensar infeliz obten-
do prazer de diversas formas. Pela 
lógica aí estabelecida, o coerente é 
se pensar feliz, pois se tem prazer no 
viver e a busca é sempre a mesma: 
Felicidade. Os caminhos é que são 
diversos. E frente a essa diversidade 
é que a felicidade às vezes se perde 
por causa de fantasias como a de que 
tudo se pode – “É proibido proibir”, de 
que não há limites – “tudo é melhor 
quando se faz o que se quer e sem 
limitações” [95] onde nada poderia 
ser recusado desde que fosse prazer.

Como uma ideia que perpassa su-
jeito e sociedade, a ilimitação do 
prazer veio a se evidenciar a par-
tir do fluxo ininterrupto de ofertas, 
que tanto vem através de objetos 
materiais – estéticos, eletroeletrôni-
cos, automobilísticos entre vários 
outros – como através de papéis 
sociais atribuídos pelos grupos em 
que o indivíduo busca fazer parte.

Neste sentido, as possibilidades de 
se obter prazer são de tamanha diver-
sidade que o indivíduo, muitas vezes, 
vê-se angustiado diante das escolhas, 
podendo assim que decidir por uma 
delas se sentir arrependido e bus-
car a próxima alternativa de prazer.

Desta forma a cada nova tenta-
tiva de se obter prazer um novo 
objeto é buscado, o que de cer-
ta forma aumenta ainda mais as 
ofertas de promotores de praz-
er, ou seja, aumenta o consumo.

Considerando-se que a oferta e 
a demanda se inter-relacionam e 
são interdependentes, pode-se se-
guir pela mesma linha de raciocí-
nio ao estudar o atual contexto de 
uma sociedade de consumo, ou seja, 
só há esse exarcebado consumo 
porque há um excesso de deman-
da, e esta última se mantém devido 
a vários fatores, como por exemp-
lo, a descartabilidade e o desapego.

Analisando a inter-relação das 
pessoas e os objetos em constante 
movimento de produção e criação, é 
possível visualizar que, na pós-mod-
ernidade, a felicidade como um ob-
jeto de desejo humano, é transfor-
mada em um bem material que pode 
ser alcançado pela realização de 
determinados papéis sociais e pelo 
consumo de determinados objetos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A felicidade como o fim último dos atos humanos, partindo da ideia de com-
pletude e de onipotência, ou seja, de uma felicidade perfeita e pautada no praz-
er, pode ser efetivamente estabelecida como base de uma cultura hedonista e 
consumista, onde o individualismo exagerado e o desapego nas relações inter-
pessoais influem em um desinteresse pelos fenômenos sociais, sendo portanto, 
difícil neste contexto alguém se pensar infeliz obtendo prazer de diversas formas.

Podendo ser interpretada como um consenso social, essa felicidade mascara-
da, ou seja, alcançada por uma representação social, é uma das consequências 
do mundo pós-moderno, onde a demanda, proposta como base de sustentação 
social, inclui, através de um objeto material a suplência de um desejo, em um 
movimento cíclico de oferta e procura de objetos investidos de valor subjetivo.

Neste sentido a felicidade correlacionada com o prazer obtido no consumo 
e na representação social, é algo valorizado e difundido no mundo pós-mod-
erno por meio de formas evidentes que se exemplificam pelo consumo de ob-
jetos materiais, como também por formas mais sutis que perpassam os dis-
cursos de como um sujeito deve comportar-se, vestir-se e agir para ser feliz.
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A DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA COMO IMPORTANTE 
AVALIADOR DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM

Resumo: O presente artigo discorre sobre a documentação pedagógica com registro es-
sencial para o processo avaliativo dos educandos. Para isso, inicia refletindo sobre o que 
vem a ser a documentação pedagógica e qual seu papel na descrição do processo de en-
sino-aprendizagem dos educandos. Em continuidade, pontua a necessidade do registro no 
cotidiano educacional enquanto subsídio para a construção da documentação pedagógica. 
Em sequência, evidencia o papel do educando como o observador e construtor da documen-
tação pedagógica e da análise avaliativa dos progressos dos educandos. Conclui, mostrando a 
importância de se ter propriedade de conhecimento sobre a documentação pedagógica para 
utilizá-la dentro das suas funções e obter resultados positivos. Traz por objetivo fornecer 
subsídios para a reflexão crítica sobre a documentação pedagógica gerando maiores conhe-
cimentos do educador sobre a temática. Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chaves: Documentação Pedagógica; Educação; Educador.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo disserta a respeito da Documentação Pedagógi-
ca enquanto prática constante do cotidiano educacional que oferta sub-
sídios para analisar o percurso do processo de ensino-aprendizagem 
e construção do conhecimento individual e coletivo dos educandos.

A Documentação Pedagógica é um tema que vem conquistando espaço 
no contexto educacional e tem iniciado suas reflexões na Educação Infan-
til. A base dessa documentação se estrutura nos pressupostos concepti-
vos do individuo enquanto protagonista do processo de ensino-aprendiza-
gem. Diante disso, a valia dessa documentação se dá pela verificação das 
ações deste individuo perante os estímulos do meio em que este articu-
la o seu conhecimento prévio com as atitudes possíveis gerando apren-
dizagens. Esta documentação é a consolidação por meio do registro de-
sta dinâmica de construção de conhecimentos novos e significativos.

O intuito de trazer esta pesquisa se encontra no levantamento da im-
portância da Documentação Pedagógica na construção de um históri-
co de aprendizagens evidenciando o papel do indivíduo aprendente 
no processo de ensino-aprendizagem, garantindo a escuta de suas ne-
cessidades, anseio e interesses e a ótica individual de seus progres-
sos, trazendo toda a potencialidade, capacidade e habilidade destes.

Assim, traz por objetivo fornecer subsídios para a reflexão crítica sobre a 
Documentação Pedagógica gerando maiores conhecimentos do educador 
sobre a temática, fundamentais para a constituição de registros que evi-
denciem o educando como autor das suas aprendizagens e conhecimento.

Para compor o teor do desenvolvimento deste artigo, foi utiliza-
da uma pesquisa metodológica de revisão de literatura com análise 
crítica-reflexiva de artigos científicos que dissertam parcial ou inte-
gralmente sobre a temática, trazendo uma abordagem qualitativa.
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CONCEPÇÕES SOBRE  
DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

A definição, segundo Marques 
(2015), utilizada para documen-
tação pedagógica provem das expe-
rienciações italianas com enfoque 
a Educação Infantil, emergentes da 
percepção de Reggio Emília em asso-
ciação as visões do pedagogo Lóris 
Malaguzzi. Sua conceituação en-
caminha-se pela forma sistêmica de 
discrição de percursos de aprendiza-
gens, ocasionados pelas experiências 
da criança e as maneiras com que 
esta interage com o meio em que 
se encontra inserida. Para sua efe-
tivação é necessária uma observação 
atenta sobre o contexto de Educação 
Infantil, acompanhados de registros 
variados que consolidem este per-
curso de aprendizagem individual.

Em complemento, Marques (2015) 
pontua que tal documentação deve 
dar vida ao pensamento da criança 
de uma forma que quem entra em 
contato com os registro consiga vi-
sualizar a aquisição das aprendiza-
gens, refletindo sobre uma forma de 
trazer a história da criança na escola 
e seu desenvolvimento com vistas a 
sua importância de protagonista do 
processo de ensino-aprendizagem.

De acordo com Corrêa (2016), a 
documentação pedagógica é o que 
favorece a visualização da atuação 
dos educadores infantis no proces-
so de ensino-aprendizagem, uma vez 
que a preparação do contexto é de 
sua responsabilidade e ao registrar 
as formas de interações da criança 
com os estímulos que o educador 
oferece, o planejamento pedagógi-
ca e a metodologia em ação aprece 
de maneira clara. Com esta visão é 
possível observar como o educador 
articula o seu planejamento e esta-
belece as estratégias metodológi-
cas provindas da escuta das neces-
sidades, desejos e anseios infantis.

Pra isso, Corrêa (2016) acrescen-
ta que existe a necessidade do ed-
ucador da infância se dar conta da 
importância de observar, registrar, 
refletir sobre as ações e utilizar do 
diálogo para compreender a forma 
de pensamento da criança, pois as 
experienciações que a criança vi-
vencia dentro e fora do ambiente 
educacional dão margem para a con-
strução de novos conhecimentos.

Neste contexto, Mendonça (2013) 
pontua que:

A documentação é mais que um 
compilamento de textos, tarefas, in-
struções, fotos, filmes e tudo mais 
que se quiser acrescentar. A junção 
dos elementos componentes é um 
momento – importante, é verdade 
– mas, apenas um momento. Out-
ros são essenciais para que a doc-
umentação cumpra seu destino: 
aclarar a assertividade do trabalho 
docente e evidenciar a qualidade 
da aprendizagem e do desenvolvi-
mento alcançados pela criança. 
(MENDONÇA, 2013, p. 23805)
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Nesta vertente, Raizer (2011) en-
fatiza que a documentação ped-
agógica não pode ser visualiza-
da como uma simples coleta de 
dados ou um relatório que deve ser 
mostrado para os pais com um ol-
har de cumprimento a burocracia 
determinada pelo sistema escolar. 

Ela deve ser vista como um relato do 
processo de ensi8no-aprendizagem 
infantil individual, no qual são levan-
tadas as formas de pensar das criança 
e como ela utiliza do seu raciocínio 
para adquirir novas aprendizagens 
que serão importantes para sua atu-
ação no meio tanto com os objetos 
que ele oferece quanto com outros 
indivíduos que dividem este mesmo 
espaço. Sendo assim, a documen-
tação pedagógica visa compreender 
a criança e oportunizar desafios que 
lhe favoreçam a constituição de con-
hecimentos uteis que permitam o seu 
desenvolvimento de maneira integral.

Conforme Mendonça (2013), a 
documentação pedagógica oferece 
inúmeras relevâncias na com-
preensão da criança e sua relação 
com o meio, possibilitando a práxis 
pedagógica do educador da infân-
cia, que utiliza desta documentação 
para ofertar estímulos que atendam 
às necessidades infantis, respeitan-
do suas características específicas, 
de forma, a oportunizar que ampliem 
seus aprendizados em busca da con-
strução de novos conhecimentos. 
A documentação pedagógica pos-
sibilita que o educador da infância 
tenha uma relação mais próxima 
com o pensamento de cada criança, 
o que permite personalizar as au-
las e maximizar suas aprendizagens.

Na ótica de Mello (2002) citado 
por Mendonça (2013), a documen-
tação pedagógica permite que vários 
elementos sejam alcançados como:

Para Mello (2002), a documentação 
favorece o alcance de diversificados 
objetivos: promover o trabalho re-
alizado pela instituição; conferir vis-
ibilidade ao projeto educativo; con-
figurar fonte informacional para os 
envolvidos no trabalho educativo e a 
outros, como: oferecer informações 
para apreciação do trabalho realiza-
do pelo professor, pelos alunos e por 
outros; constituir um corpus textu-
al e/ou imagético do realizado, ex-
perimentado e vivido, uma memória 
das mediações e elaborações. 
(MENDONÇA, 2013, p. 23803)

Mesmo que a documentação ped-
agógica tenha surgido de uma neces-
sidade da Educação Infantil, Marques 
(2015) coloca que está visão deve 
perpassar esta etapa da ensino e 
atingir outras etapas da educação, 
pois ela permite que os educandos 
sejam analisados em suas especifici-
dades individuais, o que favorece a 
oferta de atividades mais adequadas 
para o seu desenvolvimento integral
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O REGISTRO ENQUANTO  
FERRAMENTA DA  
DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

A documentação pedagógica, 
de acordo com Corrêa (2016), fa-
vorece a constituição de memórias 
que representam a autoria das cri-
anças em um cenário em que o pro-
cesso de ensino-aprendizagem, as 
verifica como protagonistas da con-
strução do seu conhecimento. Ao 
registrar todas as observações, das 
mais variadas formas, o educador 
põe em visibilidade o seu trabalho, 
pois os registros apontam para as 
mediações dos educadores da in-
fância no momento de desenvolvi-
mento de suas práticas pedagógicas.

Corrêa (2016) complementa que 
a oferta desta documentação para 
os pais, possibilita uma aproximação 
entre escola e família, assim como fa-
vorece a confiança e segurança dos 
pais no trabalho dos educadores. Essa 
documentação deve mostrar que as 
crianças foram escutadas, pois as bas-
es para o processo de ensino-apren-
dizagem se dão pelas necessidades, 
anseios e desejos das crianças.

O educador mostra o seu profis-
sionalismo com a preparação dos 
ambientes para o desenvolvimento 
das práticas pedagógicas e quan-
do correlaciona as aprendizagens 
a um contexto cotidiano, facili-
ta a significação da importância do 
que é aprendido. Tudo isso deve 
ser registrado com fins de consol-
idar a documentação pedagógica. 

Conforme Marques (2015):

Em síntese: o registro que o educa-
dor faz sobre o seu trabalho pode ser 
um instrumento da documentação, 
entendida como um processo mais 
amplo de sistematização e construção 
de memória sobre o trabalho ped-
agógico, sobre o processo de desen-
volvimento da criança, sobre a tra-
jetória de um grupo ou de uma escola. 

A documentação pode estar a 
serviço do educador (na reflexão so-
bre a prática, na avaliação do pro-
cesso de aprendizagem das crianças, 
no planejamento, contribuindo para 
seu processo de formação e desen-
volvimento profissional e melhoria 
da ação), das crianças (quando elab-
oram seu portfólio de aprendizagem, 
selecionando produções, imagens, 
textos que irão compor o documen-
to, construindo, junto com o educa-
dor, a memória de seu percurso de 
formação), e dos pais (como instru-
mento de acesso ao trabalho ped-
agógico desenvolvido pela esco-
la e à trajetória da criança naquele 
grupo). (MARQUES, 2015, p. 4)

Para que ocorra uma documen-
tação pedagógica efetiva e real, 
Marques (2015) aponta que não 
pode haver a institucionalização de 
práticas de registros com imposições 
de moldes a serem seguidos, uma vez 
que cada criança apresenta uma for-
ma de ver o mundo e de se ver neste 
mundo, o que não permite com-
parativos. Para um registro autênti-
co, é fundamental que o educador 
conceba suas crianças como seres 
humanos individuais e únicos, per-
sonalizando toda a documentação 
pedagógica que diz respeito a eles. 
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De acordo com Marques (2015), 
o ponto central de qualquer registro 
que fundamente a documentação 
pedagógica é historicidade, ou seja a 
história que a criança vai traçando no 
seu processo de ensino-aprendiza-
gem e que se resume no desenvolvi-
mento que vai apresentando nos 
vários momentos de envolvimento 
com as práticas pedagógicas que são 
ofertadas no ambiente educacional. 

Para isso deve se valorizar todas as 
ações das crianças e os percursos que 
seguem para chegar a determinadas 
aquisições de aprendizagens e conse-
quente construção do conhecimento. 
Pontos como fatores intervenientes 
que levam as crianças a buscarem no-
vos horizontes para a resolução das 
situações-problemas, também, de-
vem ser registrados como parte des-
ta história que está sendo constituí-
da. Mais uma vez é importante frisar, 
cada criança é específica e não deve 
ser atrelada a comparativos pré-mol-
dados de desenvolvimento humano.

Na ótica de Corrêa (2016), é es-
sencial que o educador dê signifi-
cado as aprendizagens adquiridas 
pelas crianças, para que encontrem 
valorização neste conhecimento que 
está sendo construído. O produ-
to final não possui tanta valia como 
o caminho que foi percorrido para 
chegar até ele. Outro ponto impor-
tante que é ressaltado pelo autor é 
que esta história é fruto das ações 
docentes e de um planejamento 
adequado as crianças com quem 
o educador possui contato, tudo 
isso baseado em intencionalidades.

Em complemento, Raizer (2011) 
enfatiza que:

Aprender a coletar dados, valorizar 
as produções das crianças, reorga-
nizar as ações pedagógicas subse-
quentes, tudo isso necessita de um 
suporte teórico alicerçando a toma-
da de decisão. Olhar para a sua re-
alidade com outros olhos, pensar e 
refletir sobre as atitudes de modo 
a contribuir tanto para o desen-
volvimento da criança, como para 
o trabalho e aperfeiçoamento do 
professor. (RAIZER, 2011, p. 1895)

Para Lorenzon et al (2014), os reg-
istros devem se basear em um pro-
cesso de escuta das crianças, no 
qual suas vozes dão o tom com que 
as atividades devem ser elaboradas 
para que sejam atendidos seus inter-
esses e necessidades. Esse processo 
de escuta se dá pela ação do educa-
dor de observar as crianças enquanto 
interagem com o meio e com outros 
indivíduos; analisar suas reações di-
ante dos estímulos que são ofertados 
e; perceber como se dão as respos-
tas das crianças em virtude das situ-
ações-problemas com que se depa-
ram. É importante compreender como 
as crianças se vem no mundo e o cur-
rículo tem um papel importante nes-
ta escuta, desde que sejam respeita-
das estas especificidades da infância.
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O portfólio como uma forma de reg-
istro aqui apresentado por Marques 
(2015), possibilita ver o percurso cri-
ado pela criança para a construção do 
seu conhecimento. As aprendizagens 
vão se formando e se transformando 
neste processo, e o portfólio permite 
visualizar isso. O desenvolvimen-
to da criança vai aparecendo como 
páginas de um livro que contam sua 
história. Mediante o portfólio tanto 
os educadores quanto os pais po-
dem ver como funciona o raciocínio, 
como se dá o levantamento de hipó-
teses e tomadas de decisões que se 
associam as características especifi-
cas e individuais de cada criança. 

Raizer (2011), também cita o port-
fólio como importante instrumen-
to de registro. O portfólio funciona 
como uma essencial ferramenta para 
a avaliação, no qual os momentos vi-
venciados e experienciados pelas cri-
anças são visualizados demonstran-
do como ocorreu este progresso. A 
evolução da criança se dá pelos per-
cursos que traça e os caminhos que 
decidem seguir, sem que haja com-
parações, partindo de uma ótica in-
vestigativa que se consolida pela su-
peração aos desafios que se depara.

Assim, Raizer (2011) coloca que:
Nesse sentido, os portfólios inte-

gram o processo de documentação 
pedagógica. Se constituindo como 
um espaço possível para o registro 
das ações das crianças. É importante 
ressaltar que este registro não cum-
pre a finalidade de apenas armazenar 
fatos, mas constitui-se imprescindível 
para a compreensão dos diferentes 
momentos e ações das crianças e 
do seu grupo no espaço da esco-
la infantil. (RAIZER, 2011, p. 1898)

Dessa forma, Raizer (2011) acres-
centa que o educador deve garantir 
melhores condições de desenvolvi-
mento integral das crianças, maxi-
mizando a aquisição de aprendiza-
gens e qualificando a construção do 
seu conhecimento. A qualificação 
do desenvolvimento infantil se dará 
pela oferta de estímulos motivacio-
nais que permitam a criança trilhar 
seu próprio caminho de resolução de 
situações-problemas. Neste contex-
to, verifica-se que é fundamental a 
formação do educador e a visão da 
valorização e importância da doc-
umentação pedagógica para que 
este progresso não seja perdido.

Sendo assim, a documentação 
pedagógica, mediante os registros 
consolidados, permite reflexões 
conjuntas sobre o processo de en-
sino-aprendizagem das crianças, 
devendo apresentar todos estes ol-
hares observativos sobre como a cri-
ança constrói o seu conhecimento.
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O EDUCADOR FRENTE A  
DOCUMENTAÇÃO PEDAGÓGICA

A documentação pedagógica, se-
gundo Lorenzon et al (2014), fa-
vorece uma reflexão crítica sobre o 
desenvolvimento infantil, trazendo 
subsídios para a reorganização de 
um currículo que tenha a criança 
como centro de todo e qualquer pro-
cesso de ensino-aprendizagem en-
quanto protagonistas da construção 
do seu próprio conhecimento. 

Nesta vertente, Men-
donça (2013) pontua que:

Observar, registrar e refletir são 
ações estruturantes, inter-relacio-
nados e inerentes ao processo de 
documentar. Parte-se do pressupos-
to de que, possivelmente, quando o 
professor observa e registra os pro-
cessos de ensino e aprendizagem 
e, a partir desse registro, reflete e 
discute suas escolhas e ações, suas 
percepções das propostas que faz 
às crianças à luz de uma teoria hu-
manizadora, tornará a sua prática 
mais reflexiva e significativa, poden-
do agir na formação de capacidades 
humanas em níveis mais elevados. 
(MENDONÇA, 2014, p. 23807)

Ainda na ótica da consolidação de 
um currículo que tenha a criança como 
autora de suas aprendizagens, Loren-
zon et al (2014) afirmam que a doc-
umentação pedagógica propicia uma 
reflexão coletiva que visa reestrutu-
rar este currículo. As discussões so-
bre os registros que são formados 
identificam os modos de pensar e 
agir das crianças e quais são necessi-
dades, interesses e anseios, os quais 
devem ser levados em considerações 

em qualquer planejamento realizado 
pelo educador. A intencionalidade, 
também, é requisito fundamental 
para compreender como estas cri-
anças chegam aos resultados finais e 
se alcançam os objetivos planejados.

Para Marques (2015), a avaliação, 
enquanto práxis reflexiva das práti-
cas pedagógicas favorece com-
preender quais os elementos que 
devem ser levados em consideração 
para os próximos planejamentos. 
As experiências observadas são a 
base para a constituição de práticas 
pedagógicas que respeitem as es-
pecificidades infantis. Dessa forma, 
formalizar uma documentação ped-
agógica não é narrar uma história 
como observador, mas sim fazer parte 
da história da criança como o estim-
ulador das suas aprendizagens que 
ocorrem com continuidade, neces-
sitando das avaliações para que sigam 
um progresso adequado e qualifica-
do para o desenvolvimento infantil.

Segundo Lorenzon et al (2014):

A documentação pedagógica é 
uma interpretação subjetiva que um 
determinado professor faz da reali-
dade, contudo, se outros profission-
ais discutirem e a interpretarem, é 
possível que novas leituras sejam 
feitas e se produzam outros conhe-
cimentos que possam ser utilizados 
no momento da (re)organização cur-
ricular da instituição. O trabalho co-
letivo no espaço escolar tende a po-
tencializar ainda mais a concepção 
de documentação pedagógica como 
estratégia de renovação curricu-
lar. (LORENZON et al, 2014, p. 43)
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Neste contexto, Raizer (2011), ev-
idencia que o planejamento do ed-
ucador, respaldado nas intenciona-
lidades almejadas exige uma ação 
docente consciente em que os ele-
mentos motivadores e estimuladores 
estejam em acordo com as carac-
terísticas das crianças para que se col-
ha frutos reais de aprendizagens que 
gerem a construção de um conheci-
mento significativo para as crianças.

Assim, Corrêa (2016) enfatiza que:
A necessidade de construir uma 

prática educativa que potencialize a 
criança se sobrepõe com essa con-
cepção presente no documento man-
datório brasileiro para a educação 
infantil. Porém, surge a pergunta: a 
prática que vem sendo realizada nas 
instituições atende a criança como 
sujeito de direitos? A documen-
tação pedagógica bem como toda 
a estrutura da abordagem italiana 
para educação infantil é sustentada 
por essas concepções, fazendo-se 
entender a importância da pesqui-
sa nessa área e as possibilidades de 
contribuição e reflexão para o con-
texto brasileiro. (CORRÊA, 2016, p. 3)

De acordo com Mendonça (2013), 
o educador deve visualizar este 
processo de ensino-aprendizagem 
como algo que vai além de imple-
mentar estratégias para o ensino. 
Os planos de ensino são fundamen-
tais, mas a ação docente perpassa 

o descrito nos papéis. O envolvi-
mento com as crianças é que dá a 
historicidade a documentação ped-
agógica mediante o questionamen-
to dos objetivos, a importância da 
intencionalidade e a consolidação 
da significação das aprendizagens 
infantis. Tudo isso deve aparecer 
nesta documentação pedagógica.

Dessa forma, Mendonça (2013) 
enfatiza que quando o educador 
documenta o progresso infantil, ele 
constrói um arquivo que vai dando 
indícios e subsídios para constituição 
da história do progresso individual 
de suas crianças. Estes registros po-
dem ser feitos de diversas formas e a 
diversificação permite um olhar mais 
atento, crítico, analítico e reflexivo 
do educador, construindo uma docu-
mentação pedagógica que realmente 
descreve as suas crianças e mostre 
suas habilidades e capacidade na 
construção de seu conhecimento, 
base para aprendizagens futuras.
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CONCLUSÃO

Ao analisar os elementos que compõe este artigo, ficou visível que a 
documentação pedagógica é um recurso que favorece a compreensão 
de como se dá o raciocino, interação com o meio, aprendizagens e aval-
iação deste processo mediante uma observação analítica sobre o edu-
cando no papel de protagonista do processo de ensino-aprendizagem.

Esta documentação que é construída pelos diversos registros dos mais vari-
ados momentos em que o educando está em progresso na construção do seu 
conhecimento, permite que o educando, assim como o educador, visualize 
de maneira consolidada como se dão as interações e os pontos mais frágeis 
para possíveis intervenções futuras nas próximas práticas pedagógicas.

A documentação pedagógica é muito mais que um monte de escritos, é uma 
história real que é construída a cada dia e que o ator principal são os educandos.

Dessa forma, cabe ao educador se apropriar dos conhecimentos que 
dissertam sobre a documentação pedagógica para compreende-la com 
mais profundida e constituir registros autênticos que tragam os educan-
dos como centro do processo de ensino-aprendizagem, respeitando seus 
interesse, necessidades e anseios, motores propulsores de motivações 
que garantem a construção de um conhecimento significativo e efetivo.
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A INDISCIPLINA EM SALA DE AULA COMO PROBLEMA DE 
APRENDIZAGEM E ENSINAGEM

RESUMO: O psicopedagogo institucional está dentro da escola para assessorar 
os professores frente os problemas de aprendizagem. Ao chegar às escolas a 
quantidade de alunos apontados com essas dificuldades é muito grande. Porém, 
ao observar a dinâmica das escolas e professores percebe muitas vezes que 
essas dificuldades estão por trás de casos de indisciplina que podem ser solu-
cionados com mudanças de atitudes dos docentes. O psicopedagogo tem um 
papel importante de contribuição para essa mudança.

PALAVRAS – CHAVE: Escola, indisciplina, assessoria psicopedagógica.
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INTRODUÇÃO

A crise educacional presente em nossa educação nos apresenta uma esco-
la pública em que o fracasso escolar é crescente. O número de crianças apon-
tadas com dificuldades e distúrbios de aprendizagem é muito grande dentro 
das escolas públicas. Sempre que o aluno não aprende aquilo que o professor 
tentou ensinar, não acompanha o caminho proposto pelo professor, ele é ro-
tulado. Os docentes sempre encontram no aluno uma “causa” para o seu fra-
casso. Segundo AQUINO (1998), “se o aluno aprende é porque o profes-
sor ensina, se ele não aprende é porque não quer ou porque apresenta algum 
tipo de distúrbio, de carência, de falta de pré-requisito”. Raros são os profes-
sores que se auto avaliam, que percebem como causa do fracasso de um alu-
no sua metodologia. É muito mais fácil ter alunos problemáticos e continu-
ar caminhando com aqueles que acompanham suas estratégias de ensino.

  Porém, em muitos casos, quando mudam de turma e de professor es-
sas dificuldades desaparecem. É possível perceber no dia-a-dia nas escolas 
que as turmas que apresentam maiores dificuldades em relação à aprendiza-
gem são as mesmas que são indisciplinadas, segundo relato das professoras. 

Tais constatações indicam que um bom clima disciplinar pautado pelo res-
peito à autoridade do professor e às regras de convivência e trabalho constitui 
uma condição fundamental para garantir  às crianças e jovens uma educação 
de qualidade, que lhes propicie o aprendizado dos conhecimentos (SILVA, 2010)

O ambiente oferecido para os alunos interfere no desenvolvimento da apren-
dizagem. Podemos pensar esse ambiente como espaço físico e as relações inter-
pessoais. O sentimento do aluno frente ao ambiente em que estuda é influente 
para sua aprendizagem. A maneira como muitas instituições estão estrutura-
das, a falta de regras e afetividade entre professor e aluno estão causando um 
grande aumento de alunos que se desestimulam e não conseguem aprender.

A maneira como a equipe escolar enxerga seus alunos é outro ponto fun-
damental para determinar o interesse e atitudes dos estudantes. O que acon-
tece em grande parte dos casos é que o aluno que apresenta alguma difi-
culdade escolar já é posto de lado, causando um sentimento de revolta no 
estudante que passará a agir com indisciplina. Isso se torna um círculo vicioso 
em que professores reforçam o quadro e pouco fazem para mudar a situação.

A postura de alguns professores contribui para os casos de indisciplina, au-
mentando a quantidade de alunos com dificuldades de aprendizagem. Trabalhar 
com a construção de regras e saber cobrá-las exige um trabalho árduo dos docentes, 
que deixam de lado essa etapa, pensando apenas nos conteúdos. Sem estabelecer 
a ordem, o professor apresenta uma postura autoritária, para tentar acalmar o caos, 
afastando as possibilidades de admiração diante dos alunos. Essa antipatia causa 
desinteresse nos educados em relação à interação com os objetos de aprendizagem.
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A INDISCIPLINA NAS ESCOLAS

A crise educacional presente em 
nossa educação nos apresenta uma 
escola pública em que o fracasso es-
colar é crescente. As causas apontadas 
para esse quadro são muitas, mas as 
soluções de fato são pouco discutidas e 
pensadas, aceitando-se essa realidade.

O indício mais evidente dessa crise 
é que boa parte da população de cri-
anças que ingressam nas escolas 
não consegue concluir satisfatoria-
mente sua jornada escolar de oito 
anos mínimos e obrigatórios; proces-
so este que se convencionou nomear 
como fracasso escolar. (AQUINO)

O fracasso escolar passa a existir na 
sociedade quando a escola é democra-
tizada e passa a ser obrigatória. Essa in-
stituição não deu conta do público que 
precisou atender e rapidamente preci-
sou se adaptar à uma sociedade global-
izada, em que a informação é atualiza-
da a cada segundo e a competitividade 
está presente nas relações capitalistas. 
Dentro dessa realidade, a escola é o 
grande palco dos sintomas apresenta-
dos pelas crianças, pois é nesse ambi-
ente que surgem seus grandes conflitos.

Primeiramente, é na escola que a 
criança vivencia as regras e precisa 
reprimir seus desejos para fazer par-
te de uma rotina escolar. Já com essa 
grande angústia, precisa responder as 
grandes expectativas dos pais, pro-
fessores e da sociedade que esperam 
a formação de cidadãos de sucesso. 
Essa expectativa não leva em conta 
a subjetividade de cada um. Assim, a 
criança não suporta a pressão, e com 
medo de fracassar cria sintomas para 
justificar seus motivos de não alcançar 
o que era esperado. Um desses sin-
tomas é a indisciplina. Essa situação 
acontece em todas as classes sociais. 

O fracasso escolar, então, é algo co-
mum na sociedade contemporânea, 
mas pouco se sabe sobre esse fenôme-
no e como agir diante dele. O que se 
sabe é que cada vez mais os alunos são 
apontados com dificuldades de apren-
dizagem sem que haja uma real reflex-
ão sobre o aumento desse quadro de 
fracasso. Não basta encher a agenda 
dos psicopedagogos sanando os sin-
tomas sem investigar esse fenôme-
no social que resulta no fracasso 
em massa. É preciso discutir sobre o 
assunto para se pensar em possíveis 
mudanças em todas as instituições.

 É comum nos depararmos com 
pesquisas feitas com os docentes para 
tentar entender o rumo tomado pela 
educação atual. Pesquisadores tentam 
entender por que nas últimas décadas a 
defasagem na aprendizagem se tornou 
algo tão visível. Poderíamos pensar que 
somente com as provas nacionais, es-
taduais e municipais tivemos acesso ao 
nível em que se encontram os alunos 
brasileiros, mas para quem está na área 
da educação acompanhando o dia a 
dia das escolas os motivos existem: o 
número excessivo de alunos em sala, 
a falta de recursos, o baixo salário que 
desmotiva os professores. Um dos mais 
apontados e que tem grande parcela de 
culpa é a indisciplina em sala de aula. 
É muito grande a quantidade de alunos 
apontados como problemáticos. Sem-
pre que o aluno não aprende aquilo que 
o professor tentou ensinar, não acom-
panha o caminho proposto pelo profes-
sor, ele é rotulado. Os docentes sempre 
encontram no aluno uma “causa” para 
o seu fracasso. Os professores refle-
tem seus próprios fracassos e desâni-
mos nos alunos e desta maneira todos 
são infelizes dentro da sala de aula.
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O aluno problema é tomado, em ger-
al, como aquele que padece de certos 
supostos “distúrbios psico/pedagógi-
cos”; distúrbios estes que podem ser 
de natureza cognitiva (os tais “distúr-
bios de aprendizagem”) ou de nature-
za comportamental, e nessa última 
categoria enquadra-se um grande con-
junto de ações que chamamos usual-
mente de “indisciplinadas”.  (AQUINO)

Essa ênfase na indisciplina que é 
gerada pelo discurso docente vem 
também para amenizar o sentimento 
de impotência que o próprio profes-
sor carrega diante da crise educacion-
al. A escola mostrada pela mídia gera 
um desprestígio em relação à profissão 
docente e uma frustração enorme que 
faz com que os professores busquem 
uma explicação que esteja fora de 
seus alcances. A indisciplina de fato 
existe, mas talvez seja mais valorizada 
por esse motivo. Para agravar os prob-
lemas, um jogo de empurrar a culpa 
para outra pessoa faz com que se es-
gotem possibilidades de solucionar o 
que não está indo bem com o aluno.

E comum ouvirmos de educadores 
que a família moderna tem depos-
itado muitos de seus papéis na es-
cola e deixado de cumprir com suas 
funções, acreditando que a escola 
poderá suprir todas as suas lacunas. 
Mas é importante perguntar até que 
ponto a escola também não aceitou 
essas funções e deixou de estabelecer 
limites claros de atuação. (SERRA)

 A escola culpa os pais e esses 
dizem que a educação oferecida é de 
baixa qualidade. Enfim, pouco é feito 
para diminuir os casos de indisciplina.

Primeiramente, não se pode gen-
eralizar, pois cada caso é único. O fa-
tor que gera a indisciplina pode estar 
fora da escola, gerado por problemas 

sociais e familiares. Sabemos que as 
famílias atuais apresentam um novo 
perfil. Muitas vezes as crianças sentem 
falta dos pais, pois por trabalharem ou 
até mesmo serem omissos, faltam com 
suas obrigações, deixam de dar carinho, 
não constroem valores. Infelizmente 
sabemos que muitos casos de crianças 
que sofrem com maus tratos em casa 
têm sido descobertos, quase sem-
pre pelas escolas. Isso reforça como é 
importante o professor investigar as 
atitudes das crianças. Tudo o que acon-
tece de marcante com o aluno fora da 
escola terá reflexos dentro da sala de 
aula. “Os resultados de diferentes es-
tudos e pesquisas mostram que, em-
bora a conduta disciplinar dos alunos 
seja fortemente influenciada por fa-
tores externos à escola, certas carac-
terísticas do trabalho educativo desen-
volvido pelos professores costumam 
funcionar como fatores inibidores ou 
favorecedores da indisciplina”. (SILVA)

Mas acontece que apesar da negação 
das escolas e professores, o ambiente 
escolar oferecido, as relações entre alu-
no e sujeitos da instituição e até mesmo 
a metodologia escolhida pelo professor 
podem causar ou reforçar os casos de 
indisciplina. Até mesmo a disposição das 
cadeiras, quando permanecem de uma 
maneira que impossibilite o diálogo e a 
troca entre alunos, acentua essa von-
tade de quebrar o silêncio. Quando o 
professor exige de seus alunos que per-
maneçam sem falar por quatro horas, o 
sentimento de revolta por parte dos es-
tudantes surgirá em algum momento. 
Como resultado dessa relação de sub-
missão do aluno diante do professor, 
temos as aulas monótonas, que con-
tribuem para a infelicidade de estar na 
escola e para os maus comportamentos.

Em relação ao espaço físico, assim 
como muitas pessoas se animam ao 
encontrar a casa limpa, cheirosa, orga-
nizada, o mesmo acontece com a es-
cola. Um ambiente escolar agradável 
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seria um grande passo para se pen-
sar na motivação do aluno em sala de 
aula, na satisfação de estudar. Como 
adultos sabemos que quando algo não 
é do nosso interesse, não nos atrai 
em nenhum aspecto, teremos dificul-
dade em aprender. O mesmo acontece 
com tantos alunos que não aprendem.

Os alunos não cuidam do ambiente 
escolar, pois não se enxergam como 
donos daquele espaço. Se os alunos 
não participam das escolhas para a 
construção e modificação dos espaços, 
se não se identificam com o ambiente, 
não se sentem acolhidos  não zelam 
por ele. São os tão comuns casos de 
depredação que acontecem tanto na 
escola pública como na particular.

Mais do que o espaço físico, a es-
cola envolve um ambiente de ensino/
aprendizagem, vivência de valores e 
relações entre as pessoas que nela con-
vivem. Porém, professores e alunos 
vivem em constante conflito. Por que-
ixarem-se das obrigações impostas 
pelo sistema escolar, os educandos se 
rebelam e, então, quando o profes-
sor tenta uma aproximação, são de-
sprezados. Os alunos precisam sentir 
no professor a esperança, a confiança, 
a credibilidade. Eles desejam o es-
tímulo a sua capacidade de aprender.

É incrível a influência de um simples 
gesto de um professor com o seu alu-
no. Aqueles que causam medo na tur-
ma acabam com o prazer de aprender, a 
felicidade em conhecer algo novo. Infe-
lizmente muitos professores acreditam 
que para conseguir a disciplina da turma 
precisam fazer com que tenham medo 
dele. Pode ser que a sua vista se apre-
sentará uma classe quieta, com “bons 
comportamentos”. Mas a apatia dos 
alunos por ele continuará contribuindo 
para a desmotivação e problemas na 
aprendizagem da turma. Se o professor 
oferece aos alunos algo que lhes interes-
se, não é preciso agir com autoritarismo.

Para CLAPARÉDE (1959), “por 
razões de ordem afetiva, um aluno 
toma aversão a certa matéria, para qual 
é verdadeiramente dotado.” O educa-
dor pode se tornar inesquecível neg-
ativa ou positivamente. Nesse último 
caso quando estimula seus alunos com 
palavras de incentivo, quando acred-
ita no potencial dos educandos e tra-
balha para que realmente aprendam.

Assim, o ambiente escolar é um es-
paço que pode favorecer a deseducação 
e as dificuldades de aprendizagem.

Esse panorama sobre o ambiente es-
colar foi trazido para reforçar a ideia de 
que a indisciplina é resultado do des-
contentamento do aluno com a escola. 
Mesmo quando os principais motivos 
sejam de cunho social ou familiar, a cri-
ança age dentro do esperado, respeit-
ando regras dentro da escola, quando 
se sente acolhida, segura e motivada. 

É muito comum ouvirmos comentári-
os como “Antigamente isso não aconte-
cia”, ou “Na minha época aluno respeit-
ava o professor”. De fato há quarenta 
anos a indisciplina não era um proble-
ma escolar, pois se exigia dos alunos 
um comportamento quase militar. Os 
desvios de conduta eram punidos com 
castigos físicos. É claro que retroceder 
com essas atitudes não é o esperado 
para o combate do problema. O fato é 
que após a ditadura militar, com tanta 
repressão e violência, iniciou-se uma 
nova postura nas escolas. Desde en-
tão vivemos reflexos dessas mudanças, 
pois existe uma grande confusão en-
tre autoritarismo (comportamento não 
mais aceito) e autoridade. O autorita-
rismo é a atitude presenciada na dit-
adura, o obedecer alguém, ser submis-
so. Porém, na sala de aula, o professor 
é a autoridade diante de seus alunos e 
deve se apresentar com essa liderança. 
Isso não significa mandar, humilhar, 
muito pelo contrário. Segundo FREIRE 
(1989), “A autoridade sendo um pro-
duto da relação professor-aluno não é 
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de toda errada e sim necessária, porém 
realizada de forma eficaz, conduz o 
discente a se disciplinar, sendo esse 
então capaz de adequar seu compor-
tamento a determinadas regras, defin-
idas por ele ou não”. Por existir esse 
medo de retroceder com atitudes au-
toritárias os temas ligados a disciplina 
foram deixados de lado nos cursos de 
formação inicial e continuada. Os pro-
fessores não recebem auxílio para um 
dos maiores problemas que enfrentam.

 Com a mudança social ocorrida, a 
escola tentou acompanhar as trans-
formações criando novos movimen-
tos como a Escola Nova. O foco era 
a liberdade e democracia. Desde en-
tão novas teorias e metodologias sur-
gem, mas sem um entendimento cla-
ro, fixou-se uma idéia de que o aluno 
como construtor de ser conhecimento 
é livre para agir, em qualquer aspecto.

Assim como já dito, uma boa relação 
entre professor e aluno é essencial para 
o sucesso na aprendizagem. Porém, o 
que se tem visto são professores con-
fusos que acreditam que para con-
quistar os alunos precisa ser permis-
sivo, deixá-los à vontade para fazerem 
o que quiserem em sala de aula. Esse 
é o caminho certo para a indisciplina.

O fato é: o dever do professor é ga-
rantir uma escola de qualidade para to-
dos, independentemente do aluno ser 
indisciplinado ou não. Mas acontece 
justamente o contrário. O aluno cau-
sador da indisciplina é muitas vezes ti-
rado da sala, ou colocado em um canto 
para não tumultuar as aulas: é privado 
de evoluir em seu processo de apren-
dizagem. Porém, com esse tipo de ati-
tude, o aluno reforça ainda mais seu pa-
pel de mau aluno e faz o possível para 
fazer jus a esse rótulo. Dessa maneira, 
desestrutura a turma com atitudes de 
indisciplina e uma classe inteira perde 
seu direito de receber uma educação 
de qualidade, pois em um ambiente 

caótico fica impossível. Sem conseguir 
enxergar uma solução para a indisci-
plina, professores estão se rendendo, 
desistindo de exercer sua função. Che-
gam a suas salas, sentam e esperam a 
hora passar, negando para uma turma 
inteira seu direito de aprender. Precis-
am de ajuda urgentemente, pois são 
mais de 30 crianças por  turma fican-
do pra trás. Aprender em um ambi-
ente em que a indisciplina prevalece é 
praticamente impossível para qualquer 
pessoa. Não são distúrbios que preju-
dicam muitas crianças e sim o ambiente 
que lhes é oferecido para aprender.

O direito de aprender está intima-
mente ligado à possibilidade de regu-
lamentação da conduta dos educandos 
no ambiente escolar e à certeza de que 
suas aprendizagens não serão prejudi-
cadas pela ocorrência freqüente de atos 
de indisciplina durante as aulas. (SILVA)

    É muito comum escutarmos nos 
corredores das escolas professores di-
zendo: “Nossa, esse aluno mudou mui-
to, ele não fazia isso comigo, está re-
gredindo...”. Realmente o aluno age de 
acordo com o que pede o ambiente em 
que está inserido. Como exemplo dessa 
afirmação, um aluno que é indisciplina-
do dentro da sala consegue participar 
de jogos na educação física respeitando 
as regras exigidas Apesar de trazer de 
casa atitudes e valores que condizem 
com sua realidade, agirá dentro do que 
pede o ambiente escolar. Portanto, as 
atitudes do professor definem o com-
portamento do aluno. Quando o aluno 
respeita seu professor, pensará mui-
to antes de agir com indisciplina. Esse 
respeito tratado aqui é consequência 
da admiração do aluno pelo profes-
sor que conquistará esse sentimento 
por suas atitudes com a turma. Assim 
como vimos, antigamente conseguia-se 
esse respeito através da repreensão, 
da ameaça. AQUINO diz que “po-
demos respeitar alguém por temê-lo 
ou podemos respeitar alguém por ad-
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mirá-lo”. Se a escola oferece aos alunos 
algo que lhes interesse, não é preciso 
agir com autoritarismo, pois natural-
mente a sala, participando, estará dis-
ciplinada, favorecendo a aprendiza-
gem de todos. Regras e obrigações são 
necessárias na escola e são cumpridas 
quando fazem sentido para os alunos.

 É nítido nas escolas quais salas são 
problemáticas e apresentam maior 
quantidade de alunos com dificul-
dades de aprendizagem. São aquelas 
em que o professor não desperta admi-
ração dos estudantes, não criam víncu-
los, não sentem vontade de respeitar.

Os jovens são levados pelo dese-
jo de admirar, pela esperança de ad-
mirar. Através daqueles a quem se 
admira, sobrevém também a neces-
sidade de se auto-afirmar, de se es-
timar: ser valorizado a partir dos 
entusiasmos. (SNYDERS, 1988)

No entanto, o professor que dese-
ja uma mudança na postura de seus 
alunos deve estar pronto para mu-
dar suas atitudes também. Para 
auxiliar nessas mudanças, o psi-
copedagogo institucional pode de-
sempenhar um papel fundamental.

A INTERVENÇÃO  
PSICOPEDAGÓGICA

Vimos então que a indisciplina é um 
problema real nas escolas, e que ela in-
terfere na aprendizagem dos alunos. A 
questão é, o que o professor pode fazer 
diante dessa situação? Para AQUINO, 
“um primeiro passo para reverter essa 
ordem de coisas talvez seja repensar 
nossos posicionamentos, rever algu-
mas supostas verdades que, em vez de 
nos auxiliar, acabam sendo armadilhas 
que apenas justificam o fracasso es-
colar”. Não cabe ao professor culpar 
alguém, mas pensar em medidas para 
conquistar um ambiente agradável em 

sua sala, que contribua para a apren-
dizagem de todos. Para auxiliar nessa 
reflexão e mudanças de atitudes, a as-
sessoria de um psicopedagogo dentro 
da escola é de extrema importância. 
Porém, o primeiro passo para que real-
mente possa intervir com sucesso é le-
var para as escolas o entendimento de 
qual a função do psicopedagogo insti-
tucional. No Brasil, onde a psicopeda-
gogia vem crescendo e conquistando 
seu espaço, os psicopedagogos con-
tinuam tecendo fios, buscando signifi-
cados e tentando mostrar a importân-
cia e como acontece sua atuação.

Muitos professores acreditam que 
seria essencial nas escolas a presença 
de um psicopedagogo para auxil-
iar os alunos que apresentam dificul-
dades de aprendizagem. Porém, em 
seus pensamentos, o psicopedagogo 
tiraria esses alunos da sala atuando 
como um professor de reforço, para 
que os professores possam levar suas 
aulas com os alunos que acompan-
ham os conteúdos. Esse não é o pa-
pel do psicopedagogo institucional.

O Psicopedagogo é o profissional in-
dicado para assessorar e esclarecer a 
escola a respeito de diversos aspectos 
do processo de ensino-aprendizagem e 
tem uma atuação preventiva. Na esco-
la, o psicopedagogo poderá contribuir 
no esclarecimento de dificuldades de 
aprendizagem que não têm como cau-
sa apenas deficiências do aluno, mas 
que são consequências de problemas 
escolares, tais como: organização da 
instituição, métodos de ensino, relação 
professor/aluno, linguagem do pro-
fessor, dentre outros. (GONÇALVES)

A psicopedagogia institucional tem o 
objetivo de prevenir as dificuldades de 
aprendizagem, trabalhando com o gru-
po escolar no intuito de promover a re-
flexão dos docentes. Quando atua com 
os alunos, geralmente em grupos, tem a 
finalidade de buscar pistas sobre como 
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esses alunos aprendem para poder aux-
iliar o professor que atuará em sala de 
aula. É preciso esclarecer que diferente 
do trabalho clínico, dentro da escola o 
psicopedagogo não atuará com a in-
tenção de tratar, nem curar um aluno, 
pois não atende individualmente den-
tro da escola. Desmistificar essa visão 
do psicopedagogo institucional para 
os leigos seria o primeiro passo para 
uma atuação eficiente. Com a clare-
za do grupo escolar e com a aceitação 
dos mesmos, o psicopedagogo passa 
então a observar a dinâmica da esco-
la e professores e quem são os alunos 
apontados como fracassados. Com es-
ses dados, conseguirá entender quais 
são as carências da instituição e quais 
mudanças são necessárias em relação à 
mudança de atitudes dos professores.

Para iniciar os possíveis caminhos 
trilhados pelo psicopedagogo para di-
minuir os casos de indisciplina na escola, 
vejamos o conceito trazido por SERRA 
(2012). “A indisciplina é a contradição 
entre a atividade proposta e o com-
portamento do aluno. Isso quer dizer 
que o silêncio absoluto na sala de aula 
também pode representar um ato de 
indisciplina. Depende da atividade que 
foi proposta”. Esse ponto de vista em 
relação à indisciplina nos leva a refle-
tir em uma outra perspectiva. Cada vez 
que o aluno contraria o pedido do pro-
fessor está sendo indisciplinado, mesmo 
que esteja em silêncio absoluto, como 
nos casos rotineiros em que é feita uma 
pergunta para a turma e todos se calam. 

Muitas vezes o que é considerado ina-
ceitável por um professor é comum para 
outro, pois o certo e errado na visão de 
cada um está atrelado às suas crenças 
e valores. Essa situação causa muitos 
conflitos para os alunos, principalmente 
para aqueles que se relacionam com dif-
erentes professores em um mesmo dia 
e não sabem nem entendem qual pos-
tura devem ter a cada cinquenta minu-
tos. O que fica muito claro é que pro-

fessores que exageram nas regras, que 
proíbem e abominam atitudes que não 
atrapalham no desenvolvimento do alu-
no são os que mais se queixam da indis-
ciplina e dificuldade de aprendizagem. 

Assim, um primeiro ponto impor-
tante para o combate à indisciplina 
destacado aqui é a construção de um 
projeto pedagógico por toda a equipe 
escolar para definir os comportamen-
tos aceitos e os que merecem sanções, 
definindo também os tipos de inter-
venções para cada caso. Dessa manei-
ra, os professores agirão de acordo com 
um mesmo documento e poderão ex-
por para seus alunos quais são as regras 
daquela instituição. Trabalhar o projeto 
da escola com os alunos é fundamental 
para quem almeja uma sala disciplinada 
que caminhe para a aprendizagem. Não 
podemos esquecer que assim como ex-
iste uma grande diversidade de condu-
ta dos professores em uma escola, cada 
aluno trás de sua casa um tipo de com-
portamento que está de acordo com os 
valores de sua família. O estudante pre-
cisa entender que dentro da instituição 
as regras estão postas para atender a 
todos e que precisam ser respeitadas. 
Isso só será possível de acordo com o 
trabalho realizado nesse sentido. A con-
strução de valores deve fazer parte da 
proposta pedagógica da escola. Desse 
modo, a primeira ação psicopedagógica 
é o estudo ou construção de um projeto 
escolar que traga o alcance da disciplina 
como meta. Lembrando que para isso o 
psicopedagogo precisa deixar sempre 
muito claro qual é sua função e mobi-
lizar a participação de toda a equipe.

Outro ponto que merece ser tra-
balhado com o grupo de professores 
é o real cumprimento de sua função. 
Os professores estão ali para ensinar 
seus alunos acima de tudo. Muitas 
vezes usam o discurso de que acabam 
sendo pais, amigos, psicólogos. Mas 
o fato é que não podem nunca deixar 
de exercer sua profissão, o papel que 
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devem desempenhar. Os alunos per-
cebem quando um professor abando-
na o barco, enrola, por cansaço deixa 
de desempenhar sua função. “Estes 
sabem reconhecer e respeitar as regras 
do jogo quando ele é bem jogado, da 
mesma forma que eles também sabem 
reconhecer quando o professor aban-
dona o posto”. (AQUINO). Esse é mais 
um agravante que contribuirá para a 
indisciplina e o fracasso dos alunos. Se 
algo não está indo bem o docente pre-
cisa lutar para mudar a situação, tendo 
em mente que fará de tudo para venc-
er obstáculos que o atrapalhem de en-
sinar, que é seu dever. Segundo SILVA, 
“o direito de aprender está intimamente 
ligado à possibilidade de regulamenta-
ção da conduta dos educandos no am-
biente escolar e à certeza de que suas 
aprendizagens não serão prejudicadas 
pela ocorrência frequente de atos de 
indisciplina durante as aulas”. Quando 
o docente toma essa postura de com-
bater o que possa prejudicar suas au-
las, perceberá a indisciplina como um 
termômetro, reavaliando sua prática e 
postura quando ela estiver presente.

Como já dito anteriormente, alguns 
alunos são indisciplinados com um pro-
fessor e com outro não. Assim que con-
hecem um professor, a primeira vista já 
sabem como devem se comportar com 
o mesmo.  Em uma pesquisa apresenta-
da no artigo de Luciano Campos Silva, 
um aluno diz que percebe quando um 
professor tem moral: “No primeiro dia 
que a professora de ciências chegou lá 
na sala os meninos tava fazendo maior 
bagunça, zuando com a cara dela. Aí ela 
falou: parou! E todo mundo parou na 
hora! Deu maior torra na sala todinha. 
No primeiro dia de aula! Aí os meninos 
pararam de fazer bagunça e ela já gan-
hou moral com os meninos”. Isso nos 
mostra dois fatores determinantes para 
o comportamento dos alunos: a  maneira 
como trabalha as regras com seus alunos 
e a metodologia e didática do docente. 

Assim que o ano se inicia o profes-
sor deve construir com seus alunos 
um contrato pedagógico onde serão 
estabelecidas as regras e combinados 
daquela turma. Esse contrato não deve 
vir pronto pelo professor por dois moti-
vos: cada turma tem um perfil e quan-
do participam ativamente em qualquer 
situação escolar os alunos atribuem 
muito mais significado para aquele mo-
mento. Quando os alunos participaram 
da construção do contrato, saberá ex-
atamente porque não pode apresentar 
determinadas posturas, estendendo as 
exigências do professor. “É necessário 
ainda que os alunos consigam adotar 
uma postura crítica frente a essas re-
gras, sabendo questioná-las sempre 
que se mostrarem arbitrárias, inadequa-
das ou antidemocráticas”. (SILVA). Essa 
postura crítica dos alunos só é possível 
quando puderam discutir e entender os 
combinados da turma. Vale lembrar que 
as regras construídas devem estar den-
tro do projeto da escola, para que to-
dos os professores falem a mesma lín-
gua, diminuindo o número de conflitos 
desnecessários. Para exemplificar ess-
es conflitos apresentarei uma situação 
muito comum nas escolas: o uso do 
boné. Por uma questão de valores, al-
guns professores repudiam o uso desse 
acessório em sala de aula, enquanto 
outros não consideram essa atitude um 
problema. O aluno fica sem entender a 
quem obedecer e no meio da confusão 
acaba sendo visto como indisciplinado. 

Quando a escola cria suas próprias 
regras e os professores tomam esse 
documento como base, fica muito mais 
fácil e coerente a construção dos con-
tratos pedagógicos. E para que as re-
gras sejam cumpridas com significado, 
os motivos para a proibição de uma 
atitude devem ser explicados e com-
preendidos pelos alunos. Voltando ao 
exemplo, por que os alunos não podem 
usar boné dentro da sala de aula? Se 
isso incomoda o grupo de professores 
eles devem apresentar uma justificati-
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va convincente aos estudantes. Porém, 
não basta combinar as regras no início 
do ano. O trabalho para se conseguir a 
disciplina e um ambiente que propicie 
a aprendizagem é diário. O professor 
deve retomar os combinados sempre 
e promover discussões com a turma 
cada vez que um comportamento in-
disciplinado surgir, levando os alunos 
a falarem sobre o ocorrido, dando sug-
estões e expondo seus sentimentos.

Mas não basta construir regras com 
os alunos se a aula for chata e desin-
teressante. Quando o professor con-
segue um ambiente favorável à apren-
dizagem ele deve aproveita-lo, pois 
dessa maneira incentivará ainda mais 
seus alunos a manterem um ambiente 
tranquilo. O docente pode até con-
seguir o controle da turma, mas se os 
alunos passarem horas sentados e as-
sistindo uma aula monótona, a vonta-
de de se movimentar, falar, extravasar 
o tédio pode colocar tudo a perder. 
“Toda ação que permite manter os es-
tudantes mais envolvidos com a real-
ização das atividades pedagógicas em 
sala de aula constitui, por si só, uma 
ação preventiva da indisciplina”. (SILVA) 
Quando o professor se compromete 
em mudar sua prática buscando plane-
jar uma aula atrativa, com recursos que 
agradem a turma, resolverá dois prob-

lemas de uma os vez: a indisciplina e o 
desinteresse de alguns alunos. Os dois 
problemas levam a um mesmo camin-
ho: a não aprendizagem. As escolas 
precisam mudar a postura de encamin-
hamentos, de passar para outros profis-
sionais um problema que pode ser re-
solvido ali mesmo, no ambiente escolar.

Para finalizar, a postura do professor 
diante da sala é fundamental: manter o 
contato visual, circular entre os estu-
dantes, estar atento e não deixar passar 
um ato de indisciplina sem intervenção. 
“ É de grande importância que haja in-
tervenção de um adulto quando uma 
criança comete uma infração, já que 
a infração tem que ser pontuada pelo 
adulto. A criança que comete infrações 
e não tem nenhum retorno por parte 
do adulto interpreta que não existe al-
guém que a proteja, que zele pelo seu 
bem-estar, o que do ponto de vista psi-
canalítico significa amor”  ( PEDRIÇA). 
Os alunos estão sempre atentos para 
essas posturas que podem dar ou tirar 
a credibilidade do professor que obser-
vam. O docente deve passar para os seus 
alunos que tem clareza de como intervir 
e aplicar sanções quando necessário. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O tema indisciplina é pouco discutido no meio educacional. Nos cur-
sos de formação esse assunto não tem espaço, já que muitas vezes o que 
está acontecendo realmente nas escolas brasileiras é deixado de lado e 
o professor recém-formado só descobre quando enfrenta uma sala de 
aula lotada. Até mesmo dentro das escolas onde o problema está cada 
vez maior o assunto causa mal estar, pois poucos sabem como ajudar.

O quadro de indisciplina tem contribuído muito para criar ou acentuar a dificuldades 
de aprendizagem. Os professores precisam ter consciência de que muitos alunos 
que são postos de lado, que são desacreditados, necessitam de ajuda para mudar 
seus comportamentos, querem um ambiente agradável para aprender. O psicopeda-
gogo pode desempenhar um importante papel para auxiliar esses professores que 
muitas vezes não encontram apoio na própria direção e coordenação da instituição.

Levando o professor a enxergar o que não vai bem em relação a sua postura 
em sala de aula, o psicopedagogo promove uma reflexão e apoia os docentes a 
mudarem algumas atitudes que auxiliarão na conquista de um ambiente mais 
agradável, sem casos de indisciplina. É claro que isso é um processo que não 
acontece da noite para o dia, mas que é possível. Quando o docente entende que 
os casos de indisciplina são pistas de que algo não vai bem e aceita a ajuda de out-
ro profissional, a probabilidade de obter sucesso em suas aulas é muito grande.

Sabemos o quanto a atuação do psicopedagogo institucional é importante e 
tem crescido muito nas instituições privadas. Esperamos que essa conscien-
tização se estenda aos órgãos públicos para que a quantidade de alunos fracas-
sados nas escolas pare de crescer e para que os professores deixem de adoecer 
e trabalhem em um ambiente prazeroso, que contribua para a real aprendiza-
gem dos alunos.
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ALFABETIZAÇÃO TRADICIONAL

RESUMO: Este artigo irá apresentar elementos para análise e reflexão acerca do tema al-
fabetização tradicional; em vista que a educação brasileira ainda sofre grande influência do 
método tradicional realizando uma análise para investigar quais foram os métodos de ensino/
aprendizagem adotados pelo modelo tradicional e toda a sua trajetória. Visando esclarecer a 
importância de conhecer as concepções tradicionais que deu origem ao atual método Tradi-
cional, procedente de várias discussões entre professores e o sistema de ensino. No inicio é 
apresentado o contexto e os pressupostos históricos da educação tradicional e a metodologia 
de ensino aplicada em cada fase da alfabetização brasileira. Ao constatarmos que a cartilha 
foi um instrumento essencial para a disseminação do método tradicional, apresentamos logo 
depois uma análise documental a fim de conhecer os impressos deste documento utilizados 
na alfabetização dos educandos. As bibliografias consultadas foram de estudiosos e críticos 
da área entre eles Paulo Freire (2006) e José Carlos Libâneo (2008), que contribuíram para a 
realização desta pesquisa. O artigo realizado revela que o método Tradicional não possui um 
criador, ou pensador em específico e sim foi proveniente de diversos debates, principalmente 
entre os educadores com a finalidade de aprimorar e solucionar um problema que nos atinge 
até hoje: a problemática da alfabetização brasileira.

Palavras-chave: Alfabetização; Tradicional; Aprendizagem; Concepções.
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INTRODUÇÃO

A alfabetização sempre foi um tema em evidência, por isso re-
solvemos conhecer mais a respeito de um método tão critica-
do que, porém, ainda faz presente na prática em sala de aula. 

Com isso iremos discorrer nesta pesquisa os métodos tradicionais de 
alfabetização, a saber, o analítico e o sintético que desde há dois séculos 
aqui no Brasil são discutidos para os processos da leitura e escrita na con-
cepção de métodos de alfabetização e que, apesar do modelo construtiv-
ista em vigor atualmente, esses métodos ainda persistem em sala de aula. 

Ao decorrer de décadas, o conceito de alfabetização tem se mod-
ificado, para corresponder às necessidades de um contexto so-
cial cambiante. Nessa busca de aperfeiçoamento, muitos métodos 
e processos de alfabetização foram criados, modificados e adap-
tados para um melhor desenvolvimento do processo de ensino. 

Essa pesquisa foi fundamentada em uma pesquisa bibliográ-
fica, a qual aborda os métodos tradicionais, sintético e analíti-
co, na busca de compreender como se deu e como ainda se orien-
ta o processo de alfabetização utilizando esses métodos tradicionais.
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O INÍCIO DO ENSINO TRADICIONAL 

Desde o final do século XIX, há uma 
grande discussão sobre a dificuldade 
dos alunos de escolas públicas em 
aprender a ler e escrever, por este 
motivo iniciou-se diversos debates, a 
fim de sanar esta dificuldade e inser-
ir a sociedade no mundo público da 
cultura letrada, porém antes mesmo 
disso ainda no século XIX o Brasil, 
passou a utilizar o método tradicional 
de ensino e a escola assumiu um pa-
pel de caráter político-social para es-
clarecer a todos sobre a necessidade 
da alfabetização. Sendo assim, saber 
ler e escrever era considerado priv-
ilégio, e esse “saber” permitia o aces-
so para um desenvolvimento social, 
considerado como cultura de poucos. 

A alfabetização que era ministrada 
apenas em casa e passou a ser pauta-
da como obrigação dentro das esco-
las gerando objetos de aprendizagem 
para poder atingir a universalização 
do letramento, com métodos facilit-
adores que pudessem alcançar a to-
dos. “As práticas de leitura e escrita 
passaram, assim, a ser submetidas 
a ensino organizado, sistemático e 
intencional, demandando para isso, 
a preparação de profissionais espe-
cializados” (MORTATTI, 2004, p. 2).  

No decorrer do processamento da 
leitura e da escrita, a criança pas-
sa por um estágio de escolarização 
que a capacita para as situações 
reais de interação social, de conhe-
cimento do eu e do outro e do en-
gajamento à cultura letrada uma vez 
que isso traz novos contornos de 
ligação dos sujeitos com seu entorno. 

No final do século XIX, principal-
mente com a Proclamação da Repúbli-
ca, a educação passou a destacar-se 
e a escola, por sua vez, [...]”conso-
lidou-se como lugar necessariamente 
institucionalizado para o preparo das 
novas gerações, com vistas a atender 
aos ideais do Estado republicano”, 
visando o início de uma nova ordem 
política e social.(MORTATTI,2006:p2)

Com a intervenção cada vez maior 
do Estado para estabelecer a es-
cola universal e gratuita a todos os 
brasileiros e brasileiras, passou a 
assumir um papel importante na 
modernização da educação e pro-
gresso do Estado-Nação, como 
principal propulsora do “esclare-
cimento das massas iletradas”.

A leitura e a escrita, cujas práti-
cas culturais e aprendizagem eram 
destinadas a burguesia, ocorria por 
meio de transmissão assistemáti-
ca e rudimentar no âmbito privado 
do lar, de maneira precária e infor-
mal, tornaram-se fundamentos da 
escola obrigatória, leiga e gratuita 
e objeto de ensino e aprendizagem 
escolarizados aos ideais republica-
nos a toda população, dando-lhes 
acesso a aquisição de saber e es-
clarecimento, imprescindível à mod-
ernização e desenvolvimento social. 
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O papel da escola tradicional é 
justamente fazer com que o aluno 
cresça pelo próprio mérito, a par-
tir do que professor o único com o 
conhecimento, repassasse o con-
teúdo  a todos os discentes, pois o 
conhecimento, obtido pela humani-
dade, era transmitida de uma forma 
extremamente mecânica, fria e crua, 
sendo, de uma forma generalizadora 
na qual as particularidades não eram 
respeitadas, alunos sempre seriam 
alunos independente das especifi-
cidades, e o professor seria o único 
dono do saber e do conhecimento, 
deixando assim vigente a posição 
do professor como sujeito ativo, e o 
educando como sujeito passivo, su-
jeito este que deveria apenas ser o 
receptor do conhecimento e por si 
só desenvolver suas características 
sociais, políticas e humanas em geral 
de uma forma que os menos capazes 
ficariam para trás, caso não atingisse 
a nota em determinadas avaliações 
nessa escala de desenvolvimento.

Então, discorreremos sobre os 
métodos tradicionais de alfabet-
ização (o analítico e o sintético) ex-
plicitando sua eficácia no processo 
de alfabetização e no atendimento 
às necessidades do sujeito enquan-
to ser de construção identitária.

ANALÍTICO E SINTÉTICO –  
DIFERENÇAS E CONTRIBUIÇÕES

No final do segundo Império, o ma-
terial e a estrutura física que se dis-
punha para ministrar-se aulas eram 
precários, em função disto o proces-
so de aprendizagem exigia um maior 
esforço de professores e alunos para 
se manter. Na segunda metade do sé-
culo XIX era raro a existência de livros 
para o ensino da leitura e os poucos 
que circulavam vinham da Europa.

 

Iniciava-se o ensino da leitura com 
as chamadas “cartas de ABC” e de-
pois se liam e se copiavam docu-
mentos manuscritos. Para o ensi-
no da leitura, utilizavam-se, no final 
do século XIX, os seguintes mét-
odos sintéticos de alfabetização:

• Marcha sintética (da “parte” 
para o “todo”); 

• Soletração (alfabético), partindo 
do nome das letras; 

• Fônico (partindo dos sons cor-
respondentes às letras);  

• Silabação (emissão de sons), 
partindo das sílabas.
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Havia uma seqüência a ser seguida 
nas técnicas de iniciação à leitura e a es-
crita às crianças, respeitando a ordem 
do mais fácil ao mais difícil, de acordo 
com a pesquisa de Mortatti(2006): 

 

Dever-se-ia, assim, iniciar o en-
sino da leitura com a apresentação 
das letras e seus nomes (método da 
soletração/alfabético), ou de seus 
sons (método fônico), ou das famílias 
silábicas (método da silabação), 
sempre de acordo com certa ordem 
crescente de dificuldade. Posterior-
mente, reuniam-se as consoantes 
com as vogais ou os sons em sílabas 
conhecendo as famílias silábicas. En-
sinava-se a ler palavras formadas com 
essas letras e/ou sons e/ou sílabas e, 
por fim, ensinavam-se frases isoladas 
ou agrupadas. Quanto à escrita, esta 
se restringia à caligrafia e ortogra-
fia, e seu ensino, à cópia, ditados e 
formação de frases, enfatizando-se 
o desenho correto das letras. (MOR-
TATTI, Maria Rosário Longo 2006:5)

 

 A partir das experiências didáti-
cas do professores brasileiros, prin-
cipalmente fluminenses e paulis-
tas, surgiram as primeiras cartilhas 
brasileiras, produzidas no final do 
século XIX, baseadas nos méto-
dos de marcha sintética (de so-
letração, fônico e de silabação) e 
circularam em várias províncias/es-
tados do país e por muitas décadas.

O método sintético é o mais antigo, 
com mais se 2000 anos de existên-
cia, perdurou por toda a Antiguidade 
e chegou também na Idade Média, 
quando foi adotado também em 
países da Europa, como, por exemp-
lo, a França, que utilizava esse méto-
do para ensinar incialmente o Latim, 

para depois inserir a língua materna. 
Almeida (2008, p.4234) fala que os 
métodos sintéticos “seguem a mar-
cha que vai das partes para o todo, 
ou seja, primeiro a criança internaliza 
as unidades menores (fonemas), para 
depois gradativamente chegar às 
unidades maiores”. “Em outras pala-
vras, primeiro se aprende o processo 
de codificação e decodificação para, 
em uma fase mais avançada, passar à 
compreensão da leitura e da escrita.” 
(FONTES & BENEVIDES, 2012, p. 3). 
Esse método se divide em três pro-
cessos: alfabético, fônico e silábico. 
Já no método Alfabético a criança 
aprende o nome das letras nas formas 
maiúsculas e minúsculas, a sequên-
cia do alfabeto e encaixa as letras en-
tre si, formando sílabas ou palavras. 

O método alfabético ou de sole-
tração caracteriza-se pela aplicação 
através de uma sequência fixa ba-
seada nos estímulos auditivos e vi-
suais, sendo a memorização o único 
recurso didático utilizado, pois, de 
acordo com Carvalho (2010, p.22), 
“[...] o nome das letras é associado 
à forma visual, as sílabas são apren-
didas de cor e com elas se formam 
palavras isoladas. [...]”. Esse método 
tem como objetivo a combinação 
entre letras e sons. (ALMEIDA 2008 
apud FONTES e BENEVIDES, 2012, 
p. 3) Fontes e Benevides (2012, p.3) 
expõem que no método fônico o 
processo se dá de outra forma, em 
que a criança começa pelo som das 
letras, unindo som da consoante ao 
da vogal, pronunciando a sílaba for-
mada. [...] a atenção está direciona-
da à dimensão sonora da língua, as-
sim, inicia-se o processo ensinando 
a forma e o som das vogais, depois 
das consoantes, em seguida, cada 
letra é aprendida como um fone-
ma que, unindo a outro, formam-se 
as sílabas e depois as palavras. 
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No processo silábico ou silabação, 
a criança aprende a fazer a análise das 
sílabas, para formar as palavras. São 
propostas palavras-chave em cartil-
has com a finalidade de apresentar 
as sílabas e consequentemente for-
mar as frases. Frade (apud FONTES 
E BENEVIDES, 2012, p.3) explica 
que o desenvolvimento dessa técni-
ca “segue uma sequência com base 
em uma ordem de apresentação das 
sílabas mais fáceis para as mais difí-
ceis, destacadas de palavras-chave 
e estudadas sistematicamente em 
famílias silábicas que, ao juntá-las, 
formam novas palavras”. Já o método 
analítico teve uma grande influên-
cia da pedagogia norte-americana e

 

[...] baseava-se em princípios didáti-
cos derivados de uma nova concepção 
— de caráter biopsicofisiológico — da 
criança, cuja forma de apreensão do 
mundo era entendida como sincréti-
ca. A despeito das disputas sobre as 
diferentes formas de processuação 
do método analítico, o ponto em co-
mum entre seus defensores consistia 
na necessidade de se adaptar o ensi-
no da leitura a essa nova concepção 
de criança. (MORTATTI, 2016, p.7) 

O desenvolvimento do método 
Analítico dava-se a partir do proces-
so intuitivo, ou seja, iniciando-se do 
simples para o profundo. De acor-
do com Fontes e Benevides (2012, 
p. 4) esse método “tem como pon-
to de partida unidades linguísticas 
maiores como palavras, frases ou 
pequenos textos para depois condu-
zir a análise das partes menores que 
as constituem, como as letras e as 
sílabas, supondo que, no reconhec-
imento global como estratégia ini-
cial” defendendo que a leitura é um 
ato global e audiovisual e que tam-
bém está dividida em três processos: 
Palavração, Sentenciação e Global. 

No processo de palavração, pala-
vras significativas são apresentadas 
em agrupamento retiradas de um 
texto ou de uma história e os alunos 
aprendem a partir da visualização e 
pela configuração gráfica, ou seja, o 
mesmo faz a relação da palavra com a 
imagem elaborando uma análise dos 
dois elementos. Morais, Albuquerque 
e Leal (2008, p. 17) enunciam que 
esse processo se dá da seguinte ma-
neira: [...] a criança é colocada diante 
de uma lista de palavras ditas e com-
preendidas num processo oral, usan-
do, assim, a técnica da memorização, 
para o reconhecimento global de cer-
ta quantidade de palavras da lista em 
combinações diferentes, para con-
struírem sentenças significativas e, na 
sequência, trabalhar as sílabas/letras 
até a criança se tornar capaz de fazer, 
de forma automática, as conversões 
letras/sons. Já no processo da sen-
tenciação, o alfabetizador utiliza a 
comparação das palavras, no entan-
to, ele isola os elementos conhecidos 
dela ampliando, assim, o vocabulário. 
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Dessa forma, irá surgir novas pala-
vras e fazer a leitura delas. “Na sen-
tenciação, a unidade inicial do apren-
dizado é a frase, que é depois dividida 
em palavras, de onde são extraídos 
os elementos mais simples: as síla-
bas” (BORGES, 2008, p. 3). Quan-
to ao processo global, ele parte de 
pequenas histórias, em seguidas de-
compõemse do texto frases, as frases 
em palavras, as palavras em sílabas, 
para no final, a formação de novas 
palavras com as sílabas estudadas. 
Esses métodos também são conhe-
cidos como tradicionais ou cartilhes-
cos, pois são expressos apenas por 
cópias, ditados, lista e exercícios da 
conformidade de “seguir o modelo”. 

Dessa maneira “[...] quando o pro-
fessor solicitava aos alunos que lessem 
o alfabeto (todos liam) e ao pedir para 
escreverem ou formar uma palavra, 
esses não sabiam. Percebe-se MÉTO-
DOS TRADICIONAIS DE ALFABET-
IZAÇÃO NO BRASIL: PROCESSO 
SINTÉTICO E PROCESSO ANALÍTI-
CO Franciele de A. Rangel, Emmily 
Cristina F. de Souza, Ana Carla de A. 
Silva 501 aí, que o (re) conhecimento 
das letras que formavam as famílias 
silábicas eram “decoradas” na sua 
ordem” (ALMEIDA, 2003, p. 4235).

AS CARTILHAS

Em 1876, um momento crucial 
nessa História do método tradicional 
de ensino, foi publicada em Portugal 
a Cartilha Maternal ou Arte da Leitu-
ra, escrita pelo poeta português João 
de Deus. A partir do início da década 
de 1880, o “método João de Deus” 
contido nessa cartilha passou a ser 
divulgado sistemática e programati-
camente principalmente nas provín-
cias de São Paulo e do Espírito Santo, 
por Antonio da Silva Jardim, positiv-
ista militante e professor de portu-
guês da Escola Normal de São Paulo.

No final período imperial, o ensino 
era precário e a aprendizagem depen-
dia muito dos professores e alunos, vis-
to que havia falta de material impresso 
para que essas aulas tivessem apoio 
didático. No início da década de 1880, o 
método João de Deus passou a circular 
de forma sistemática e gradativamente, 
entre os estados de São Paulo e Espíri-
to Santo, por um positivista militante e 
professor de português Antonio da Silva 
Jardim, que acreditava ser este método 
definitivo no ensino da leitura e uma 
mudança significativa na sociedade.
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A cartilha João de Deus foi um mar-
co histórico na educação brasileira, 
pois após sua importação os profes-
sores além de utiliza-la, começaram 
a produzir seu próprio material para 
iniciar o processo de alfabetização.A 
partir desse material produzido pe-
los professores, originou-se as “car-
ta do ABC”, partindo do principio 
da soletração, valorizando a grafia.

As “cartas de ABC” represen-
tam o método tradicional e anti-
go de alfabetização, apresentando 
segmentos de um, dois e três car-
acteres, em ordem alfabética (a-é-
i-ó-u, ba-bé-bi-bó-bu, ai-ei-oi-ui, 
bai-bei-boi-bui, etc); e, por fim, pala-
vras cujas sílabas são separadas por 
hífen (An-tão, A-na, An-dei, A-mar; 
Ben-to, Bri-tes, Bus-car, Ba-ter, etc. 
Este material permaneceu até 1956.

Outra cartilha selecionada para 
análise trata-se da Cartilha Analíti-
ca de Arnaldo Barreto, seguin-
do o método analítico, alfabet-
izando com palavras e sílabas.

Por fim, a Cartilha do Povo, que 
tinha o intuito de ensinar a ler de for-
ma rápida, com autoria de Lourenço 
Filho, teve ampla adoção nas esco-
las. Segundo “Espaço Educar”, blog 
da professora Liza, foram produzidos 
mais de 10 milhões de exemplares, 
sendo que o nome do autor foi omit-
ido até 115ª edição com o intuito 
de reforçar seu “caráter popular”.

METODOLOGIA
      
Nossos apontamentos para a con-

strução dessa pesquisa partiu de 
uma revisão bibliográfica e se desen-
volveu a partir do diálogo com Mor-
tatti (2015), Almeida (2010), Fontes e 
Benevides (2012) e também a partir 
das publicações nas principais revis-
tas científicas brasileiras de educação. 
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CONCLUSÃO 

      A análise documental possibilitou atingir aos objetivos previstos no trabalho. 
Enquanto pesquisadora, concluí que o contexto histórico da educação tradicional 
passou por diversas mudanças. Inicialmente o ensino era pautado sob influência reli-
giosa, posteriormente passou a ser responsabilidade do Estado Moderno atendendo 
as necessidades da burguesia capitalista.

No Brasil imperialista as condições ao ensino eram precárias, tanto na estrutura 
física, quanto aos materiais impressos, além de que era restrita à população menos 
favorecida. Esse quadro mudou com o surgimento dos sistemas nacionais de ensino 
em meados do século XIX, visando instruir os indivíduos da sociedade e passou a ser 
pleiteada como direito de todos e dever do Estado Moderno.

Embora a educação passou a ser destinada a toda população, não havia uma 
didática que solucionasse o problema da iniciação das crianças à leitura e escrita, ou 
seja, a alfabetização, pois costumavam importar material, ou seja, não havia materi-
ais impressos em nosso país. Por esse motivo os professores encontravam grandes 
dificuldades para realizares suas aulas, passando a confeccionar seu próprio material.

Analisamos que surgiram várias discussões que tinham como propósito encontrar 
a melhor forma de solucionar os problemas de ensino e desta forma começaram a 
aparecer métodos nos quais atenderiam as dificuldades enfrentadas para realizar o 
trabalho docente em sala de aula.

Compreender a dificuldade de se entender o método Tradicional, pois foi prove-
niente da discussão entre vários educadores, onde teve um período revolucionário 
do método João de Deus e as “cartas de ABC” , originando o método sintético de 
alfabetização, que consistia da parte para o todo, da soletração, dos sons correspon-
dentes as letras e a silabação.

Contrário ao método sintético, o método analítico  acreditava que deveria ser 
apresentado à criança o todo, para depois analisar suas partes, a partir de sua matu-
ridade mental, porém ainda não foi plena a satisfação o uso desta metodologia, dan-
do origem ao método misto analítico-sintético, pois com a junção dos dois métodos 
acreditavam que os efeitos dariam um resultado eficaz e imediato.

Conhecendo a eficácia das cartilhas para a disseminação do método tradicional e 
seu marco histórico na alfabetização tradicional, observamos a influência das partic-
ularidades de cada época.

O ensino da alfabetização tradicional preocupava-se unicamente no ensino da lei-
tura e escrita, sem preocupar-se com a compreensão daquilo que era imposto, era 
marcante a predominância do professor, sendo ele o único a possuir conhecimento, 
ao aluno cabia o papel de passividade, recebendo conteúdo de forma não crítica.

Considerando o trajeto do método tradicional, percebemos a extrema importância 
de estudar as diversas formas de como o ensino brasileiro foi realizado, além do que, 
para encontrarmos uma solução para a problemática da alfabetização é preciso con-
siderar os aspectos positivos e negativos de métodos e teorias. 

Acredito que apesar do olhar negativo que se tem pelo método Tradicional ele 
contribuiu e contribui até hoje para questionar as melhorias no processo de ensino 
e aprendizagem  de todos. Não é possível construir um futuro melhor erradicando 
nosso passado histórico.

• Analisar o contexto histórico da educação tradicional, assim como, a alfabet-
ização segundo esta concepção;

• Compreender os diferentes métodos de alfabetização segundo o ensino tradi-
cional;

• Analisar as cartilhas da época.
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O ENSINO DE HISTÓRIA: CURRÍCULO E CONTEÚDOS

RESUMO: O presente artigo traz uma breve reflexão do ensino de história atu-
al diante do currículo proposto por meio dos livros didáticos e seus conteúdos. 
Traçando a memória política e social do Brasil, pode-se inferir que o ensino de 
história nas escolas está atrelado ao momento político vivido e às questões so-
ciais que estão inteiramente ligadas aos objetivos do ensino de história. Além de 
percorrer pontuais temas e revisar fatos históricos, é importante também levar 
o aluno a refletir sobre o que se estuda, tanto fatos passados que refletem no 
presente quanto ao futuro que está em formação no presente. Desta forma o 
ensino de história deve estar atrelado interdisciplinarmente ás outras disciplinas 
que, complementam um ensino integral e um currículo integrador. Partindo dos 
estudos de autores que discorrem sobre o currículo de história e a programa de 
livro didáticos brasileiros, a pesquisa se baseia nas publicações bibliográficas que 
se baseiam no tema.

Palavras-chave: Ensino; História; Currículo.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo traz uma discussão 
sobre o ensino de história diante do 
contexto cronológico e, a partir do 
PNLD (Programa Nacional do Livro 
Didático) revisitar os conteúdos que es-
tão presentes nesses livros que influen-
ciam o ensino de história como é hoje.

As pesquisas em torno dos currícu-
los para se ensinar história incorporam 
esses e outros questionamentos espe-
cíficos da área: as políticas públicas de 
reordenamento dos currículos que, na 
maioria dos casos, desvalorizam o con-
hecimento histórico escolar; as neces-
sidades dos historiadores de se posi-
cionarem sobre este reordenamento; a 
necessidade de reflexão constante sobre 
o papel e a função da educação escolar 
na sociedade brasileira contemporânea. 

A elaboração de referenciais teóri-
cos diversos demonstra o interesse 
do debate acadêmico em estudar as 
relações entre currículo e os objetivos 
de se ensinar história. Há inserções de 
conceitos como consciência históri-
ca, cognição histórica e saberes da 
história que buscam interpretar os 
currículos para o ensino de história.

Revisando textos de autores que se 
debruçaram sobre o ensino de História 
na educação básica, buscou-se refletir 
sobre o percurso desse ensino, as mu-
danças, avanços e retrocessos dentro 
da disciplina e sua relação com as de-
mais, trazendo o ensino interdisciplin-
ar para o contexto histórico curricular.

PERCURSO DO ENSINO DE 
HISTÓRIA NA EDUCAÇÃO BÁSICA: 
UMA REFLEXÃO SOBRE O ARTIGO 
DE SILVA E FONSECA
 

Para refletir criticamente sobre o 
papel do ensino de história, o tema 
de debate de muitos autores foram as 
lutas políticas e teóricas no contexto 
de resistências à política educacional 
da ditadura civil-militar brasileira en-
tre os anos de 1964-1984. O signifi-
cado desse debate foi a reflexão sobre 
o conhecimento histórico pedagógico 
que fizeram com que se avaliasse a dis-
ciplina de História, seus conteúdos, a 
formação de professores e os conteú-
dos dos livros didáticas, bem como as 
políticas públicas em relação à profissão 
docente. O processo de educação para 
compreensão da História se fortalece 
na medida em que o procedimento se 
constitui como ponto de partida para 
formação do pensamento histórico 
do aluno. Mattozzi (2008) considera:

 

[...] se concebemos a História como 
matéria (complexo de noções cris-
talizadas em manuais), não há lugar 
para a Memória na escola senão com 
a função de decorar datas, nomes, fa-
tos, conceitos... Para poder admitir 
a Memória como objeto de atenção 
didática nos processos de ensino e de 
compreensão, é necessário conceber 
a História como disciplina, isto é, in-
cluir também o método, e, além dos 
conhecimentos e dos procedimentos 
do trabalho historiográfico, as oper-
ações cognitivas e práticas que o fazem 
possível. (MATTOZZI, 2008, p. 13).
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Algumas tendências nesse campo es-
pecífico se fortaleceram a partir daque-
la conjuntura e de sua superação em 
termos políticos gerais. O crescimen-
to da indústria editorial e das escolas 
privadas, nos vários níveis de ensino, 
simultaneamente ao recuo de sindi-
catos e outras entidades associativas, 
marcam certa inflexão do debate das 
políticas educacionais para o ensino de 
História desde a década de 1990, com 
a perda ou o recuo de lutas coletivas. 

Ao mesmo tempo, cresceu a pesqui-
sa científica cujo objeto de estudo é o 
ensino e a aprendizagem de História; 
passou-se a valorizar, cada vez mais, a 
cultura escolar, os saberes e as práti-
cas educativas, desenvolvidos em dif-
erentes lugares por docentes e outros 
atores do processo educativo. Essa foi 
uma conquista importante porque reaf-
irmou, entre nós, a concepção de que 
ensinar História não é apenas repe-
tir, reproduzir conhecimentos erudi-
tos produzidos noutros espaços: ex-
iste também uma produção escolar.

A história da disciplina História, na 
educação escolar no Brasil, tem sido 
objeto de vários estudos, tanto no 
âmbito das pesquisas e publicações 
acadêmicas, como no da produção de 
diretrizes curriculares, livros didáti-
cos e paradidáticos, de programas e 
projetos de formação de professores. 
Análises da produção, na área do en-
sino e da aprendizagem, evidenci-
am preocupações recorrentes com 
o papel da História como disciplina 
escolar; os currículos, critérios/mo-
dos de organização e seleção curric-
ular; livros didáticos e paradidáticos; 
metodologias e práticas de ensino 
consideradas adequadas, críticas ou for-
mativas. (SILVA e FONSECA, 2010, p.15)

Desta forma, as culturas escolares 
dotadas de especificidades mantêm 
laços e diálogos permanentes com out-
ros espaços culturais, desde a formação 
dos professores nas universidades, pas-
sando pela produção erudita continuada 
(artigos, livros, exposições) e pela divul-
gação (livros didáticos, cursos) elab-
orada a partir desses mesmos espaços. 

Registram-se, na década de 1990, 
as edições dos Eventos Nacionais na 
área do Ensino de História: o “Encon-
tro Nacional Perspectivas do Ensino 
de História”, promovido pela primei-
ra vez na Universidade de São Paulo 
em 1988, e o “Encontro Nacional de 
Pesquisadores do Ensino de História”, 
em 1993, na Universidade Federal de 
Uberlândia. Tais eventos passaram a ser 
realizados de dois em dois anos em dif-
erentes cidades do Brasil, tornando-se 
importantes espaços de formação con-
tinuada, diante desses acontecimen-
tos pode-se intensificar diante da lei:

O texto da LDB, Lei 9.394/95, apon-
tou diretrizes que podem se configurar 
como respostas do Estado às pergun-
tas feitas anteriormente. Em forma de 
lei, o documento oficial expressa o que 
da cultura e da História que o Estado 
brasileiro considerava necessário trans-
mitir aos alunos por meio da disciplina 
obrigatória “História”. O documento 
reitera a ênfase no estudo da História 
do Brasil, por meio da tríade: “as ma-
trizes indígena, africana e europeia na 
formação do povo brasileiro”, conforme 
exposto no Parágrafo 4º do Artigo 26 da 
LDB. (SILVA e FONSECA, 2010, p.17)
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A produção acadêmica e as pub-
licações sobre ensino de História se 
ampliaram, assim como muitas prob-
lematizações relevantes sobre Ensino e 
História, por diferentes agentes e institu-
ições, procurando responder a questões 
emergentes nesse campo de análise.

Objetivam-se, nos limites deste es-
paço textual, refletir criticamente so-
bre o lugar, o papel, os objetivos e a 
importância da História na educação 
básica, mais especificamente, no ensino 
fundamental. Na construção da análise, 
trataremos de novos e velhos temas, 
percursos e documentos, sugestões 
curriculares e produções textuais, frutos 
de políticas públicas, movimentos soci-
ais e experiências de ensino e pesquisa. 

A história da disciplina História, na 
educação escolar no Brasil, tem sido 
objeto de vários estudos, tanto no 
âmbito das pesquisas e publicações 
acadêmicas, como no da produção de 
diretrizes curriculares, livros didáti-
cos e paradidáticos, de programas e 
projetos de formação de professores. 

Análises da produção, na área do en-
sino e da aprendizagem, evidenciam 
preocupações recorrentes com o pa-
pel da História como disciplina esco-
lar; os currículos, critérios/modos de 
organização e seleção curricular; livros 
didáticos e paradidáticos; metodolo-
gias e práticas de ensino consideradas 
adequadas, críticas ou formativas.

As histórias são frutos de múltip-
las leituras, interpretações de sujeitos 
históricos situados socialmente. As-
sim como a História, o currículo es-
colar não é um mero conjunto neutro 
de conhecimentos escolares a serem 
ensinados, apreendidos e avaliados. 
Conforme definem Silva e Fonseca:

Em relação aos conteúdos (o que 
ensinar), aos saberes históricos se-
lecionados, o documento curricular 
propõe uma organização em torno de 
eixos temáticos, desdobrados em sub-
temas. Para os quatro anos iniciais do 
Ensino fundamental, o estudo de dois 
eixos temáticos: I) História local e do 
cotidiano, subdividida em dois sub-
itens: localidade e comunidades in-
dígenas; II) História das organizações 
populacionais, subdividida em: deslo-
camentos populacionais, organizações 
e lutas de grupos sociais e étnicos, 
e organização histórica e temporal. 

Para os anos finais do Ensino funda-
mental, os PCN’s propõem outros dois 
eixos temáticos: I) História das relações 
sociais, da cultura e do trabalho, subdi-
vidida em: as relações sociais, a nature-
za e a terra e as relações de trabalho; 
II) História das representações e das 
relações de poder, desdobrada, tam-
bém, em dois subitens: nações, povos, 
lutas, guerras e revoluções; cidadania 
e cultura no mundo contemporâneo. 
Além disso, o documento curricular es-
tabeleceu os temas transversais (para 
todas as disciplinas): Ética, Saúde, Meio 
Ambiente, Orientação Sexual, Plural-
idade Cultural, Trabalho e Consumo. 
Muitos desses tópicos fazem parte de 
pautas debatidas por movimentos so-
ciais. (SILVA e FONSECA, 2010, p.17)
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Pensar nos lugares, nos papéis, na im-
portância formativa da História no cur-
rículo da Educação básica requer con-
cebê-la como conhecimento e prática 
social, em permanente construção e re-
construção, um processo inacabado. Um 
currículo de História é, sempre, produ-
to de escolhas, visões, interpretações, 
concepções de alguém ou de algum 
grupo que, em determinados espaços e 
tempos, detém o poder de dizer e fazer. 

Nessa perspectiva, o lugar ocupado 
pela História, após 14 anos da implan-
tação (LDB – Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação – Lei 9.394/96) e 13 anos 
da divulgação dos Parâmetros Curricu-
lares Nacionais pelo Ministério da Edu-
cação, está, intimamente, imbricado às 
intencionalidades educativas expressas 
na política educacional implementada 
na década de 1990, no contexto político 
de globalização da economia, de desen-
volvimento de novas tecnologias e de 
consolidação da democracia no Brasil.

Nesses percursos de mudanças nas 
políticas sociais, atreladas ao movi-
mento acadêmico multicultural crítico, 
surgiu a Lei Federal 11.645, de 10 de 
março de 2008. A referida Lei alterou a 
Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
modificada pela Lei 10.639, de 9 de ja-
neiro de 2003, que estabeleceu as di-
retrizes e bases da educação nacional, 
para incluir, no currículo oficial da rede 
de ensino, a obrigatoriedade da temática 
“História e Cultura Afro-Brasileira e In-
dígena”. (SILVA e FONSECA, 2010, p.21)

Os Parâmetros Curriculares Nacio-
nais (PCN’s), implantados em 1997, 
também oficializaram, essas mu-
danças curriculares na estrutura do 
ensino fundamental, pôs fim aos Es-
tudos Sociais como componente cur-
ricular como área ou como disciplina. 
Em relação aos conteúdos (o que en-
sinar), aos saberes históricos selecio-
nados, o documento curricular propõe 
uma organização em torno de eixos 
temáticos, desdobrados em subtemas. 

O texto curricular dos PCN’s, ao pro-
por um tema amplo para os dois últi-
mos anos da primeira fase do ensino 
fundamental e em consonância com 
debates e experiências anteriores, pos-
sibilitou a professores e alunos prob-
lematizarem e compreenderem im-
portantes dimensões da História do 
Brasil. (SILVA e FONSECA, 2010, p.19)

Neste sentido, a escola pode consti-
tuir um espaço democrático, em que 
diversas possibilidades de ensinar e 
aprender estão presentes. Nesse sen-
tido, a concepção de História como 
disciplina formativa aponta para a 
construção de novas práticas e possi-
bilidades metodológicas que poten-
cializam, indicam outras relações edu-
cativas no ensino de História, desde o 
processo de alfabetização da criança 
nos primeiros anos de escolaridade. 
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A consciência histórica do aluno 
começa a ser formada antes mes-
mo do processo de escolarização e 
se prolonga no decorrer da vida, fora 
da escola, em diferentes espaços 
educativos, por diferentes meios. 

É nas relações entre professores, 
alunos, saberes, materiais, fontes e 
suportes que os currículos são, de fato, 
reconstruídos. Assim, devemos valorizar, 
permanentemente, na ação curricular, 
as vozes dos diferentes sujeitos, o diálo-
go, o respeito à diferença, o combate à 
desigualdade e o exercício da cidadania.

MEMÓRIA E HISTÓRIA EM LIVROS 
DIDÁTICOS DE HISTÓRIA: O PNLD 
EM PERSPECTIVA

O apelo à memória na contempo-
raneidade, tem chamado a atenção 
de muitos pesquisadores quanto aos 
seus usos e apropriações por parte de 
diferentes grupos e movimentos soci-
ais, seja como forma de conter as av-
alanches de esquecimentos próprias 
de um mundo em constantes mu-
danças, seja como elemento de forta-
lecimento de identidades múltiplas.

 

Os efeitos que tais discursos e práti-
cas de Memória produzem na so-
ciedade, normalmente, compõem o 
universo de significação do aluno, 
antes mesmo de ele entrar na esco-
la e se deparar com o saber históri-
co de referência presente, por exem-
plo, nos livros didáticos de História. 

À luz de Pierre Nora, a relação entre 
História e Memória, ao passo quecam-
pos de saberes específicos, mas que, 
em certa medida, se complementam, 
constitui o principal campo de reflex-
ão nesta pesquisa. Considerando, so-
bretudo, a forma como esses saberes 
são refletidos no Ensino de História 
brasileiro. Portanto, a presente dis-
sertação tem por objetivo analisar o 
acervo de livros didáticos de História 
aprovados pelo Programa Nacional de 
Livro Didático 2011, a fim de perceber 
como a distinção entre os campos de 
saber da Memória e da História é evi-
denciada e teorizada pelos autores no 
interior dos livros didáticos de História.

[...] porque é afetiva e mágica, a memória 
não se acomoda a detalhes que a confor-
tam, ela se alimenta de lembranças va-
gas, telescópicas, globais ou flutuantes, 
particulares ou simbólicas, sensível a 
todas as transferências, cenas, censur-
as ou projeções (NORA, 1993, p. 9).

Pode-se considerar também que, a 
memória mobilizada em sala de aula in-
stitui uma perspectiva dialógica quan-
to à aprendizagem e mediação do pro-
fessor, pois sua ação pautada em uma 
intencionalidade didática refletida tor-
na-se chave para o fortalecimento do 
ensino de História. E, nesse sentido, no-
vas questões se colocam como veredas 
abertas sobre os usos e apropriações 
que os professores têm feito dos livros 
didáticos que chegam à escola, pois o 
livro, como instrumento didático, pode 
ser lido, interpretado e explorado di-
daticamente de diferentes formas, de-
pendendo, fundamentalmente, da con-
cepção de ensino de História que o 
professor assume para si no processo 
de formação do pensamento histórico. 
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Pensar as relações de (in)visibilidade 
quanto às distinções epistemológicas 
entre História e Memória nos livros 
didáticos de História é fundamental 
para a reflexão do saber histórico es-
colar, na medida em que, muitas vez-
es, esse campo de saber é dimensio-
nado como lugar de aquisição de uma 
dada interpretação do passado toma-
da como produção histórica unívoca. 

Nessa perspectiva, o ensino de História 
se restringe à relativização inerente às 
operações de Memória, ação comum so-
bretudo na educação dos anos iniciais, 
quando a Memória não se converte em 
interpretação histórica pautada na con-
strução da historicidade. Por fim, quan-
do se pensa em aprendizagem, que, por 
sua vez, depende dos processos de pro-
dução de sentido, a Memória torna-se 
um elemento potencial para ativação 
do universo de significação do aluno, 
ou seja, objetos biográficos, como uma 
simples carta, podem ser disparadores 
de narrativas inteligíveis com o passado. 

Para refletir sobre as abordagens da 
história ensinada, uma breve análise, 
do principal veículo de difusão da 
história na sociedade brasileira contem-
porânea: o livro didático destinado ao 
ensino fundamental, é necessária para 
que se possa traçar um entendimento 
linear das políticas públicas de ensino. 

Certamente, uma das políticas públicas 
mais antigas do Estado brasileiro (data 
de 1929) e mais exitosas é o Programa 
Nacional do Livro Didático (PNLD), que 
prevê a aquisição e a distribuição gratu-
ita de livros para os alunos da rede públi-
ca de ensino. Desde o início do século 
XXI, em consonância com os Parâmet-
ros Curriculares Nacionais de 1997.

Hoje, um dos principais desafi-
os enfrentados durante a produção 
do Guia do Livro Didático do PNLD 
é o olhar de conjunto sobre as obras 
e os riscos derivados dos mecanis-
mos de categorização visto que mui-
tos professores, em todo território na-
cional, partem apenas desse suporte 
para escolher seu material didático.

Em relação ao Livro de História des-
tinado aos finais do ensino fundamen-
tal, a avaliação dos livros didáticos de 
História, publicada pelo Guia 2008, ev-
idenciou uma tendência que se consoli-
da na atualidade. Segundo o Guia 2008, 
foi possível reunir as 19 coleções “em 
quatro blocos, de acordo com a organi-
zação de conteúdos: história temática (4 
coleções); história integrada (7); história 
intercalada (7) e história convencional 
(1 coleção) ”. Os avaliadores concluíram 
que a maior parte das coleções inscritas 
neste PNLD-2008 foi elaborada seguin-
do a organização curricular dos conteú-
dos que aborda, concomitantemente, as 
Histórias da América, do Brasil e História 
Geral, e metade por meio da abordagem 
denominada “História Integrada” e a out-
ra metade pela “História Intercalada”, o 
que permite a conclusão de que esta é a 
tendência atual da área. Após três anos, 
o “Guia de Livros Didáticos PNLD 2011 
– História, anos finais do ensino funda-
mental” informa que foram avaliadas 25 
coleções, sendo dezesseis aprovadas 
e nove reprovadas. Quanto às aborda-
gens norteadoras, a perspectiva curric-
ular dominante no universo de coleções 
avaliadas, a Comissão concluiu que 
podem ser agrupadas em dois blocos: 
94% das coleções aprovadas priorizam 
a chamada “História Integrada”, e 6%, 
a “História Temática”. Segundo o Guia:
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(...) por História Integrada identifi-
camos as coleções cujo agrupamento 
pauta-se pela evocação da cronologia 
de base europeia, integrando-a quando 
possível, à abordagem de temas relati-
vos à História brasileira, africana e amer-
icana ... A organização em torno de uma 
proposta de História temática ocorre 
quando os volumes são apresentados 
não em função de uma cronologia lin-
ear, mas por eixos temáticos que prob-
lematizarão as permanências e trans-
formações temporais, sem, contudo, 
ignorar a orientação temporal assentada 
na cronologia. (BRASÍLIA, 2010, p.17)

Assim, evidenciamos, nas avaliações 
dos livros didáticos de História para os 
últimos anos do ensino fundamental, 
registradas no Guias do PNLD 2008 e 
2011, que a perspectiva curricular dom-
inante, no universo das obras didáticas 
aprovadas pelo MEC, legitima a con-
cepção didática da História chamada 
“integrada”, pelo critério temporal, lin-
ear, com base na cronologia da História 
europeia, articulada, quando possível, à 
História do Brasil, da América e da África. 

Revela-se, assim, a força de uma con-
cepção tendencialmente conservadora 
de História e de organização curric-
ular em nossas escolas, no contexto 
de revisão e críticas historiográficas e 
pedagógicas. O conjunto dos autores/
editores/obras que opta pela propos-
ta temática é minoritário, a despeito 
das sugestões e diretrizes dos PCN’s 
e de propostas curriculares institucio-
nais de vários estados e municípios.

Mais que saberes de erudição, o 
saber histórico escolar constitui-se 
também de multiplicidades de voz-
es cheias de valores, crenças, pon-
tos de vista, práticas, conflitos que 
estão postos numa sala de aula
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CONCLUSÃO 

Considerando o contexto estrutural do ensino de história no país, pode-se obser-
var uma constância de aprimoramento e agregação de conteúdos e fatos relevantes 
para a sociedade como um todo, diante desses acontecimentos está o aluno como 
receptor de informações, mas não somente isso, também agente autor de história.

Viabilizando conteúdos por meio das leis e pareceres que pautam a ed-
ucação básica, o livro didático está para o professor como apoio ao que 
se deve ensinar em cada fase da educação básica. Apesar de ser apo-
io, o livro didático deve ser avaliado e observado a fim de saber se con-
templa a visão de ensino de cada município, estado ou sistema de ensino.

Por esse motivo, considera-se que ainda há muito a ser discutido em ter-
mos de realidade conceitual na produção de livros didáticos de História no 
Brasil. Por meio da análise detida sobre o conjunto das obras didáticas aprova-
das no PNLD foi possível constatar que ainda há o predomínio de uma per-
spectiva de História totalizante e integrada, pautada em uma visão mais infor-
mativa que procedimental. Em outras palavras, verifica-se uma preocupação 
maior com a erudição dos fatos históricos do que com a formação do pensa-
mento histórico que gere uma atitude intelectual do aluno diante do mundo. 

Pode-se considerar, a partir desse perfil predominante nos livros didáticos de 
História, que esse é um desafio a mais de reflexão que se projeta para editoras, 
para autores e, especialmente, para os professores. Esses agentes do ensino, po-
dem fazer a diferença e, levar os alunos a refletirem sobre o que leem e ouvem, 
sobre todas as informações que chegam até eles e, até mesmo sobre seu lugar 
na história. Diante disso, o trabalho interdisciplinar do professor integra o aluno 
com a realidade e o leva a considerar novas possibilidades de pensamento e ação.

Por fim, quando se pensa em aprendizagem, que, por sua vez, depende 
dos processos de produção de sentido, o professor não está sozinho peran-
te os saberes. Ele se relaciona com alunos que trazem consigo saberes, va-
lores, ideias, atitudes. A consciência histórica do aluno começa a ser formada 
antes mesmo do processo de escolarização e se prolonga no decorrer da vida, 
fora da escola, em diferentes espaços educativos, por diferentes meios. É nas 
relações entre professores, alunos, saberes, materiais, fontes e suportes que 
os currículos são, de fato, reconstruídos. Assim, devemos valorizar, perma-
nentemente, na ação curricular, as vozes dos diferentes sujeitos, o diálogo, o 
respeito à diferença, o combate à desigualdade e o exercício da cidadania.
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REPRESENTATIVIDADE IMPORTA SIM! REFLETINDO A 
CULTURA AFRO E A EDUCAÇÃO INFANTIL: O OLHAR PARA AS 
CRIANÇAS PEQUENAS

RESUMO: Ao nos depararmos com situações em nosso cotidiano, em que crianças pequenas 
reproduzem ações racistas e discriminatórias, percebemos o quanto é primordial refletir so-
bre como a nossa sociedade ainda prolifera esses hábitos e de que forma podemos intervir 
positivamente no ambiente escolar da educação infantil, sendo esta a temática do artigo.  
Tem como objetivo fomentar a discussão sobre as políticas públicas, as ações nas escolas e 
a naturalização de ações que apreciem as características étnico-raciais, bem como abordar a 
variedade cultural; costumes, danças, vestimentas e culinária. A metodologia foi baseada em 
pesquisa qualitativa, por meio de pesquisa bibliográfica em mídia digital e impressa. Obser-
va-se que para a criança, a representatividade é fundamental, tanto para a aceitação do outro 
e de si mesma, quanto das suas características físicas: cor de pele, cabelos e também a sua 
história. Obteve como resultado que o respeito é essencial e vivenciar a cultura africana no 
cotidiano a torna natural, sendo assim, a busca pela igualdade se torna cada vez mais próxima 
e real. Nesse contexto, o papel da escola é fundamental, por propiciar vivências diversifica-
das e oportunizar a aproximação com a cultura africana até mesmo em atividades cotidianas 
como as histórias, músicas e filmes, que por meio dos personagens, valorizam essa cultura. 
Assim, entende-se que as ações cotidianas podem tornar a representatividade uma prática 
constante e permanente.  
  

Palavras-chave: Cultura Afro; Representatividade; Criança; Educação Infantil, 
Educação.
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INTRODUÇÃO

De acordo com Augusto Cury (2019) 
“Acima de sermos negros, brancos, ára-
bes, judeus, americanos, somos uma 
única espécie. Quem almeja ver dias 
felizes, precisa aprender a amar a sua 
espécie (...); essa frase nos traz uma rica 
contribuição frente a igualdade de dire-
itos quando nos diz que somos espécie 
humana independente de cor de pele, 
nacionalidade ou religião. A mudança na 
sociedade se fará quando relevante for o 
respeito e o amor por sermos humanos.

Entretanto, nos dias atuais ainda nos 
deparamos com situações discrimi-
natórias e racistas com pessoas afrode-
scendentes. Na escola, presenciamos 
crianças pequenas que não querem 
ser amigas da outra porque ela é “mar-
rom”, ou porque seu cabelo é “feio”.

A criança que vivencia essa dis-
criminação recebe essa informação 
como verdadeira acreditando que 
a cor da sua pele, o jeito do seu ca-
belo, vale menos que o do outro.

Vivenciar essas situações nos faz 
refletir sobre como nossa sociedade 
reproduz essas ações e o que deve-
mos fazer para que esses momen-
tos sejam cada vez mais a escasso.

Nesse contexto, precisamos dis-
cutir sobre essa realidade ainda tão 
presente em nosso cotidiano e pensar 
em como essas crianças precisam de 
experiências que as valorizem e con-
tribuam para sua autoestima. Assim, 
podemos questionar sobre um ponto 
relevante nessa discussão:     O que é 
representatividade? Como ela pode 
interferir de maneira positiva na vida 
de alguém? Realmente isso importa?

 

Essas perguntas, na verdade, não se-
riam necessárias se vivêssemos numa 
sociedade igualitária e todas as pessoas 
fossem respeitadas como são. O que 
não ocorre. Sendo assim, precisamos 
de políticas públicas para resguardar e 
apoiar aqueles que traçam caminhos 
e lutam por condições favoráveis a to-
dos, por causa de um fator inaceitável  
que atinge grande parte da população 
de nosso país ainda hoje, o racismo.

 

A cor da pele é ainda um denominador 
para diversas situações: a busca de um 
emprego, um cargo importante, opor-
tunidades de crescimento profissional, 
fama, papéis de destaque na televisão, 
entre tantas outras possibilidades.

 

Além de todas as dificuldades que 
existem no mundo real, no mundo da 
fantasia, oportunidades de entreten-
imento e lazer; a falta de representa-
tividade é muito grande. Filmes, liv-
ros, personagens, brinquedos com 
estereótipos ditos socialmente cor-
retos, que apenas prolifera uma visão 
errônea e única como verdadeira.
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Essas ações e falta de representa-
tividade interferem na vida das pes-
soas em todos os sentidos e em to-
das as idades; pois, ao vivenciarmos, 
presenciarmos, ouvirmos, acredita-
mos que seja verdade absoluta e as-
sim, perpetuamos, muitas vezes sem 
intenção, este pensamento, uma vez 
que já foram incorporados no dia a dia.

Assim, desde criança, presenciamos 
ações e aprendemos com os adultos 
sobre como tratar e lidar com o outro. 
As crianças pequenas que vivenciam 
ações racistas, que só recebem infor-
mações de uma maneira, ou ganham 
brinquedos de um tipo, crescem enten-
dendo que esse é o certo e o outro não.

Desse modo, as falas e comentários 
negativos ocorrem com naturalidade. 
A falta de personagens afrodescen-
dentes em filmes, livros, comerciais 
de TV, a não valorização do estereóti-
po, tipo de cabelo, vestimentas, cul-
tura complicam ainda mais essa situ-
ação e precisam ser mudadas, sendo 
um dos caminhos as vivências nas 
instituições de Educação Infantil.
Como consta nas Orientações Curric-
ulares: expectativas de aprendizagem 
para a Educação Étnico-Racial
(...) É fundamental que atentemos para 
que os outros tipos de inclusão se-
jam feitas nas escolas, especialmente 
a questão racial, que em um discurso 
“politicamente correto” não existe, 
mas que ao se olhar de perto sabe-
mos que permeia o ambiente escolar, 
de forma velada ou explícita, porém 
presente. Precisamos atentar priori-
tariamente à educação infantil; pois 
atitudes rotineiras, meias palavras ou 
gestos involuntários podem represen-
tar a máscara do preconceito exibida 
por nossa sociedade e deixar marcas 

significativas na educação de crianças 
pequenas (SÃO PAULO, 2008 p. 84).

Todos têm o direito de se ver, se en-
contrar, ser representado e ter sua 
imagem valorizada de maneira natural, 
tendo como objetivo único que todos 
merecem respeito.

REPRODUÇÃO SOCIAL E AS  
CRIANÇAS PEQUENAS

Quando pensamos em Educação 
Infantil, vemos crianças pequenas 
cheias de energia, brincando, social-
izando, aprendendo na interação e 
com ludicidade. Dificilmente pensare-
mos em indivíduos que já têm uma 
construção de vivências com práti-
cas de pré-conceitos adquiridos de 
acordo com o meio em que vivem.

Diante dessa situação, percebe-
mos que a criança traz consigo uma 
bagagem de experiências que vi-
venciou em seu núcleo familiar e 
social por meio de comportamen-
tos, posturas e falas que reproduz.

Assim, em tão tenra idade, pode-se 
perceber reflexos de racismo e precon-
ceito com o diferente; fatos como a cri-
ança se recusar a brincar com a outra 
ou lhe dar apelidos por causa de sua cor 
de pele, cabelo ou outra característica.
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São fatos tristes em presenciar; ain-
da crianças já fazem parte dessa real-
idade e reproduzem falas e ações que 
são reflexos de uma sociedade que, 
infelizmente, ainda é muito precon-
ceituosa. E essas ações não ocorrem 
apenas no espaço escolar, mas em 
outros espaços de convivência: rua, 
comunidade, shoppings, entre outros.  

No entanto, perceber essas questões 
sociais tão presentes em crianças 
pequenas nos causa sentimentos an-
gustiantes e até mesmo impotentes; 
não podemos fechar os olhos diante 
dessa situação, devemos mudar esse 
olhar, sobretudo por sermos profis-
sionais da educação e assim, forma-
dores de opinião. Além de almejarmos 
uma sociedade mais justa, igualitária 
em seus direitos e oportunidades.

O preocupante é perceber que, com 
toda essa situação arraigada, as próprias 
crianças que sofrem o preconceito, 
demonstram fatos de não aceitação, 
não gostam de suas características 
perante o que outro mostra ser ideal.

Mas, e a escola, tem culpa nesse 
processo? Sim. Especialmente quando 
reproduz estereótipos sociais domi-
nantes nos livros, filmes, desenhos que 
são oferecidos às crianças. Em que só 
há um modelo que é cultuado, exclu-
indo os grupos fora dos padrões esta-
belecidos. Dessa maneira precisamos 
refletir sobre o que a escola como es-
paço social e educativo e os profes-

sores devem fazer para que haja mu-
danças significativas nesse cenário.
Embora consideramos que as Legis-
lações por si só, não garantem o fim de 
tal situação, temos algumas Leis muito 
relevantes sobre as questões culturais 
africanas na escola, que conheceremos 
a seguir. 

A CULTURA AFRICANA E A LEI NO 
ESPAÇO ESCOLAR

 A luta por igualdade de direitos 
e oportunidades é um fator históri-
co e constante dos afrodescendentes. 
As leis vieram embasar essa luta sen-
do promulgadas para que a socie-
dade em geral pratique ações que 
deveriam ser naturais e corriqueiras.

 

A constituição de 1988 aborda 
a pluralidade étnico-racial no país 
abrangendo as contribuições culturais 
afrodescendentes e indígenas como el-
ementos fundamentais na constituição 
da cultura brasileira como um todo.

 Entretanto, as ações ocorridas 
nas escolas não condiziam efetiva-
mente ao que se referia a Constitu-
ição; estando sempre em plano se-
cundário, reproduzindo apenas o que 
existia nos livros didáticos, o que não 
trouxe nenhuma efetiva contribuição.

 

Em 2003, foi assinada a lei 
10.639/03 tornando obrigatório o en-
sino da história e cultura afro-brasile-
ira de maneira efetiva, em que houve 
um movimento mais amplo quanto ao 
trabalho realizado; tratando-os como 
sujeitos históricos, com uma cultura 
rica em sua música, religião, culinária, 
contos e tantas outras contribuições.

 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

868

Com a lei em vigor, foi necessário 
reavaliar os conteúdos, livros didáti-
cos, e ampliar o olhar e as ações para 
o que, deste momento em diante, 
passou a ser contemplada em to-
das as áreas, uma educação de ma-
neira ampla abordando a cultura 
afro em sua história como um todo e 
não apenas retratando a escravidão.

 

Nesta lei foi instituído o dia da Con-
sciência Negra como marco pela luta 
histórica em nosso país homenagean-
do o dia de morte do líder quilombola 
Zumbi dos Palmares; 20 de Novembro. 
Este dia é pra ser mais um de reflex-
ão e não o dia de abordar o tema e ter 
um desenho para colorir. Precisam ser 
ações cotidianas, e não específicas.

A lei 11.645/08 traz uma mudança 
na lei 9394/96, em seu artigo 26 no 
que refere ao conteúdo abordado so-
bre a cultura afro e indígena, costumes, 
hábitos, formação da sociedade bra-
sileira e suas variadas contribuições.

Salientando que a cultura africana 
não é única, são várias populações com 
suas culturas, hábitos, crenças, origens, 
numa grande dimensão e variedade.

A lei existe para regulamentar as práti-
cas educacionais, trazendo a discussão 
sobre as questões das relações étnico-ra-
cial de maneira a serem respeitadas, as 

pessoas se aceitarem e terem orgulho de 
ser quem são e como são, e para que uns 
e outros se vejam como diferentes, e não 
um enxergue o outro como inferior. Neste 
contexto, a escola deve assumir um lu-
gar de destaque, como veremos a seguir.

A ESCOLA E A REALIDADE DAS  
CRIANÇAS NEGRAS

A escola é um espaço social presente 
na sociedade há muito tempo. Nesse 
espaço a cultura mundial, a ciência, de-
scobertas históricas, História do mun-
do e tantos outros temas são estuda-
dos, pesquisados e aprendidos. É um 
lugar de construção de conhecimen-
to e também de socialização, inter-
ação, amizade, criar e estreitar laços.

Infelizmente não é apenas um lugar 
de pontos positivos, existem fatores 
e situações que ocorrem que ferem o 
outro em sua essência. O preconceito, 
o racismo escancarado ou camuflado, 
que esconde um e enaltece o outro; tor-
nando esse espaço mantenedor do rac-
ismo e da desigualdade social no país.

As crianças negras, desde pequenas, 
vivenciam situações em que não apare-
cem; a falta de representatividade nas 
imagens ilustradas nos livros, revistas, 
personagens dos filmes são, em sua 
grande maioria, representados por pes-
soas brancas, cabelos claros, lisos, fazen-
do com que representem um estereóti-
po fora da realidade de modo geral.

Isso não acontece apenas nas esco-
las de Educação Infantil e com crianças 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

869

menores; no Ensino fundamental com 
as crianças maiores as ações são as 
mesmas, os livros didáticos retratam 
a história do povo africano abordan-
do muitas vezes, apenas a escravidão. 
Suas histórias vão muito além desse 
fato. São povos com diversas culturas, 
crenças, devem ser respeitadas e ter 
sua história contada verdadeiramente.

Isso reflete nas ações e pensamen-
tos das pessoas que continuam vendo 
o negro como alguém inferior, em que 
deve ter menos oportunidades, tra-
balhos menores com pouca valorização, 
subalternos, na mídia são personagens 
sempre na situação de empregados, 
pobres, necessitados, ou o que rouba, 
engana e se dá bem por meios ilícitos. 
Esses fatos expandem do espaço es-
colar para o convívio social fora dela.

Na verdade, a criança acessa a esco-
la com pré-conceitos vivenciados em 
sua família, muitas reforçados na escola 
em razão da sua estruturação, repro-
duz socialmente e recebe, também, da 
sociedade informações e valorização 
de uma educação e modelo cultural 
com uma estética branca hegemônica.

É um ciclo que sempre se movi-
menta com as mesmas ações, falas, 
falta de protagonismo negro e as-
sim, a falta de empoderamento.

A realidade da cultura afro deve 
ser recriada na escola de manei-
ra a abordar suas culturas e seus va-
lores, é essencial conhecer para com-
preender e respeitar. Isso não deve 
começar no Ensino Fundamental ou 
Médio, mas já na Educação Infantil.

A CULTURA AFRO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL – EXPECTATIVAS

A escola é um ambiente importante e 
facilitador no processo de socialização 
das crianças. Muitas vezes, é apenas 
nesse espaço que as crianças convivem 
com outras crianças. Além das coisas 
boas que esse lugar nos possibilita, tam-
bém pode ser o espaço das primeiras ex-
periências negativas em relação a sua im-
agem, autoestima que alguém irá viver.  

Portanto, é de suma importância 
trazer pra esse espaço os reis e rainhas 
que construíram suas histórias; suas 
línguas, as características dos países 
com suas bandeiras, suas crenças, seus 
hábitos, suas cores e vestimentas; con-
hecer suas festas, tradições, danças.

É um universo grandioso e riquís-
simo de informações para explorar-
mos e conhecermos mais e melhor.

As ações na escola devem ser igual-
itárias no que é oferecido às crianças. 
Trazer mais filmes com personagens, 
preferencialmente protagonistas ne-
gros, assim como as histórias. Mostrar 
personagens importantes e fortes e 
recriar os clássicos nessa perspectiva, 
em que as crianças possam se ver e se 
imaginar como princesas e príncipes, 
super-heróis, celebridades, cientistas.
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Por isso, é importante que nas in-
stituições de Educação Infantil, os 
educadores em suas práticas cotid-
ianas, sejam capazes de dar voz e 
vez para essas crianças, oportunizar 
momentos de escuta, criar um es-
paço de acolhimento e igualdade, em 
que todas possam receber e ofere-
cer na mesma proporção e qualidade. 

Além disso, proporcionar possibi-
lidades, apresentar e naturalizar es-
sas ações, são pontos fundamen-
tais para que as crianças se olhem, 
se aceitem, valorizem sua imagem: 
cor, cabelos, características físicas. 

Empoderar-se é apropriar-se de seu 
poder, sua dignidade; é ter liberdade para 
decidir sua vida, controlar seu destino, 
e nesse contexto, inclui sentir-se bem 
consigo, ter autoestima, valorizar-se.

Por esses motivos e tantos outros, a 
representatividade tem papel essencial 
na escola, na sociedade em geral. É im-
portante nos sentir representados, ter 
com quem nos espelhar, sonhar, desejar 
ser. Isso faz parte do ser humano e con-
tribui para sua construção, enriqueci-
mento do seu caráter e da sua identidade. 

As crianças, especialmente as 
pequenas, precisam aprender a se amar, 
se respeitar e amar o outro em suas 
diferenças e particularidades, almejan-
do uma sociedade melhor para todos.

E todo esse processo no espaço es-
colar precisa do olhar atento e ações di-
recionadas no maior exemplo que a cri-
ança terá nesse lugar, o professor. Este 
profissional deve ter clareza dos assun-
tos abordados e do que quer transmitir 
às crianças. Sua empatia, seu olhar, 
seu jeito de se relacionar com o tema 
são fundamentais em todo o processo.

Faz-se necessário questionar a ima-
gem que a educadora traz de criança e 
de infância, pois tais imagens traduzem 
a relação adulto – criança, e se refletem 
na organização das atividades nas insti-
tuições e especialmente, nas variadas 
formas de avaliação utilizadas. Promov-
er a reflexão sobre a imagem de criança 
que dá suporte às práticas dos(as) ed-
ucadores(as) possibilita a compreensão 
das singularidades e potencialidades 
de cada criança, podendo contribuir 
para promover condições de igualdade. 

Tal igualdade pressupõe o reconhe-
cimento das diferenças que sabemos 
existir. Para tanto é necessário ter in-
formação sobre os direitos que ne-
cessitam ser assegurados a todas as 
crianças. Isso exigirá um olhar mais 
atento e maior sensibilidade, pois as 
diferenças se manifestam no cotidiano 
e carecem de “leitura” (decodificação 
dessas manifestações) pela educadora, 
seja na relação criança – criança, adul-
to – criança, criança – família, criança 
– grupo social (BRASIL, 2010, p.30).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo que notamos na trajetória per-
corrida podemos refletir: afinal, a rep-
resentatividade importa? Sim. E muito.

Sentir-se representado, se ver em 
outros papéis, olhar sua imagem nos 
livros que são lidos e manuseados, 
nos filmes que assistem são de suma 
importância na construção da iden-
tidade da criança afrodescendente.

Essas situações que ainda hoje são 
esporádicas devem tornar-se práti-
cas naturais, cotidianas, fazendo parte 
do universo infantil de maneira global.

Toda a situação vivida pelos antepas-
sados ainda são fortemente vinculadas 
a uma imagem negativa, escravizada, 
marginalizada, não sendo considerada 
sua história antes desse terrível fato. 

Notamos que as leis são e foram es-
tipuladas para que todo esse conheci-
mento pudesse ser divulgado e apreen-
dido para que, sobretudo o respeito 
seja essencial a esse povo e essa cul-
tura que nos traz tantas contribuições.

Com isso, além de apreciarmos a 
cultura, a história, valorizamos tam-
bém a imagem, que é o ponto crucial 
para a autoestima e aceitação de si.

A escola, o professor, tem papel fun-
damental nesse processo, o olhar atento 
às situações que ocorrem, lidar com es-
ses fatores e promover o conhecimen-
to e igualdade de oportunidades são de 
suma importância e devem ser constan-
temente praticados no espaço escolar.

É uma questão de equidade, é a 
justiça que deve ser exercida de modo 
que garanta as mesmas oportunidades 
e vivências; se na escola há apenas bon-
ecas que representem e contribuem 
para uma cultura europeia de padrão, 
faz-se necessário ampliar a oferta de 
representação afrodescendente, em to-
das as suas maneiras, tonalidades, ves-
timentas e particularidades em geral.

A criança pequena, desde cedo pre-
cisa se ver, sentir-se acolhida, valoriza-
da e representada. Não é apenas uma 
questão de autoestima, e sim de em-
poderamento racial. Se ver, se amar.
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A frase abaixo de Nelson Mandela 
traduz muito sabiamente o que a socie-
dade produz e prolifera; aprendemos e 
deixamos de aprender muitas coisas; 
com as falas, com os exemplos, com as 
ações; portanto é possível mudarmos e 
buscarmos o que é melhor sempre; pois, 

Ninguém nasce odiando outra pes-
soa pela cor de sua pele, por sua ori-
gem ou ainda por sua religião. Para odi-
ar, as pessoas precisam aprender, e se 
podem aprender a odiar, elas podem 
ser ensinadas a amar.  (MANDELA)

Respeitar o indivíduo pelo sim-
ples fato de ser alguém é o que deve-
mos praticar em nossas ações cotidi-
anas e de maneira natural. As crianças 

nos veem, nos observam e aprendem 
muito mais com nossos exemplos do 
que com palavras. Portanto, o rac-
ismo implícito também é aprendido.

São nossas ações que vão contribuir 
para a desconstrução de percepções fal-
sas sobre o outro e ajudar promover a ig-
ualdade racial.  Reconhecimento positi-
vo, visibilização das histórias de pessoas 
afrodescendentes, apreciação e conhe-
cimento da cultura serão itens essen-
ciais nessa jornada em busca de trans-
formação social e de empoderamento. 
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PSICOPEDAGOGIA: A POTENCIALIDADE DO JOGO E A 
CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO

Resumo: Este trabalho tem como objetivo apresentar um estudo pautado na Psicopeda-
gogia com vistas ao processo de ensino e aprendizagem por meio de jogos educativos aos 
alunos portadores de autismo. Diante disso, será possível perceber que a construção do 
conhecimento está diretamente relacionada aos processos de aprendizagem, sendo o papel 
do psicopedagogo institucional o assessoramento imprescindível ao corpo docente e discen-
te. A convivência compartilhada do aluno com autismo, na escola, a partir da sua inclusão, 
viabiliza por meio dos contatos sociais a interação, favorecendo o desenvolvimento do aluno 
autista com outros alunos à medida que todos convivam e aprendam com as diferenças.  
As formas de atuação do Psicopedagogo, com a equipe docente, a fim de oferecer possi-
bilidades de ensino e aprendizagem aos alunos autistas. Nesse sentido, o Psicopedagogo 
Institucional irá propor à instituição escolar exercícios que tenham sentido, com o intuito de 
despertar o interesse dos alunos pelo conhecimento.  Os jogos não são trabalhados ade-
quadamente no contexto escolar, sendo dados sem compromisso com a aprendizagem, sem 
regras, apenas como um passatempo. Ressaltamos, no entanto que não descartamos sua 
presença na rotina da escola, mas estamos fazendo, no presente trabalho, a defesa da uti-
lização do jogo na construção de conhecimento, para alunos portadores de autismo

Palavras-chave: Autismo; Psicopedagogia; Ensino; Aprendizagem; Jogos Educativos
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INTRODUÇÃO 
Este trabalho tem como objetivo 

geral buscar mais conhecimento por 
parte do psicopedagogo, descobrindo 
por meio da Psicopedagogia potencial-
izar e socializar por meio do lúdico, o 
que garante um avanço extraordinário 
no desenvolvimento do aprendizado 
e, consequentemente, no rendimento 
escolar. Dentro dos objetivos específ-
icos estudamos a psicopedagogia com 
a finalidade de observar atividades de 
ensino e aprendizagem por meio de jo-
gos ao aluno autista. Para tanto, reali-
zamos uma revisão não sistemática da 
literatura sobre psicopedagogia e autis-
mo contemplando aspectos históricos.

Cabe observar que, ao longo dos 
anos escolares promovemos, gradati-
vamente, uma ruptura entre a ciência e 
consciência, em outras palavras, entre 
conhecimento e identidade. Por mais 
que as ações se concentrem no senti-
do de promover uma aprendizagem sig-
nificativa, se os alunos não conseguem 
ver o conhecimento como algo que 
carrega a vida de sentido, então os es-
forços dos educadores serão inócuos. 

  

Tendo presente o papel do Psicopeda-
gogo no assessoramento pedagógico 
junto a equipe docente da instituição, 
este trabalho será encaminhado de for-
ma a conhecer a potencialidade do jogo 
na estimulação da aprendizagem dos 
alunos, pois para isso acontecer é preci-
so ocorrer a “libertação da inteligência 
aprisionada, que somente poderá dar-se 
através do encontro com o perdido praz-
er de aprender” (Fernández 1991, p.18).

             

Podemos dizer que num jogo “há 
sempre um objeto mágico. Talvez essa 
magia esteja faltando no processo 
de ensino aprendizagem, e sem ela, a 
construção do conhecimento passa 
a ser um sistema sem conexões com 
as ações do mundo real concordan-
do assim com Macedo” (1997, p.18). 

O fato é que muitas tarefas escolares, 
do modo como são propostas, são de-
sagradáveis. Algumas razões para isso é 
que o tempo de sua realização é exces-
sivo ou insuficiente. Os conteúdos são 
repetitivos e a formulação irregular e 
sem sentido para o aluno. São fáceis ou 
difíceis demais, ou seja, não condizem 
com o nível de interesse do aluno. 

Nesse caso, a utilização do jogo poderá 
estabelecer a conexão com a realidade. 
A hipótese central desse trabalho é 
que o jogo é um recurso potencializado 
no processo de construção do conhe-
cimento de todos os alunos, cabendo 
à escola oportunizar um aprendizado 
mais significativo, no qual os alunos 
possam aprender pelas próprias ex-
periências, explorar os próprios limites, 
ampliar o domínio corporal e de seus 
conhecimentos desenvolvendo assim 
a cidadania, a compreensão do relacio-
namento e do respeito ao outro, exer-
citando a comunicação e o raciocínio.

Neste contexto, como o psicopeda-
gogo deverá incentivar a equipe docen-
te ao uso dos jogos no processo de en-
sino aprendizagem para a construção 
do conhecimento dos educandos.
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O QUE É AUTISMO?

O termo autismo origina-se da 
palavra grega “autos” que significa 
“próprio” ou “de si mesmo”, portanto, 
autismo é uma forma particular de se 
situar no mundo e, portanto, de con-
struir uma realidade para si mesmo. 

As áreas de investigação científica so-
bre as causas do autismo são fisiológi-
cas. Existem várias hipóteses sobre es-
sas investigações. As principais são: 
Afecção em áreas do cérebro, disfunções 
genéticas, consequências dos metais 
pesados no interior do organismo, in-
tolerâncias alimentares assintomáticas.

O posicionamento da psicanálise la-
caniana é claro nesse sentido: a per-
gunta pela causa não explica em quê 
consiste ser um sujeito com autismo. 
Tampouco consideramos que os sinto-
mas do autismo sejam a consequência 
de um déficit que deva ser reeducado, 
nem a expressão de uma doença. Para a 
psicanálise lacaniana, a pergunta funda-
mental visa saber um pouco mais sobre o 
que implica ser uma pessoa com autismo.

Ainda que o Transtorno Autista seja 
considerado uma desordem que pode 
envolver comprometimentos de ordem 
neurológica, não há ainda um único tipo 
de exame ou procedimento médico que 
confirme isoladamente o seu diagnósti-
co. Por isso, é necessário realizar uma 
série de exames, avaliações e análises 
com fins de compilar um número sufi-
ciente de informações que permita es-
boçar mais seguramente este quadro 
clínico. Os exames mais comuns são 
os que avaliam a capacidade auditiva 
(audiometria, timpanometria), os que 
indicam a possibilidade da presença 
de tumores, convulsões ou anormali-
dades cerebrais (eletroencefalogramas, 
imagens por tomografias computador-
izadas e por ressonância magnética).

Cabe salientar que, o Autismo é um 
grave distúrbio do desenvolvimento e 
do comportamento e que apresenta um 
alto nível de complexidade, sendo con-
siderado entre os mais severos transtor-
nos manifestados na infância. Algumas 
pesquisas conseguem correlacionar fa-
tores genéticos, problemas metabólicos 
e mudanças bioquímicas ao desenvolvi-
mento dos períodos pré, peri e neona-
tais, mas nenhuma associação aplica-se 
a todos os casos. Cabe ressaltar que foi 
eliminado o critério da idade da man-
ifestação do transtorno, aceitando-se 
que uma manifestação possa ocorrer 
depois dos 36 meses. Isso foi proposto 
alegando-se que os casos mais graves 
de Autismo se manifestariam mais 
rápido do que os casos menos graves. 
Substitui-se, assim, a denominação Au-
tismo Infantil por Transtorno Autista.

A pessoa com Transtorno Autista, por 
muitas vezes não respnas quaisr ao es-
tímulo auditivo, pode ser diagnosticada 
como deficiente auditivo. No estímulo 
audiológico, essa pessoa, normalmente, 
apresenta resultados incongruentes ou 
de grande oscilação, diferindo assim do 
diagnóstico da surdez. A probabilidade 
de surdez para a pessoa com Autis-
mo é, deste modo, a mesma que para 
uma criança da população em geral.

Os movimentos repetitivos de braços 
e mãos de uma criança com Autismo, 
que se assemelha a gesticulação da cri-
ança deficiente visual, podem ser con-
fundidos com a cegueira congênita. A 
diferença é que a criança cega mostra 
interesse e desejo de interação com o 
ambiente e as pessoas, o que pode não 
ocorrer com a criança com Autismo.

Não existe medicamento para o 
tratamento do Transtorno Autista. O 
que se procura é controlar os com-
portamentos exacerbados, quan-
do estes não são resolvidos por out-
ros procedimentos alternativos.
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As crianças com Autismo sempre 
apresentam avanços com ou sem trata-
mentos, mas tratar o Autismo é ter como 
meta principal minimizar sua dependên-
cia, garantindo assim sua autonomia, e 
isto a criança não consegue sozinha.

Muitas crianças autistas necessitam 
de assistência e supervisão da parte 
dos adultos durante toda a sua infân-
cia. Assim, cabe ressaltar que, a família 
da criança autista necessita de acon-
selhamento desde o início do distúrbio. 
Contudo, muitas vezes, a criança au-
tista não tem atendimento adequado, 
devido às dificuldades econômicas e a 
falta de apoios psicológicos e sociais. 

A INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA 

Refletir sobre as questões de uma 
escola de qualidade para todos, in-
cluindo alunos e professores, por in-
termédio da perspectiva sociocultur-
al significa que devemos considerar, 
dentre outros fatores, a visão ideológi-
ca da realidade construída social-
mente e culturalmente por aqueles 
que são responsáveis pela educação.

A prática de classificar e categori-
zar crianças baseado no que essas cri-
anças não sabem ou não podem fazer 
somente reforça o fracasso e perpet-
ua a visão de que o problema está no 
indivíduo e não em fatores de metod-
ologias educacionais, currículos, e or-
ganização escolar. Aceitar e valorizar a 
diversidade de classes sociais, de cultu-
ras, de estilos individuais de aprender, 
de habilidades, de línguas, de religiões 
e etc., é o primeiro passo para a criação 
de uma escola de qualidade para todos.

Inclusão, essa é uma palavra que 
precisa ser melhor definida e mais 
praticada. Não há razão para que al-
guém seja de antemão descarta-
do, isolado, oprimido ou negado. 

Inovar não tem necessariamente o 
sentido único. As grandes inovações 
estão muitas vezes na efetivação do 
óbvio, do que é possível fazer, mas que 
precisa ser desvelado, para que possa 
ser compreendido por todos e aceito.

 A inclusão de portadores de autismo 
é uma inovação, cujo movimento tem 
um aspecto muito polêmico nos mei-
os educacionais e sociais, contudo, in-
serir alunos autistas de qualquer grau, 
no ensino, é garantir o direito de to-
dos os cidadãos brasileiros à educação.

Atualmente, a presença de alunos 
autistas, em uma sala de aula comum, 
é uma situação rara nas escolas, entre-
tanto, as probabilidades de se alcançar 
progressos significativos desses alunos 
na educação por meio da acomodação 
das práticas pedagógicas à diversidade 
dos alunos é muito representativa. 

Nesse sentido, a educação inclu-
siva tem como objetivo garantir uma 
proposta possível para tornar a ed-
ucação acessível à todas as pessoas, 
ou seja, refere-se à aceitação da es-
cola e à participação de todos, embo-
ra tenha, como prioridade, a inclusão 
de pessoas portadoras de necessi-
dades especiais no contexto social.
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A inclusão como resultado de um 
ensino de qualidade para todos os 
alunos exige das escolas novos posi-
cionamentos por parte do corpo do-
cente e técnico-administrativo, afim 
de que seja capaz de receber e inte-
grar o aluno autista. A hipótese de se 
conseguir adequar os alunos autistas à 
variedade de conteúdos está relacio-
nada ao fato de a escola assumir junto 
à sociedade sua imagem de escola in-
clusiva e comprometida com o ensino 
e aprendizagem de todos os alunos.

APRENDIZAGEM E CONHECIMENTO

    Para tratarmos da construção do 
conhecimento é preciso entendemos 
qual é a relação que o indivíduo tem com 
o saber, se está disposto ou não a apren-
der, o que depende muito do seu desejo.

    Dentro do processo de construção 
do conhecimento há o aprender, que é 
uma atividade na qual o sujeito se apro-
pria de um saber que não possui; saber 
este que tem sua existência no mundo 
externo, ou seja, nas pessoas, nas pa-
lavras, nas ideias, nos objetos, nos lo-
cais, etc. desde que, façam sentido para 
esse indivíduo. Desta forma, aprender 
é passar a possuir o saber, que é o obje-
to. A relação com o saber é então com 
objetos do saber, com o mundo exis-
tente anteriormente a aprendizagem.

Charlot (2001, p.28) considera que 
“aprender é uma relação entre duas 
atividades: a atividade humana que 
produziu aquilo que deve aprender 
e a atividade na qual o sujeito que 
aprende se engaja sendo a mediação 
entre ambas assegurada pela ativi-
dade daquele que ensina ou forma.”

    

Assim, aquele que aprende pre-
cisa dominar as operações espe-
cíficas de tal atividade, assegu-
rando uma aprendizagem efetiva.

    Kant (1978, p.7) afirma que:
Não se pode duvidar de que todo 

conhecimento começa com a experiên-
cia, porque, com efeito, como haveria 
de exercitar-se a faculdade de con-
hecer, se não fosse pelos objetos que, 
excitando os sentidos, de uma parte, 
produzem por si mesmos represen-
tações, e de outra parte, impulsionam 
a inteligência a compará-los entre si, a 
reuni-los ou separá-los, e deste modo 
à elaboração da matéria informe das 
impressões sensíveis para formar esse 
conhecimento das coisas que se de-
nomina experiência? No tempo, pois, 
nenhum conhecimento precede a ex-
periência, todos começam por ela.   

    
Ao longo de sua reflexão, Kant (1978)  

pnas quaisra que se todo conhecimento 
se inicia com a experiência, o que não 
quer dizer que ele todo se derive da ex-
periência. Para ele, o conhecimento é 
categorizado em dois tipos: “a priori”, 
independente da experiência, e “a pos-
teriori”, que origina-se da experiência 
e de todas as impressões dos sentidos.

    

No exato momento em que os sen-
tidos experimentam as coisas em seus 
estados manifestos os pensamentos 
estão organizando essa experiência e 
construindo uma realidade percebida.

    

Como o conhecimento faz parte de 
uma argumentação filosófica na con-
strução do saber, é preciso refletir 
sobre os valores que fazem parte do 
conhecimento estruturado e aceito 
pela sociedade por meio dos tempos. 
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Se a vida é um processo e proces-
so é mudança, à medida que os seres 
humanos modificam com o avanço das 
ciências e a repercussão no modo de viv-
er coletivamente, valores, conhecimen-
tos e preconceitos também vão se mod-
ificando, acompanhando essa evolução.

    

Valores e conhecimentos de-
pendem de pessoas que os elab-
oram, atribuindo-lhes suporte em 
manifestação por intermédio de 
uma comunicabilidade inteligível.

Acreditamos que todo e qualquer 
conhecimento deve estar a serviço dos 
projetos sociais e da sociedade para 
que não se perca o seu real valor. Sen-
do assim, os projetos educativos pre-
cisam promover a construção do con-
hecimento na educação, para que as 
pessoas que estejam a serviço da so-
ciedade, possam priorizar a aprendiza-
gem de valores éticos e morais, tornan-
do possível assim, transformar pessoas 
e sociedades por meio da educação, 
pois aquilo que se aprende na escola 
permite dar sentido ao mundo, a si, às 
relações com os outros, em suma, a vida. 

A realidade é o que podemos con-
hecer por meio das ideias da razão, ela

é um conjunto de significações ou 
de sentidos que são produzidos pela 
consciência ou pela razão. A razão é 
doadora de sentido, e ela constitui a 
realidade não enquanto existência dos 
seres, mas enquanto sistema de signifi-
cações que dependem da estrutura da 
própria consciência. (Chauí, 2006 p.81).

    

Como percebemos que é a razão 
que dá sentido à realidade, suas signifi-
cações são pessoais, mas os sentidos, 
universais. Compreendemos assim que, 
o conhecimento resulta da relação no 
qual o sujeito e objeto interagem, de-
finindo a educação como inter-relação 
constante entre o sujeito e objeto.

    

A Psicopedagogia, que estuda o 
ser em processo de aprendizagem, 
quer seja no convívio familiar, esco-
lar e social, precisa entender como 
ocorre realmente o processo da con-
strução do conhecimento para rel-
acionar a aprendizagem e o desen-
volvimento dos seres humanos no 
contexto ao qual o sujeito está inserido.

Para Wallon (1990), o ritmo das 
etapas do desenvolvimento humano 
não é linear, pois sofre reformulações 
na passagem de uma etapa para outra.

    De acordo com Galvão (2000, 
p.42) os “conflitos se instalam nesse 
processo e são de origem exógena 
quando resultam dos desencontros 
entre as ações da criança e o ambi-
ente exterior, estruturado pelos adul-
tos e pela cultura. De natureza endó-
gena, quando gerados pelos efeitos da 
maturação nervosa.” Esses conflitos 
são propulsores do desenvolvimento.

    Os estágios de desenvolvimento 
do ser humano sucedem-se em fases 
predominantemente afetiva e cognitiva 
e conforme Galvão (2000, p.43,44) são:

Impulsivo-emocional: ocorre no pri-
meiro ano de vida. A afetividade é pre-
dominante e orienta as primeiras reações 
do bebê às pessoas. - Sensório-motor e 
projetivo: vai até os três anos. A mar-
cha dá maior autonomia à criança para 
explorar objetos e espaços. Inicia-se o 
desenvolvimento da função simbólica 
e da linguagem. Personalismo: dos três 
aos seis anos. É o processo de formação 
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da personalidade. Categorial: inicia-se 
aos seis anos. O avanço intelectual da 
criança direciona seu interesse para as 
coisas, para o conhecimento e conquis-
ta do mundo exterior. Predominância 
funcional: puberdade. O rompimento 
da “tranquilidade” ocorrido no estágio 
anterior pede uma nova definição da 
personalidade, desestruturada devido 
às transformações corporais em função 
da ação hormonal. As questões pes-
soais, morais e existenciais são trazidas 
à tona para recuperar essa afetividade.

Na sucessão dos estágios existe uma 
alternância entre as formas de atividade 
e de interesses da criança, denominada 
de princípio da alternância funcional. 
Cada fase predominante (de dominân-
cia, afetividade, cognição) incorpora 
as conquistas realizadas pela outra, no 
estágio anterior, construindo-se re-
ciprocamente num processo perma-
nente de integração e diferenciação.

Opondo-se a Wallon (1990) que afir-
ma que o ser humano é geneticamente 
social, para Piaget (1994) a criança é um 
ser pré-social, desde o nascimento até 
o aparecimento da fala. Mesmo com o 
surgimento desta, o processo de comu-
nicação é precário servindo a princípio 
para estimular a própria ação, do que para 
realizar um diálogo interpessoal efetivo.

Notamos que Piaget (1994) e Wal-
lon (1990) concordam sobre o enfoque 
do desenvolvimento mental. Para am-
bos, esse ocorre por meio de estágios 
sucessivos e sua evolução é gradati-
va. Esses estágios para Piaget (1994) 
iniciam-se no estágio sensório-motor, 
passando para o pré-operatório, op-
eratório-concreto e atingindo o oper-
atório formal. Para ele, o desenvolvi-
mento das pessoas tem uma dinâmica 
interna e a construção do conhecimen-
to é determinada pela ação individual 

da criança; é o sujeito que age sobre o 
meio físico e social, dispondo dos me-
canismos de adaptação e organização, 
bem como do nível de maturação re-
querida pela experiência, a criança in-
terage com o meio, construindo estru-
turas de conhecimento mais complexas.

A adaptação ocorre por meio da or-
ganização, e o organismo descrimina 
estímulos e sensações, selecionando 
aqueles que irá organizar em alguma 
forma de estrutura. A adaptação pos-
sui dois mecanismos opostos e com-
plementares que garantem o processo 
de desenvolvimento: a assimilação e a 
acomodação. A assimilação é quando o 
sujeito incorpora os dados da realidade 
nos esquemas disponíveis, é o processo 
pelo qual as pessoas, ideias, costumes 
são absorvidos à atividade do sujeito. 
A acomodação é a modificação dos es-
quemas para assimilar os novos elemen-
tos. Diante de um desafio, uma suposta 
falta no conhecimento, desequilibra o 
sujeito intelectualmente, procurando 
restabelecer esse equilíbrio por inter-
médio de assimilações e acomodações. 

Segundo Piaget (1994), o conhe-
cimento é uma construção que vai 
sendo elaborada desde a infância, e 
resulta das ações e interações do su-
jeito com o ambiente no qual vive.

Igualmente ao desenvolvimen-
to, a aprendizagem é um proces-
so interno de construção individ-
ual por meio da qual se faz uma 
interpretação pessoal e única da cul-
tura. Ninguém pode aprender por nós. 
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Os processos de aprendizagem são 
mudanças nas estruturas e esquemas de 
complexidade existentes. Aprendem-
os graças aos processos e interações 
sociais estabelecidas entre o indivíduo 
e diferentes pessoas que atuam como 
mediadores dos conteúdos da cultura. 
Meurieu ao citar Rogers (1998, p.35) 
afirma que “a única aprendizagem que 
realmente influencia o comportamento 
de um indivíduo é aquele que descobre 
por ele mesmo e da qual se apropria.”

Vygotsky (2000) considera o sujeito 
não apenas ativo, mas interativo, pois 
constitui conhecimento por meio das 
relações intra e interpessoais. É a tro-
ca com os sujeitos e consigo próprio 
que permite a internalização de con-
hecimentos, papéis e funções soci-
ais. Este autor valoriza o trabalho co-
letivo, ao contrário de Piaget (1994), 
que considera a criança com constru-
tora de seu conhecimento de for-
ma individual. A colaboração entre as 
crianças pressupõe um trabalho de 
parceria conjunta para produzir algo 
que não poderia individualmente.

a aprendizagem não é, em si mesma, 
desenvolvimento, mas uma correta or-
ganização da aprendizagem da criança 
conduz ao desenvolvimento mental, 
ativa todo um grupo de processos de 
desenvolvimento, e esta ativação não 
poderia produzir-se sem a aprendiza-
gem. Por isso, a aprendizagem é um 
momento intrinsicamente necessário 
e universal, para que se desenvolvam 
na criança essas características hu-
manas não naturais mas formadas his-
toricamente. Vygotsky, (1987, p.115).

Tanto Vygotsky (2000) como Piaget 
(1994) preocupavam-se com a questão 
do desenvolvimento e cada um bus-
cou formas diferentes e complemen-
tares para elaboração das estrutu-
ras mentais e formação de esquemas. 

Como vimos anteriormente, para 
Piaget (1994)  o conhecimento é con-
struído como forma de constituição in-
dividual, de dentro para fora, enfocan-
do a dimensão maturacional, enquanto 
que Vygotsky (2000) enfatiza a con-
strução do conhecimento como uma 
interação mediada por várias relações 
no qual, fatores sociais, históricos e 
culturais são influenciáveis no desen-
volvimento do indivíduo, tendo a lin-
guagem um papel muito importante, 
pois é por meio dela que as relações 
são estabelecidas com o meio social 
na qual está inserida, que é a família.

Afirma Vygotsky (2000, p.117) que 

a noção de desenvolvimento proximal 
capacita-nos a propor uma nova fórmu-
la, a de que o bom aprendizado é so-
mente aquele que se adianta ao desen-
volvimento. [...] o aprendizado desperta 
vários processos internos de desen-
volvimento, que são capazes de operar 
somente quando a criança interage com 
pessoas em seu ambiente e quando em 
cooperação com seus companheiros.

Piaget (1994) considera que o nível 
de desenvolvimento coloca limites so-
bre o que podia ser aprendido e so-
bre o nível de compreensão possível 
daquela aprendizagem, não podendo, a 
pessoa ir além do seu ritmo. Não adian-
taria irem além do ritmo da criança, de 
maneira tradicional ou simplista, o que 
resultaria num bloqueio na aprendiza-
gem. Se a criança não consegue ir além 
do que lhe é permitido mentalmente, 
cabe observar técnicas para que esse 
desenvolvimento ocorra, com ajuda ex-
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terna e colocações de questões para a 
própria criança perceber nas quais está, 
dentro do que lhe é cobrado e exigido. 
Seria uma troca de meios para que esse 
desenvolvimento ocorra, fatores inter-
nos e externos interligando-se. O facil-
itador deve investigar, reforçando, para 
que não ocorram falhas no processo 
de conhecimento e também não ocor-
ra desgaste demasiado, sem mediação. 
Quando a criança estiver “congelada” no 
desenvolvimento, cabe ao facilitador, 
mostrar o caminho da aprendizagem. 
Muitas vezes, a criança sozinha não dá 
conta de suas próprias experimentações.

Haetinger (2005, p.38) observa 
que “a modernização nos últimos 30 
anos superou as mudanças ocorridas 
ao longo dos milênios. A revolução 
da informação e o fenômeno da glo-
balização tornaram-nos, realmente, 
“índios” da mesma aldeia global”.

Aprender é interagir, individual e so-
cialmente. A escola deve proporcionar 
atividades nas quais haja o prazer de 
pensar livre e criativamente por meio 
de jogos. O jogo na escola deve ser um 
meio, assim como o lápis, o papel, o vídeo 
e outros. O que pode ser feito com o 
jogo na escola é tão surpreendente e en-
volvente, que tem se tornado cada vez 
mais, um assunto de estudos por parte 
de psicopedagogos, pedagogos, filóso-
fos que procuram descobrir melhores 
maneiras de usá-lo dentro e fora da es-
cola a fim de promover a aprendizagem.

É extremamente importante a bus-
ca contínua de um trabalho que pos-
sibilite ao educando a construção do 
seu conhecimento. O aluno, com o 
uso dos jogos compromete-se mui-
to mais com o aprendizado e pro-
move uma interação verdadeira, 
proporcionando uma evolução individ-
ual a ser compartilhada com o grupo.

APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA 
POR MEIO DO JOGO

Kant (1978) considera que o jogo con-
trapõe-se ao trabalho, pois é uma ativi-
dade por si só agradável e não necessi-
ta de outro objetivo. Ressalta ainda que 
sua função biológica serve para manter 
desperta e reforçar a energia vital na 
competição com as demais energias do 
mundo. Já Froebel, Richtes e Hoffmann 
(2005), pnas quaisram o jogo como uma 
conduta espontânea e livre, instrumen-
to da educação do porquê informar.

Para ele, o primeiro recurso em busca 
da aprendizagem são as brincadeiras, 
pois é um modo de criar representações 
do mundo concreto com a finalidade de 
entendê-lo. Assim, desenvolveu brin-
quedos antecipando uma educação 
que ao mesmo tempo permitiu o treino 
de habilidades que as crianças já pos-
suem e o surgimento de novas, o que 
facilitaria ao aluno exteriorizar o seu in-
terior e interiorizar as novidades vindas 
de fora, que é um dos princípios do seu 
aprendizado. Enfatiza a importância do 
autoconhecimento que não se limitava 
a esfera individual, mas seria um meio 
de tornar a vida melhor em sociedade.

Ao fazermos uso da linguagem, es-
tamos agindo num contexto social, e 
os atos serão somente significativos 
e eficazes porque deverão corresp-
nas quaisr as determinações das práti-
cas sociais, pois atuamos com a lin-
guagem ao jogarmos com as palavras.

A comunicação pressupõe que to-
dos nós compreendamos as palavras da 
mesma maneira. Ainda que um enun-
ciado revele-se falso, logo admite-se a 
compreensão na mente do indivíduo, 
quando se fala aos outros, é uma 
questão que se pode decidir pelo uso 
que fazemos das palavras. Nesse sen-
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tido, o significado das expressões não 
depende apenas das intenções de quem 
fala, mas, as intenções são formadas 
por meio dos hábitos, práticas e insti-
tuições de uma comunidade linguística. 

De acordo com Bomtempo (1993, 
apud KISHIMOTO, 2005, p.68) 

O brinquedo aparece como um 
pedaço de cultura colocado ao al-
cance da criança. É seu parceiro na 
brincadeira. A manipulação do brin-
quedo leva a criança à ação e à rep-
resentação, a agir e a imaginar.

Manipulação, posse, consumo... o 
brinquedo introduz a criança nas op-
erações associadas ao objeto. A apro-
priação se inscreve num contexto so-
cial: o brinquedo pode ser mediador 
de uma relação com outra ou com uma 
atividade solitária, mas sempre sobre 
o fundo da integração a uma cultura 
específica. Além disso, é suporte de 
representações, introduzindo a criança 
num universo de sentidos e não so-
mente de ações. O brinquedo valoriza 
hoje o imaginário em detrimento de um 
realismo estreito. O mundo representa-
do é mais desejável que o mundo real.

Segundo Kishimoto (2005, p.18):
o brinquedo supõe uma relação ín-

tima com a criança e uma indetermi-
nação quanto ao uso, ou seja, a aus-
ência de um sistema de regras que 
organizam sua utilização. Ele colo-
ca a criança na presença de repro-
duções: tudo que existe no cotidiano, 
a natureza e as construções humanas.  

O brinquedo propõe, por sua vez, a 
ação que a criança desempenha ao con-
cretizar as regras do jogo, ao mergulhar 
na ação lúdica. É o lúdico em ação. As-
sim, “brinquedo e brincadeira se relacio-
nam com a criança e não se confundem 
com o jogo.” (Kishimoto, 2005 p.21)

Sabemos que os jogos não possuem 
um caráter apenas baseado na liber-
dade e espontaneidade porque de fato, 
todos os jogos têm restrições ou re-
gras que delimitam suas possibilidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O cenário mundial tem apresentado grandes mudanças, transfor-
mações, avanços tecnológicos, crises de valores, de identidades, da so-
ciedade e como não poderia deixar de ser, da Educação, que por sua vez, 
não vem acompanhando as evoluções no mesmo ritmo deste contexto.

Diante disso, podemos afirmar o transtorno do autismo é por excelên-
cia de contato e comunicação. Portanto, para ajudar essas pessoas a funcio-
nar adaptativamente em nossa cultura, é necessário conceber programas ten-
do como base atividades voltadas para o ensino e aprendizagem do autista.

O fato do jogo, estar muito próximo da vida real dos alunos faz que 
ele possa ser usado para ensinar conceitos e teorias, no contexto edu-
cacional, permitindo observar e desenvolver a aprendizagem dos alunos.

No jogo e na formação do conhecimento acontece igualmente, pois é necessário 
realizar repetições, melhorando e aprimorando-as cada vez que forem realizadas. 
Nesse voltar a repetir é preciso ter paciência, sabedoria e qualidade em cada tomada 
de atitude, pois nesse momento, com atitudes do aluno, é que vão se configuran-
do como conhecimento. Conhecimento este, que vai se desenvolvendo por meio 
da experimentação, da descoberta, do relacionamento interpessoal e do brincar.

Sendo assim se faz necessária mais ações  educativas, por meio do 
governo,  com vistas à cidadania e para a formação de uma sociedade 
mais democrática e menos excludente. Há a necessidade de conscien-
tização da sociedade em relação aos direitos destes portadores da sín-
drome de autismo, para que a sociedade exerça o processo de inclusão.
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A FORMAÇÃO DOCENTE E AS INSTÂNCIAS DA PRÁTICA 
TRANSFORMADORA 
 

RESUMO: Neste artigo faz-se uma revisão do conceito de formação de professores e seus 
diferentes componentes, é conceituado a partir da perspectiva histórico-cultural, onde se 
considera a unidade cognitiva e afetiva como uma unidade. Enfatiza-se a importância de uma 
formação docente capaz de assumir os desafios que emergem dos processos sociais, da cul-
tura e de suas dinâmicas, que implicam uma transformação social. Treinamento que leva em 
conta não apenas os aspectos externos, mas também a pessoa como sujeito integrante no 
futuro, com os seus pares e um processo de pesquisa que não termina no trabalho de sala de 
aula, mas transcende as barreiras imediatas para abordar a condição humana como potencial-
idade, no papel determinante do transmissor da cultura e transformador da sociedade: ser 
professor nessa historicidade.

Palavras-chave: Formação; Professores; Educação; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

 A educação tem mostrado sua importância no desenvolvimento históri-
co da sociedade, transmitindo a cultura que a precedeu em cada época ou 
sistema social em particular. Nele o professor tem sido um dos principais 
atores nos processos de desenvolvimento e transformação. No qual nem sem-
pre recebeu atenção especial. Os estudos cobrem-no de diferentes paradig-
mas, mas o professor como sujeito ativo de aprendizagem tem sido pouco 
frequentado. Tanto a partir da perspectiva de formação inicial e permanente.

Este artigo aborda o treinamento contínuo, que contou com a participação de 
vários autores, que destacam a necessidade de mudar a abordagem com a qual 
ele é realizado e inclui treinamento. Nesse sentido, destaca-se o papel protag-
onista e transformador da realidade social que o professor tem como educador.

 
Nessa perspectiva, o presente artigo aborda um dos processos humanos es-

senciais do desenvolvimento histórico social, a formação permanente do profes-
sor como sujeito ativo de aprendizagem com significado para a transformação 
e o desenvolvimento pessoal e social. A proposta apresentada faz parte de um 
projeto de pesquisa que inclui a formação de professores visando à aprendiza-
gem significativa e desenvolvedora, para a qual, a perspectiva da abordagem 
histórico-cultural permite realizar um novo olhar para a formação de professores.

 
Algumas das contribuições essenciais dessa abordagem são assumidas por 

sua visão transformadora, que possibilita refletir sobre o professor como sujeito 
ativo e transformador no processo de aprendizagem, ou seja, como aprendiz.

 
Para tanto, o aprofundamento teórico é requerido através do uso da análise históri-

ca lógica como método geral e os resultados dos autores são utilizados, a partir de 
um estudo exploratório, através de uma pesquisa sobre formação de professores.

 
Os resultados incluem a abordagem dos componentes e conteúdos da for-

mação permanente, que assume o professor como sujeito ativo de apren-
dizagem, autotransformadora e transformadora da realidade social.

 
Concluímos sobre o papel da educação e do professor na sociedade: a im-

portância de responder à necessidade da demanda social de conceber o pro-
fessor e sua formação a partir de uma nova perspectiva, como aprendiz au-
totransformador e transformador social a partir da potencialidade de seu 
desenvolvimento; uma nova concepção de formação permanente de professores.
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A EDUCAÇÃO COMO FATOR  
DETERMINANTE NOS PROCESSOS 
DE APRENDIZAGEM

 

A educação tem sido um fator deter-
minante nos processos de desenvolvi-
mento da sociedade e da humanidade 
ao longo da história. Através dela, pro-
cessos de culturais e de transformação 
ocorreram, sua concretização nos dif-
erentes campos de ação dos sujeitos 
tem servido como mediador de suas 
reais possibilidades e perspectivas.

 

O papel da educação na sociedade e 
a dinâmica de inter-relações que acon-
tecem não estão limitados à educação, 
mas têm implicações na concepção do 
que deve ser, percepção e solução de 
problemas da sociedade que transcend-
er o presente imediato. Essas relações 
incluem a pessoa em particular e suas 
contribuições para a sociedade edifi-
cando, levando a novas práticas, novas 
visões de mundo, maneiras específicas 
para enfrentar os desafios que estão 
a impor-lhe alterações emergentes do 
contexto, história e cultura da interação 
com seus congêneres, dado seu poten-
cial como sujeito particular e social.

“A formação docente [...] deixa muitas 
questões abertas sobre que processos e 
práticas seriam mais efetivos no contex-
to da Educação Brasileira, além de que 
muitas políticas deveriam ser formula-
das tendo em vista essa formação” (AN-
DRÉ e ROMANOWSKI, 2002, p. 31).

 
A este respeito, a educação existe 

como um processo, desde as práticas 
pedagógicas que fazem o florescer da 
identidade, nesse sentido reflete sobre a 
cultura nos mais diversos fundamentos 
éticos e políticos que são aprendidos e 
desenvolvidos e contribuem para resolv-
er os problemas educacionais e sociais. 

 

O processo educacional molda a cul-
tura, sintetiza as demandas sociais e 
trabalhistas, as mudanças do desen-
volvimento tecnológico, a sociedade a 
que responde e o tipo de educação que 
desenha como política. Nesse processo, 
o papel do professor não se reduz a re-
produzir a cultura e seus componentes, 
mas envolve processos de assimilação, 
construção, reconstrução e aprimora-
mento da atividade, fruto das interações 
das pessoas, da sociedade e da história.

SOCIEDADE AVANÇOS TÉCNICOS 
E A FORMAÇÃO DOCENTE
 

A sociedade e seu desenvolvimento, 
incluindo os avanços científicos tec-
nológicos até hoje, colocaram desafios 
à pedagogia e destaca que a nova era 
é marcada por conhecimento, global-
ização e mudanças radicais. Isso requer 
mudanças na formação de professores, 
a fim de implementar a educação ex-
igida pelo mundo contemporâneo e 
pela cultura humana, também é con-
siderado o papel do professor na socie-
dade como um agente transformador.

 Um estudo pedagógico de docu-
mentos oficiais de acadêmicos sobre os 
órgãos políticos de formação da ligação 
e sociedade internacionais e embora 
referido ensino superior, analisa o papel 
da formação para o desenvolvimento 
sócioeconômico de uma visão reduzida 
da sociedade, emoldurado por empre-
sas poderosas e interesses do mundo 
desenvolvido, em detrimento dos países 
menos desenvolvidos e uma visão mais 
ampla que reconheça o valor da edu-
cação para a construção e o progresso 
da sociedade, com base no desenvolvi-
mento humano e na inclusão social.
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“[...] estar em formação implica um 
investimento pessoal, um trabalho livre 
e criativo sobre os percursos e os pro-
jetos, com vista à construção de uma 
identidade, que é também uma identi-
dade profissional (...). A formação não 
se constrói por acumulação (de cursos, 
de conhecimentos ou de técnicas), mas 
sim através de um trabalho de refletiv-
idade critica sobre as crįticas e da con-
strução permanente de uma identidade 
pessoal. Por isso é tão importante inve-
stir a pessoa e dar um estatuto ao saber 
da experiência” (Nóvoa, 1995, p. 25).

 
O professor como sujeito da educação 

é um jogador importante para a socie-
dade, transmissor de cultura que pre-
cedeu e facilitador da aprendizagem at-
ravés do processo educativo, planejado, 
organizado e desenvolvimento anteci-
pado dos sujeitos. Ou seja, o processo de 
formação de professores é necessário.

 

Tal formação requer docentes com-
prometidos com o processo pedagógi-
co, envolvidos em trabalhos educativos, 
orientados quanto ao desenvolvimento 
humano que transcenda a aprendiza-
gem de conteúdos e procedimentais na 
ordem técnica de desempenho futuro.

 

A tarefa pedagógica tornou-se um 
foco de atenção dos pesquisadores, 
para aparecer como um dos aspectos 
mais importantes da sociedade, para 
assumir os desafios que emergem das 
conjunturas em que o desenvolvimen-
to social é construído, antecipando as 
transformações. Os estudos abrangem 
formação docente inicial e permanente, 
com base no seu papel de educadores.

 

É evidente que a formação de pro-
fessores não deve ser acidental e es-
pontânea, nem se limita àqueles que 
começam como educadores, é funda-
mental para todos os atores educacio-
nais que participam dos processos de 
desenvolvimento da cultura, do tipo 
de ser humano e da sociedade inclu-
siva que querem perpetuar. Além disso, 
a importância da formação de profes-
sores para a educação e a sociedade 
é confirmada, referindo que se o pro-
fessor não muda, nenhuma mudança 
relevante nos processos educacionais 
pode ser feita para que aqueles este-
jam de acordo com a necessidade que 
é gerada a partir de demandas sociais.

A formação do professor deve ser 
permanente e contínua, como reconhe-
cido pelos autores, para que este seja 
um verdadeiro agente transformador 
da sociedade. Requer novas visões de 
seus aspectos conceituais mais gerais 
no contexto atual, no qual o conheci-
mento tecnológico pragmático, instru-
mentalista, ignora o desenvolvimento 
humano do professor em um proces-
so de significação pessoal e social.

“[...]se admitirmos que o movimen-
to de profissionalização é, em grande 
parte, uma tentativa de renovar os fun-
damentos epistemológicos do ofício 
de professor, então devemos exam-
inar seriamente a natureza desses fun-
damentos e extrair daí elementos que 
nos permitam entrar num processo re-
flexivo e crítico sobre nossas próprias 
práticas como formadores e como 
pesquisadores” (Tardif, 1999, p. 4).

O papel fundamental dos profes-
sores na educação e no desenvolvimen-
to socioeconômico e cultural leva às 
questões de como deve ser a formação 
de professores? Como incorporá-lo nos 
processos de formação cultural? Quais 
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devem ser os conteúdos? Quais são os 
procedimentos para o professor se tor-
nar um sujeito ativo de aprendizado e 
desenvolvimento? As respostas que de-
vem surgir devem fornecer pistas sobre 
como a educação do professor deve li-
dar com o tipo de sociedade desejada e 
sua determinação nos seres humanos.

Um primeiro olhar nos força a re-
fletir sobre o conceito de formação. 
A análise teórica desta categoria no-
ta-se que tenha sido tratado de uma 
perspectiva externa no processo de 
formação para determinados fins que 
produz um resultado, sem o papel ati-
vo e formação dos principais sujeitos 
distinguido de sua perspectiva interna. 

Diante dessa análise, fica evidente 
que é necessária uma visão mais in-
tegral, levando em conta tanto os as-
pectos internos e externos do sujeito, 
quanto à relação estabelecida com o 
ambiente, a cultura e com os outros, 
como parte da história de seu desen-
volvimento e sua projeção social.

CONCEITUAÇÃO DA FORMAÇÃO 
DOCENTE

É também necessário abordar o con-
ceito de formação de professores que 
tem uma particularidade especial, em 
termos do papel que desempenha na 
sociedade e na cultura algumas abord-
agens podem ser identificadas: Behav-
iorista: a formação é concebida como 
treinamento e repetição, Tradicional, 
considera o professor como uma pes-
soa que domina técnica e arte. Ele pode 
executar sem qualquer treinamen-
to prévio, Personalista ou Humanista 
que enfatiza a qualidade do professor 
como pessoa, implica autoconceito, 
diálogo e comunicação entre os su-
jeitos ou Inquiridor, reflexivo ou Críti-
co, a formação é realizada a partir de 
uma perspectiva de pesquisa e reflexão 

sobre sua prática. Formar o professor 
com habilidades reflexivas, sistema de 
resolução de problemas para examinar 
conflitos e tomar decisões apropriadas 
é tarefa basilar para uma boa escola.

“A docência, portanto, é uma ativ-
idade complexa porque a realidade 
na qual o professor atua é dinâmica, 
conflituosa, imprevisível e apresen-
ta problemas singulares que, portan-
to exigem soluções particulares. Exige 
mobilizações de saberes para o cum-
primento do objetivo de educar que é: 
o desenvolvimento das diferentes ca-
pacidades – cognitivas, afetivas, físicas, 
éticas, estéticas, de inserção social e de 
relação interpessoal – dos educandos, 
que se efetiva pela construção de con-
hecimentos.” (PEREIRA, 2011, p. 69).

Aprecia-se que os dois primeiros ex-
emplos são reducionistas e instrumen-
tais, que não reconhecem a formação 
de professores como um processo com-
plexo. Enquanto o processo humanista 
proporciona uma visão de formação 
que considera o interno do sujeito e as 
interações sociais. O paradigma críti-
co fornece a perspectiva do sujeito 
como um transformador de realidades.

Da mesma forma, existem vários 
significados do conceito de formação 
de professores que concebem a for-
mação como um processo no qual o 
ensino e a aprendizagem são articula-
dos, uma íntima união entre teoria e 
prática, ao reescrever e reestruturar o 
cotidiano do sujeito e suas interações, 
feedback e transformação pessoal.

Da mesma forma, a formação de 
professores deve contribuir para 
que a sociedade “seja um espaço de 
criação, participação e cooperação”. 
A aprendizagem é construída sobre 
uma dinâmica de interação, geração 
e transformação da cultura. Por estar 
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ciente do papel fundamental que os 
professores desempenham na socie-
dade, sua formação deve ser revista 
dentro da atividade de aprendizagem 
e os ambientes sociais externos a ela.

Ambos são necessárias práticas 
pedagógicas, como nos campos, situ-
ação social, histórico e cultural em que 
as pessoas desenvolvem suas vidas 
com os outros e a natureza, aspectos 
reconhecidos a partir da posição vig-
otskiana que concebe o papel ativo 
dos sujeitos de aprendizagem. Encon-
trar a sinergia entre esses elemen-
tos é uma tarefa urgente, porque os 
problemas emergentes não podem ser 
estranhos à educação e à sociedade.

O PROFESSOR NO PROCESSO 
FORMATIVO

O professor como sujeito do proces-
so de formação determina e expressa 
no ato educativo suas particularidades 
como ser social. Através do relaciona-
mento e intercâmbio com seus alunos 
promove o desenvolvimento destes, 
seu envolvimento em problemas sociais 
e participação em sua transformação 
cultural. É sobre que a educação faz 
parte da cultura, tanto educador quanto 
educador estão envolvidos no processo 
de sua construção e reconstrução, em 
sua perpetuidade e desenvolvimento.

Vygotski aponte para uma con-
cepção num processo de formação, 
educação e aprendizagem mediada 
pela interação dos atores principais: 
aluno e professor, que trocam conhe-
cimentos, sentimentos, emoções, va-
lores, atitudes e experiências que são 
exigências da vida social, cultural e de 
trabalho. Uma vez adquiridos, são re-
cursos essenciais para assumir as de-
mandas e desafios da sociedade, ex-
pressam desenvolvimento, crescimento 
pessoal e inserção plena na sociedade.

Pode-se deduzir que, nessas 
condições, as trocas devem ser efe-
tivas e, para atingir os objetivos e 
os desenvolvedores pedagógicos, é 
necessária uma formação sistemáti-
ca e multilateral dos professores.

Ao mudar o papel do professor, sua 
prática deve ser dinâmica, participa-
tiva, coerente com as demandas so-
ciais dos alunos e a cultura da qual 
fazem parte; a troca dialógica permite 
internalizar a aprendizagem mútua.

“[...] o processo de formação de pro-
fessores em atividades de ensino, os 
professores movidos pela necessidade 
de organização do ensino agiram co-
letivamente ao objetivar essa neces-
sidade em propostas de ensino que 
foram trabalhadas com seus alunos e, 
posteriormente, reelaboradas pelo gru-
po de professores. Os dados proveni-
entes dessas elaborações coletivas de 
propostas de ensino, socializações des-
sas produções e materiais de alunos 
que foram analisados à procura de ev-
idências e como as mediações feitas 
em situação coletiva foram apropria-
das por eles em seus discursos e pla-
nos de ação” (MORETTI, 2009, p. 10).

A intervenção que o professores em 
seus alunos é dialética, não apenas 
os processos educativos são direcio-
nados, mas na interação de ambos os 
atores o feedback de ensino-apren-
dizagem, o conhecimento recriar a 
história do sujeito é reconstruído 
em particular e sociedade em geral.

A formação de professores é funda-
mental para a transformação da socie-
dade que valoriza o desenvolvimento 
humano e os projetos de vida das pes-
soas em que os diferentes processos 
pedagógicos se tornam uma busca per-
manente do ser e devem ser da cultu-
ra dos sujeitos de desenvolvimento.
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A necessidade de novas aborda-
gens na formação de professores que 
lhes dão prioridade, considerando-as 
sujeitos ativos de aprendizagem, seu 
próprio desenvolvimento pessoal e 
permanente, bem como orientando os 
agentes educacionais e guias de seus 
alunos. Isso implica abordar uma nova 
concepção de formação de professores 
e alguns componentes que a suponham.

EAD E O CONTEXTO  
EDUCACIONAL BRASILEIRO

O distanciamento notado entre pro-
fessores e alunos, a comunicação por 
meio do uso da mídia, representam 
inovações que vieram no bojo da EaD 
constituindo um desafio apresentado 
às instituições de ensino. Isso porque 
exigem investimentos nas áreas da tec-
nologia e infraestrutura avançada para 
viabilizar a mediação enquanto altera 
a cultura de professores e alunos que 
por meio de um modelo pedagógico 
presencial tem as bases fundamentais 
desconstruídas em parte, caracteri-
zando por meio da ausência dos entes 
num mesmo tempo e espaço a lacuna 
da atualização deficitária (LÉVY, 1999).

 É importante apresentar um refer-
encial teórico didático na EaD, pois sua 
teoria se apresentando enquanto um 
método de prática guiada faz com que o 
sistema a distância implique na capaci-
dade do aluno estudar por si mesmo, 
ao mesmo tempo que mostra a ele que 
não está só, pois dessa maneira propor-
se-ão meios de interação entre instru-
tores, organização de apoio e institu-
ição criando um diálogo de mão dupla.

“Art. 19. A oferta de cursos superi-
ores na modalidade a distância admitirá 
regime de parceria entre a instituição 
de ensino credenciada para educação 
a distância e outras pessoas jurídicas, 
preferencialmente em instalações da 
instituição de ensino, exclusivamente 

para fins de funcionamento de polo de 
educação a distância, na forma a ser 
estabelecida em regulamento e res-
peitado o limite da capacidade de aten-
dimento de estudantes. (DECRETO 
Nº - 9.057, DE 25 DE MAIO DE 2017)

 É necessário perceber que a ed-
ucação a distância propõe um desen-
volvimento pautado na articulação 
das atividades pedagógicas as quais 
buscam desenvolver aspectos signif-
icativos, psicomotores, cognitivos e 
afetivos dos educandos. Para tanto, se 
utiliza de métodos de comunicação não 
adjacentes, que podem servir de im-
peditivos ao tempo e espaço que se en-
contram os protagonistas do processo, 
esse motivo cria uma favorável zona de 
interesse aos alunos adultos compro-
missados com o mercado de trabalho. 

 

A maior desvantagem é que o aluno é 
isolado com o tutor e colegas muitas vez-
es virtuais, o aluno tem dificuldade de 
acesso a recursos educacionais. A pouca 
oportunidade de socializar com profes-
sores e colegas, e raramente a partici-
par em atividades culturais ou esportes, 
comunidade promovidos pela sua insti-
tuição são entraves a serem analisados.

 

Como foi demonstrada, a educação 
a distância oferece grandes possib-
ilidades e também apresenta algu-
mas desvantagens. Por um lado, a 
educação é um ato de socialização e 
isto também se aplica à educação a 
distância, mas em muitos casos lim-
itados a interações pedagógicas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise realizada, os autores 
deste artigo consideram a importân-
cia de assumir a formação permanente 
de professores como um processo, no 
qual o papel ativo do professor é recon-
hecido a partir de seu potencial como 
sujeito de aprendizagem com caráter 
autotransformador e transformador da 
sociedade. sua história, desenvolvimen-
to e cultura, dos quais é um portador.

Neste processo, o sujeito em sua in-
teração com os outros, trocar conhe-
cimentos, experiências e experiências 
emocionais, aprender e reconstrói a 
partir da unidade cognitiva afetiva, de-
pendendo da importância ou significado 
que adquire a educação como a própria 
um desenvolvedor e do contexto social.

Isso requer uma reconstrução do 
conceito de formação de profes-
sores, que incorpora os componentes 
enunciados com uma visão integra-
dora, que os autores definem como:

Um processo de aprendizagem ped-
agógica a partir do potencial de assun-
tos sistemáticos, de investigação e 
dialógicas de configuração e auto-
transformação de ensino, abrangen-
do componentes educacionais, o link 
cognição envolvidos - afeto, de frente 
para uma aprendizagem significativa e 
desenvolvedora responder às neces-
sidades de desenvolvimento pessoal 
de si e de seus alunos, onde cultura, 
comunicação e interação social são 
mediadores essenciais; organiza-se a 
partir da intencionalidade e interdis-
ciplinaridade em função da mudança 
e transformação da sociedade. O pro-
fessor é concebido como aprendiz.

A análise dos referentes gerais leva a 
mudar o olhar sobre o professor e sua 
preparação permanente para desem-
penhar um papel no qual convergem 
vários fatores macro, meso e micro so-

cial, com os quais ele adquire uma re-
sponsabilidade pessoal com seu próprio 
desenvolvimento, com o qual educa 
e forma, a partir e com a sociedade.

A ênfase tem sido colocada no papel 
ativo dos professores como sujeitos de 
aprendizagem no processo de sua for-
mação permanente e como agentes 
que contribuem para o desenvolvimen-
to da sociedade e da equidade. Mas, 
para educar com uma nova visão de 
formação de professores focada na au-
totransformação pessoal e na transfor-
mação social, é necessário ser educado. 

Ao abordar a formação de profes-
sores, eles se propuseram alguns el-
ementos essenciais que envolvem o 
conceito levantado pelos autores, que 
é feito com base na análise do con-
texto, algumas contribuições científi-
cas correspondentes que a formação 
dos professores exige mudanças 
conceituais que conseguir imple-
mentadas e demonstrar na prática, 
do desenvolvedor pessoal e social.

A educação sintetiza a política, a 
cultura, a história e o desenvolvi-
mento do ser humano e da socie-
dade; transmite e transforma, onde 
o professor é um ator principal.
A formação permanente de professo-
res é uma necessidade. As demandas 
de desenvolvimento e transformação 
social demandam uma mudança em sua 
concepção que requer uma abordagem 
que priorize o professor como agen-
te ativo de sua aprendizagem, a partir 
do potencial de seu desenvolvimen-
to, com um caráter autotransformador 
e transformador da realidade social.

A concepção do professor como 
aprendiz no processo de sua for-
mação inclui componente e con-
teúdos essenciais dos históricos e 
culturais que propiciam uma aprendiza-
gem significativa e desenvolvedora.
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USO DE ATIVIDADES LÚDICAS NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

RESUMO: A UNESCO (2005) define a educação inclusiva como um processo orientado a 
responder à diversidade dos estudantes, aumentando sua participação e reduzindo a exclu-
são a partir da educação. Está relacionada com a presença, a participação e as conquistas de 
todos os alunos, em especial naqueles que, por diferentes razões, estão excluídos ou em risco 
de serem marginalizados. A presença se refere ao acesso e a permanência na escola ou outras 
modalidades não formais. A participação significa que o currículo e as atividades educativas 
contemplem as necessidades de todos os estudantes e se considere sua opinião nas decisões 
que afetam suas vidas e o funcionamento da escola. As conquistas se referem à necessidade 
de que todos os estudantes adquiram, na medida de suas possibilidades, as aprendizagens 
estabelecidas no currículo escolar, necessários para seu desenvolvimento pessoal e sociali-
zação. A verdadeira inclusão está mais além do acesso, implica o máximo de aprendizagem e 
desenvolvimento a partir do potencial de cada aluno.

Palavras-chave: Educação Especial; Práticas Inclusivas; Ludicidade;  Educação 
Infantil.
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INTRODUÇÃO

É necessário um novo olhar para que a educação especial seja realmente inclu-
siva e permita uma educação integral.Quando se busca educação integral, em suas 
múltiplas dimensões, sejam elas físicas, psíquicas, sócio-emocionais e acadêmicas 
(dentre outras), precisamos pensar também na integralidade dos estudantes. Isso 
requer que trabalhemos suas múltiplas inteligências, suas múltiplas potencialidades. 

Para além da integração, a inclusão requer mudanças de paradig-
mas, mudanças de posturas, mudanças de modus operandi dos pro-
fessores em sala de aula. Precisamos romper com modelos de edu-
cação tradicional, flexibilizar o currículo e diversificar nosso modo de 
trabalhar conteúdos, para que todos os estudantes, sem exceção aprendam. 

Para tanto, uma alternativa aos modelos tradicionais excludentes é a in-
serção de estratégias lúdicas nos planejamentos docentes. É fato que 
o lúdico potencializa o aprendizado, possibilita ampliação do raciocí-
nio e também que todos os estudantes tenham acesso ao conhecimen-
to, mobilizando diversas e diferentes ferramentas cognitivas para aprender. 

A seleção de material didático, procedimentos e quaisquer artefatos utilizados nas 
aulas devem ser pensados para que atendam a todos os estudantes, pois uma prem-
issa importante é que ao flexibilizar materiais para estudantes com deficiência, todos 
são beneficiados. Um exemplo simples, é que um material que possibilita experiên-
cias táteis, será útil não apenas para alunos com deficiência, mas a todos os outros 
também, visto que possibilitará a todos novas aprendizagens e ricas experiências. 

Precisamos também, sempre ao diagramar os planejamentos docentes e conse-
quentemente as aulas, levar em conta os planos de atendimento especializado dos 
estudantes com deficiência, pois desta forma, além dos objetivos do plano, poderemos 
potencializar aprendizagens através das estratégias lúdicas para todos os estudantes.
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EDUCAÇÃO LÚDICA E O MATERIAL 
DIDÁTICO

O material didático deve ser adequa-
do às habilidades da criança. Estratégias 
cognitivas que facilitem a auto-correção, 
e que melhorem o comportamento nas 
tarefas, devem ser ensinadas. As tare-
fas devem variar, mas continuar sendo 
interessantes para o aluno, assim como 
a criatividade e habilidade do profes-
sor mediante as tarefas. Os horários 
de transição (Mudanças de tarefas) das 
crianças devem ser supervisionados. A 
comunicação entre pais e professores 
deve ser frequente. Os professores tam-
bém precisam ficar atentos ao quadro 
negativo de seu comportamento. As 
expectativas devem ser adequadas ao 
nível de habilidade da criança e deve-
se estar preparado para mudanças.

É necessário impor limites de forma 
segura e tranqüila, sem entrar em atri-
to, pois crianças hiperativas têm difi-
culdade em entender regras, por esse 
motivo é importante trabalhar, e sem-
pre lembrá-las das regras dentro de sala 
de aula. Quando cometem erros deve 
permitir que ela se desculpe, e ressal-
tar os limites sem gritar ou repreendê-
las de forma agressiva, isso não fun-
ciona nem com alunos ‘’normais’’.

Coll (1995, p. 11) “explica que ao li-
dar com uma criança autista, muitas 
vezes o professor sente-se incompe-
tente, pois cada criança é como uma 
ilha praticamente inacessível, cada uma 
presa ao seu próprio mundo”. Existe 
uma relação entre o educando com au-
tismo e o lúdico que é uma ferramenta 
que o professor utiliza para a aprendiza-
gem destas crianças. Essas atividades 
são necessárias para o desempenho 
sociocognitivo, e no atendimento ed-
ucacional especializado. O desenvolvi-
mento e a aprendizagem das crianças 
autistas precisam de tempo e espaço 

para acontecer, porque sua realização 
não é fácil e nem imediata. Supõe en-
tregar-se e confiar na possibilidade de 
promover atividades cotidianas que fa-
voreçam a aprendizagem, que só se con-
firmará pouco a pouco (COLL, 1995).

Como o autismo trata-se de um tran-
storno invasivo que não tem uma ex-
plicação definitiva e sim características 
específicas, para essa criança as difi-
culdades mais acentuadas estão rela-
cionadas à “[...] a aquisição de padrões 
linguísticos, a falta de relações sociais 
e a inconsistência ou irregularidade nas 
reações comportamentais” (CABEZAS, 
2007, p. 321). Quanto às característi-
cas comportamentais Santos (2008), 
nos dá subsídios para compreender 
os distúrbios da criança autista:

Distúrbios do relacionamento: Falta 
do desenvolvimento de uma relação 
interpessoal e de contato visual. Tanto 
o relacionamento com pessoas, quanto 
com objetos inanimados estão alterados. 
Ausência de sorriso social, desinteres-
se em participar de jogos e brincadei-
ras, preferência por permanecer só, etc.

Distúrbios da fala e linguagem – co-
municação: Caracterizado por enorme 
atraso, com fixação e paradas ou total 
mutismo. A ecolalia é comum, sendo as-
sociada ao uso inadequado ou reversão 
do pronome pessoal. Quando a fala co-
municativa se desenvolve, ela é atonal, 
arrítmica, sem inflexão e incapaz de co-
municar apropriadamente as emoções. 
Na verdade, a comunicação como um 
todo está comprometida: linguagem 
oral comunicativa, linguagem receptiva, 
linguagem gestual e expressão facial. 
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Distúrbios no ritmo de desen-
volvimento: O ritmo mais comum 
é uma descontinuidade na sequên-
cia normal do desenvolvimento.

Distúrbios da motilidade: São os ma-
neirismos, complexos e ritualísticos: 
exame dos dedos, borboleta- “flap-
ping”, caminhar na ponta dos pés, jog-
ar-se para frente e para trás, ninar-se, 
balançar (acompanhado de rolar ou 
balançar a cabeça no ar ou no chão ou 
bater a cabeça contra a parede), rolar 
ou girar objetos. (SANTOS, 2008, p.18).

Mediante tal informação é impor-
tante ressaltar que o profissional da 
educação deve estar atento a tais man-
ifestações, procurando identificar sob 
uma visão pedagógica, os recursos mais 
adequados para trabalhar o processo 
ensino-aprendizagem com tais alunos.

Gauderer (1987), salienta que as 
crianças com autismo, apresentam di-
ficuldade em aprender a utilizar cor-
retamente as palavras, mas quando 
participam de um programa intenso 
de aulas parecem ocorrer mudanças 
“significativas nas habilidades de lin-
guagem, motoras, interação social e 
a aprendizagem”.Partindo disso a es-
cola deve oportunizar estratégias que 
permitam a esse aluno o desenvolvi-
mento dos conteúdos e a interação 
com as demais atividades escolares.

O conteúdo do programa de uma 
criança autista deve estar de acordo 
com seu potencial, de acordo com sua 
idade e de acordo com o seu interesse. 
Se a criança estiver executando uma 
atividade nova de maneira inadequa-
da, é importante a intervenção rápida 
do professor, mesmo que para isso seja 
necessário segurar a mão da criança 
ou até mesmo dizer-lhe a resposta. 
(PEETERS, apud SANTOS 1998, p. 32).

As estratégias de sala de aula deverão 
ser feitas em quatro áreas: área do 
aprendizado, onde a criança recebe in-
struções; área de trabalho independen-
te, área de descanso ou lazer e área de 
rotina diária, sempre respeitando as car-
acterísticas da criança. Para pensar em 
alguns encaminhamentos metodológi-
cos para se trabalhar com a criança com 
autismo serão consideradas as rotinas 
bem estruturadas que contemplem 
todo o processo de trabalho da criança. 
Para auxiliar na compreensão dos mel-
hores recursos e métodos a serem uti-
lizados teremos como base os aponta-
mentos de Bereohff (1993) que afirma:

[...] a colocação de limites de forma 
clara, através de uma atitude diretiva 
por parte do educador, contribui para o 
desenvolvimento de maior organização 
e autonomia desta criança, fortalecen-
do sua capacidade para adaptar-se aos 
ambientes domésticos, comunitários, 
escolar, etc. [...] a rotina diária estru-
turada oferece uma previsibilidade de

acontecimentos, que permite sit-
uar a criança no espaço e no tempo, 
onde a organização de todo contex-
to se torna uma referência para a sua 
segurança interna, diminuindo as-
sim os níveis de angústia, ansiedade, 
frustração e distúrbios do compor-
tamento. (BEREOHFF, 1993, p.15).

Partindo disso a escola deve 
oportunizar estratégias que per-
mitam a esse aluno o desenvolvi-
mento dos conteúdos e a interação 
com as demais atividades escolares:
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O nível de desenvolvimento da 
aprendizagem do autista geralmente é 
lento e gradativo, portanto, caberá ao 
professor adequar o seu sistema de co-
municação a cada aluno. O aluno deve 
ser avaliado para colocá-lo num grupo 
adequado, considerando a idade glob-
al, fornecida pelo PEP-R, desenvolvi-
mento e nível de comportamento. É 
de responsabilidade do professor a 
atenção especial e a sensibilização dos 
alunos e dos envolvidos para saberem 
quem são e como se comportam esses 
alunos autistas. (SANTOS, 2008, p. 30). 

A criança autista que consegue obter 
um bom rendimento intelectual pode 
se tornar um adulto independente. Os 
conteúdos trabalhados devem ser at-
ravés da socialização (SCHWARTZ-
MAN & ASSUMPÇÃO, 1995). Os 
autores (1995) afirmam ainda que al-
gumas das crianças autistas conseg-
uem ajuda através de tratamentos 
medicamentosos. A participação de 
um psicólogo é indispensável, inclu-
sive para orientar a família e a escola.

Os objetivos da intervenção educa-
cional dependerão do grau de compro-
metimento nas várias áreas de atuação. 
Pacientes com prejuízos cognitivos im-
portantes, os esforços deverão se dirigir 
de forma específica, no sentido de se 
tentar a comunicação e a interação so-
cial, na redução de alterações compor-
tamentais, na maximização do apren-
dizado e independência nas atividades 
da vida cotidiana. Autistas com bom 
rendimento intelectual podem vir a che-
gar como adultos a ter uma vida inde-
pendente. O autor traz em sua obra um 
esquema do guia curricular, isto é, são 
conteúdos a serem trabalhados e obje-
tivos a serem alcançados. Os conteúdos 
são: socialização, comunicação, cuida-
dos próprios, desenvolvimento cogniti-
vo e motor. Os objetivos são: estimu-
lar o desenvolvimento social e afetivo 

visando a participação ativa no grupo 
social; assimilar a linguagem e desen-
volver a compreensão de conteúdos 
verbais; escrever corretamente e usar 
a escrita como meio de comunicação; 
desenvolver hábitos de vida diária e 
cuidados pessoais; estimular o desen-
volvimento cognitivo visando aprimorar 
a capacidade de resolver problemas na 
busca de uma melhor qualidade de vida 
e perceber e utilizar o próprio corpo; 
participar de atividades e competições.

(SCHAWARTZMAN & AS-
SUMPÇÃO, 1995, P. 53).
 O JOGO PRESENTE COMO  
MATERIAL DE ENSINO 

Para Kishimoto (2003) há uma difi-
culdade de conceituar jogo, brinquedo 
e brincadeira, pois estes conceitos além 
de serem imprecisos na linguagem, tan-
to no Brasil como em alguns países 
do mundo, são complexos diante das 
relações histórico-sociais e culturais 
das práticas de jogos e brincadeiras. O 
jogo é uma peça chave no desenvolvi-
mento integral da criança, pois é uma 
atividade que proporciona conexões 
sistemáticas com o que não é jogo, isto 
é, com o desenvolvimento do homem 
em outros planos como são a criativi-
dade, a solução de problemas, a apren-
dizagem de papéis sociais, etc., isto é, 
com numerosos fenômenos cognitivos 
e sociais. (GARAIGORDOBIL, 2005).

Contudo, a autora ressalta que estas 
práticas na educação são importantes 
desde que seja respeitado o seu caráter 
lúdico, apresentando duas funções para 
o jogo educativo: a função lúdica, pro-
porcionando o prazer e até o despraz-
er quando escolhido voluntariamente; 
e a função educativa, viabilizando a 
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construção do saber do indivíduo e 
sua apreensão do mundo. É necessário 
que “[...] a ação pedagógica intencion-
al do professor deve refletir-se na or-
ganização do espaço, na seleção dos 
brinquedos e na interação com as cri-
anças” (KISHIMOTO, 2003, p. 19).

Ainda, a autora supracitada afirma que:

Ao permitir a manifestação do 
imaginário infantil, por meio de ob-
jetos simbólicos dispostos intencio-
nalmente, à função pedagógica sub-
sidia o desenvolvimento integral da 
criança. Neste sentido, qualquer jogo 
empregado na escola, desde que re-
speite a natureza do ato lúdico, apre-
senta caráter educativo e pode receber 
também a denominação geral de jogo 
educativo (KISHIMOTO, 2003, p.83).

Na opinião de Garaigordobil (2005, 
p. 18), o jogo permite à criança desen-
volver seu pensamento, satisfazer ne-
cessidades, explorar e descobrir o 
gosto de criar, elaborar experiências, 
expressar e controlar emoções, ampli-
ar horizonte de si mesma, aprender a 
cooperar, etc. Por tudo isso, a autora 
afirma que estimular a atividade lúdi-
ca positiva, simbólica, construtiva e 
cooperativa na escola é sinônimo de 
potenciar o desenvolvimento infantil.

Dumazedier (1976) lembra que o 
jogo faz parte do lazer, destacando 
três funções: descanso, divertimen-
to e desenvolvimento. Para o des-
canso, o autor destaca que “[...] é um 
reparador das deteriorações físicas e 
nervosas provocados pelas tensões 
resultantes das obrigações cotidianas 
[...]” (DUMAZEDIER, 1976, p.32). Na 
função de divertimento, recreação e 
entretenimento, relaciona-se a fadiga 
e ao tédio, sendo uma maneira que o 

sujeito tem para suportar as “[...] dis-
ciplinas e coerções necessárias à vida 
social” (DUMAZEDIER, 1976, p 33). 
Por último, a função desenvolvimento 
abarca a criação de novas formas de 
aprendizagem que podem contribuir 
para condutas de inovação e criação do 
sujeito. Estas funções apresentam-se 
em todas as situações e em graus vari-
ados, podendo suceder ou coexistir.

Neste sentido Caillois (1990) con-
ceitua o jogo como uma atividade livre 
(quando obrigado perde-se a natureza 
de diversão), delimitada (com limites 
de espaço e tempo estabelecidos), in-
certa (com resultados indetermina-
dos), improdutiva (não gera bens, nem 
riquezas), regulamentada (com regras 
próprias) e fictícia (consciência espe-
cífica dos sujeitos envolvidos de uma 
outra realidade).Assim, corrobora com 
a definição de Huizinga (2000), que 
conceitua o jogo como: “[...] atividade 
ou ocupação voluntária, exercida den-
tro de certos e determinados limites 
de tempo e espaço, segundo regras 
livremente consentidas, mas absoluta-
mente obrigatórias, dotado de um fim 
em si mesmo, acompanhado de um sen-
timento de tensão e alegria e de uma 
consciência de ser diferente da vida 
cotidiana” (HUIZINGA, 2000, p. 33).

Huizinga (2000) acena o jogo como 
desenvolvimento da cultura. Assim, 
Caillois (1990) explica que os jogos não 
são diferentes do que se revela a cultu-
ra, acrescentando que o funcionamen-
to de qualquer instituição se assemel-
ha ao jogo, com normas e legislações, 
exigindo atitudes e novas aptidões dos 
sujeitos e caso haja uma modificação 
das regras do jogo, surge a revolução.
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Quando utilizado dentro da esco-
la, o jogo surge como educação - sem 
um fim previamente determinado - do 
corpo, do caráter ou da inteligência. 
Caillois (1990) concorda com Piaget a 
respeito da regra do jogo contribuir na 
formação moral das crianças. Porém, 
ressalta que o jogo não tem como fi-
nalidade o desenvolvimento de uma 
capacidade, mas a função do jogo é 
o próprio jogo, sendo um fenôme-
no total que expressa o conjunto das 
atividades e dos anseios humanos.

Quando se trata de crianças, Marcel-
lino (2007) revela que na maioria das 
vezes em nossa sociedade, há a impos-
sibilidade de vivência do presente, para 
a preparação do futuro do indivíduo, 
destacando o império da produtividade, 
vinculando o não sério às crianças, pon-
do-as como a faixa etária da improdu-
tividade. Este autor comunga com os 
princípios de Huizinga (2000) que res-
salta o jogo como elemento da cultura 
humana, tendo como característica uma
atividade realizada pelo indivíduo com 
liberdade, de maneira consciente “não 
séria”, porém, ao mesmo tempo o joga-
dor sendo absorvido pela seriedade do 
jogo:

O conceito de jogo enquan-
to tal é de ordem mais elevada do 
que o de seriedade. Porque a serie-
dade procura excluir o jogo, ao pas-
so que o jogo pode muito bem inclu-
ir seriedade (HUIZINGA, 2000, p. 51).

Huizinga (2000) lembra que qualquer 
fenômeno cultural levado seriamente 
pode ser interpretado como jogo e afir-
ma mesmo que os animais apresentem 
algum tipo de jogo, o brincar é atividade 
humana, havendo a necessidade de su-
perar a ideia que a brincadeira é inata 

na criança: “A brincadeira pressupõe 
uma aprendizagem social. Aprende-se 
brincar. A brincadeira não é inata, pelo 
menos nas formas que ela adquire junto 
ao homem” (BROUGÈRE, 1998, p. 104).

Brougère (1998) explica que a relação 
ambígua entre o jogo e educação se dá 
pela compreensão do jogo nas diversas 
culturas, apontando que a concepção é 
construída histórica e socialmente. De-
staca ainda que uma das características 
do jogo é a frivolidade, pois permite aos 
indivíduos tentarem e experimentarem, 
contudo, surge a partir de decisões dos 
envolvidos, a relação com as regras, é 
espaço de criação e inovação, há ações 
na incerteza, minimiza as consequências 
dos atos, aprendendo assim em uma 
situação de menor risco, referindo-se 
ao papel do jogo na aprendizagem.

Marcellino (2007, p. 72) ressalta “[...] 
a vivência do lúdico é imprescindível em 
termos de participação cultural crítica 
e, principalmente, criativa”, justificando 
a necessidade de tempo e espaço para 
a vivência do lúdico. Por outro lado, 
quando o jogo é utilizado de maneira 
funcionalista, além do sentido de prepa-
ração para um futuro vitorioso. Este 
autor lembra também que o trabalho 
infantil furta o lúdico da infância, sen-
do o brinquedo, o jogo, o divertimento 
vivenciado em oposto às obrigações.

Para tanto, enfatiza o impacto 
quando estas obrigações estão sen-
do determinadas também na escola, 
mesmo diante de “Psicólogos, ped-
agogos, pediatras, psiquiatras infan-
tis, recomendam que é muito impor-
tante que a criança tenha tempo para 
brincar”. (MARCELLINO, 2007, p. 66).
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Kishimoto (2003) conceitua o brin-
quedo como objeto que dá suporte a 
brincadeira; a descrição da brincadei-
ra é vista como a conduta estruturada 
com regras explícitas ou não; e o jogo 
infantil é definido como o brinquedo e 
a brincadeira. Porém, Wajskop (2005) 
acrescenta que a brincadeira infantil 
define-se como uma atividade social 
e humana, supondo contextos soci-
ais e culturais, pois a criança durante a 
brincadeira recria a realidade utilizan-
do-se de sistemas simbólicos próprios, 
definindo uma situação, onde o brin-
car é uma forma de comportamento 
específico, que adquire nova signifi-
cação, estando sozinhas ou em gru-
po, podendo compreender o mundo 
e as ações humanas em seu dia-a-dia.

Krammer (2007) lembra que du-
rante as brincadeiras, as crianças per-
passam por experiências de cultura, 
atribuindo significados diversos às 
suas vivências: “As crianças produzem 
cultura e são produzidas na cultura 
em que se inserem (em seu espaço) 
e que lhes é contemporânea (de seu 
tempo)”. (KRAMMER, 2007, p.16).

Ademais, as Diretrizes Curriculares 
Nacionais da Educação Básica (BRASIL, 
2013) reconhece o brincar como uma 
atividade importante para a criança, 
pois oportuniza imitação do conhecido 
e construção do novo. Durante as inter-
ações sociais com diferentes parceiros, 
constrói significações compartilhadas, 
aprendendo e construindo culturas in-
fantis. Neste sentido, Sant’Anna (2015) 
aponta que o brincar constitui-se em 
atividade do cotidiano da criança, afir-
mando que a ausência dessa atividade 
pode desencadear problemas emocio-
nais que dificultam o desenvolvimento 
motor, cognitivo e sensorial do sujeito.

Caetano (2004) lembra que a uti-
lização do jogo na educação decor-
reu de um processo histórico, pois a 
princípio, a criança ia para a escola não 
para se divertir e sim aprender, con-
trapondo a essência do jogo, por isto, 
seu uso não era permitido. Com as 
mudanças de paradigmas educaciona-
is do processo de aprendizagem das 
crianças, concomitante com a visão de 
criança sendo transformada historica-
mente, é que o jogo passou a ser um 
instrumento educativo, cabendo res-
saltar o grande marco com as ideias de 
Rousseau, no século XVIII, delimitan-
do a relação da educação com o jogo 
em três ideias fundamentais: “O uso do 
jogo enquanto recreação, o uso do jogo 
para favorecer o ensino de conteúdos 
escolares e finalmente o terceiro como 
diagnóstico da personalidade infantil”. 
(CAETANO, 2004, p. 15, grifo nosso).

Todavia, “[...] a garantia do espaço da 
brincadeira na pré-escola é a garantia 
de uma possibilidade de educação da 
criança em uma perspectiva criadora, 
voluntária e consciente” (WASJKOP, 
2005, p. 31). Estudos de Kishimoto 
(2005) evidenciam as contribuições 
de Piaget e Vigotski que classificam 
os jogos a partir do desenvolvimento 
humano. Piaget denomina a relação 
entre os estágios de desenvolvimento 
e os jogos, sendo jogos de exercícios, 
jogos simbólicos e jogos de regras; Vig-
otski afirma que o jogo impulsionará 
o desenvolvimento na zona de desen-
volvimento iminente, deixando claro 
a importância do aspecto social, de-
nominando jogos de papéis e de re-
gras, tendo estes pesquisadores pontos 
em comum: a imitação como a origem 
da representação mental do sujeito.
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A teoria de Piaget expressa que a man-
ifestação da cultura lúdica demonstra o 
nível dos estágios cognitivos e constrói 
conhecimento (KISHIMOTO, 2005). 
Para tanto, Piaget (1990) defende que:

[...] no terreno do jogo e da imitação, 
pode-se acompanhar de maneira con-
tínua a passagem da assimilação e da 
acomodação sensório-motoras – os 
dois processos que nos pareceram es-
senciais na constituição das formas 
primitivas e pré-verbais da inteligência 
– para a assimilação e a acomodação 
mentais que caracterizam os inícios da 
representação (PIAGET, 1990, p. 11).

Portanto, para Piaget (1990), o jogo 
desencadeia processos de assimilação 
e acomodação e o conhecimento deriva 
da interação da criança com o ambiente. 
Os jogos de exercício aparecem aos três 
meses de idade, primeiramente com a 
criança repetindo um esquema de ação, 
porém, ficando mais complexos quando 
se modificam, percebendo novos resul-
tados perante a ação. Os jogos simbóli-
cos aparecem em torno dos dois anos, 
manifestando-se pela imitação e modi-
ficação do significado da representação 
real, no qual pelo faz de conta a criança 
assimila o mundo, consolidando novas 
aprendizagens. À medida que com-
plexifica as operações mentais surgem 
o jogo de regras, resultando de organi-
zações coletivas das atividades lúdicas, 
podendo também aparecer os conteú-
dos tanto do jogo de exercício, quan-
to do jogo simbólico (PIAGET, 1990).

[...] o jogo permite ao sujeito reviver 
suas experiências vividas e tende mais à 
satisfação do eu que à sua submissão ao 
real [...] o simbolismo oferece à criança 
a linguagem pessoal viva e dinâmica, in-
dispensável para exprimir sua subjetiv-
idade intraduzível somente na lingua-
gem coletiva (PIAGET, 1990, p. 214).

Sintetizando os estudos, Piaget 
(1995, apud Daniels, 2003) destaca a

relevância do caráter social presente 
nos jogos:

[...] acreditamos que a vida social é 
uma condição necessária para o desen-
volvimento da lógica. Acreditamos, as-
sim, que a vida social transforma a na-
tureza mesma do indivíduo, fazendo-o 
passar de um estado autista para um 
[estado] que envolve a personalidade. 
Ao falar de cooperação, portanto, com-
preendemos um processo que cria novas

realidades e não uma mera tro-
ca entre indivíduos totalmente 
desenvolvidos (PIAGET, 1995, p. 
210 apud DANIELS, 2003, p. 55).

Tratando ainda do jogo, para Vigotski, 
o estudo do jogo infantil é realizado a 
partir do contexto sociocultural, pois ad-
mite que toda a conduta do ser humano, 
incluindo a brincadeira é resultado de 
processos sociais (KISHIMOTO, 2005). 

Vigotski (1998) afirma que na situ-
ação imaginária proporcionada pela 
brincadeira, a criança desempenha pa-
péis sob influência de suas experiên-
cias, porém, apresenta comportamen-
tos que de imediato não cabem a sua 
idade, mas que no faz de conta, seus 
desejos podem ser realizados, desem-
penhando o jogo de papéis com regras 
implícitas ou explícitas, criando uma 
zona de desenvolvimento iminente.

No brinquedo, a criança sempre se 
comporta além do comportamento ha-
bitual de sua idade, além de seu com-
portamento diário; no brinquedo é 
como se ela fosse maior do que é na 
realidade. Como no foco de uma lente 
de aumento, o brinquedo contém to-
das as tendências do desenvolvimen-
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to sob forma condensada, sendo ele 
mesmo, uma grande fonte de desen-
volvimento (VIGOTSKI, 1998, p. 134).

Vigotski (1998) explica que a zona 
de desenvolvimento iminente é:

[...] a distância entre o nível de 
desenvolvimento real, que se costuma 
determinar através da solução inde-
pendente de problemas, e o nível de 
desenvolvimento potencial, determi-
nado através da solução de problemas 
sob a orientação de um adulto ou em 
colaboração com companheiros mais 
capazes (VIGOTSKI, 1998, p. 112).

O jogo favorece o desenvolvimento, 
pois para Vigotski (1998, p. 135) “A cri-
ança desenvolve-se, essencialmente, 
através da atividade do brinquedo: 
[...] o brinquedo pode ser considerado 
uma atividade condutora que deter-
mina o desenvolvimento da criança”.

Nesta perspectiva, Kishimoto (2005) 
apresenta modalidades de classifi-
cação que são apropriadas para este 
presente estudo e contempladas du-
rante a observação e coleta de da-
dos na escola de educação infantil:

• Jogo educativo (brinquedo edu-
cativo): o jogo educativo é ma-
terializado, tendo relevância 
por ser instrumento para situ-
ações de ensino-aprendizagem 
e de desenvolvimento infantil, 
pois contempla os aspectos físi-
co (ações sensório-motoras na 
manipulação), cognitivo (con-
struções de representação men-
tal, afetivo (ação intencional) 
e social (troca de interações); 
 
 
 

•  Brincadeiras tradicionais infan-
tis: filiada ao folclore, é mani-
festação livre e espontânea da 
cultura popular, podendo ser 
preservada a sua estrutura inicial 
ou modificada, permitindo o praz-
er, garantindo a presença lúdica; 
 

•  Brincadeiras de faz de conta: con-
hecida também como simbólica, 
de representação de papéis ou so-
ciodramática, permite a entrada do 
imaginário e regras implícitas, sen-
do que o conteúdo do imaginário 
provém de vivências das crianças 
em seus diferentes contextos, 
aprendendo assim a criar símbolos, 
próprios da racionalidade humana; 

• Brincadeiras de construção: en-
riquecem a experiência sensorial, 
estimulam a criatividade e desen-
volvem habilidades na criança, 
pois a criança ao construir, trans-
formar e destruir, expressa seu 
imaginário, suas representações 
mentais, além da manipulação, 
tendo que ser consideradas tam-
bém a fala e a ação da criança, 
que se tornam mais complexas 
conforme seu desenvolvimento. 
 
 

Cabe ressaltar que para a criança, 
os jogos, os brinquedos e as brin-
cadeiras têm finalidade de vivên-
cia lúdica. Sendo assim, esta é a es-
pecificidade dos jogos infantis, pois 
estes potencializam a exploração 
e a construção de conhecimento.
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Para Brougère (1998) “[...] tudo isso 
acontece de acordo com o ritmo da cri-
ança e encerra um aspecto aleatório e 
incerto. Se a liberdade faz o valor das 
aprendizagens efetuadas no jogo, tam-
bém produz a incerteza quanto aos re-
sultados” (BROUGÈRE, 1998, p.194). 
Esta característica do jogo como ativ-
idade livre e incerta dos resultados, é 
citada por Caillois (1990), acrescentan-
do que se os jogadores já sabem os re-
sultados do jogo, encerra-se a partida.

Os jogos suscitam a interação in-
dependente da categoria em que se 
encontram: “[...] as diferentes cate-
gorias do jogo, o agôn (por definição), 
a alea, a milicry, o ilinx, pressupõem 
a companhia, não a solidão” (CAIL-
LOIS, 1990, p. 62). Por isto, é fa-
vorável para o desenvolvimento hu-
mano e suas interações com o meio.

Ademais, o professor deve-se atentar 
para a corrupção do princípio do jogo: “O 
que era prazer, torna-se ideia fixa; o que 
era evasão torna-se obrigação; o que era 
divertimento torna-se obrigação, ob-
sessão e fonte de angústia” (CAILLOIS, 
1990, p. 66). Quando há a obrigação da 
criança jogar sem sua vontade ou quan-
do é valorizado apenas o objetivo de 
vencer, o jogo está sendo corrompido.

Para tanto, Marcellino (2007) de-
fende a necessidade de respeito ao 
direito da alegria e do prazer que são 
propiciados pela vivência lúdica, que 
sustenta a verdadeira participação cri-
ativa, crítica e transformadora suscita-
das no componente lúdico.A utilização 
dos jogos e brincadeiras na educação 
infantil transpõe para o campo do en-
sino-aprendizagem condições para 
maximizar a construção do conheci-
mento, introduzindo as propriedades 
do lúdico, do prazer, da capacidade de 
iniciação, ação ativa e motivadora, além 

de potencializar a exploração e a con-
strução do conhecimento (KISHIMO-
TO, 2005), concomitantemente propi-
cia a interação, a socialização e a 
compreensão do pensamento do outro, 
“[...] contribuindo de modo significati-
vo, para uma formação como ser real-
mente humano, participante da cul-
tura da sociedade em que vive, e não 
apenas como mero indivíduo requeri-
do pelos padrões de ‘produtividade 
social” (MARCELLINO, 2007, p.72). 

Se há um conflito existente no cam-
po da educação, quando se relacio-
na o lúdico ao processo educativo é o 
aspecto de utilidade e prazer do jogo. 
Quando uma atividade lúdica é consid-
erada pela escola, geralmente carregam 
o termo “educativo”, fazendo com que 
se percam as possíveis realizações no 
brinquedo, na espontaneidade da cri-
ança, da alegria e da festa (MARCELLI-
NO, 2007). Frente ao exposto, este au-
tor propõe que a escola use o jogo não 
apenas para um fim exterior, para se 
aprender algo com ele, mas que ajuste 
a realidade ao sonho, a vivência lúdica.

Desse modo, baseado nas propostas 
e estudos dos autores expostos, este 
estudo defende que há arbitrariedade 
em utilizar as atividades lúdicas no 
contexto escolar apenas como meio de 
transferir conteúdos escolares, passar o 
tempo ou gastar energia das crianças. 
Concorda-se que o lúdico favorece a cri-
atividade, a autonomia, o conhecimen-
to de si e do outro através das vivên-
cias da criança com os pares e com os 
profissionais envolvidos, colocando-a 
como sujeito ativo neste processo, fa-
vorecendo o desenvolvimento humano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ainda há um longo caminho a percorrer para garantir que cada criança com 
desenvolvimento atípico seja vista em sua singularidade e adquira autonomia. A 
escola é uma instituição formal que deve promover orientações para as famílias 
a fim de garantir seus direitos e promover a independência dos indivíduos com 
necessidades educativas especiais. Daí a importância do professor ressignificar 
a sua prática docente, revisar suas concepções, pois está sempre a influenciar os 
alunos, uma prática pedagógica reflexiva com vistas as especificidades do alu-
no. Elaborar aulas dinâmicas tendo o aluno como foco norteador de suas ações.

É comprovada a importância do lúdico presente nas práticas pedagógi-
cas na escola infantil, para o desenvolvimento, aprendizagem, socialização 
e formação pessoal e social das crianças. É no brincar que as crianças, ten-
do deficiência ou não, são incentivadas e estimuladas a aprender, propi-
ciando que tenham o conhecimento de suas próprias capacidades, a 
valorização do outro nas interações e desenvolvimento da comunicação, en-
riquecendo o aprendizado e contribuindo com sua formação pessoal e social.

Enfim, um planejamento didático voltado para a motivação constante só 
pode acontecer se as atividades lúdicas estiverem presentes no dia-a-dia 
do professor. Na escola, os professores não promovem a ludicidade com fre-
quência. Alguns fatores devem ser considerados na elaboração do plane-
jamento pedagógico: organizar o tempo, propor atividades que estejam de 
acordo com a faixa etária dos alunos, definir as áreas a serem trabalhadas 
e demais atividades de rotina. Assim, é possível ter um novo olhar na apren-
dizagem das crianças autistas, com a utilização adequada dos jogos, desenvol-
vendo atividades lúdicas prazerosas que motivem e ativem a aprendizagem.

Considera-se, então, que é, de fato, importante levar em conta as especificidades e 
particularidades dos sujeitos, pois são essas diferenças que devem instigar a reflexão.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL: LEGISLAÇÃO, AVANÇOS E 
DESAFIOS PARA FUTURO
RESUMO: Este artigo teve como objetivo realizar um relato sobre a Educação Inclusiva no 
Brasil, discutir seus avanços e desafios e a legislação pertinente. Resgatamos traços da his-
tória mundial e de alguns acontecimentos que culminaram na inclusão nos mais variados 
setores, principalmente na Educação, através de um conciso levantamento bibliográfico. A in-
clusão na educação é resultado de muitas reflexões realizadas por educadores que buscaram 
encontrar opções em relação à incorporação – pelo sistema regular de ensino – das crianças 
que se encontravam excluídas. O relatório elaborado pela Rede Internacional de deficientes, 
em conjunto com o Centro de Reabilitação Internacional, afirma que “O Brasil possui uma 
legislação modelo”. A legislação brasileira garante apoio financeiro, integração social, cotas 
para deficientes no funcionalismo público e em empresas privadas com um número maior que 
100 funcionários, acessibilidade, proibição de qualquer tipo de discriminação, entre outros, e 
claro o direito educacional. A história da educação especial começou a ser traçada no século 
XVI, com médicos e pedagogos que, desafiando os conceitos vigentes na época, acreditaram 
nas possibilidades de indivíduos até então considerados ineducáveis. Muitos movimentos 
sociais impulsionaram os debates e criação de leis pelos governos vigentes. O movimento 
da Educação Inclusiva prevê a educação como um direito humano fundamental que objeti-
va uma sociedade mais justa, buscando transformação da realidade histórica de segregação 
escolar e social das pessoas com deficiência, promovendo efetivamente a educação para to-
dos. É inegável que nos últimos anos, ocorreram muitos avanços importantes em relação à 
inclusão no Brasil, não apenas em termos de legislação, mas também em relação à produ-
ção do conhecimento acadêmico voltado para o tema. No entanto, não podemos negar que 
ainda há muito a ser conquistado para termos uma escola mais inclusiva e justa para todos.

PALAVRAS-CHAVE: Educação inclusiva; Legislação, Educação especial.
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INTRODUÇÃO

Esse trabalho tem como objetivo 
fazer um breve relato sobre a Edu-
cação Inclusiva no Brasil, seus avanços 
e desafios. Para tanto, iniciaremos res-
gatando um pouco da história mundial 
e dos acontecimentos que resultaram 
na inclusão em diversos setores, prin-
cipalmente na Educação, através de 
um conciso levantamento bibliográfico. 

O movimento inclusivo é resultado de 
muitas reflexões realizadas por educa-
dores que buscaram encontrar opções 
em relação à incorporação – pelo siste-
ma regular de ensino – das crianças que 
se encontravam excluídas do sistema. 
Tal movimento surgiu no final da Se-
gunda Guerra Mundial (1939 – 1945), 
quando as discussões a respeito da ig-
ualdade de direito entre os homens cul-
minaram na Declaração Universal dos 
Direitos Humanos (1948). Atualmente 
a educação inclusiva tem despertado 
grande interesse por parte dos gov-
ernantes devido a muitas exigências 
e lutas dos pais de crianças com defi-
ciências e uma maior aceitação e partic-
ipação de toda a comunidade escolar. 

Segundo Mendes (2006), os mov-
imentos sociais pelos direitos hu-
manos, intensificados basicamente 
na década de 1960, conscientizaram 
e sensibilizaram a sociedade sobre os 
prejuízos da segregação e da margin-
alização de indivíduos de grupos com 
status minoritários, tornando a seg-
regação sistemática de qualquer gru-
po ou criança uma prática intolerável.

Quando falamos em educação inclu-
siva, temos que ter em mente que é de 
suma importância pensar em uma es-
cola para todos, onde as diferenças são 
respeitadas e as necessidades individ-
uais de cada educando são analisadas 
e tentamos supri-las. Faz-se necessário 
elaborarmos um projeto político ped-
agógico que abranja a integração so-

cial e contenha práticas diversificadas 
e que respeite as particularidades de 
cada indivíduo, seja ele aluno de in-
clusão ou não, pois todos têm direito 
a uma educação de qualidade, onde 
possam desenvolver suas potenciali-
dades. Nesse contexto, podemos en-
tender que inclusão educacional englo-
ba muito mais que o direito a uma vaga 
em sala de aula, a uma carteira ocu-
pada. Inclusão é o resultado de trans-
formações na forma de conceber o ser 
humano no que tange às crenças, aos 
valores e aos ideais, e sobre sua forma 
única de construir conhecimentos. No 
âmbito da educação, acarreta em uma 
nova postura em relação ao currículo, à 
avaliação, às metodologias e ao proces-
so de ensino e aprendizagem. A qual-
idade na educação perpassa a equi-
dade, a possibilidade de oportunidades 
para todos desenvolver-se plenamente.

De acordo com Rosita Carvalho, não 
é possível focar apenas no educando as 
causas de suas dificuldades de apren-
dizagem. É necessário conhecer essas 
barreiras, refletir e buscar maneiras 
de oferecer a todos as diferentes mo-
dalidades de atendimento educacio-
nal, assegurando-lhes êxito na apren-
dizagem e proclamando a tão sonhada 
igualdade (CARVALHO, 2004, p.15).

          Existem pesquisadores que 
esclarecem que a reestruturação da es-
cola é condição necessária para uma 
educação inclusiva, englobando até 
mesmo as escolas especiais, de manei-
ra a atender as necessidades de todas 
as crianças (CARVALHO, 2004, p.35).  
Uma educação de qualidade é resultado 
de um projeto político pedagógico bem 
elaborado, do engajamento de todos os 
profissionais da educação, desde o ins-
petor de alunos ao supervisor de ensino. 
Porém, além disso, é necessário, biblio-
tecas de qualidade, laboratórios, mate-
riais escolares adequados e programas 
efetivos de formação continuada para 
os profissionais da educação. Enfim, 
não podemos esquecer também que 
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o envolvimento da família é essencial, 
uma vez que regras de boa convivên-
cia, educação, cooperação e respons-
abilidade se aprendem ou se deveria 
aprender em casa. A primeira regra de 
uma educação escolar de qualidade é o 
direito ao acesso, o pluralismo, o res-
peito à cultura do aluno e a superação 
dos preconceitos de toda a natureza. 

Ao analisarmos o conselho nacio-
nal de educação (CNE) nas diretriz-
es nacionais para a educação espe-
cial na educação básica na resolução 
n. 02 de 2001, observamos que:

Educação especial, modalidade de 
educação escolar entende-se como um 
processo educacional que se materiali-
za por meio de um conjunto de recur-
sos e serviços educacionais especiais, 
organizados para apoiar, complemen-
tar, suplementar e em alguns casos, 
substituir aos serviços educacionais co-
muns, de modo a garantir a educação 
formal e promover o desenvolvimen-
to das potencialidades dos educandos 
que apresentam necessidades edu-
cacionais especiais, diferentes das da 
maioria de crianças e jovens, em todos 
os níveis e modalidades de educação e 
ensino. (BRASIL. Lei 10436 de 2001).

Este trabalho está estruturado em 
três capítulos, distribuídos da seguinte 
forma: No capítulo I abordaremos so-
bre a legislação acerca da pessoa por-
tadora de deficiência, discutiremos as 
principais legislações mundiais e as es-
pecíficas do nosso país. No capítulo II 
apresentaremos a história e a evolução 
da inclusão escolar e da educação espe-
cial no Brasil, bem como dos entraves 
ainda encontrados no sistema educa-
cional referente ao tema inclusão. No 
terceiro e último capítulo, realizare-
mos uma discussão sobre a formação 
continuada dos profissionais da ed-
ucação, com enfoque na educação 
inclusiva. Discutiremos os avanços 
nos cursos de graduação nas últimas 

décadas e outros fatores relevant-
es quanto à formação de professores.

A LEGISLAÇÃO A RESPEITO DA 
PESSOA PORTADORA DE  
DEFICIÊNCIA

O relatório elaborado pela Rede In-
ternacional de deficientes, em conjun-
to com o Centro de Reabilitação Inter-
nacional, afirma que “O Brasil possui 
uma legislação modelo”. A legislação 
brasileira garante apoio financeiro, in-
tegração social, cotas para deficientes 
no funcionalismo público e em empre-
sas privadas com um número maior 
que 100 funcionários, acessibilidade, 
proibição de qualquer tipo de discrim-
inação, entre outros e claro o direito 
educacional (OMETTO, 2005, p.10).

A realidade mostra que as leis e os 
discursos teóricos asseguram apenas 
os direitos, que em geral resumem-se a 
promessas não cumpridas. Sua real con-
cretização é reflexo de ações efetivas, 
transparência, abertura, participação 
nas decisões e o conhecimento daqui-
lo que as autoridades políticas realizam 
efetivamente. É com muita tristeza que 
se verifica que no Brasil, perpetua-se 
uma enorme discrepância entre a leg-
islação vigente e sua aplicabilidade.

O direito à educação é um direito so-
cial de cidadania genuíno porque o ob-
jetivo da educação durante a infância é 
moldar o adulto em perspectiva (...). A 
educação é um pré-requisito necessário 
da liberdade civil (MARSHAL, 1967, 
p.73). Segundo o professor Ferreira 
e Guimarães (2003), não adianta juiz 
mandar atender aluno, frequentar es-
cola, a escola tem que ter condição de 
receber este aluno. Precisa melhorar em 
muita coisa, material principalmente, 
mas é mexendo na estrutura da esco-
la pública. Ter muitos alunos em sala de 
aula não é ruim apenas para o porta-
dor de deficiência, é ruim para todos.
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A cidadania é o resultado do direito 
de compartilhar dos bens materiais, 
dos bens culturais e dos bens sociais. 
Embora a educação seja um direito 
conquistado enquanto cidadãos, não é 
condição suficiente para firmar que cria 
cidadania de quem quer que seja, toda-
via, sem educação, é difícil construí-la.

Sylvia Maria Ometto alerta que, 
apesar das conquistas e avanços ao 
longo do tempo, a concretização da to-
talidade de tais leis não constitui ainda 
uma realidade nacional. Na prática, os 
24,5 milhões de portadores de defi-
ciência ainda não conquistaram muitos 
dos direitos garantidos por lei. Entre a 
população economicamente ativa de 
66,6 milhões, calculada pelo Censo de 
2000, 9 milhões (13,5%) são Portadores 
de deficiências (OMETTO, 2005, p.10).

Quanto ao direito educacional, que 
tem sua origem nos conflitos sócios ed-
ucacionais, José Augusto Peres (1999) 
afirma que nas sociedades civilizadas 
a educação é viva e importante, inter-
agindo com interesses políticos, soci-
ológicos e econômicos. Tratam de cois-
as, pessoas, processos, instituições e 
das relações entre sujeitos. Ocupa-se 
ainda dos significados, valores, normas 
que estão vinculados ao fenômeno ed-
ucacional, aos seus agentes e benefi-
ciários. Disciplina as ocorrências pre-
sentes e prevê o disciplinamento de 
ocorrências futuras, ligadas direta ou 
indiretamente ao campo da educação.

O autor explica que, por ter nasci-
do em sociedade e nela permanecer 
como complexo cultural necessário, 
o direito educacional, possui funções 
sociais, como organizar, prevenir, solu-
cionar e até mesmo conformar; desti-
tuído dessas funções, perde seu valor 
em sociedade, é esquecido, omitido, 
negligenciado e deixa de ser transmit-
ido. A principal questão do direito edu-
cacional é o direito à educação, sendo 
vista como um benefício necessário. 

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 
DIREITOS DO HOMEM

Os países membros da Organi-
zação das Nações Unidas (ONU) ad-
otaram, em 1948, uma resolução que 
ganhou o nome de Declaração Uni-
versal dos Direitos Humanos. Este 
documento consta de 30 artigos, es-
tabelece princípios que reafirmam os 
direitos de liberdade e igualdade, in-
cluindo ainda disposições sobre dire-
itos econômicos, sociais e culturais.

Em relação à educação, esta-
belece em seu artigo 26, incisos I e II.

I. Todo homem tem direito a instrução. 
A instrução será gratuita, pelo menos 
nos graus elementares e fundamentais. 
A instrução elementar será obrigatória. 
A instrução técnica profissional será 
acessível a todos, bem como a instrução 
superior, esta, baseada no mérito.

II. A instrução será orientada no sen-
tido do pleno desenvolvimento da per-
sonalidade humana e do fortalecimen-
to do respeito pelos direitos do homem 
e pelas liberdades fundamentais. A 
instrução promoverá a compreensão, 
a tolerância e amizade entre todas as 
nações e grupos raciais ou religiosos, 
e coadjuvará as atividades das Nações 
Unidas em prol a manutenção da paz.
Assim, o direito à instrução é inerente 
a todo ser humano e deve ser com-
preendido universalmente, de forma 
igualitária a todos os sujeitos, inde-
pendentemente da situação em que se 
encontre este indivíduo, seja relativa à 
sua classe social, raça, credo, naciona-
lidades, ou qualquer outra característi-
ca. Prevê ainda que sejam respeitados 
os anseios dos pais, a fim de que me-
lhor definam a educação que deve ser 
ministrada a seu filho.
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DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DAS 
CRIANÇAS (1959)

Os direitos enunciados pela Declaração 
são outorgados a todas as Crianças, 
sem qualquer exceção, distinção ou 
discriminação por motivos de raça, cor, 
sexo, idioma, religião, opiniões políticas 
ou de outra natureza, nacionalidade ou 
origem social, posição econômica, nas-
cimento ou outra condição, seja ine-
rente à própria criança ou à sua família. 
Estabelece o direito à educação gratui-
ta e ao lazer, salientando a importância 
dos cuidados especiais para a crian-
ça física ou mentalmente deficiente. 

DECLARAÇÃO DOS DIREITOS DO 
DEFICIENTE MENTAL (1971)

A declaração dos direitos do Deficien-
te Mental, proclamada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas em 1971, es-
tabelece que o mesmo deva gozar ao 
máximo os mesmos direitos dos demais 
seres humanos. Enfatiza, em seu artigo 
2º, a necessidade de atenção médica e 
tratamento físico exigido pelo seu caso, 
como também à educação, à capacita-
ção profissional, à reabilitação e à orien-
tação que lhe permitam desenvolver ao 
máximo suas aptidões e possibilidades.

DA REABILITAÇÃO INTERNACIONAL

 Refere-se a Conferencia Geral da 
Organização Internacional do Trabalho, 
realizada em Genebra pelo Conselho 
de Administração Do Escritório Inter-
nacional do Trabalho, em 1983, onde 
criam normas internacionais que levem 
em consideração a necessidade de asse-
gurar, tanto nas zonas rurais como nas 
urbanas, a igualdade de oportunidade 
e tratamento a todas as categorias de 
pessoas deficientes no que se refere a 
emprego e integração na comunidade.

Entre as principais con-
ferências e diretrizes estão:

• Conferência Mundial de Edu-
cação para todos (Tailândia, 1990).

• Conferência Mundial sobre neces-
sidades Educativas Especiais da Es-
panha/UNESCO, que resultou na 
Declaração de Salamanca (1994). 

Documento que proclama que cri-
anças, jovens e adultos devem apren-
der juntos, independentemente de suas 
condições físicas sensoriais, intelectu-
ais, linguísticas ou socioculturais. Ref-
ere-se a uma escola aberta às diferenças, 
o que se denominou escola inclusiva.    

• Marco de Ação de Dakar (2000). 

• Convenção de Sapporo (Japão, 
2002). 
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DECLARAÇÃO DE SALAMANCA

Este documento elaborado na Con-
ferência Mundial sobre Educação Es-
pecial, em Salamanca, na Espanha, em 
1994, teve o objetivo de fornecer di-
retrizes básicas para a formulação e 
reforma de políticas e sistemas edu-
cacionais de acordo com o movimen-
to de inclusão social. A Declaração de 
Salamanca é considerada um dos prin-
cipais documentos mundiais que visam 
à inclusão social. Ela é o resultado de 
uma tendência mundial que consolidou 
a educação inclusiva, e cuja origem 
tem sido atribuída aos movimentos 
de direitos humanos e de desinsti-
tucionalização manicomial que surgi-
ram a partir das décadas de 60 e 70.

A Declaração de Salamanca elabora-
da em 1994 na cidade de Salamanca 
(Espanha) vem modificar o cenário da 
educação mundial. Este documento foi 
criado com o objetivo de mostrar aos 
países que era necessário a criação de 
políticas públicas e educacionais que 
possam atender a todas as pessoas de 
modo igualitário, independente das suas 
condições pessoais, sociais, econômi-
cas e socioculturais. A Declaração en-
fatiza a importância da inclusão educa-
cional dos indivíduos que apresentam 
necessidades educacionais especiais.

Segundo essa Declaração, os 
princípios por ela defendidos é que 
as escolas e seus projetos pedagógi-
cos se adequem às necessidades dos 
indivíduos nelas matriculados, tendo 
como base o artigo 11 da Declaração 
de Salamanca “O planejamento educa-
tivo elaborado pelos governos deverá 
concentrar-se na educação para todas 
as pessoas em todas as regiões do país 
e em todas as condições econômicas, 
através de escolas públicas e privadas”.

De acordo com a Declaração, uma 
escola que segue os princípios da in-
clusão deve ter por função a promoção 
da convivência entre as pessoas con-
sideradas normais e as que apresentam 
necessidades educacionais especiais. 
Tal escola deve promover a inclusão, 
o respeito e uma boa convivência para 
todos, independentemente de suas 
condições sociais, físicas ou mentais.

A Declaração de Salamanca é tam-
bém considerada inovadora porque, 
conforme diz seu próprio texto, ela “…
proporcionou uma oportunidade úni-
ca de colocação da educação especial 
dentro da estrutura de “educação para 
todos” firmada em 1990 (…) promoveu 
uma plataforma que afirma o princípio 
e a discussão da prática de garantia da 
inclusão das crianças com necessidades 
educacionais especiais nestas iniciati-
vas e a tomada de seus lugares de di-
reito numa sociedade de aprendizagem”.

Segundo a Declaração de Salamanca 
de 1994:

As escolas devem acolher todas as 
crianças, independentemente de suas 
condições físicas, intelectuais, sociais, 
emocionais, linguísticas ou outras. De-
vem acolher crianças com deficiência 
e crianças bem-dotadas; crianças que 
vivem nas ruas e que trabalham; cri-
anças de populações distantes ou nô-
mades; crianças de minorias linguísti-
cas, étnicas ou culturais e crianças de 
outros grupos ou zonas desfavore-
cidas ou marginalizadas (Declaração 
de Salamanca, 1994, p. 17-18).

A Declaração de Salamanca de 1994 
ampliou o conceito de necessidades ed-
ucacionais especiais, incluindo todas as 
crianças que não estejam conseguindo 
se beneficiar com a escola, seja por que 
motivo for. Assim, a ideia de “necessi-
dades educacionais especiais” passou a 
incluir, além das crianças portadoras de 
deficiências, aquelas que estejam ex-
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perimentando dificuldades temporárias 
ou permanentes na escola, as que este-
jam repetindo continuamente os anos 
escolares, as que sejam forçadas a tra-
balhar, as que vivem nas ruas, as que 
moram distantes de quaisquer escolas, 
as que vivem em condições de extrema 
pobreza ou que sejam desnutridas, as 
que sejam vítimas de guerra ou confli-
tos armados, as que sofrem de abusos 
contínuos físicos, emocionais e sexuais, 
ou as que simplesmente estão fora da 
escola, por qualquer motivo que seja.

Baseado nisso, podemos concluir 
que uma escola que se intitula inclu-
siva, deve está integrada à comunidade 
e também apresentar oferecer uma 
prestação de serviço com um bom pa-
drão. Os docentes envolvidos devem 
ter um sério sentimento de colabo-
ração e cooperação com a instituição. 
Na escola em questão deve haver uma 
pedagogia de corresponsabilidade en-
tre os profissionais envolvidos, incluin-
do professores, administração, gestão 
e coordenação. Cria-se dessa forma 
sistema interdisciplinar e integrado 
que favorece a aprendizagem de todos 
os envolvidos no processo educativo.

De acordo com a Declaração de Sala-
manca de 1994:

É preciso repensar a formação de 
professores especializados, a fim de 
que estes sejam capazes de trabalhar 
em diferentes situações e possam as-
sumir um papel - chave nos programas 
de necessidades educativas especiais. 
Deve ser adoptada uma formação ini-
cial não categorizada, abarcando to-
dos os tipos de deficiência, antes de 
se enveredar por uma formação es-
pecializada numa ou em mais áreas 
relativas a deficiências específicas. 
(Declaração de Salamanca, 1994, p. 28).

Uma das implicações educaciona-
is orientadas a partir da Declaração 
de Salamanca refere-se à inclusão na 
educação. Segundo o documento, “o 
princípio fundamental da escola inclu-
siva é o de que todas as crianças de-
veriam aprender juntas, independen-
temente de quaisquer dificuldades ou 
diferenças que possam ter. As esco-
las inclusivas devem reconhecer e re-
sponder às diversas necessidades de 
seus alunos, acomodando tanto estilos 
como ritmos diferentes de aprendiza-
gem e assegurando uma educação de 
qualidade a todos através de currículo 
apropriado, modificações organizacio-
nais, estratégias de ensino, uso de re-
cursos e parceiras com a comunidade. 

Uma escola comum só se torna in-
clusiva depois que se reestruturou para 
atender à diversidade do novo aluna-
do em termos de necessidades espe-
ciais (não só as decorrentes de defi-
ciência física, mental, visual, auditiva 
ou múltipla, como também aquelas 
resultantes de outras condições atípi-
cas), em termos de estilos e habilidades 
de aprendizagem dos alunos e em to-
dos os outros requisitos do princípio 
da inclusão, conforme estabelecido 
no documento, “A Declaração de Sal-
amanca e o Plano de Ação para Ed-
ucação de Necessidades Especiais”.

De acordo com a Declaração de Sal-
amanca:

• Toda criança tem direito funda-
mental à educação, e deve ser dada 
a oportunidade de atingir e manter 
o nível adequado de aprendizagem, 

• Toda criança possui carac-
terísticas, interesses, hab-
ilidades e necessidades de 
aprendizagem que são únicas, 
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• Sistemas educacionais deveriam 
ser designados e programas edu-
cacionais deveriam ser implemen-
tados no sentido de se levar em 
conta a vasta diversidade de tais 
características e necessidades, 
 

• Aqueles com necessidades educa-
cionais especiais devem ter aces-
so à escola regular, que deveria 
acomodá-los dentro de uma Ped-
agogia centrada na criança, capaz 
de satisfazer a tais necessidades, 
 

• Escolas regulares que possuam tal 
orientação inclusiva constituem 
os meios mais eficazes de com-
bater atitudes discriminatórias 
criando-se comunidades acolhe-
doras, construindo uma socie-
dade inclusiva e alcançando edu-
cação para todos; além disso, tais 
escolas proveem uma educação 
efetiva à maioria das crianças e 
aprimoram a eficiência e, em úl-
tima instância, o custo da eficácia 
de todo o sistema educacional.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

A educação, direito de todos e dever 
do Estado e da Família, será promovi-
da e incentivada com a colaboração da 
sociedade, visando o pleno desenvolvi-
mento da pessoa, seu preparo para 
o exercício da cidadania e sua qualifi-
cação para o trabalho (Art. 205), e ainda 
que todos possuam direito à educação 
em igualdade de condições para aces-
so e permanência (Art. 206, inciso I). 
A Carta Magna estabelece no art. 208, 
inciso III: “atendimento educacional 
especializado aos portadores de defi-
ciência, preferencialmente na rede reg-
ular de ensino”, legitimando a existên-
cia de serviços de apoio, como a sala 
de recursos para deficientes visuais.

LEI DE DIRETRIZES E BASES (1996)

A Lei de Diretrizes e Bases (LDB, 
nº9394/96) contém um capitulo ex-
clusivo para a educação especial, rati-
ficando o direito à educação, pública e 
gratuita, das pessoas com deficiência, 
condutas atípicas e altas habilidades. 
Entre os principais artigos, constam: 

• Art.4º - Garante que a “edu-
cação escolar pública será efetivada 
mediante a garantia de atendimen-
to educacional especializado gratuito 
aos educandos com necessidades 
especiais, preferencialmente na 
rede regular de ensino” (INCISO III). 

• Art.58º - Identifica a educação 
especial como uma modalidade de ed-
ucação escolar destinada aos educan-
dos portadores de necessidades espe-
ciais. Nos parágrafos 1º e 2º é previsto 
a existência de apoio especializado no 
ensino regular e de serviços especiais 
quando não houver possibilidade de in-
tegração. Explica ainda o que deve ser 
concebido como educação especial. 

• Art.59º - Indica-se as providên-
cias ou apoios, de ordem escolar ou de 
assistência, que os sistemas de ensino 
deverão assegurar aos alunos consid-
erados especiais, como os “currículos, 
métodos, técnicas, recursos educativos 
e organização específicos, para atender 
às suas necessidades” (inciso I). É pre-
visto ainda, “professores com especial-
ização adequada em nível médio ou 
superior (...) bem como professores do 
ensino regular capacitados para a inte-
gração (...)”. Neste mesmo artigo config-
ura-se a incumbência aos municípios de 
realizarem programas de capacitação 
para todos os professores em exercício.
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As Leis se configuram como mais um 
aspecto de relevância na garantia da ci-
dadania, mas sozinha não basta. Inser-
ir-se no ensino regular, de forma efeti-
va e eficiente, é uma conquista recente, 
ainda não totalmente conquistada para 
muitas pessoas com deficiência. Contu-
do, como salienta Campos (2003), inser-
ir-se não é sinônimo de inclusão. Para 
isto é necessária qualidade de apren-
dizagem e condições adequadas para 
a socialização. Todavia, não se pode 
negar que é o início e a possibilidade de 
mudança. É o começo de um caminho 
com poucas certezas e muitos desafios.

INCLUSÃO ESCOLAR E EDUCAÇÃO 
ESPECIAL

A história da educação especial 
começou a ser traçada no século XVI, 
com médicos e pedagogos que, desa-
fiando os conceitos vigentes na épo-
ca, acreditaram nas possibilidades de 
indivíduos até então considerados 
ineducáveis (Mendes, 2006). Mui-
tos movimentos sociais impulsion-
aram os debates e criação de leis pe-
los governos vigentes. Centrados no 
aspecto pedagógico, numa sociedade 
em que a educação formal era direito 
de poucos, esses precursores desen-
volveram seus trabalhos em bases tu-
toriais, sendo eles próprios os profes-
sores de seus pupilos (Mendes 2006).

Conforme citado anteriormente, a ed-
ucação inclusiva, enquanto conceito e 
proposta institucional teve avanços sig-
nificativos ao longo dos anos 90 do sé-
culo XX, provocados por dois movimen-
tos importantes, a saber: a Conferência 
Mundial de Educação para Todos, real-
izada em Jomtiem, Tailândia, em 1990 
e a Conferência Mundial de Educação 
Especial, realizada em 1994, em Sala-
manca, Espanha, de onde se originou o 
documento “Declaração de Salamanca”.

De acordo com SAWAIA, 2004:
A dialética inclusão-exclusão gesta 

subjetividades específicas que vão des-
de o sentir-se incluído até o sentir-se 
discriminado ou revoltado. Essas subje-
tividades não podem ser explicadas uni-
camente pela determinação econômica, 
elas determinam e são determinadas 
por formas diferenciadas de legitimação 
social e individual, e manifestam-se 
no cotidiano como identidade, socia-
bilidade, afetividade, consciência e 
inconsciência (SAWAIA, 2004, p. 9).

De acordo com Rozek 2009, no cam-
po educacional, ao se escolher como 
elemento a ser incluído o sujeito com 
“necessidades especiais”, deixa-se vago 
e em aberto o conceito de homem que 
fundamenta filosoficamente o campo 
de educação, exclui-se as questões de 
ordem antropológica e psicológica que, 
necessariamente, remeteria à questão da 
subjetividade, regulada por outra lógica.

A educação inclusiva reconhece a 
importância de uma escola para todos, 
onde há respeito às diferenças individ-
uais e ás necessidades do sujeito. Con-
ta com um projeto político pedagógi-
co que contemple a integração social 
e práticas heterogêneas e respeitosas. 
É o direito ao acesso e à permanência 
na escola para uma educação de qual-
idade, promotora do exercício de ci-
dadania em dignas condições. Segun-
do Andreozzi (2006) está proposto na 
Declaração de Salamanca que cabe à 
escola em si resolver as desigualdades, 
evidencia-se também que as dificul-
dades e deficiências são da própria cri-
ança, na medida em que não situa a pro-
dução da aprendizagem das crianças no 
jogo das contradições sociais. Segundo 
Dias 2006, a inclusão deve ser um pro-
jeto ético-político, que resgate os ideais 
da educação e possibilite o “encontro 
com sua humanidade, porque, se não, 
a inclusão será um projeto moralizador 
que visa à adaptação a uma norma e 
a um padrão legitimado socialmente”. 
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A Modernidade, descrita por Fou-
cault (1989) e Bauman (1998) como 
sociedade disciplinar ou normalizado-
ra pode ser compreendida como um 
ambiente de sucessivos confinamen-
tos, cada qual com suas próprias leis e 
sanções disciplinadoras. A instituição 
da norma absolutiza atitudes e pens-
amentos e o controle passa a ser uma 
questão de estar “dentro” ou “fora” dos 
padrões estabelecidos como normais. 
Assim, no cenário do mundo moderno, 
“a exclusão social se manifesta como 
formação ideológica dominante, onde 
o sujeito com deficiência é o principal 
personagem, já que os seres humanos 
são calcados na dicotomia de certo e er-
rado, bom ou ruim, normal ou anormal” 
(MARQUES e MARQUES, 2003, p. 227).

Uma educação realmente de quali-
dade é aquela que dar significado para a 
vida além dos muros da escola. O apren-
dizado escolar tem que ter conexão com 
o dia a dia, ligar-se a vida não escolar, 
tornando o educando capaz de partici-
par de forma ativa da sociedade em que 
vive, ou seja, exercer sua cidadania da 
melhor forma possível. Na construção 
dos projetos políticos pedagógicos é 
necessário que as escolas superem a 
ideia de que inclusão é apenas um es-
paço de socialização, pois esta restrição 
nega direitos e possibilidades de en-
frentamento de dificuldades que ocor-
rem no processo de ensino-aprendiza-
gem, bem como “negava aos referidos 
alunos a possibilidade de realizar ativi-
dades básicas que poderiam contribuir 
mais efetivamente para o desenvolvi-
mento de uma vida autônoma” (CAR-
VALHO- FREITAS et al, 2015, p. 217).

De acordo com Mendes 2006, o 
acesso à educação para portado-
res de deficiências vai sendo muito 
lentamente conquistado, na medi-
da em que se ampliaram as oportuni-
dades educacionais para a população 
em geral. Entretanto, tanto as classes 
quanto as escolas especiais somente 
iriam proliferar como modalidade al-
ternativa às instituições residenci-
ais depois das duas guerras mundiais.

A qualidade na educação perpassa a 
equidade, a possibilidade de oportuni-
dades para todos poderem desenvolver 
suas potencialidades. É uma pedagogia 
dos direitos humanos, num grande mov-
imento cultural pela equidade de opor-
tunidades educacionais e qualidade de 
vida. Para que a inclusão ocorra tem 
que haver mudanças de um modo geral, 
na formação dos profissionais e na con-
strução planejada de edifícios apropri-
ados, bem como no desenvolvimento 
de materiais que atendem cada neces-
sidade em particular. Segundo Sassaki 
(2005) são necessários o desenvolvi-
mento de seis tipos de acessibilidade:

Arquitetônica (sem barreiras físi-
cas), comunicacional (sem barreiras 
na comunicação entre pessoas), met-
odológica (sem barreiras nos métodos 
e técnicas de lazer, trabalho, educação, 
etc.), instrumental (sem barreiras in-
strumentos, ferramentas, utensílios, 
etc.), programática (sem barreiras em-
butidas em políticas públicas, legis-
lações, normas, etc.) e atitudinal (sem 
preconceitos, estereótipos, estigmas e 
discriminações nos comportamentos 
da sociedade para pessoas que têm 
deficiência) (SASSAKI , 2005, p. 10-11).

     A questão primordial da esco-
la de hoje refere-se a sua qualidade. 
E a qualidade está diretamente rel-
acionada ao projeto pedagógico das 
próprias escolas. Isso porque as esco-
las conhecem de perto a comunidade 
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e seus projetos e podem dar respostas 
concretas a problemas concretos de 
cada uma delas, respeitando as pecu-
liaridades étnicas e culturais de cada 
região, as necessidades de cada in-
divíduo e onde a própria comunidade 
pode avaliar de perto os resultados.

De acordo com Varela 1995:
Há necessidade de olhar para a es-

cola procurando entendê-la como um 
lugar atravessado por verdades proc-
lamadas pela ciência, pela cultura, pela 
economia. A escola serve não só para 
formação e orientação de um coleti-
vo, mas, também, produz, cria outros 
perfis sociais (VARELA, 1995, p. 24).

          A inclusão é um processo e exige 
um suporte adequado aos professores 
e aos alunos para um bom andamen-
to educacional. O suporte supõe uma 
infraestrutura de serviços que auxil-
iem esse ideal, na forma de parcerias 
entre professores. Em outros termos, 
está além da matrícula efetivada de 
alunos com necessidades educativas 
especiais no ensino regular, ignorando 
suas especificidades e expectativas, e 
sim, contempla um suporte à escola e 
seus membros. Pensar na inclusão dos 
alunos com deficiência nas classes reg-
ulares sem oferecer-lhes a ajuda e apo-
io de educadores que acumularam con-
hecimento e experiências especificas, 
podendo dar suporte ao trabalho dos 
professores e aos familiares, parece-
me o mesmo que fazê-los constar, 
seja como número de matrícula, seja 
como mais uma carteira na sala de aula. 

Concordar com a inclusão não nos 
autoriza eliminar todas as modalidades 
da educação especial, particularmente 
para aqueles que necessitam de apo-
io intenso e permanente (Ibid., p.29). 

Segundo Oliveira e Mendes (2014) a 
invisibilidade das pessoas com deficiên-
cia nos espaços da escola ocorre devido 
à sua não participação na vida cultural, 
sendo necessário assumirem a identi-
dade de pessoa com deficiência con-
dizente com sua condição de cidadão. 

De acordo com Mendes 2006:
[...] inclusão estabelece que as dif-

erenças humanas são normais, mas ao 
mesmo tempo reconhece que a esco-
la atual tem provocado ou acentuado 
desigualdades associadas à existência 
de diferenças de origem pessoal, so-
cial, cultural e política, e é nesse sen-
tido que ela prega a necessidade de 
reestruturação do sistema educacional 
para prover uma educação de qualidade 
a todas as crianças (MENDES, 2006).

De acordo com Rozek, a mensuração 
da inteligência permitiu estabelecer o 
que é normal ou anormal em termos 
de desenvolvimento mental. Ao se 
comparar respostas a tarefas e prob-
lemas apresentados, situa-se a criança 
numa classificação que acaba funcio-
nando como etiqueta, que aponta não 
só o lugar da criança no contexto ed-
ucacional, como também, define seus 
limites e suas possibilidades. Esses 
alunos são diferenciados, a partir de 
um traço isolado e, por isso, excluí-
dos do contexto da infância normal.        

 

Nesse contexto, a educação especial 
passa a ser um conjunto de medidas 
que a escola regular põe a serviço de 
uma resposta à diversidade dos alunos. 
A educação inclusiva não é incom-
patível com a noção de apoio, é uma 
das inúmeras maneiras de busca para 
a solução da problemática do fracasso 
escolar. “Uma colaboração extensiva 
parece ser de vital importância. Quan-
to maiores às necessidades especiais, 
maior a necessidade de colaboração e 
coordenação” (PACHECO, 2007, p.49).



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

922

 Quando são entrevistados e obser-
vados alunos em salas de recursos, evi-
denciam não só a cultura do silencio, que, 
como define Paulo Freire, reflete uma 
condição de analfabetismo, mas tam-
bém o registro de pessoas sem acesso 
ao trabalho, à cultura, ao laser, ao direito 
essencial de ir e vir (FREIRE, 2002, p.82).

  
Nas conversas com muitos alunos e 

em relatórios de professores, encon-
tram-se dados reveladores: históricos 
de maus tratos, de negação à educação 
devido a um consenso preconcebi-
do do potencial humano por parte de 
seus familiares, pela sociedade e por 
si próprio, excesso de zelo e cuidados, 
onde a superproteção sufoca e agride.

  
Isso traz uma problemática, pois, 
como afirma Lev S. Vygotsky (OL-
IVEIRA, 1995), o aprendizado huma-
no pressupõe uma natureza social 
especifica e um processo da qual o 
indivíduo daqueles que o circundam. 

          De forma poética Dias afirma “A 
flor é uma flor, a rosa é uma rosa, mas o 
menino não é ninguém. O menino existe 
em potencial. Depende de nós, adultos, 
iniciá-lo na vida humana. O ser huma-
no é geneticamente social, ele precisa 
do olhar e do calor do outro para se re-
alizar” (DIAS e NICOLAU, 2003, p.232).

          
Se por um lado, o Brasil tem hoje 

plenas condições, do ponto de vista de 
seus recursos econômicos e da qualifi-
cação dos seus docentes, para enfren-
tar o desafio de alfabetizar seus mais de 
16 milhões de analfabetos, por outro 
lado, o próprio conceito de analfabetis-
mo sofreu alterações ao longo deste 
período. Assim, enquanto o conceito 
usado pelo IBGE nas suas estatísticas 
considera alfabetizada a pessoa “capaz 
de ler e escrever pelo menos um bil-
hete simples no idioma que conhece”, 
cada vez mais no mundo, adota-se o 
conceito de analfabeto funcional, que 
incluiria todas as pessoas com menos 
de quatro séries de estudos concluí-

das (INEP, 2000, p.6). Usando o segun-
do critério, o número de analfabetos 
no País se eleva para mais de 30 mil-
hões, considerando a população com 
mais de 15 anos de idade (INEP, 2000).

É necessário reconhecer que o anal-
fabetismo não é em si um freio origi-
nal, resulta deu um freio anterior e 
torna-se freio. Ninguém é analfabe-
to por eleição, mas como consequên-
cias objetivas em que se encontra. Em 
certas circunstancias, o analfabeto é o 
homem que não necessita ler, outras 
são aquelas ou aquela a quem foi nega-
do o direito de ler (FREIRE, 2002, p.22).

          
A educação inclusiva anseia por 

uma educação de boa qualidade para 
todos e com todos, buscando-se por 
meios e modos, remover as barreiras 
para a aprendizagem e a participação 
dos educandos, indistintamente (CAR-
VALHO, 2004, p.64); anseia também 
pela inserção do aluno com a neces-
sidade educacional especial, no siste-
ma comum de ensino, recebendo todo 
apoio e serviços educativos adequa-
dos as suas características e neces-
sidades. Contudo esse é o primeiro 
passo rumo à solução da problemáti-
ca, é preciso realizar mudanças signif-
icativas no funcionamento da escola.

          
Na perspectiva Freiriana, a edu-

cação torna-se um processo de for-
mação mútua e permanente, não é 
vista como mera transmissão de con-
teúdos por parte do educador. “Nesta 
concepção ninguém educa ninguém, 
ninguém se educa a si mesmo, os 
homens se educam entre si, midiatiza-
dos pelo mundo” (FREIRE, 2005, p.78).

           
Não há sujeito completo, definitiv-

amente educado ou formado, todos 
juntos uns aos outros, aprendem e de-
scobrem novas possibilidades e alter-
nativas de conhecimento. A educação é 
condição necessária para a sobrevivên-
cia do ser humano, para a apropriação 
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cultural do que a humanidade já pro-
duziu. Esses princípios são fundamen-
tais em uma escola inclusiva, visto que 
o professor também aprende com seu 
aluno, redimensionando seu trabalho.          

          
Um ponto importantíssimo da con-

tribuição de Paulo Freire é a importân-
cia dada à liberdade, finalidade da ed-
ucação. Para ele é preciso libertar-se 
da realidade opressiva e da injustiça, 
transformando-a radicalmente para 
melhorá-la e torná-la mais huma-
na, permitindo que os indivíduos se-
jam reconhecidos como sujeitos da 
sua história e não como objetos. E 
completa, a competência do educa-
dor se mede pelas possibilidades que 
ele constrói para que as pessoas pos-
sam aprender conviver e viver melhor.

        
 O professor também precisa ser cu-

rioso, buscar sentido para o que faz e 
apontar novos sentidos para o que faz-
er dos seus alunos. Tornar-se um apren-
diz permanente, um construtor de sen-
tidos, um cooperador, e, sobretudo, um 
organizador da aprendizagem: viver 
intensamente o seu tempo com con-
sciência e sensibilidade (Ibid, passim).

           
Diante desse panorama, torna-se es-

sencial a abertura de salas de apoio que 
podem contribuir para a efetiva inclusão 
escolar, com uma dimensão diferenciada 
de conceber e promover a educação de 
pessoas com deficiência visual, intelec-
tual, física, e sua qualidade educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa teve como objetivo 
principal fazer um levantamento bibli-
ográfico acerca dos estudos realizados 
ao longo dos anos sobre Educação Inclu-
siva no Brasil e no mundo. Sem dúvida, a 
educação inclusiva teve avanços muito 
significativos ao longo dos anos 90 do 
século XX. Esses avanços deveram-se a 
dois importantíssimos movimentos: A 
Conferência Mundial de Educação para 
Todos, realizada em Jomtiem, Tailândia, 
em 1990 e a Conferência Mundial de 
Educação Especial, realizada em 1994, 
em Salamanca, Espanha, de onde se 
originou o documento “Declaração de 
Salamanca”. Para realização deste tra-
balho, além de artigos científicos, anal-
isamos as principais leis que se referem 
aos direitos da pessoa com deficiência. 
Em nossas análises concluímos que o 
sistema educacional brasileiro passou 
por grandes mudanças nos últimos 
anos e tem conseguido cada vez mais 
respeitar a diversidade, garantindo a 
convivência e a aprendizagem de todos 
os alunos. No entanto, também veri-
ficamos que existem muitas lacunas a 
serem preenchidas para que a inclusão 
ocorra de forma adequada e justa.

As práticas educacionais desenvolvi-
das nas últimas décadas e que pro-
movem a inclusão na escola regular dos 
alunos com deficiência (física, intelec-
tual, visual, auditiva e múltipla), com 
transtorno global do desenvolvimento 
e com altas habilidades, revelam a mu-
dança de paradigma incorporada pelas 
equipes pedagógicas. Essas ações evi-
denciam os esforços dos educadores 
em ensinar a turma toda e representam 
um conjunto valioso de experiências. 
De acordo com Glat e Fernandes (2005) 
em relação às transformações ocorri-
das nos últimos anos, as autoras falam 
que neste contexto é que se descorti-
na o novo campo de atuação da Edu-
cação Especial. Não visando importar 
métodos e técnicas especializados para 
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a classe regular, mas sim, tornando-se 
um sistema de suporte permanente e 
efetivo para os alunos especiais incluí-
dos, bem como para seus professores. 
Como mencionado, a Educação Especial 
não é mais concebida como um siste-
ma educacional paralelo ou segregado, 
mas como um conjunto de recursos 
que a escola regular deverá dispor para 
atender à diversidade de seus alunos.

Entendemos que todos os atores en-
volvidos no processo educativo, bem 
como todo cidadão tem o dever de 
lutar por uma sociedade mais justa, 
onde todos tenham acesso à cultura, 
educação, saúde, lazer, etc. Portanto 
não podemos aceitar atitudes e pro-
cessos excludentes, muito menos leis 
retrógradas por parte de governantes. 
Segundo Wanderley (2004), ao lado da 
exclusão social, há também, a exclusão 
cultural. E, no caso da exclusão de cri-
anças com deficiências no ensino reg-
ular, “acrescenta-se ainda, a exclusão 
da subjetividade, por não ter uma rep-
resentação social inserida numa nor-
ma legítima” (DIAS, 2006, p. 35). Essa 
exclusão, não é semelhante às demais, 
esta é fundamental, pois afeta o su-
jeito excluído em sua humanidade.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NOS ANOS INICIAIS 
 

 
 
RESUMO: O presente artigo pretende fazer uma análise das leis brasileiras acerca da Alfabe-
tização e Letramento nos anos iniciais e sua aplicabilidade em sala de aula através da integra-
ção dos dois conceitos. Muito se tem falado sobre Alfabetização e sobre Letramento, tanto 
utilizados separadamente quanto usado em conjunto de forma que o sujeito leitor é sempre 
o objetivo final, independente do caminho tomado. Este artigo trará a diferenciação de cada 
um dos termos, quando e porquê surgiram e como os principais autores tratam o assunto 
sempre pensando nos caminhos para se chegar ao leitor que domina a língua de maneira a 
usá-la confortavelmente em seu cotidiano.

Palavras-chave: Alfabetização; letramento; anos iniciais; educação; educação 
infantil
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INTRODUÇÃO

O conceito de Alfabetização foi usa-
do durante muito tempo para se referir 
ao processo de aprendizado da leitura e 
escrita. A partir da década de 90, o termo 
passou a não contemplar a totalidade 
do que se espera no processo de aqui-
sição do domínio da língua, que inclui 
o entendimento e perfeito uso da mes-
ma em diferentes situações cotidianas.

O presente artigo trará uma análise das 
leis brasileiras acerca da Alfabetização 
nos anos iniciais escolares para, a par-
tir daí, observar o que os autores espe-
cialistas na área trazem como ideal para 
levar o aluno ao aprendizado desejado.

É importante ressaltar que, para 
um completo entendimento deste 
processo, foi necessário contex-
tualizar e diferenciar os conceitos 
de Alfabetização e Letramento e 
o que cada conceito contempla. 

Isso posto, será abordado os mét-
odos para se alfabetizar e letrar 
nos anos iniciais e o importante pa-
pel do professor neste processo.

LEIS E RESOLUÇÕES BRASILEIRAS 
SOBRE A ALFABETIZAÇÃO NOS 
ANOS INICIAIS

Desde a primeira Constituição Bra-
sileira outorgada em 1824 por D. Pe-
dro I observa-se a lentidão do processo 
de extensão da obrigatoriedade escolar.

Na Constituição de 1824 apenas fir-
mava a instrução primária gratuita a to-
dos os cidadãos a qual ignorou o princípio 
da obrigatoriedade. Depois de 110 anos, 
durante o Governo Vargas a educação 
ganhou atenção em meio a manifestos 
de intelectuais da educação e setores da 
sociedade e com isso na Constituição de 
1934 recebeu onze artigos. Dentre eles 
firmava a responsabilidade do Governo e 
da família para com a educação e asse-
gurava além da gratuidade, a obrigatorie-

dade do ensino primário, conforme estava 
descrito no item a do parágrafo único do 
artigo 150: “O ensino primário integral e 
gratuito e a frequência obrigatória, exten-
sivo aos adultos”.  Em acordo com Piletti 
(1999, p. 51) a lei não é clara quanto se 
era obrigatório para crianças e adultos.

Mais tarde na constituição de 1967 
se faz referência à faixa etária no arti-
go 168, 3º, II: “O ensino dos 07 aos 14 
anos é obrigatório para todos e gratuito 
nos estabelecimentos primários ofici-
ais”. Piletti (1999, p. 52) explica que isso 
não representou uma ampliação da es-
colaridade obrigatória para oito anos, 
pois de acordo com a primeira LDB 
nº4024/61 estabelecia o ensino primário 
com duração de quatro a seis anos.

A extensão da obrigatoriedade esco-
lar foi alterada com a LDB nº5692/71, 
que institui o ensino de 1º grau (ensino 
fundamental) com oito anos de duração.

Com o fim dos 20 anos da Ditadu-
ra Militar em 1984 inicia os movimen-
tos para a redemocratização do país. 
Com isso nas décadas de 1990 a edu-
cação avançou com: a criação do Estat-
uto da Criança e do Adolescente pela Lei 
nº 8.069/90, a nova Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional nº9394/96 
em 20 de dezembro, Parâmetros Cur-
riculares Nacionais, Referenciais e 
Diretrizes para o ensino brasileiro.

A LDB nº9394/96 sinalizou para am-
pliação da escolaridade obrigatória a 
iniciar-se aos seis anos de idade e que 
tornou-se meta do Plano Nacional de 
Educação-PNE sob lei nº10.172/2001. 

Em maio de 2005 o presidente Luiz 
Inácio Lula da Silva sancionou a Lei 
nº11114/2005 que antecipou o marco 
etário dos sete para os seis anos de idade, 
alterando o artigo 6o da LDB nº9394/96: 
“É dever dos pais ou responsáveis efetuar 
a matrícula dos menores, a partir dos seis 
anos de idade, no ensino fundamental”. 
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Finalmente, em fevereiro de 2006 a 
Lei nº11274/2006 alterou o artigo 32: 
“O ensino fundamental obrigatório, 
com duração de 9 (nove) anos, gra-
tuito na escola pública, iniciando aos 
6 (seis) anos de idade”...  Isso consid-
era que a antecipação, o tempo maior 
na escola, além de visar qualidade de 
ensino, garante a inclusão de mais cri-
anças no sistema escolar principal-
mente aquelas menos favorecidas.

Antes de nos aprofundarmos nas 
discussões acerca da Alfabetização 
nas idades iniciais, é necessária uma 
maior compreensão das leis brasilei-
ras atuais que tratam do assunto. São 
elas que norteiam o Projeto Políti-
co Pedagógico das escolas e o Pla-
no de Educação de cada município.

O MEC traz diretrizes sobre a Alfabet-
ização bem especificadas na Resolução 
número 7 de 14 de dezembro de 2014. 

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO 
– CONCEITOS E DEFINIÇÕES

Alfabetização e letramento de-
vem andar juntos para que o pro-
cesso de aquisição das habilidades 
e competências que os cercam, se-
jam aprendidos de forma plena.

Temos por alfabetização a “codifi-
cação” e “decodificação” das letras e 
foi inserida na sala de aula no século 
XIX, através de diferentes métodos, 
padronizando a aprendizagem da leitu-
ra e da escrita. É neste momento que 
surgem as cartilhas, tão amplamente 
difundidas nas salas de aulas brasile-
iras desde então (MORTATTI, 2000).

Muitas vezes a alfabetização se dá so-
mente como o reconhecimento de letras 
e seus sons fonéticos, mas não implica 
no entendimento do que se escreve ou 
lê. Métodos que contavam com a mem-
orização de palavras ou frases soltas 
foram bastante difundidos até a década 

de 80. A partir de então, esses métodos 
começaram a ser amplamente critica-
dos, uma vez que, para o pleno domínio 
da língua, é necessária compreensão 
do que se lê e se escreve. Surge en-
tão o termo “analfabeto funcional” que 
é o indivíduo que conhece o sistema 
fonético da língua, mas não tem domí-
nio de seu uso em diferentes contextos.

A alfabetização segundo Di Nuc-
ci (1991-1995), ocorre de maneira 
restrita e descontextualizada de seu 
cotidiano, e que as condições soci-
ais exigem o aprimoramento dos usos 
sociais da leitura e da escrita nos dif-
erentes gêneros. Esta aprendizagem 
ocorre na instituição escolar envol-
vendo o domínio ativo e sistemático 
das habilidades de ler e escrever.

 
A alfabetização vai além da habilidade 

mecânica de codificação e decodificação 
do ato de ler, abrange a capacidade de 
interpretar, compreender, estabelecer 
relações com o real, ler dominando a 
mecânica de leitura e a relacionando si-
multaneamente com o pensamento, sa-
ber criticar e reproduzir conhecimento.

No sentido restrito, a alfabetização 
é um processo de aquisição das habil-
idades básicas de leitura e escrita, en-
sinado o código escrito relacionando ao 
código oral, habilitando o indivíduo a 
decifrar a codificação e decodificação. 
Sendo assim, o ato de “ler significa 
apenas o ato de decifrar e traduzir um 
código, estabelecendo correspondên-
cia entre sinais gráficos e sons”.

Atualmente, a alfabetização não é vis-
ta como algo desconexo do mundo, ela 
envolve um processo de construção de 
conhecimentos, e carrega a pretensão 
de reconhecer os educandos como su-
jeitos autônomos, críticos na sociedade 
para serem sujeitos ativos, que possuam 
a competência de transformar a socie-
dade, para que seja mais justa, igualitária 
e cidadã. Segundo Ferreiro e Teberosky,
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A posição que sustentamos reitera-
damente é que o marco da teoria do 
desenvolvimento cognitivo de Piaget é 
apto para compreender os processos de 
apropriação de conhecimentos envolvi-
dos na aprendizagem da lecto-escrita. 
Dizemos apropriação do conhecimen-
to, e não aprendizagem de uma técni-
ca. Contudo o que essa apropriação 
significa aqui como em qualquer outro 
domínio da atividade cognitiva: um pro-
cesso ativo de reconstrução por parte 
do sujeito que não pode se apropriar 
verdadeiramente de um conhecimen-
to senão quando compreendeu seu 
modo de produção, quer dizer, quan-
do o reconstituiu internamente. (FER-
REIRO E TEBEROSKY, 1985, p. 275).

Isso quer dizer, que cada sujeito 
deve reconstruir o processo de leitu-
ra e escrita percorrido pela humani-
dade de forma pessoal e original.

Cada educando possui diferentes 
interações com o código escrito e, de-
pendendo do seu uso social, a criança 
elabora hipóteses que juntamente 
com as experiências vividas, enriquec-
em e significam o processo. É por isso 
que se enfatiza a importância de que 
as crianças entrem em contato com o 
uso social da leitura e da escrita, recon-
hecendo a função social da linguagem. 

Para Vygotski a aprendizagem está 
relacionada ao desenvolvimento e só 
acontece quando o sujeito está en-
volvido num grupo ou meio cultural. A 
partir das experiências vivenciadas por 
cada indivíduo, o significado de uma 
palavra pode carregar sentidos dif-
erentes a partir de uma situação que 
ela vivencia, a experiência individu-
al é mais complexa do que a general-
ização que se apresenta nos signos.

Neste processo de alfabetização, o 
sujeito-alfabetizando precisa ser per-
meado por situações de conflitos sin-
gulares que para uns poderá ser es-

sencial, enquanto outros o consideram 
desnecessário, pois não há uma lineari-
dade e uma uniformidade nas vivên-
cias e na identidade de cada sujeito.

Em virtude dessa complexidade no 
processo de alfabetização contem-
porâneo e suas consequências nos âm-
bitos sociais, culturais, cognitivos e na 
inserção social letrada, surgiu a neces-
sidade de utilizar um termo diferente. 
A partir da década de 90 a alfabet-
ização passou a se apresentar juntam-
ente com outro termo: o letramento. 

Etimologicamente, o termo Letra-
mento vem da Língua Inglesa: literacy, 
que provem do termo littera, do La-
tim, significando letra, com o sufixo cy, 
que permite aliar a ideia de qualidade, 
condição de ser. Ou seja, Literacy ou Le-
tramento é a condição de quem assume 
conhecer e aprender o mundo letrado.

Para Soares, “Letramento é, pois, o resu
ltado da ação de ensinar ou aprender 

a ler e escrever: o estado ou a condição 
que adquire um grupo social ou um 
indivíduo como consequência de ter-
se apropriado da escrita”. (2001, p.18)

 
Esse mesmo termo é definido no 

Dicionário Houaiss (2001) “como 
um conjunto de práticas que de-
notam a capacidade de uso de dif-
erentes tipos de material escrito”. 

Enquanto a alfabetização se ocu-
pa da aquisição da escrita por um 
indivíduo, ou grupo de indivídu-
os, o letramento focaliza os aspec-
tos sócio-históricos da aquisição de 
uma sociedade (Tfouni, 1995, p. 20).

Com a mesma preocupação em dif-
erenciar as práticas escolares de en-
sino da língua escrita e a dimensão 
social das várias manifestações es-
critas em cada comunidade, Klei-
man, apoiada nos estudos de Scrib-
ner e Cole, define o letramento como:
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... um conjunto de práticas sociais 
que usam a escrita, enquanto sistema 
simbólico e enquanto tecnologia, em 
contextos específicos. As práticas es-
pecíficas da escola, que forneciam o 
parâmetro de prática social segundo a 
qual o letramento era definido, e se-
gundo a qual os sujeitos eram classifi-
cados ao longo da dicotomia alfabetiza-
do ou não-alfabetizado, passam a ser, 
em função dessa definição, apenas um 
tipo de prática – de fato, dominante – 
que desenvolve alguns tipos de habili-
dades mas não outros, e que determina 
uma forma de utilizar o conhecimento 
sobre a escrita. (KLEIMAN, 1995, p. 19)

Mais do que expor a oposição entre 
os conceitos de “alfabetização” e “letra-
mento”, Soares valoriza o impacto qual-
itativo que este conjunto de práticas 
sociais representa para o sujeito, extrap-
olando a dimensão técnica e instrumen-
tal do puro domínio do sistema de escrita:

Alfabetização é o processo pelo qual 
se adquire o domínio de um código e 
das habilidades de utilizá-lo para ler 
e escrever, ou seja: o domínio da tec-
nologia – do conjunto de técnicas – 
para exercer a arte e ciência da escri-
ta. Ao exercício efetivo e competente 
da tecnologia da escrita denomina-se 
Letramento que implica habilidades 
várias, tais como: capacidade de ler 
ou escrever para atingir diferentes 
objetivos (In Ribeiro, 2003, p. 91).

Letramento apresenta-se como um 
processo em que o ensino da leitu-
ra e da escrita acontece dentro de 
um contexto social e que essa apren-
dizagem faça parte da vida dos alunos 
efetivamente. As habilidades adquiri-
das na escola devem fazer parte das 
relações comunicativas dos indivíduos.

Soares (1998) aponta que o Letra-
mento tem um sentido ampliado da 
alfabetização, pois consiste em práti-
cas de leitura e escrita, que vão além 

da alfabetização funcional, em que in-
divíduos são alfabetizados, mas não 
sabem fazer uso da leitura e da escri-
ta; muitos não têm habilidade sequer 
para preencher um requerimento.
 
A INTEGRAÇÃO DA ALFABETIZAÇÃO 
E DO LETRAMENTO PARA O PLENO 
APRENDIZADO DA LÍNGUA

“Alfabetizar e letrar são duas ações 
distintas, mas não inseparáveis, ao con-
trário: o ideal seria alfabetizar letran-
do, ou seja: ensinar a ler e escrever no 
contexto das práticas sociais da leitura 
e da escrita, de modo que o indivíduo 
se tornasse, ao mesmo tempo, alfabet-
izado e letrado” (SOARES, 1998, p. 47).

Magda Soares, em seu texto “As 
muitas facetas da alfabetização” fez a 
análise do desenvolvimento escolar at-
ravés de um levantamento do índice de 
aprovação nas décadas de 60, 70 e 80, e 
concluiu que mais da metade dos alunos 
fracassam na escola. Para entender o 
porquê desse fracasso ela busca res-
posta ora no aluno, ora no contexto 
cultural do aluno, ora no professor, ora 
no método, ora no material didático e 
ora no próprio meio do código escrito. 
Sendo assim, a primeira faceta refere-se 
ao conceito de alfabetização, onde está 
implicado os métodos de alfabetização 
que é método fônico e o método onde a 
alfabetização ocorre de modo mecânico 
(codificação e decodificação da escrita) 
a escrita, e a representação de fonemas 
em grafemas e vice-versa, e o méto-
do global onde ocorre a representação 
por meio da expressão e compreensão 
de significado aos códigos escrito.

Durante muito tempo a alfabetização 
foi entendida como mera sistematização 
do “B + A = BA”, isto é, como a aquisição 
de um código fundado na relação entre 
fonemas e grafemas. Em uma socie-
dade constituída em grande parte por 
analfabetos e marcada por reduzidas 
práticas de leitura e escrita, a simples 
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consciência fonológica que permitia 
aos sujeitos associar sons e letras para 
produzir/interpretar palavras (ou frases 
curtas) parecia ser suficiente para dif-
erenciar o alfabetizado do analfabeto.

Com o tempo, a superação do anal-
fabetismo em massa e a crescente com-
plexidade de nossas sociedades fazem 
surgir maiores e mais variadas práticas 
de uso da língua escrita. Tão fortes são 
os apelos que o mundo letrado exerce 
sobre as pessoas que já não lhes bas-
ta a capacidade de desenhar letras ou 
decifrar o código da leitura. Seguindo 
a mesma trajetória dos países desen-
volvidos, o final do século XX impôs a 
praticamente todos os povos a exigên-
cia da língua escrita não mais como 
meta de conhecimento desejável, mas 
como verdadeira condição para a so-
brevivência e a conquista da cidada-
nia. Foi no contexto das grandes trans-
formações culturais, sociais, políticas, 
econômicas e tecnológicas que o termo 
“letramento” surgiu, ampliando o senti-
do do que tradicionalmente se conhe-
cia por alfabetização (Soares, 2003).

Hoje, tão importante quanto con-
hecer o funcionamento do sistema de 
escrita é poder se engajar em práticas 
sociais letradas, respondendo aos inev-
itáveis apelos de uma cultura grafocên-
trica. Assim, “enquanto a alfabetização 
se ocupa da aquisição da escrita por 
um indivíduo, ou grupo de indivídu-
os, o letramento focaliza os aspectos 
sócio-históricos da aquisição de uma 
sociedade” (TFOUNI, 1995, p. 20).

Com a mesma preocupação em dif-
erenciar as práticas escolares de en-
sino da língua escrita e a dimensão 
social das várias manifestações es-
critas em cada comunidade, Klei-
man, apoiada nos estudos de Scrib-
ner e Cole, define o letramento como:

... um conjunto de práticas sociais que 
usam a escrita, enquanto sistema simbóli-
co e enquanto tecnologia, em contextos 
específicos. As práticas específicas da es-
cola, que forneciam o parâmetro de práti-
ca social segundo a qual o letramento era 
definido, e segundo a qual os sujeitos 
eram classificados ao longo da dicotomia 
alfabetizado ou não-alfabetizado, passam 
a ser, em função dessa definição, apenas 
um tipo de prática – de fato, dominante 
– que desenvolve alguns tipos de habili-
dades mas não outros, e que determina 
uma forma de utilizar o conhecimento 
sobre a escrita. (KLEIMAN, 1995, p. 19)

Mais do que expor a oposição entre os 
conceitos de “alfabetização” e “letramen-
to”, Soares valoriza o impacto qualitati-
vo que este conjunto de práticas sociais 
representa para o sujeito, extrapolan-
do a dimensão técnica e instrumental 
do puro domínio do sistema de escrita.

Na Alfabetização se adquire o domí-
nio de um código e das habilidades de 
utilizá-lo para ler e escrever, ou seja: o 
domínio da tecnologia – do conjunto de 
técnicas – para exercer a arte e ciência 
da escrita. Ao exercício efetivo e com-
petente da tecnologia da escrita deno-
mina-se Letramento que implica hab-
ilidades várias, tais como: capacidade 
de ler ou escrever para atingir difer-
entes objetivos (In Ribeiro, 2003, p. 91).

No processo de letramento é necessário 
que o indivíduo tenha contato constante 
com a leitura, o que pode ser feito por 
meio de jornais, revistas, livros, letras de 
músicas, quadrinhos e quaisquer outras 
fontes que permitam uma reflexão sobre 
o que foi lido. Durante a alfabetização 
são abordados conteúdos embasados na 
gramática e na ortografia, assim como sua 
relação com os sons da linguagem falada. 
Desse modo, uma pessoa alfabetizada 
pode não ser letrada, pois não possui o 
hábito da leitura e, com isso, não con-
segue responder apropriadamente às ne-
cessidades sociais da escrita e da leitura.
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A alfabetização e o letramento devem 
caminhar lado a lado durante o proces-
so de aprendizagem, uma vez que, de 
acordo com os Parâmetros Curriculares 
Nacionais (PCN), o ensino da lingua-
gem deve abordar três aspectos funda-
mentais: leitura, interpretação e escrita. 
É importante alfabetizar letrando para 
que a criança seja inserida no contex-
to cultural da sociedade, que está fun-
damentalmente relacionado à leitura. 
Durante o processo de ensino/apren-
dizagem o papel dos educadores é es-
sencial, pois eles irão atuar como agen-
tes facilitadores ao incentivar e guiar 
a criança ao longo de sua vida escolar.

Segundo Piaget, a aprendizagem é 
provocada por situações externas e o 
desenvolvimento pode ser chamado de 
aprendizagem em sentido amplo. Para 
ele, o desenvolvimento cognitivo ocorre 
de forma igual para todas as crianças, 
mas isto não significa que as suas es-
truturas cognitivas não tenham relação 
com o meio. Essas estruturas cognitivas 
têm sua origem na maturação de cada 
criança, sua hereditariedade e também 
seus aspectos neurológicos e sensori-
ais, e essa maturação depende também 
dos estímulos ambientais em cada fase 
da vida. A aprendizagem é construí-
da pelos sujeitos em uma relação de 
diálogo e interação com os conteúdos, 
sempre considerando as estruturas 
mentais cognitivas. Além dos aspectos 
cognitivos, os aspectos sociais e emo-
cionais influenciam a aprendizagem.

Já Vygotsky e Wallon, valorizam ess-
es aspectos constantes no desenvolvi-
mento da cognição da criança. Os dois 
apontam para a importância de se ver a 
criança como alguém que interage com 
os outros e com o meio e, assim, con-
strói seus conhecimentos. Eles acredi-
tam também no desenvolvimento da 
criança como um processo pautado por 
conflitos, sendo vivenciado na totali-
dade e não isoladamente, no fortalec-

imento da inteligência. Os dois autores 
vêem esse desenvolvimento dentro 
de uma 3 dimensão histórica, social e 
cultural, diferentemente da base ra-
cionalista do pensamento piagetiano.

A partir de 1983, através de Emil-
ia Ferreiro e Ana Teberosky, o profes-
sor começou a repensar a sua prática 
cotidiana em sala de aula. Nos dias de 
hoje, sabemos que um indivíduo ple-
namente alfabetizado é “aquele capaz 
de atuar com êxito nas mais diver-
sas situações de uso da língua escrita. 
Dessa forma, não basta apenas ter o 
domínio do código alfabético, isto é, 
saber codificar e decodificar um texto: 
é necessário conhecer a diversidade 
de textos que percorrem a sociedade, 
suas funções e as ações necessárias 
para interpretá-los e produzi-los.” O 
processo de alfabetização ocorre du-
rante toda a escolaridade e tem in-
ício antes mesmo da criança ingres-
sar na escola. Implica em tomar como 
ponto de partida, o texto, pois este é 
revestido de função social e não mais 
as palavras ou sílabas sem sentido. O 
professor deve buscar um vocabulário 
que tenha realmente significado para a 
classe, isto é, que seja retirado das suas 
experiências. Atualmente, a cartilha 
não é o recurso mais favorável a apren-
dizagem da leitura e da escrita, prin-
cipalmente, porque não tem qualquer 
significado para o aluno e apresenta 
textos desconexos, apenas garantindo 
a “memorização das famílias silábicas.”

O professor deve então, na organi-
zação de seu trabalho, pensar na in-
teração das crianças, nos seus conhe-
cimentos prévios, na individualidade 
de cada um dos alunos para a partir daí 
construir suas atividades. O professor é 
mediador entre aluno e aprendizagem 
e através da organização dos espaços 
e situações de aprendizagem, deve ar-
ticular os recursos afetivos, cogniti-
vos, sociais e emocionais de cada cri-
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ança aos seus conhecimentos prévios. 
Cabe a ele também singularizar as situ-
ações de aprendizagem, considerando 
a capacidade e potencialidade de cada 
aluno, proporcionando um ambiente 
propício para a aprendizagem, levan-
do em consideração as necessidades 
e o ritmo próprio de cada aluno, onde 
as experiências em sala de aula pos-
sam ser vivenciadas e acomodadas às 
já existentes. São essas experiências 
que levarão o aluno ao aprendizado.

A criança é um ser social, que nasce 
com capacidades afetivas, emocionais e 
cognitivas, que interage e que aprende 
com o meio, ampliando suas relações e 
formas de 4 comunicação para manife-
star-se livremente em suas percepções, 
trocas e compreensão da realidade.

A prática pedagógica do professor 
compromissado com o processo impli-
ca: [...] na vivência do espírito de parce-
ria, de integração entre teoria e práti-
ca, conteúdo e realidade, objetividade 
e subjetividade, ensino e avaliação, 
reflexão e ação, dentre muitos dos 
múltiplos fatores interagentes do pro-
cesso pedagógico (LUCK, 1994, p.54).

É importante salientar que a apren-
dizagem é um processo autônomo que 
pode ser estimulado com boas ativi-
dades escolares, transformando cri-
anças em leitores e produtores de tex-
to individualmente e coletivamente. 
A linguagem é uma habilidade muito 
importante na organização da apren-
dizagem como aptidão necessária nas 
relações entre professor e alunos. De-
stacamos também a necessidade da 
afetividade como intervenção e base 
para as experiências em sala de aula 
através da compreensão da criança e 
seu universo sociocultural e cognitivo.

É preciso renovar as metodologias 
priorizando a construção de conhec-
imentos e a descoberta de potencial-
idades, competências e habilidades, 

principalmente em trabalho coletivo, 
estimulando a participação, a autono-
mia e a segurança em suas capacidades.

O professor deve fornecer ferramen-
tas para o aluno construir o seu proces-
so de aprendizagem da leitura e escrita.

Nos anos iniciais, a escola precisa 
ajudar o aluno a ser apropriar da escri-
ta alfabética e informatizar o seu uso.

Para realizar essa tarefa, o professor 
não deve deixar o aluno se esforçar soz-
inho para entender “por que coisas que 
se fala parecido tendem a ser escritas 
de modo parecido “O professor deve 
ajudar o aluno a refletir sobre palavras 
retiradas de textos lidos (além de out-
ras que são significativas para o aluno). 
É essencial praticar a leitura e a escri-
ta no cotidiano escolar “trabalhar com 
palavras”, propiciar aos alunos refletir 
sobre elas, montá-las e desmontá-las.

Nessas ocasiões, mesmo ainda sem 
saber ler convencionalmente, os alunos 
poderão se apoderar de algumas es-
tratégias de leitura: estratégias de an-
tecipação, de checagem de hipóteses, 
de comparação, entre outras (utilizadas 
por um cidadão letrado. Explorando 
e também produzindo textos obser-
vados pelo professor ou por outro alu-
no já “alfabetizado”), os alunos estarão 
desenvolvendo conhecimentos sobre 
a linguagem que se utiliza nos textos 
que percorrem a sociedade letrada.

   

Mas, como o professor mediador en-
sina competências essenciais? Atuando 
como par avançado, modelo de leitor 
e escritor para seus alunos. Ao ler e 
escrever com e para os alunos, o pro-
fessor mediador os questiona contin-
uamente sobre aquilo que está sendo 
lido ou escrito. Quando os alunos es-
crevem, o professor os leva a observar 
a si mesmos no processo de aprendiza-
gem. Com isso, os apoia na conquista 
de novos patamares de conhecimento.
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Essa interação entre professor e 
alunos precisa ser planejada e sistemáti-
ca. Com a regularidade das interações, 
certamente os alunos desenvolverão 
consciência sobre seus processos de 
aprendizagem e gradativo domínio das 
competências leitora e escritora. Ao 
planejar atividades, o professor deve 
considerar que os alunos que “sabem 
mais” sobre escrita podem se tornar 
pares avançados e contribuir efetiva-
mente para que os colegas progridam.

  
Como se vê, as competências leito-

ra e escritora são adquiridas social-
mente, sempre com o iniciante par-
tilhando experiências de escrita com 
um par avançado, seja alguém da 
família, seja o professor na escola ou 
os colegas de classe. Não é uma ativ-
idade individual, em que uma criança 
vai bem porque é inteligente e out-
ras vão mal porque não são espertas.

O sucesso da ideia de aprendizagem 
apoiada pelos pares avançados está 
comprovado. As interações ao longo 
de sucessivas aproximações da cultu-
ra letrada, por meio de práticas vivas, 
com finalidades objetivas de comuni-
car algo por meio da escrita, possibili-
tam à criança o domínio de diferentes 
etapas da alfabetização, assim como 
a ampliação contínua do letramento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Segundo as resoluções do Ministério 
da Educação de 2010, o esperado 
é que os alunos estejam alfabetiza-
dos ao final do terceiro ano do Cic-
lo de Alfabetização. Esse é um de-
safio que as escolas e professores 
têm, uma vez que o conceito de al-
fabetizar está muito amplo atualmente.

Inicialmente, entendia-se por Al-
fabetização o conhecimento das letras 
e dos sons fonéticos, ou seja, a cod-
ificação e decodificação das letras. A 
partir da década de 90 surge o termo 
Letramento que vem complementar 
o processo de Alfabetização, uma vez 
que o conceito do Alfabetização evolu-
iu para a capacidade de interpretar, 
compreender, estabelecer relações, sa-
ber criticar e reproduzir conhecimento.

A partir de então os termos an-
dam juntos, colaborando para a plen-
itude do aprendizado da língua.

Vimos que a Alfabetização começa 
com as experiências vividas em 
casa pela criança e essas experiên-
cias precisam ser levadas em con-
ta quando a mesma chega na escola.

O professor precisa usar essas ex-
periências para agregar conhecimento 
ao aluno, para despertar seu interesse 
e leva-lo pelo caminho das Letras. Ele 
também precisa se utilizar de todos 
os métodos disponíveis de Alfabet-
ização, não se apegando a somente 
ao método fônico ou ao construtiv-
ista, por exemplo, mas usar o máxi-
mo de “armas” para que o aluno com-
preenda o funcionamento da língua.

A integração professor-aluno, a per-
cepção do aluno como indivíduo com 
vivências únicas é o caminho para se 
chegar ao sucesso da Alfabetização.
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CONTRIBUIÇÃO DO PSICOPEDAGOGO PARA A 
APRENDIZAGEM DA CRIANÇA COM TDAH

RESUMO: A muito se pesquisa o TDAH e suas consequências na vida de seus portadores, 
seja criança, adolescente e até mesmo dos adultos, nessas pesquisas além das questões físi-
cas, psicológicas e farmacológicas são tratadas as ações que cada profissional envolvido deve 
executar para o bem-estar do portador. Estando o diagnóstico precoce como principal obje-
tivo a ser alcançado por esses profissionais, no qual, o melhor caminho é a formação de uma 
equipe multidisciplinar que englobe os diversos aspectos do problema.O objetivo deste arti-
go é mostrar a importância da ação do Psicopedagogo durante e após o diagnóstico precoce 
do TDAH em crianças e sua contribuição para a aprendizagem.

Palavra chave: TDHA, Dificuldade de Aprendizagem, Déficit de Atenção.
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 INTRODUÇÃO

O TDAH (Transtorno de Déficit de 
Atenção e Hiperatividade) é um trans-
torno neurobiológico, de origem genéti-
ca e congênita, em que o portador já 
nasce com o transtorno e vai seguir a 
vida toda com ele, pois diferente de uma 
doença, não há cura. Os principais sin-
tomas são hiperatividade, impulsividade 
e desatenção e são mais perceptíveis 
quando a criança atinge a idade escolar, 
os problemas associados aos sintomas 
são frequentemente ligados a aprendiza-
gem, convívio familiar e conduta social.

 
O transtorno é tema de muitas perguntas 
sem respostas, principalmente no âmbito 
escolar. Há pessoas que falam que TDAH 
não existe, pois o tema é pouco conhe-
cido, mas as dúvidas surgem nas escolas 
e os profissionais têm que estar atentos 
para tentar resolver estes problemas.

 
Segundo Barkley (2002), as pessoas não 
enxergam o TDAH como uma deficiên-
cia da mesma forma que uma cegueira, 
surdez ou paralisia, pois as crianças são 
normais sem nenhum sinal físico alter-
ado, porém acredita-se que a “imper-
feição” está no cérebro, que provoca 
uma movimentação de comportamen-
to intolerável nas crianças com TDAH. 

 
Após entender como as pessoas enxer-
gam e reagem ao portador de TDAH ficam 
familiarizadas com as reações que viven-
ciam muitas vezes, quando veem como os 
adultos deixam de lado interrupções, vio-
lações de regras, observações da criança. 
Alguns tentam manter um controle maior 
sobre a criança, porém a maioria não 
atende, e o adulto julga a criança como 
sem limites, negligentes ou até mesmo 
colocam a culpa na forma de criação que 
necessita de limites e que os pais são 
anti sociais, disfuncionais, ignorantes, 
desatenciosos, entre outros adjetivos. 

Quando uma criança é diagnosticada 
portadora de TDAH muitos entendem 
como uma desculpa para fugir da re-
sponsabilidade de seus filhos e fazer da 
criança uma vítima e assim tirar-lhes as 
responsabilidades por suas ações, que 
acaba virando uma forma negativa de 
rotular a criança e continuar culpando 
os pais. Muitos profissionais aconsel-
ham aos pais terem calma e aguentar 
firme, pois na adolescência a criança 
terá superado o problema, isso é ver-
dade em casos mais leves, porém se 
a criança diagnosticada não tiver um 
acompanhamento profissional terá, 
provavelmente, muitas dificuldades, 
podendo prolongar-se até a vida adul-
ta,  atingindo tanto a vida acadêmica 
com seguidas repetências escolares 
como em relacionamentos sociais que 
ficam comprometidos levando a mal 
entendimentos, punições e até mesmo 
delinquências e possível uso de dro-
gas durante a adolescência . O desca-
so do adulto em reconhecer o TDAH 
na vida de uma criança pode acarre-
tar seriamente em um grande fracas-
so em todos os momentos de sua vida.

 
Já Silva (2009, p.9), relata que devemos 
olhar para essas crianças com um foco 
diferenciado, pois o cérebro do DDA 
apresenta um funcionamento bastan-
te peculiar que pode ser responsável 
tanto por suas melhores característi-
cas, como por suas maiores angústias, 
mas não estamos diante de um cére-
bro “defeituoso”. O comportamento de 
um DDA oscila entre a criatividade e a 
exaustão de um cérebro que não pára 
nunca. As meninas são mais acometi-
das pela desatenção, que é a forma 
mais difícil de reconhecer o TDA/H, 
no entanto, é a que mais prejudica o 
aprendizado e gera nos professores 
uma resistência significativa em aceit-
ar e entender os comportamentos que 
são claramente inadequados para seu 
gênero sexual, próprios dos meninos. 
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Dificuldades maiores começam a sur-
gir no âmbito escolar quando a cri-
ança é solicitada a cumprir metas e 
seguir rotinas, executar tarefas e ser 
recompensadas ou punidas de acordo 
com a eficiência com que são cumpri-
das. Os pais, cuidadores e familiares 
já não estão presentes e não podem 
cumprir tarefas ou facilitar as cois-
as para a criança. (SILVA, 2003, p.62)

Alguns cientistas estão, com suas 
pesquisas, buscando resposta para a 
causa do TDAH, e com isso buscar uma 
solução para esse transtorno, embora 
não haja nada conclusivo, é consenso 
no meio acadêmico-científico que há 
uma multiplicidade de fatores que po-
dem acarretar o distúrbio, entre eles: fa-
tores genéticos, ambientais, comporta-
mentais, psicossociais, derivando dessa 
situação a dificuldade tanto no âmbito 
do diagnóstico quanto do tratamento. 

O TRANSTORNO DE DÉFICIT DE 
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

O TDAH pode afetar qualquer mo-
mento a vida das pessoas, pois não 
havendo cura e uma vez diagnosticado 
vai necessitar de acompanhamento por 
toda as fases, de criança a vida adulta, 
mesmo optando pela medicação. Mas 
até a pouco tempo só se falava em cri-
anças e adolescente, sendo que, 95% 
dos adolescentes sentiram os sinto-
mas até completar 16 anos e 50% das 
crianças antes de completar 7 anos.

Na infância aparece problemas 
sérios como, coordenação moto-
ra, atraso da linguagem, sono con-
turbado, tem problemas em cum-
prir regras, rotina, prazo, déficit de 
atenção, concentração e memorização.

Na adolescência, muitos sofrem bul-
lying ou aplicam, a tendência é que 
se forem adolescentes tímidos e de-
satentos sofrerão bullying, ou se forem 
adolescentes hiperativos aplicarão 
o bullying, também apresentam difi-
culdades em atividades escolares e 
tem dificuldades em se comprometer.

Na fase adulta, apresentam baixa esti-
ma por não atingirem o que queriam no 
passado, tem problemas sérios de es-
quecimento e perda de motivação. Este 
adultos com TDAH sofrem com prob-
lemas sociais cotidiano e com a vida 
acadêmica, além de que eles têm uma 
chance mínima de atingir o certificado.

Diferentemente dos homens, mul-
heres com DDA podem muitas vezes 
passar incógnitas aos olhos mais aten-
tos. Entre elas, predomina o tipo sem 
hiperatividade, ao contrário de seus 
pares masculinos. Tal diferença, deter-
minada por particularidades biológicas 
dos sexos, além do auxílio do compo-
nente cultural, pode contribuir para a 
aparente superioridade numérica da 
população masculina entre os que têm 
o diagnóstico de DDA. Sabe-se que 
para cada mulher com DDA, em média, 
há dois homens, segundo estudos re-
centes (esta proporção já foi consid-
erada de cinco para um, em média). 
No entanto, permanece a dúvida so-
bre se o DDA é realmente mais fre-
quente em homens, ou se é apenas 
subdiagnosticado em seus pares femi-
ninos. Antes de as pesquisas lançarem 
maior luz sobre o tipo não hiperativo, 
meninas talvez até pudessem ser di-
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agnosticadas como tendo Distúrbio 
do Déficit de Atenção, se fossem do 
tipo hiperativo (SILVA, 2003, p.24).

Ainda segundo Drouet (2006), as 
principais causas das dificuldades de 
aprendizagens são assuntos complexos, 
que envolve muito conhecimento 
que o professor não se aprofunda du-
rante sua formação, exemplos disso 
são: problemas genéticos, distúrbios 
e personalidade, da conduta do con-
gênito, disfunções cerebrais e outros.

As principais causas das difi-
culdades de aprendizagem são:

Causas físicas: Qualquer pertur-
bação do estado físico geral da cri-
ança, Como febre, dor de cabeça, 
dor de ouvido, cólicas, anemias e to-
dos os males que atinja o físico, le-
vando ao estado anormal de saúde.

Causas sensoriais: São todos os 
distúrbios que atingem os órgãos 
dos sentidos responsáveis pela per-
cepção do indivíduo (visão, audição, 
gustação, olfato, tato, equilíbrio etc.). 

Causas neurológicas: Perturbações 
do sistema nervoso, que pode ser con-
stituído em distúrbio maior ou menor.

Causas emocionais: Distúrbios psi-
cológicos, emoções e sentimentos.

Causas intelectuais ou cognitivas: 
Refere-se à capacidade de conhecer 
e aprender o mundo em que vive.

Causas educacionais: Tipo de ed-
ucação que a criança recebe na in-
fância ira condicionar a apren-
dizagem nos processos seguintes.

Causas socioeconômicas: São prob-
lemas relacionados ao meio econômi-
co do indivíduo, condicionando sua 
capacidade para maior ou menor para 
as adaptações e condições de saúde.

Alguns casos merecem um destaque 
maior, pois podem, além de ser a causa 
de TDAH, ocorrer com certa frequência 
e ao serem tratados de forma isolada faz 
com que  possamos não atingir  o cerne 
do problema, temos como exemplo:

Distúrbios da fala: Drouet (2009) rela-
ta que todo problema na área da lingua-
gem e da fala apresentam dois aspectos 
importantes: psicológico e orgânico. 
Existem vários tipos de distúrbios, al-
guns o professor encontra com fre-
quência, outros são raros porque suas 
características geralmente impedem 
que a criança portadora frequente es-
colas de classes normais. São consider-
ados distúrbios da fala: Mudez, Atraso 
na linguagem, Dislalia, Disartria, Lin-
guagem Tatibitate, Rinolalia, Problemas 
de fonação, Distúrbio do Ritmo, Afasia.

Distúrbios da leitura: Segundo 
Drouet (2009) os distúrbios de apren-
dizagem na área da leitura e da es-
crita são atribuídos a várias causas:

- Orgânicas: cardiopatias, encefalop-
atias, deficiências sensórias (auditivas e 
visuais), deficiências motoras (paralisia 
infantil, paralisia cerebral) deficiência 
intelectual (retardamento mental ou di-
minuição intelectual), disfunção cerebral;

- Psicológicas: desajustes emocio-
nais provocados pelas dificuldades 
que a criança tem em aprender;
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- Pedagógicas: métodos inadequa-
dos de ensino falta de estimulação 
pela pré-escola;

- Sociocultural: falta de estimulação, 
desnutrição, privação de cultura do meio;

- Dislexia: dificuldade de identifi-
cação de símbolos gráficos. Refere-se 
a um distúrbio de aprendizagem que 
atinge crianças com dificuldades es-
pecíficas de leitura e escrita. Essas cri-
anças são incapazes de ler com a mesma 
facilidade que seus colegas da mes-
ma idade, embora possuam inteligên-
cia normal, saúde e órgãos sensoriais 
perfeitos, estejam em estado emocio-
nal considerado normal, tenham mo-
tivação normal e instrução adequada.

Distúrbios da escrita: Nos distúrbi-
os da escrita, Drouet (2006) indica três 
tipos de distúrbios: Disgrafia, Disor-
tografia, Erros de formulação e sintaxe.

Distúrbios da aritmética: O distúr-
bio aritmético segundo Drouet (2009) 
também conhecido como Discalculia 
é aquele que a criança não consegue 
compreender instruções e enunciados 
matemáticos bem como operações 
aritméticas. É o termo usado para in-
dicar dificuldades em matemática. O 
aluno pode automatizar os aspectos 
operatórios (as quatro operações, con-
tas, tabuada), mas encontra dificuldade 
em aplicá-los em problemas, porque 
tem dificuldades na leitura do mesmo. 
Para os disléxicos graves e para as cri-
anças com DCM, até as operações tor-
nam-se difíceis, porque eles invertem 
os números ou então sua sequência. 

A discalculia é uma má formação 
neurológica que provoca transtornos 
na aprendizagem de tudo o que se rela-
ciona a números, como fazer operações 
matemáticas. Acredita-se que a causa 
dessa má formação pode ser genéti-
ca, neurobiológica ou epidemiológica. 
Esse distúrbio já pode ser notado a par-
tir da educação infantil, quando a cri-
ança tende a ter dificuldades em com-
preender os termos já utilizados, como 
igual, diferente, porém somente após 
a introdução de símbolos e conceitos 
mais específicos é que o problema se 
acentua e pode ser diagnosticado.

Distúrbios psicomotores: Segundo 
Drouet (2009) os distúrbios psicomo-
tores envolvem o desenvolvimento 
funcional de todo corpo e suas partes.

Distúrbio da saúde física: Para Drouet 
(2009) são distúrbios apresentados por 
crianças que têm limitações do tipo: defi-
ciência visual ou auditiva, defeito ou dis-
função de qualquer parte do corpo, etc.

Distúrbio do comportamento: De 
acordo com Drouet (2009) os distúr-
bios de comportamentos são aqueles 
que servem de fuga ou defesa contra 
a ansiedade, são criados ou agravados 
por conflitos. Existem uma diversidade 
de distúrbios que envolvem o compor-
tamento de uma criança que vai desde 
os patológicos até mesmo a adaptação 
normal da criança em determinado 
momento que enfrenta um proble-
ma. São eles: autismo, agressividade, 
medo, fobia escolar, ciúmes, timidez, 
fantasia, negativismo, agitação( inqui-
etude, ansiedade - TDA), sexualidade, 
problemas familiares e hiperatividade.
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Segundo Drouet (2006) a hipera-
tividade é um dos distúrbios mais fre-
quentes em crianças com transtornos 
motores. A hiperatividade é uma per-
turbação psicomotora. Esse compor-
tamento não aparece apenas pelos ex-
cessos de atividade de “falta de parada” 
da criança, mas também nos seus mov-
imentos em direção aos objetos e do 
seu próprio corpo. A criança hiperativa 
tem descontrole motor acentuado, o 
que faz com que elas tenham movimen-
tos bruscos e inadequados. Expressão 
facial descontrolada, fala e respiração 
entrecortadas, mudanças frequentes 
de humor e instabilidade afetiva. Elas 
passam do choro ao riso, e vice-versa.

Distúrbios de aprendizagem asso-
ciados a distúrbios neurológicos: Para 
Drouet (2006), outras dificuldades de 
aprendizagem, são consideradas distúr-
bios neurológicos. A criança não possui 
coordenação motora voluntária, isto é, 
não domina bem os movimentos. Tem 
dificuldades de discriminação direta e 
esquerda (lateralidade). É geralmente 
uma criança desajeitada, desastrada, cai 
muito, tem gestos bruscos e mal medi-
dos. Costuma quebrar lápis, arrancar 
botões, quebra os brinquedos, os apa-
relhos de TV, porque usa muita força ao 
manipulá-los.  A hiperatividade ou 
hipercinesia é outra característica mar-
cante. A criança com DCM “não tem 
parada”. Quando sentada, faz movimen-
tos desnecessários com os membros 
superiores e inferiores ou com os de-
dos. Essa hiperatividade é acompanha-
da de murmuração constante ou canto 
monótono. Não consegue fixar ideias, 
não concentra a atenção e sua produção 
intelectual, por esse motivo, é muito 
baixa. (DROUET, 2006, p.129, 130).

O PAPEL DO PSICOPEDAGOGO 
PARA COM A CRIANÇA  
COM TDAH

Diante da complexidade de di-
agnóstico, baseado na multiplici-
dade de possíveis causas, não é 
viável, nem justo, apontar somente 
o professor ou o psicopedago-
go como responsáveis pelo mesmo.

 

Há de se pensar em uma equipe inter-
disciplinar onde tanto o professor, pois 
é a pessoa que, possivelmente, terá a 
primeira impressão de algo errado, con-
siderando que é na fase escolar que 
conseguimos notar os problemas advin-
dos do TDAH, quanto o psicopedagogo, 
profissional que possui, além do em-
basamento no campo da educação, em-
basamento no campo da saúde, tenham 
suas vozes ouvidas para uma melhor 
avaliação, haja vista que um diagnósti-
co precipitado pode levar a tratamentos  
e procedimentos medicamentosos fora 
do ideal, trazendo efeitos colaterais e 
consequências com alto grau de dano 
tanto as crianças quanto as famílias.

 

O papel do psicopedagogo, claro, 
não se restringe a apenas colaborar 
no diagnóstico, mas cabe a ele/a uma 
intervenção educativa e ampla que 
consiste no desenvolvimento do pa-
ciente e em suas diversas dimensões, 
tais como as cognitivas, afetivas, psi-
cossocial e orgânica. “A avaliação psi-
copedagógica tem um papel central 
no diagnóstico da criança com TDAH, 
já que é no colégio que o problema 
tem maior expressão” (CONDERAMIN 
e colaboradores, 2006, pg. 60).
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Segundo a APA (AMERICAN PSYCHI-
ATRY ASSOCIATION) cabe a esse profis-
sional propor uma intervenção educa-
tiva rica e consistente no processo de 
desenvolvimento das dimensões afeti-
vas, cognitivas, orgânica e psicossocial.

É com base na queixa, na avaliação 
psicopedagógica e nos exames médi-
cos que é possível diagnosticar a cri-
ança com TDAH, já que é na escola 
que o problema tem maior expressão. 
(Apud Correia e Linhares 2014)

O papel do psicopedagogo, trans-
passa a questão do mero avaliar os fa-
tores que interferem na aprendizagem 
dessa criança, é parte desse processo 
trazer soluções para que aprendizagem 
ocorra de maneira a se adequar a cri-
ança trabalhando suas dificuldades de 
maneira lúdica com o objetivo de ao 
longo de sua atuação adequar a cri-
ança/adolescente a realidade que a 
cerca, atuar junto da escola a propor 
soluções para que a aprendizagem 
aconteça e junto da família para que 
as questões emocionais sejam, tam-
bém trabalhadas em conjunto para o 
pleno desenvolvimento do portador. 

Existem recursos que o psicopedago-
go pode utilizar em suas intervenções 
para enfrentar a desatenção e a hiper-
atividade das crianças que apresentam 
o transtorno.  O uso de jogos e brinca-
deiras que apresentem ou não regras, 
podem proporcionar a aprendizagem 
e ajuda na conservação da saúde físi-
ca, mental e no equilíbrio sócio afetivo. 

Para Kishimoto.
O brinquedo, o jogo, o aspecto lúdi-

co e prazeroso que existem nos pro-
cessos de ensinar e aprender não se 
encaixar nas concepções tradiciona-
is de educação que priorizam a aqui-
sição de conhecimentos, a disciplina 
e a ordem como valores primordiais a 
serem cultivados nas escola. Esta di-
ficuldade em olhar de modo inovador 
aspectos fundamentais e específicos 
da escola contribuir para limitar as 
ações que realmente colaborem para 
a efetivação de mudanças significati-
vas nas práticas pedagógicas utiliza-
das hoje com crianças.(2007, p. 134)

Essa é uma possibilidade na qual o 
psicopedagogo apresenta como re-
curso didático para o processo de 
aprendizagem e a criança desenvolve 
suas capacidades e habilidades con-
siderando seu nível de maturação. 

O psicopedagogo pode estar na es-
cola ou fora dela e ajudar a criança e 
o professor a encontrarem uma ma-
neira de tornar os momentos educati-
vos mais prazerosos. (BOSSA, 2000).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dos estudos realizados, foi 
possível constatar que a criança com 
TDAH, deve ter o aprendizado con-
forme a sua capacidade. O sucesso 
escolar do portador de TDAH estará 
diretamente ligado ao quão  precoce 
foi o diagnóstico, e de como a esco-
la e os professores agiram dali em di-
ante, portanto é preponderante que 
todos os envolvidos tenham ciência de 
suas responsabilidades. O diagnóstico 
correto é de suma importância para a 
criança/adolescente e para a família, 
pois todas as ações a serem tomadas 
dali em diante em relação a aprendiza-
gem e as relações sociais do portador 
serão tomadas com base no mesmo, o 
entendimento de que, embora a situ-
ação exija cuidados frequentes, não 
é excludente, podendo o portador ter 
uma vida social como qualquer outro, 
torna-se essencial para seu sucesso na 
vida acadêmica dentro de suas possibil-
idades e ambições,   para os professores 
que precisarão ter uma conversa com 
a turma para prepará-los para receber 
o colega, tudo isto para que esta cri-
ança não sofra com bullying, e também 
há casos destas crianças com TDAH 
fazer bullying nos colegas, caberá aos 
professores e a família orientá-lo a 
respeito e prepará-lo para assumir 
seu lugar na sociedade como cidadão 
que é, detentor de direitos e deveres.

Um dos grandes problemas e talvez o 
mais sério seja a medicação, o Brasil atin-
giu níveis alarmantes de uso de medica-
mentos para TDAH, mas há diversas for-
mas de acompanhamento que poderiam 
reduzir o consumo de medicamentos. 

Devemos também levar em consid-
eração diagnósticos mal realizados, 
em que, qualquer apresentação de um 
sintoma comum ao transtorno é trata-
do como tal, sendo importante lembrar 

que diversos sintomas de TDAH são 
apresentados, isolados ou não em out-
ras situações de transtorno ou doença. 

O Psicopedagogo em parceria com 
a escola e a família, tende a  realizar 
um ótimo trabalho, pois ele é quem 
investigará o que acontece com aque-
la criança, embasado por seus estudos 
e com a devida colaboração de uma 
equipe interdisciplinar, cabe a ele in-
vestigar os motivos que levam essas 
crianças a apresentarem determina-
das situações/ações e o quanto isso 
pode ser considerado TDAH ou out-
ro distúrbio, apresentando soluções 
diversas. O psicopedagogo tem que 
ampliar sua análise e compreensão 
do sujeito em sua complexidade para 
compreender o sintoma do não apren-
der e poder intervir adequadamente.

O psicopedagogo deve aprender a in-
stigar as crianças com TDAH, conhecer 
suas limitações, motivá-las para que 
elas conhecem seu verdadeiro poten-
cial, pois são crianças criativas e inteli-
gentes. Apesar do comportamento res-
ervado, retraído e as vezes agressivo, 
elas apresentam muitas característi-
cas positivas, com um comportamento 
muitas vezes espontâneo, são presta-
tivas, sensíveis, curiosas e engraçadas. 
O psicopedagogo em conjunto com es-
cola e família deve reforçar esses pon-
tos, salientando as crianças que essas 
qualidades existem e são valorizadas. 
Isso vai ajudá-las com a pressão do dia 
a dia, trazendo conforto, colaborando 
na melhoria de suas atitudes, na apren-
dizagem e na sua situação integral. 

Este será um trabalho no qual o psi-
copedagogo terá metas para cumprir, 
mas o mais importante, é fazer com 
que esta criança se desenvolva e que 
possa ser um adulto sem frustrações.
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PSICOMOTRICIDADE A FAVOR DO AUTISMO 
 

 
RESUMO: O Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) é um assunto de grande relevância 
para a sociedade, tanto para pais, professores, profissionais da área da saúde e educação, 
quanto para os próprios autistas. A intenção deste artigo é validar a importância de realizar 
intervenções precoces no desenvolvimento destas crianças. A princípio apresentaremos o 
conceito de autismo e de psicomotricidade com base histórica, posteriormente trataremos a 
relação que podem estabelecer a fim de propiciar melhor qualidade de vida para o indivíduo.

Palavras-chave: Autismo; Psicomotricidade; Intervenções; Atividades psicomotoras.
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INTRODUÇÃO

Frequentemente escolas, hospi-
tais, bem como clínicas terapêuti-
cas têm recebido famílias a procu-
ra de ajuda frente as dificuldades 
dos filhos, com diferentes graus 
de severidade e características.

Algumas famílias já chegam com 
algum diagnóstico fechado, out-
ras ainda não sabem ao certo o 
que a criança apresenta ou mes-
mo por qual caminho percorrer.

 

O artigo em questão falará espe-
cificamente de características rela-
cionadas ao Transtorno do Espectro 
do Autismo, situando historicamente 
e sugerindo atividades que favore-
cem o desenvolvimento integral.

Conhecer este espectro de for-
ma mais ampla e as possibilidades 
de cada indivíduo é imprescindível 
para traçar um planejamento viável.

Nesta perspectiva, as atividades 
psicomotoras aparecem para con-
tribuir e desenvolver habilidades des-
de a mais tenra idade. É sabido cien-
tificamente que quanto antes iniciar 
as intervenções, melhor será o desem-
penho do indivíduo ao longo da vida.

AUTISMO 

O primeiro estudo a respeito das 
características do autismo foi pub-
licado em inglês no ano de 1943, 
pelo Doutor austríaco especialista 
em psiquiatria pediátrica Leo Kan-
ner  “Distúrbios Autísticos do Con-
tato Afetivo”. Neste artigo, o médico 
descreveu 11 estudos de casos, re-
latando suas peculiaridades e alguns 
pontos comuns a todos eles, como o 
isolamento social e a imutabilidade.  

Existe, inicialmente, um fecha-
mento autístico extremo que, sem-
pre que possível, faz com que a cri-
ança negligencie, ignore ou recuse 
tudo o que lhe vem do exterior. 
Um contato físico direto, um mov-
imento ou um ruído que ameaçam 
interromper este isolamento são 
tratados “como se não existissem”; 
se isso não for mais suficiente, são 
então sentidos com intrusões pro-
fundamente perturbadoras. (KAN-
NER, 1997, p.156, grifo do autor).

Outro pioneiro no assunto foi o médi-
co austríaco Hans Asperger, o qual pu 
blicou em 1944 o artigo “Psicopatolo-
gia Autística da Infância”. Ele observou 
a princípio quatro meninos e também 
notou comportamentos e habilidades 
diferenciadas. Além disso, observou 
e estudou durante 10 anos, crianças 
com mais de onze anos que apresen-
taram características do transtorno.
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Desde então, outras pesquisas na 
área foram realizadas, o conceito sof-
reu modificações ao longo dos anos, 
gradativamente se diferenciou da 
esquizofrenia e hoje existem docu-
mentos e orientações diversificadas. 

Contudo, ainda é um assunto ro-
deado de dúvidas e especulações.

Um transtorno invasivo do desen-
volvimento definido pela presença 
de desenvolvimento anormal e/
ou comprometido que se manifes-
ta antes da idade de 3 anos e pelo 
tipo característico de funciona-
mento anormal em todas as três 
áreas de interação social, comu-
nicação e comportamento restri-
to e repetitivo (OMS, 1993, p.247).

As causas do autismo são de-
sconhecidas. Não existe um exame 
genético para comprovar a presença 
do transtorno, ou seja, não tem mar-
cador biológico. Pesquisas demon-
stram maior frequência em meninos.

“Este ampliou-se tanto que a quan-
tidade de sujeitos supostamente 
afetados multiplicou-se por dez em 
apenas vinte anos, até atingir uma 
criança em cada cem. Se incluímos 
nesse espectro aqueles ditos “não 
especificados”, esse número cresce 
ainda mais.” (LAURENT, 2014, p.63).

O diagnóstico se dá por observação 
sistemática e avaliação do quadro 
clínico por um neurologista experiente 
ao preencher algumas características 
típicas, como dificuldade de comu-
nicação e linguagem, comprometi-
mento na interação social, no uso da 
imaginação, comportamento repet-
itivo e campo de interesse restrito. 

Os estereótipos motores são muito 
freqüentes. São movimentos repet-
itivos, seguidamente ritmados, nos 
quais a criança parece absorver-se. 
Concernem, na maioria das vezes, 
às mãos (movimentos finos dos de-
dos ou dos punhos), mas também 
à face (lábios, língua), à marcha (na 
ponta dos pés, movimentos de pião), 
à cabeça (inclinação, movimentos do 
pescoço), etc. (MARCELLI, 1998).

Vale ressaltar que cada ser possui 
suas especificidades e singularidades, 
assim sendo, o transtorno pode se 
manifestar de forma diferente em 
cada um, variar do grau leve ao severo.

Por vezes, é possível verificar sinais 
deste espectro já nos primeiros anos 
de vida por meio, por exemplo, da lim-
itação do contato visual, exploração 
peculiar de objetos ou brinquedos, 
expressão facial incompreensível 
perante situações, ausência ou pre-
juízo qualitativo de comunicação 
verbal, ecolalia imediata ou tardia e 
movimentos estereotipados de mãos 
(flapping). Logo, buscar ajuda médica 
o quanto antes é algo imprescindível, 
ainda que seja doloroso para a 
família reconhecer esta necessidade. 
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Por não se tratar de uma doença, 
não existe cura, mas intervenções 
e estimulações adequadas já nos 
anos iniciais impactam direta-
mente no bom desenvolvimento. 

Na primeira infância, essas dificul-
dades se manifestam: pela ausência 
de uma atitude de antecipação (ao 
dar colo a essas crianças, elas as-
sumem ao contrário do esperado 
uma postura rígida); pela ausência 
do contato visual e pela ausência de 
resposta de sorriso e de mímica. (...) 

A criança é indiferente aos outros, 
ela os ignora e não reage à afeição 
e ao contato físico. (...) O autista 
se comporta mais frequentemente 
como se estivesse só, como se os 
outros não existissem. Mais ainda, 
as crianças autistas não procuram 
ser acariciadas e não esperam ser re-
confortadas pelos pais quando tem 
dor ou quando tem medo. Às vez-
es, elas se interessam por uma par-
te do outro, sua mão, um detalhe no 
vestuário. (LEBOYER, 1995, p. 15).

Após uma análise minuciosa do 
quadro global da criança, com base 
em observação clínica, relatos da 
família, relatórios escolares ou de 
outros profissionais envolvidos, o 
médico neuropediatra ou o psiquiatra 
infantil fará o laudo com a numer-
ação específica, no caso brasileiro, 
CID 10, F84 – Transtornos Globais 
do Desenvolvimento. A partir disso, 
a família terá acesso aos direitos da 
pessoa com autismo, bem como, será 
orientada a buscar apoio de profis-
sionais qualificados, como fonoau-
diólogos e terapeutas ocupacionais. 

A parceria destes profissionais 
com a família, seguindo a mesma 
linha de procedimentos e técnicas, 
contribuirá na evolução do quadro 
do indivíduo. Ressaltando que a es-
colha do método e das estratégias 
dependerá das necessidades e espe-
cificidades, alguns casos utilizam-se 
também o tratamento medicamento-
so, quando este for um complemen-
to as terapias e trouxer benefícios 
tanto na convivência, quanto para 
regular comportamentos agressivos.
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PSICOMOTRICIDADE

Psicomotricidade é a ciência 
que estuda, pesquisa e estabelece 
relações entre os aspectos motores, a 
cognição e as emoções do ser huma-
no, em suas diferentes fases da vida. 

Psicomotricidade, portanto, é 
um termo empregado para uma 
concepção de movimento orga-
nizado e integrado, em função 
das experiências vividas pelo su-
jeito cuja ação é resultante de sua 
individualidade, sua linguagem 
e sua socialização” (SBP, 2003).

O termo surgiu na França, no in-
ício do século XIX, em pesquisas 
da área de neurologia. Já no Brasil 
este conceito apareceu no século 
XX, período da 1ª guerra mundial. 
O contexto envolvia mulheres que 
deixavam seus filhos nas crech-
es para trabalhar nas indústrias. 

Durante longos anos, entendeu-se 
o sujeito como uma tabula rasa que 
apenas recebia informação sem in-
teragir de maneira ativa e significa-
tiva com o meio. Nesta perspectiva, 
a mente aprendia de forma isolada, 
sem a necessidade de trabalhar con-
juntamente com o corpo ou mesmo 
considerar a afetividade envolvi-
da no processo de aprendizagem.

Com o avanço dos estudos de 
autores pioneiros como o biólogo 
suíço Jean Piaget e os psicólogos 
Lev Vygotsky e Henri Wallon, houve 
difusão da concepção construtiv-
ista, a qual, fala de um sujeito em 
sua totalidade que constrói o con-
hecimento interagindo com o meio.

“No início, a Psicomotricidade 
tinha seus estudos voltados para a 
patologia. Wallon, Piaget, Ajuriaguer-
ra tiveram a preocupação de apro-
fundar esses estudos mais voltados 
para o campo do desenvolvimento. 
Wallon se preocupou com a relação 
psicomotora, afeto e emoção, Piag-
et se preocupou com relação evo-
lutiva Psicomotricidade com a in-
teligência e a Ajuriaguerra, que vem 
consolidar as bases da evolução Psi-
comotora, voltou sua atenção mais 
específica para o corpo e relação 
com o meio” (COSTA,2001, p.26). 
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Logo, a psicomotricidade vem de 
encontro com este modo de enxer-
gar o ser humano de forma global, 
respeitando suas especificidades e 
propondo intervenções pertinen-
tes. Assim, traz contribuições na 
formação dos esquemas corporais, 
desenvolvimento e socialização.

Já nos anos iniciais, a Psicomo-
tricidade pode ter também função 
preventiva, evitando prejuízos pos-
teriores. Considerando o ambiente 
escolar, a ânsia de alcançar certos 
objetivos pode pular etapas impor-
tantes e imprescindíveis no desen-
volvimento. Por isso, é tão impor-
tante que a escola considere em seu 
planejamento atividades que con-
templem o trabalho psicomotor, por 
exemplo, a percepção do próprio cor-
po, suas limitações e possibilidades. 

Por meio de brincadeiras e jo-
gos propostos por profissionais ca-
pacitados é possível envolver rec-
reação e aprendizagem significativa.

Entre os elementos básicos ob-
servados e trabalhados na psicomo-
tricidade, tem-se: espaço temporal, 
percepção corporal, equilíbrio e lat-
eralidade.

“A educação psicomotora deve 
ser considerada como uma edu-
cação de base na escola primária. 
Ela condiciona todos os aprendiza-
dos pré-escolares; leva a criança a 
tomar consciência de seu corpo, da 
lateralidade, a situar-se no espaço, a 
dominar seu tempo, a adquirir habil-
mente a coordenação de seus gestos 
e movimentos. A educação psicomo-
tora deve ser praticada desde a mais 
tenra idade; conduzida com perse-
verança, permite prevenir inadap-
tações difíceis de corrigir quando já 
estruturada” (OLIVEIRA, 2007, p.36). 

RELAÇÃO TEA E  
PSICOMOTRICIDADE

Diante do conceito de psicomotri-
cidade abordado neste artigo, como 
uma área que entende e trabalha o ser 
humano de forma global, é possível rel-
acionar sua importância no tratamen-
to das pessoas com TEA, sejam quais 
forem as características do sujeito, 
demanda ou o grau do transtorno.

As estratégias e os recursos uti-
lizados podem variar, desde que fa-
voreça o conhecimento corporal, o 
desenvolvimento de habilidades e a 
percepção do mundo ao seu redor.
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Para que o objetivo da psicomotrici-
dade perante o autismo seja atingido, 
ou seja, para que se possa propiciar 
ao autista uma maneira confortável 
de viver no mundo e de ser eficiente, 
é preciso “dar” contorno ao seu cor-
po, fazendo com que ele possa ter a 
compreensão do que a ele pertence 
e do espaço, dos objetos e das pes-
soas que o cercam. É importante res-
saltar que antes de iniciar qualquer 
tipo de trabalho, independente da 
queixa da criança, deve-se esta-
belecer um vínculo e um tipo de co-
municação que irão permitir o desen-
volvimento (COELHO, 2011, p22).

Para validar a relevância deste tra-
balho seguirão alguns exemplos a 
respeito do espectro autista e pos-
síveis intervenções psicomotoras.

Quanto à coordenação motora, no-
tam-se dificuldades especialmente 
na praxia fina, no uso de riscadores, 
como lápis, giz e canetinha, de for-
ma tão forte que, por vezes, rasga o 
papel ou tão leve que o registro se 
torna ilegível. Tal habilidade (movi-
mento de pinça e controle da força 
no punho e nas mãos) pode ser 
estimulada por meio de transferên-
cia de objetos pequenos (grãos) de 
um copo para o outro, manuseio de 
pregadores ao abrir e fechar, rasgar 
papéis de espessuras diferentes, faz-
er bolinhas de papel crepom, acertar 
bola ao cesto, entre outras atividades.

Em relação ao uso de jogos e brin-
cadeiras, é importante que o profis-
sional considere a hipersensibilidade 
tão presente nos autistas, neste 
caso, respeitando suas característi-
cas, deve escolher objetos que ten-
ham estruturas firmes, ou seja, não 
provoquem incômodo sensorial ex-
acerbado. Outro ponto essencial é 
optar por elementos que despertem 
a curiosidade e estimulem o lúdico.

Atividades de correr, saltar ou cir-
cuito com obstáculos também con-
tribui para o processo de percepção 
de si mesmo, dos seus limites e dos 
limites ao seu redor, além de ajudar a 
gastar a energia e a agitação tão pre-
sente em determinados casos de TEA.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando tudo que foi exposto neste artigo, bem como a plas-
ticidade do cérebro e as inúmeras sinapses que acontecem nos anos ini-
ciais, fica nítido que os estímulos precoces são fundamentais para to-
dos os indivíduos, incluindo aqueles que estão no Espectro do Autismo.

É preciso enfrentar o diagnóstico do TEA com um olhar amplo, sem discrim-
inação, pois não há limites quanto à aprendizagem de cada um, por vezes, são 
avanços lentos, mas extremamente significativos. É claro que boas intervenções 
farão total diferença no desenvolvimento global e, assim, na qualidade de vida.

O trabalho realizado de forma integrada, com profissionais de 
apoio, trará benefícios ao indivíduo. Neste contexto a psicomo-
tricidade tem muito a contribuir, ao propiciar atividades específi-
cas que estimulam o reconhecimento de si e do mundo a sua volta.

É importante que todos os envolvidos, incluindo a família, tenham um olhar 
apurado e respeitem o indivíduo na sua singularidade, favorecendo o desenvolvi-
mento de suas potencialidades e outras habilidades. Também é fundamental 
ter persistência e, no caso dos profissionais de apoio, um bom planejamento.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

956

JULIANA DOMINICHELLI HIGA

Graduação em Pedagogia pelo Centro Universitário Fundação 
Santo André (2008); Especialista em Alfabetização pelo Centro 
Universitário Barão de Mauá (2014); Professor de Educação In-
fantil e Ensino Fundamental I - na EMEF Rodrigo Mello Franco 
de Andrade.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

957

REFERÊNCIAS

COSTA, Auredice Cardoso. Psicopedagogia e Psicomotricidade: pontos de inter-
secção nas dificuldades de aprendizagem. Petrópolis. Rio de Janeiro. Vozes, 2001.

D. MARCELLI. Manual de Psicopatologia da Infância e da Adolescência de 
Ajuriaguerra. Porto Alegre. Artes Médicas, 1998.

KANNER, L. Os Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo. In: ROCHA, P. S. (org.) 
Autismos. São Paulo. Editora Escuta, 1997. 

LAURENT, É. A batalha do autismo: da clínica a política; tradução Claudia Berlin-
er. 1ª ed. Rio de Janeiro. Zahar, 2014.

LEBOYER, M. Autismo Infantil: Fatos e Modelos. Campinas. Papirus, 1995. 

MENDES AUGUSTO COELHO, Ana Paula. Perfil psicomotor em crianças com 
e sem autismo: Um estudo comparativo. 2011. 65 p. Perfil psicomotor em cri-
anças com e sem autismo (Ciências Sociais e Humanas) - UNIVERSIDADE DA 
BEIRA INTERIOR, [S.l.], 2011. Disponível em: <https://ubibliorum.ubi.pt/bit-
stream/10400.6/2737/1/Perfil%20Psicomotor%20Ana%20Paula%20Coelho.
pdf>. Acesso em: julho 2019.

OLIVEIRA, Gislene de Campos. Psicomotricidade: educação e reeducação num 
enfoque psicopedagógico. Petrópolis. Rio de Janeiro. Vozes, 2007.

OMS (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE). Classificação de Transtornos 
Mentais e do Comportamento da CID – 10: Descrições Clínicas e Diretrizes Di-
agnósticas. Porto Alegre. Artes Médicas, 1993. 

SBP. SOCIEDADE BRASILEIRA DE PSICOMOTRICIDADE. Disponível em: www.
psicomotricidade.com.br. Acesso em: julho 2019.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

958

NEUROEDUCAÇÃO EM FOCO: APRENDER A ENSINAR 

 
 
RESUMO: Tema cuja produção científica vem se avolumando na atualidade, a neu-
roeducação configura matéria de interesse à sociedade como um todo. À área da educa-
ção, em especial, ao professor em formação inicial ou continuada, constitui uma impor-
tante aliada, que fornece subsídios para lidar com o aluno num nível compatível com 
seu funcionamento cerebral. Assim buscou-se por meio da revisão bibliográfica, traçar 
um percurso que leve o educador a perceber a importância de entender como o cérebro 
aprende para alcançar o aprendizado desejado. Constituída, portanto, num ponto de in-
tersecção entre neurociência e educação, a neuroeducação é uma abordagem que vem 
crescendo dentro da formação do professor por ajudar a compreender como o cére-
bro humano aprende com vistas a melhorar a aprendizagem de todos os tipos de alunos.

Palavras-chave: neuroedução; educação, aprendizagem.
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INTRODUÇÃO
 

Tal qual um dos moradores da pequena Macondo, Gabo começava a apagar da 
memória “o nome e a noção das coisas”, “a identidade das pessoas e a consciên-
cia do próprio ser, até afundar numa espécie de idiotice sem passado” (GARCÍA 
MÁRQUEZ, 1996, pp. 85-86).

A despeito do debate de cunho social e político, o incidente fictício que funciona 
como mote no romance “Cem anos de solidão” do escritor colombiano Gabriel 
García Marques, faz refletir sobre a importância da memória para o aprendizado 
do ser humano. 

Memória é a aquisição, a formação, a conservação e a evocação de informações. 
A aquisição é também chamada de aprendizado ou aprendizagem: só se „grava‟ 
aquilo que foi aprendido. A evocação é também chamada de recordação, lem-
brança, recuperação. Só lembramos aquilo que gravamos, aquilo que foi aprendi-
do (IZQUIERDO, 2002, p. 9).

Sob essa ótica, este artigo pretende entender como a neuroeducação pode ex-
plicar e contribuir no processo de educação formal/aprendizagem de alunos em 
geral, inclusive aqueles com dificuldades.
Concebida no âmago da intersecção entre neurociência e educação, a neuroe-
ducação consiste numa área do conhecimento humano relativamente recente, 
cujos estudos se concentram na modificação das estruturas funcionais limitantes 
da aprendizagem e aperfeiçoamento das matrizes de inteligência por meio do seu 
mapeamento cerebral, com vistas à expressão máxima da sua potencialidade.
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FIGURA 1 – Um conceito de Neuroeducação

Fonte: http://meucerebro.com/o-surgimento-da-neuroeducacao/
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No que diz respeito ao conceito de neuroeducação, Tokuhama – Espinosa 
esclarece ainda que

Neuroeducação é definida por vários especialistas como a utilização 
científica da pesquisa empírica para confirmar as melhores práticas 
em pedagogia (Balttro, Fischer e Léna, 2008; Fischer, Daniel, Immordi-
no-Yang,Stern, Battro e Koizumi, 2007; Sheridan, Zinchenko e Gardner 
2005). A neuroeducação detém, potencialmente, a chave para uma mu-
dança de paradigma em técnicas de ensino e um novo modelo de apren-
dizagem desde a infância até a idade adulta. (ESPINOSA, 2008 p.1)

Convém pontuar que, por ser um campo interdisciplinar relativamente recen-
te, que combina a neurociência e a educação para encontrar alternativas eficazes 
de ensino e aprendizagem, muito se tem avançado em neuroeducação na atual-
idade, uma vez que constitui interesse dos mais diversos setores da sociedade.

Neste contexto, Bransford, 2007 narra que

Trinta anos atrás, os educadores prestavam pouca atenção ao trabalho 
dos cientistas cognitivos, e os pesquisadores do nascente campo da ciência 
cognitiva trabalhavam bastante afastados das salas de aula. Atualmente, os 
pesquisadores cognitivos estão dedicando mais tempo ao trabalho com os 
professores, testando e refinando suas teorias em salas de aula reais, onde 
podem ver como os diversos ambientes e as interações nas salas de aula 
influenciam as aplicações das suas teorias. Hoje, o que talvez seja mais ex-
traordinário são as diversas abordagens e técnicas de pesquisa que foram 
desenvolvidas, e a maneira pela qual começam a convergir as descobertas 
provenientes de ramos muito distintos da ciência. (BRANSFORD, 2007, p.19)

 

Com efeito, resultados positivos têm sido obtidos a partir de pesqui-
sas em neuroeducação no que diz respeito à aprendizagem e suas di-
ficuldades, notadamente, memória, raciocínio, linguagem e outras 
áreas da neurociência cognitiva para formar e informar professores 
sobre procedimentos mais eficientes de ensino e aprendizagem.
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Uma das principais linhas de abor-
dagem da neuroeducação engloba a 
análise e compreensão de patologias 
e transtornos comuns ou raros, tais 
como: dislexia, discalculia, gaguei-
ra, desordem de atenção e hipera-
tividade, disfunção cerebral mínima, 
retardamento mental, disfunções no 
desenvolvimento, dificuldades de 
aprendizagem, deficiências da visão 
e audição, Lesão cerebral, dispraxia, 
doenças mentais como depressão, 
ansiedade, doenças sistêmicas com 
comprometimento cognitivo, como 
anemia, mixedema, desnutrição, 
etc e como esses podem prejudi-
car o processo de aprendizagem. 

Zaro et al (2010, p.199) esclare-
cem que o fundamento da neuroed-
ucação é “prover caráter científico à 
pesquisa educacional, estabelecendo 
um framework teórico e metodológi-
co para que possam ser testadas 
as melhores práticas pedagógicas”

Assim, a neuroeducação procu-
ra instrumentalizar e preparar edu-
cadores e outros profissionais para 
a identificação de tais distúrbios a 
fim confrontá-los com novas abor-
dagens que auxiliem efetivamente 
na aprendizagem e inclusão dos 
alunos afetados. Para tanto, entend-
er como a aprendizagem se proces-
sa no cérebro humano, torna-se um 
saber fundamental ao professor.

A aprendizagem no seu nível mais 
elementar, é um processo resultante 
de alterações neuroanatômicas e 
neuroquímicas, semipermanentes 
ou permanentes na citoarquitetura 
cerebral. Por outro lado, a eficiên-
cia com a qual o cérebro „apren-
de‟ a informação nova ou faz um 
ajuste na informação prévia, para 
adequar-se às novas circunstâncias 
ambientais, depende do grau de en-
gajamento no contexto de apren-
dizagem em que se encontra o apren-
diz (BARTOSZECK, 2014, p. 613).

A prática tem demonstrado que 
educadores que conhecem e se utili-
zam da neuroeducação têm alcança-
do êxito em suas aulas, por meio da 
reflexão e correção das mais variadas 
dificuldades escolares de aprendiza-
gem: desconcentração, falta de foco, 
distúrbio de memória, esquecimen-
to, falta de atenção, incapacidade de 
aprender língua estrangeira, bloque-
ios na aprendizagem de matemática, 
história, geografia, biologia, química, 
física, desenho geométrico, filoso-
fia, além da timidez, baixa autoes-
tima, entre tantos outros fatores 
que impedem o sucesso de muitos 
alunos no seu desempenho escolar.

É fato que na sociedade globaliza-
da em que estamos inseridos, somos, 
a cada dia, mais cobrados por resul-
tados. Na escola não é diferente: 
alunos e também professores vivem 
sob constantes cobrança e vigilância 
sobre o que se ensina e sobre o que 
se aprende o não. Nesse sentido, 
provas e avaliações internas e exter-
nas estão sempre medindo o que o 
aluno deve saber e o que o profes-
sor deve ensinar. Mas e quando há 
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algum fator cognitivo ou biológico 
que interfere diretamente no proces-
so e o aluno não consegue aprender?

O que se verifica são pilhas e pilhas 
de sondagens e avaliações externas 
que refletem índices baixos de de-
sempenho, pelos quais não somente 
o aluno, mas também o professor é 
culpado. Desse modo, educadores 
acumulam frustrações e sentimento 
de impotência por não conseguirem 
fazer seus alunos aprenderem, em 
geral, isso ocorre, pois a esmaga-
dora maioria desconhece inteira-
mente como o cérebro aprende.

Educadores - professores e pais - 
assim como psicólogos, neurologis-
tas ou psiquiatras são, de certa ma-
neira, aqueles que mais trabalham 
com o cérebro. Mais do que intervir 
quando ele não funciona bem, os 
educadores contribuem para a or-
ganização do sistema nervoso do 
aprendiz e, portanto, dos comporta-
mentos que ele apresentará durante 
a vida. E essa é uma tarefa de grande 
responsabilidade! Portanto, é curio-
so não conhecerem o funcionamen-
to cerebral. (COSENZA, 2011, p.7)

Nesse sentido, a neuroeducação 
constitui uma aliada poderosa do pro-
fessor, pois quando este compreende 
como e por que seu aluno aprende 
ou deixa de aprender, passa a ter um 
maior controle sob o processo, fa-
zendo as intervenções necessárias 
para que a aprendizagem se efetive.

No intuito de compreender como 
o cérebro humano aprende, uma 
ferramenta valiosa advém da ar-
ticulação entre os resultados de 
pesquisas científico-acadêmicas 
e a práxis em sala de aula, onde o 
professor é, por essência, o me-
diador e articulador. Sobre esse 
movimento, Saviani postula que

Ao professor cabe o papel de 
acompanhar os alunos auxiliando-os 
em seu próprio processo de apren-
dizagem. O eixo do trabalho ped-
agógico desloca-se, portanto, da 
compreensão intelectual para a ativ-
idade prática, do aspecto lógico para 
o psicológico, dos conteúdos cogni-
tivos para os métodos ou processos 
de aprendizagem, do professor para 
o aluno, do esforço para o interesse, 
da disciplina para a espontaneidade, 
da quantidade para a qualidade. Tais 
pedagogias configuram-se como 
uma teoria da educação que esta-
belece o primado da prática sobre a 
teoria. A prática determina a teoria.

Esta deve se subordinar àque-
la, renunciando a qualquer tenta-
tiva de orientá-la, isto é, de pre-
screver regras e diretrizes a serem 
seguidas pela prática e resumin-
do-se aos enunciados que vierem a 
emergir da própria atividade práti-
ca desenvolvida pelos alunos com 
o acompanhamento do professor.
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Essa tendência ganha força no 
início do século XX torna-se hege-
mônica sob a forma do movimento 
da Escola Nova, até o início da se-
gunda metade desse século e, di-
ante das contestações críticas que 
enfrenta, assegura seu predomí-
nio assumindo novas versões, en-
tre as quais o construtivismo é, 
provavelmente, a mais difundida 
na atualidade. (SAVIANI, 2005, p.2)

A partir do momento em que en-
tende que o cérebro humano apren-
de com maior facilidade quando lhe 
são ofertadas atividades desafiado-
ras e significativas, o educador per-
cebe a necessidade de inovar em 
suas aulas com exercícios e tarefas 
diferenciados e que façam sentido 
para o aluno. Sobre esse tema, PE-
RUZZOLO e COSTA explicam que

A representação de entreteni-
mentos e jogos que promovam a 
motivação e interesse da criança a 
participar de forma ativa; conter ele-
mentos de diferenciação que possam 
prender a atenção da criança durante 
o processo; possibilitar a estimulação 
das áreas mais comprometidas da cri-
ança, utilizando-se das mais desen-
volvidas a fim de tornar a intervenção 
mais completa possível; eliminação 
de fatores inibitórios que possam 
bloquear a estimulação programada. 
(PERUZZOLO; COSTA, 2015, p.7).

Sobre a lacuna existente na for-
mação do professor, bem como 
da necessidade de manter-se o 
foco das pesquisas em neuroed-
ucação não somente no aluno, 
isto é, na aprendizagem, mas tam-
bém no educador, ou seja, no ensi-
no, Espinosa, 2008, comenta que

[...] enquanto milhares de estudos 
foram devotados para explicar vári-
os aspectos da neurociência (como 
animais, incluindo humanos, apren-
dem), apenas uns poucos estudos 
neurocientíficos tentaram explicar 
como os humanos deveriam ser en-
sinados, para maximizar o apren-
dizado. (ESPINOSA, 2008, p. 117).

Em face do exposto, é impera-
tivo o déficit de oferta ao educa-
dor material de estudo e pesqui-
sa em neuroeducação com base 
no modo de ensinar mais eficaz.

Por entender a importância do 
cérebro no processo de aprendiza-
gem, consideram-se, aqui, as con-
tribuições da Neurociência para a 
formação de professores, com o ob-
jetivo de oferecer aos educadores um 
aprofundamento a esse respeito, para 
que se obtenham melhores resulta-
dos no processo de ensino-apren-
dizagem, especialmente, na edu-
cação básica. (NORONHA, 2008, p.1)

Em outras palavras, o desafio 
atual para o professor não é so-
mente saber o melhor modo de 
ensinar, mas sim, entender como 
o cérebro aprende melhor. Acer-
ca disso, Oliveira, discorre que

Na Educação, este conhecimento 
tem provocado discussões e reaval-
iação pedagógica. Sabendo que o 
cérebro é uma estrutura moldável 
pelos estímulos ambientais e que 
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nele ocorre o aprender e o lembrar 
do aluno, é essencial conhecer seu 
funcionamento para ajudar o aluno a 
aprender. Não é, pois, suficiente para 
quem educa conhecer como ocorre 
o input e o output do conhecimento 
no processo ensino/aprendizagem, 
mas também é necessário conhecer 
a “central de processamento” deste 
conhecimento, o cérebro. Não é sat-
isfatório saber como ensinar, como 
avaliar o que foi ensinado; faz-se 
necessário apresentar o conhecimen-
to num formato que o cérebro apren-
da melhor. (OLIVEIRA, 2009, p.3).

Ainda sobre a perspectiva da ma-
nutenção do foco do educador ser 
mantido em como ensinar melhor, 
Hardiman e Denckla problematizam 
sobre um novo formato de educação 
com bases científicas e destacando 
a importância da neuroeducação. 

[...] a próxima geração de educa-
dores deverá alargar a sua aborda-
gem centrada não apenas no ensino 
da matemática, por exemplo, mas 
também na forma como o raciocínio 
matemático se desenvolve no cérebro. 
(HARDIMAN; DENCKLA, 2009, p.1)

Todos esses fatores reiteram 
a necessidade de se aprofund-
arem as pesquisas em neuroedu-
cação e sua difusão entre profes-
sores e educadores em geral, não 
somente em formação inicial, mas 
também como formação continua-
da e reflexão da práxis pedagógica.

Os avanços das neurociências 
possibilitam  uma  abordagem  mais  
científica do   processo   ensino-apren-
dizagem,   fundamentada   na   com-
preensão   dos processos   cognitivos   
envolvidos.   Devemos ser cautelosos, 
ainda  que otimistas  em  relação  às  
contribuições  recíprocas  entre  neu-
rociências  e educação[...] Descober-
tas  em  neurociências  não  autorizam  
sua  aplicação direta   e   imediata   no   
contexto   escolar,   pois   é   preciso   
lembrar   que   o conhecimento  neu-
rocientífico  contribui  com  apenas  
parte  do  contexto  em que  ocorre  a  
aprendizagem.  Embora ele seja mui-
to importante,  é  mais  um fator em 
uma conjuntura cultural bem mais 
ampla. (COSENZA, 2011, p. 136)

É notório o potencial da neuro-
educação para ações positivas no 
processo de ensino-aprendizagem, 
entretanto a neuroeducação não 
pretende ser uma fórmula mági-
ca ou a solução final em educação, 
antes constitui mais um instru-
mento dentro de um processo tão 
complexo, sem pretender se impor 
em detrimento a vários outros fa-
tores e aspectos que influenciam 
como e porque um aluno aprende.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A articulação dos saberes da educação e das neurociências é o cam-
po de trabalho da neuroeducação, a qual pode configurar uma impor-
tante aliada do professor/educador no processo ensino-aprendizagem.

Ao longo deste estudo foi possível perceber que há muita argumentação 
teórica, empolgação e otimismo com relação às contribuições da neuroedu-
cação na formação de professores e, consequentemente, na aprendizagem 
dos alunos. Todavia tornou-se evidente que os escassos materiais de pesquisa 
na área tratam muito mais sobre teoria do que da prática em neuroeducação. 
Em outras palavras, há muita conjectura no que tange à necessidade de que 
o professor conheça e aplique os princípios dessa área do conhecimento, 
do que descrições reais sobre sua aplicação e resultados em sala de aula.

Isto posto, ficam claros os avanços da neuroeducação - estu-
do dos processos de aprendizagem, os quais têm levado pesqui-
sadores a perceberem a iminente  necessidade de se desen-
volverem pesquisas e práticas sistematizadas sobre o assunto. 

Ao mesmo tempo, urge que se amplie a divulgação de material teórico-científ-
ico narrando as experiências exitosas da área da neuroeducação aplicada à 
aprendizagem para que este sirva de futuro norteador para educadores em geral.
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DEGRADAÇÃO DOS BIOMAS BRASILEIROS

RESUMO: O Brasil é o segundo país com a maior cobertura vegetal do mundo, ficando atrás 
apenas da Rússia. Entretanto, o desmatamento está reduzindo de forma significativa a cober-
tura vegetal no território brasileiro. São aproximadamente 20 mil quilômetros quadrados de 
vegetação nativa desmatada por ano em consequência de derrubadas e incêndios. No Brasil, 
houve um grande avanço no desmatamento com a chegada dos portugueses em 1500, os 
quais exploravam o pau-brasil para venda na Europa. A exploração de madeira ainda existe, na 
maioria das vezes de forma ilegal. Atualmente, o desmatamento ocorre principalmente para a 
prática da atividade agropecuária. Porém, a construção de estradas, hidrelétricas, mineração 
e o processo intensivo de urbanização contribuem significativamente na redução das matas. 
Esse processo de retirada da cobertura vegetal acarreta vários fatores negativos ao meio am-
biente, entre eles se destacam: perda da biodiversidade, empobrecimento do solo, emissão de 
gás carbônico na atmosfera, alterações climáticas, erosões, entre outros. Isso tudo traz séri-
os problemas às populações humanas, pois a alteração do ambiente causa um desequilíbrio 
nos recursos naturais, dos quais, somos dependentes. Construção de corredores ecológicos, 
recuperação de solos degradados, plantio de matas ciliares, estudo criterioso de possíveis in-
tervenções no ambiente e um manejo sustentável da região, são algumas práticas que podem 
preservar parte da vegetação e sua biodiversidade presente.

Palavras-chave: Conscientização; Desmatamento; Preservação; Queimadas; Re-
florestamento.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo visa retratar com dados atualizados o índice de 
desmatamento no Brasil, suas principais causas e algumas alternati-
vas para redução da devastação e recuperação de áreas que foram de-
gradadas. O país conta com a segunda maior cobertura vegetal do 
planeta, portanto, é de extrema importância a sua preservação, consid-
erando que sua influência é de ordem global, como o clima, por exemplo.

No Brasil, a devastação das áreas naturais ainda é um problema grave e 
preocupante para o bem-estar das futuras gerações, embora o país tenha tido 
alguns avanços nos últimos anos. É fundamental a criação de políticas públicas 
para a conscientização da população sobre a importância da preservação do 
meio ambiente, visto que somos dependentes dos recursos que ele fornece.

Ainda com relação ao poder público, são necessários maiores es-
forços em programas que facilitem a criação de áreas de proteção 
ambiental, recuperação de áreas degradadas e pouco produti-
vas, reflorestamento de matas ciliares, maior controle de inter-
venções no ambiente e um forte incentivo no manejo sustentável.

Com relação a cobertura vegetal, o Brasil está dividido em biomas, que é 
um espaço geográfico com características específicas, dos quais destaca-
mos os principais: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e 
Pantanal. Dentre eles, apenas a Floresta Amazônica possui um relativo grau 
de preservação, apesar do aumento do desmatamento nos últimos anos.
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AMAZÔNIA

O desmatamento da Amazônia é 
motivo de grande preocupação para 
o mundo. Isso porque ele leva a al-
terações significativas no funciona-
mento dos ecossistemas, gerando 
impactos sobre a estrutura e a fert-
ilidade dos solos e sobre o ciclo hi-
drológico, constituindo importante 
fonte de gases do efeito estufa.

Por outro lado, zerar o desmata-
mento na Amazônia traria benefícios 
ambientais e sociais para o Brasil e 
para o mundo. Entretanto, o des-
matamento na Amazônia tem au-
mentado desde 2012, e pelos da-
dos recentes, tende a continuar.

Entre as principais causas do des-
matamento da Amazônia podem-se 
destacar a impunidade a crimes am-
bientais, retrocessos em políticas 
ambientais, atividade pecuária, es-
tímulo à grilagem de terras públi-
cas e a retomada de grandes obras.

Foram 55 milhões de hectares der-
rubados entre 1990 e 2010, mais do 
que o dobro da Indonésia, o segundo 
colocado. O ritmo da destruição, nas 
últimas duas décadas, foi 170 vezes 
mais rápido do que aquele registra-
do na Mata Atlântica durante o Bra-
sil-Colônia. Cerca de 20% da floresta 
original já foi colocada abaixo sem 
que benefícios significativos para 
os brasileiros e para o desenvolvi-
mento da região fossem gerados.

A poluição gerada pelas queima-
das, por exemplo, causa mortes, 
aumento de casos de doenças 
respiratórias e alterações no cli-
ma regional, que podem pôr em 
risco a produtividade no campo.

O desmatamento da Amazônia não 
se converteu em riqueza para a maior 
parte dos habitantes da região, visto 
que, os municípios da Amazônia es-
tão entre os de menor IDH (Índice 
de Desenvolvimento Humano) e IPS 
(Índice de Progresso Social) do país. 
Em um primeiro momento, o acesso 
fácil aos recursos naturais produz uma 
explosão de riqueza no município, 
mas que fica concentrada nas mãos 
de poucos e se esgota em poucos 
anos. O resultado são cidades incha-
das, com infraestrutura deficiente, 
altos índices de desemprego e baixa 
concentração de renda per capita.

A contribuição econômica do 
desmatamento para a economia é 
mínima. Toda a área desmatada du-
rante o período de 2007 a 2016 
representou somente 0,013% do 
PIB médio desse mesmo período.

O argumento de que o desmat-
amento da Amazônia é necessário 
para aumentar a produção agro-
pecuária é inválido, uma vez que já 
existe uma enorme área desmatada 
que vem sendo mal utilizada em past-
agens, originando áreas degradadas.
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Campanhas ambientais levaram 
empresas a estabelecerem a Mor-
atória da Soja, que boicota com-
pras de áreas desmatadas após 
2006. A França, por exemplo, anun-
ciou bloqueios paulatinos a impor-
tação de commodities que con-
tribuam para o desmatamento no 
mundo, incluindo o da Amazônia.

Dez anos após a Moratória da 
Soja, que passou a bloquear produ-
tores que plantaram em áreas de 
novos desmatamentos, a área plan-
tada passou de 1,2 milhão de hect-
ares para 4,5 milhões de hectares 
devido ao plantio em áreas de past-
agens. O grande estoque de áreas 
mal aproveitadas na região resulta, 
na maioria das vezes, do desmata-
mento para especulação fundiária 
(grilagem), por meio da invasão de 
terras públicas, frequentemente com 
uso de trabalho análogo ao escravo.

Em 2016, pelo menos 24% do des-
matamento ocorreu em florestas 
públicas ainda não destinadas. Essa 
grilagem também está ligada a uma 
pecuária bovina de baixíssima efi-
ciência: 65% da área desmatada na 
região está ocupada por pastagens, 
com taxa de lotação média de menos 
de uma cabeça de gado por hectare.

As medidas implementadas entre 
2005 e 2012 derrubaram as taxas de 
desmatamento na região em cerca 
de 70% e indicam que os elementos 
necessários para atingir o desmata-
mento zero se encontram presentes. 
Entre eles estão os acordos pelo fim 
do desmatamento pela agropecuária, 

o aumento da eficiência da pecuária 
nas áreas já abertas, a criação de 
áreas protegidas (Unidades de Con-
servação e terras indígenas) e o 
cumprimento do Código Florestal.

As doenças e mortes causadas pelo 
desmatamento da Amazônia decor-
rem, principalmente, das queimadas. 
A redução do desmatamento associa-
dos às queimadas na Amazônia evitou 
de 400 até 1.700 mortes precoces 
por doenças respiratórias por ano en-
tre 2001 e 2012, na América Latina. 
A queda do desmatamento reduziu a 
taxa de nascimentos prematuros e de 
crianças com peso abaixo do normal.

Em 2016 o desmatamento da 
Amazônia foi responsável pela 
emissão de 26% das emissões de 
gases de efeito estufa. O agravamen-
to das mudanças climáticas promovi-
do pelo desmatamento da Amazônia 
carrega consigo fortes prejuízos 
econômicos, podendo levar a uma 
redução de 1,3% do PIB nacional em 
2035 e de até 2,5% em 2050. A per-
da do PIB agropecuário seria ainda 
mais grave: entre 1,7% e 2,9% em 
2035 e de 2,5% a 4,5% em 2050.
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CAATINGA

A Caatinga tem como principal 
característica o fato de ser o úni-
co bioma exclusivamente brasileiro. 
Mesmo assim, estudos divulgados 
pelo Centro Nacional de Pesquisa e 
Conservação da Biodiversidade do 
Cerrado e Caatinga (CECAT) aler-
tam que esse é o domínio florestal 
menos conhecido cientificamente 
da América do Sul, tanto em termos 
geográficos quanto em observações 
biológicas. De toda forma, à medi-
da que as pesquisas sobre o bioma 
avançam, mais se descobre que ele 
é um ambiente natural mais rico em 
biodiversidade do que se pensava.

Embora tenha uma grande im-
portância para as condições naturais 
da região do Nordeste brasileiro, a 
caatinga vem sendo desmatada so-
bremaneira ao longo dos últimos 
anos. Segundo pesquisas do Institu-
to Nacional de Pesquisas Espaciais, 
cerca de 45% dos 734.478 km² origi-
nais de sua vegetação foram desmat-
ados até o ano de 2010. No ano de 
2015, um estudo mais aprofundado 
revelou que há uma proporção de 
40% de caatinga preservada para 
45% de caatinga degradada, 7,2% 
de solo exposto, 6,5% de lavoura 
e 0,7% de corpos d’água. Entre as 
áreas degradadas, cabe destaque 
para o espaço nos territórios de Ala-
goas, Ceará, Bahia e Pernambuco.

A vegetação desse domínio nat-
ural possui um alto poder calorífi-
co, sendo bastante adequada para 
a utilização como lenha. Essa carac-
terística, associada à grande necessi-
dade energética de uma região que 

sofre com a falta de investimentos e 
de presença do Estado, é a principal 
causa do desmatamento da Caatin-
ga. Estima-se que 30% da energia 
utilizada pelas indústrias locais ad-
venham dessa prática de extração 
da lenha da vegetação do semiárido.

Os efeitos do desmatamento da 
Caatinga são diversos, em razão da 
importância da vegetação para a 
região que ocupa. Além disso, ex-
istem indícios ainda não compro-
vados de que a Caatinga possa ser 
mais eficiente na absorção de gás 
carbônico na atmosfera do que as 
florestas tropicais, haja vista que 
estas últimas produzem uma quan-
tidade de CO2, mais ou menos 
equivalente ao que absorvem.

Outra consequência do desmata-
mento da Caatinga é a desertificação. 
Sabe-se que nas regiões de clima 
mais quente e com pouca precipi-
tação, o que se verifica em algumas 
das áreas ocupadas por esse bioma, 
a tendência de desertificação é alta 
em virtude da desidratação dos so-
los ocasionada pelo elevado índice 
de evaporação. Com a remoção da 
vegetação, o problema é intensifi-
cado, além de tornar os solos mais 
expostos e, por isso, altamente pro-
pensos a erosões e outros problemas 
ambientais, como a salinização.

Em resposta a essa problemáti-
ca, o Ministério do Meio Ambiente 
elaborou um planejamento para com-
bater o desmatamento local por meio 
da criação do PPCaatinga (Plano de 
Ação para a Prevenção e Controle do 
Desmatamento na Caatinga). O obje-
tivo é a criação de um planejamento 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

974

que vise reduzir a degradação cres-
cente da vegetação e que leve em 
consideração as particularidades fi-
togeográficas da Caatinga. Além dis-
so, estão sendo elaboradas iniciativas 
para reflorestamento, recuperação 
dos solos e das bacias hidrográficas 
da região, principalmente o semiári-
do do chamado “polígono das secas”.

De toda forma, é preciso também 
que o governo nas esferas munic-
ipais, estaduais e federal opte por 
ações de planejamento que visam 
diversificar as fontes de energia lo-
cais, sendo essa uma região com el-
evado potencial para a produção de 
energia solar e eólica, e também pri-
orizar a sustentabilidade da região. 
Falar em desenvolvimento suste-
ntável é falar em manter o cresci-
mento econômico sem diminuir a di-
sponibilidade de recursos naturais e 
as áreas de preservação disponíveis.

  

CERRADO

Um dos mais ricos e importantes 
domínios naturais do Brasil é o Cer-
rado, localizado em boa parte da 
região Centro-Oeste e também em 
partes das regiões Norte, Nordeste e 
Sudeste do país. Embora o seu ambi-
ente apresenta importantes funções 
ambientais para espécies animais, 
vegetais e, também para nascentes 
e leitos de rios, o seu processo de 
devastação acentuou-se ao longo 
das últimas décadas e boa parte de 
sua formação original foi destruída.

O processo de desmatamento 
do Cerrado consolidou-se ao longo 
da segunda metade do século XX, 
graças aos avanços da agropecuária 
para o interior do país nesse período. 
Dados revelam que menos de 48% 
da vegetação original encontra-se 
total ou parcialmente conservada, 
e para piorar, o desmatamento vem 
aumentando nos últimos anos, sendo 
maior até mesmo que o da Amazônia.

As principais causas da devastação 
do Cerrado são o avanço das queima-
das e a retirada de suas matas para a 
utilização do solo na agropecuária. A 
área de sua ocupação original config-
ura-se, hoje, como o principal local 
fornecedor de grãos do Brasil, com 
destaque para a soja, que é voltada, 
principalmente, para o mercado ex-
terno. Tal processo ocorreu graças 
aos avanços dos sistemas de cultivo, 
que permitiram a instalação de la-
vouras em locais antes considerados 
pouco propícios, pois os solos do 
Cerrado são muito ácidos e apenas 
a aplicação da calagem (correção do 
pH do solo através da adição de cal-
cário) pode corrigir essa dificuldade.

Outro motivo foi o desinteresse 
do poder público em preservar esse 
domínio natural, visto os poucos es-
forços de sua conservação ao longo 
do século XX e a não inclusão do 
Cerrado nas áreas de preservação 
natural na Constituição promulgada 
em 1989. Além disso, apenas 3% da 
área do Cerrado é formada por res-
ervas e unidades de conservação, o 
que é considerado um índice muito 
baixo. Vale lembrar ainda que mes-
mo essas áreas de proteção ambi-
ental sofrem pressão de fazendeiros 
e grileiros para a sua ocupação.
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Apenas nos últimos anos é que 
medidas públicas de preservação 
do Cerrado foram adotadas, fazen-
do com que, a partir de 2006, o seu 
processo de destruição começasse 
a diminuir, embora ainda seja el-
evado. Dados da Organização de 
Conservação Internacional esti-
ma que, caso o processo de devas-
tação do Cerrado continue, suas 
reservas durarão somente até 2030.

As principais consequências do 
desmatamento do bioma Cerrado 
envolvem a extinção de algumas 
espécies animais e vegetais, com a 
perda da biodiversidade, além do im-
pacto gerado sobre o leito de muitos 
rios importantes para o país, a ex-
emplo do São Francisco, que passará 
a contar com cada vez menos na-
scentes. Outro efeito é a degradação 
de outros domínios naturais que de-
pendem direta e indiretamente do 
bioma Cerrado, o que inclui, principal-
mente, o Pantanal Mato-Grossense.

Atualmente, o Cerrado é consid-
erado um hotspot, termo que se 
refere ao conjunto de áreas do pla-
neta com alta biodiversidade e que 
se encontram ameaçadas, carecen-
do de maiores atenções a fim de 
manter a sua preservação. No Bra-
sil, existe apenas mais um hotspot 
além do Cerrado, que é a Mata At-
lântica. Espera-se que, em um fu-
turo próximo, a devastação desse 
importante domínio natural seja to-
talmente interrompida e ao menos 
algumas partes de sua vegetação 
sejam reflorestadas e recuperadas.

Agricultura em larga escala e sem 
controle, ameaça o cerrado brasile-
iro. Foto: Ellen Mason. 12/05/2015.

MATA  ATLÂNTICA

A Mata Atlântica é uma das flor-
estas mais ricas em diversidade de 
espécies e uma das mais ameaçadas 
do planeta. O bioma abrange área de 
cerca de 15% do total do território 
brasileiro, que inclui 17 Estados (Ala-
goas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, 
Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambu-
co, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande 
do Norte, Rio Grande do Sul, Santa 
Catarina, São Paulo e Sergipe), dos 
quais 14 são costeiros. Hoje, restam 
apenas 12,4% da floresta que ex-
istia originalmente e, desses re-
manescentes, 80% estão em áreas 
privadas.

Ela é a casa da maioria dos brasile-
iros, abriga cerca de 72% da popu-
lação, sete das nove maiores bacias hi-
drográficas do país e três dos maiores 
centros urbanos do continente sul 
americano. Essa floresta possibilita 
atividades essenciais para a nossa 
economia, tais como, agricultura, pes-
ca, geração de energia, turismo e lazer.

O desmatamento da Mata Atlân-
tica entre 2016 e 2017 teve queda 
de 56,8% em relação ao período an-
terior (2015-2016). No último ano, 
foram destruídos 12.562 hectares 
(ha), ou 125 Km², nos 17 estados do 
bioma. Entre 2015 e 2016, o des-
matamento foi de 29.075 ha. Este 
é o menor valor total de desmata-
mento da série histórica do moni-
toramento, realizado pela Fundação 
SOS Mata Atlântica e o Instituto Na-
cional de Pesquisas Espaciais (INPE).
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Marcia Hirota, coordenadora do At-
las e diretora-executiva da SOS Mata 
Atlântica, destaca que, apesar de o 
desmatamento continuar, há moti-
vo para comemoração. “Em um mo-
mento político e eleitoral importante 
para o País, a Mata Atlântica dá o seu 
recado: é possível reduzir o desmata-
mento. Com o compromisso e o diálo-
go entre toda a sociedade, incluindo 
proprietários de terras, governos e 
empresas, podemos alcançar o des-
matamento ilegal zero, vislumbra ela.

Sete estados beiram o desmata-
mento zero, com desflorestamento 
em torno de 100 hectares (1 Km²). O 
Ceará e Espírito Santo, com 5 hectares 
(ha), são os estados com o menor to-
tal de desmatamento no período. São 
Paulo (90 ha) e Espírito Santo ganha-
ram destaque pela maior redução do 
desmatamento em relação ao perío-
do anterior. Foram 87% e 99% de 
queda, respectivamente. Os demais 
estados no nível do desmatamento 
zero foram: Mato Grosso do Sul (116 
ha), Paraíba (63 ha), Rio de Janeiro (49 
ha) e Rio Grande do Norte (23 ha).

Neste levantamento, 59% dos 17 
estados da Mata Atlântica tiveram 
queda do desflorestamento, inclu-
indo os quatro que mais desmatam. 
A Bahia, primeiro estado do ranking 
de desmatamento, suprimiu 4.050 
hectares, mas teve queda de 67%; 
Minas Gerais (3.128 ha), reduziu 
58%; o Paraná (1.643 ha), é o ter-
ceiro, e reduziu 52% e Piauí (1.478 
ha), o quarto, que reduziu 53%.

A crise econômica é um fator 
que pode ter contribuído para a 
queda, ao afetar os investimen-
tos dos setores produtivos e re-
duzir seu poder econômico, mas 
seria necessário novos estu-
dos para comprovar essa relação.

 

PAMPA

O Pampa está restrito ao estado 
do Rio Grande do Sul, onde ocu-
pa uma área de 176.496 km² (IBGE, 
2004). Isto corresponde a 63% do 
território estadual e a 2,07% do ter-
ritório brasileiro. As paisagens natu-
rais do Pampa são variadas, de ser-
ras a planícies, de morros rupestres 
a coxilhas. O bioma exibe um imenso 
patrimônio cultural associado à bio-
diversidade. As paisagens naturais 
do Pampa se caracterizam pelo pre-
domínio dos campos nativos, mas há 
também a presença de matas ciliares, 
matas de encosta, matas de pau-fer-
ro, formações arbustivas, butiazais, 
banhados e afloramentos rochosos.

A estrutura da vegetação dos cam-
pos, se comparada à das florestas é 
mais simples e menos exuberante, 
mas não menos relevante do pon-
to de vista da biodiversidade e dos 
serviços ambientais. Ao contrário, os 
campos têm uma importante con-
tribuição no sequestro de carbono 
e no controle da erosão, além de 
serem fonte de variabilidade genéti-
ca para diversas espécies que estão 
na base de nossa cadeia alimentar.

Por ser um conjunto de ecossiste-
mas, o Pampa apresenta flora e fau-
na próprias e grande biodiversidade, 
ainda não completamente descri-
ta pela ciência. Trata-se de um pat-
rimônio natural, genético e cultur-
al de importância nacional e global.

Desde a colonização, a pecuária ex-
tensiva sobre os campos nativos tem 
sido a principal atividade econômica 
da região. A progressiva introdução 
e expansão das monoculturas e das 
pastagens com espécies exóticas 
têm levado a uma rápida degradação 
e descaracterização das paisagens 
naturais do Pampa. Estimativas re-
tratam que em 2008 restavam ape-
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nas 36,03% da vegetação nativa do 
bioma Pampa (CSR/IBAMA, 2010).

Em relação às áreas naturais pro-
tegidas no Brasil, o Pampa é o bio-
ma que tem menor representa-
tividade no Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC), 
representando apenas 0,4% da 
área total brasileira protegida por 
unidades de proteção ambiental.

A criação de unidades de conser-
vação, a recuperação de áreas de-
gradadas e a criação de mosaicos e 
corredores ecológicos foram iden-
tificadas como as ações prioritárias 
para a conservação, juntamente com 
a fiscalização e educação ambiental.

O fomento às atividades econômi-
cas de uso sustentável é outro ele-
mento essencial para assegurar a con-
servação do Pampa. A diversificação 
da produção rural, a valorização da 
pecuária com manejo do campo na-
tivo, juntamente com o planejamen-
to regional, o zoneamento ecológi-
co-econômico e o respeito aos 
limites ecossistêmicos são o camin-
ho para assegurar a conservação da 
biodiversidade e o desenvolvimen-
to econômico e social do bioma.

A prática da pecuária coloca em risco 
o bioma Pampa no Sul do Brasil. Foto: 
Rodrigo Alves Vieira. 11/09/2018

PANTANAL

O Complexo do Pantanal, ou sim-
plesmente Pantanal, é um bioma 
constituído principalmente por uma 
savana estépica, alagada em sua 
maior parte, com 250 mil quilômet-
ros quadrados de extensão, altitude 
média de 100 metros. Está situado no 
sul de Mato Grosso e no noroeste de 
Mato Grosso do Sul, ambos estados 
do Brasil, além de também englobar 
o norte do Paraguai e leste da Bolívia.

O Pantanal, terra do belíssimo 
Tuiuiú e de outras 4,7 mil espécies 
conhecidas de animais e plantas, já 
perdeu 18% de sua área para o des-
matamento, causado principalmente, 
pela criação extensiva de gado. Os 
dados são da ONG WWF-Brasil, 
que alerta para o sério risco da ex-
tinção de várias espécies, com danos 
imensuráveis para biodiversidade, 
além da disponibilidade de água 
para a própria população humana.

Embora seja o menor dos biomas 
brasileiros, o Pantanal fornece cer-
ca de R$ 560 bilhões ao ano em 
serviços ambientais para todo o pla-
neta, em forma de água, solos pro-
dutivos, ar de qualidade, diversi-
dade de peixes e regulação do clima.

Segundo Júlio César Sampaio, 
coordenador do Programa Cerra-
do Pantanal da WWF-Brasil, “esse 
valor econômico do Pantanal não 
é considerado nas análises de vi-
abilidade de grandes projetos de 
infraestrutura como, por exemp-
lo, hidrovias e Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCHs) que podem 
causar impactos ainda não com-
preendidos a todo o ecossistema”.

O professor José Sabino, da Univer-
sidade Anhanguera de Mato Grosso 
do Sul (Uniderp), alerta sobre o risco 
da implantação das Pequenas Cen-
trais Hidrelétricas (PCHs) no Pantanal. 
Na Bacia do Alto Paraguai há plane-
jamento de se construir em torno de 
115 PCHs. Isoladamente elas causam 
pouco impacto, mas em conjunto 
podem criar um impacto sem prece-
dentes à hidrodinâmica do pulso de 
inundação do Pantanal, vital para os 
ciclos naturais da planície pantaneira.

Pequenas Centrais Hidrelétri-
cas (PCHs) no pantanal. Foto: Iz-
abela Sanchez. 24/06/2018.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil possui a segunda maior cobertura vegetal do mundo, ex-
ercendo, portanto, influências a nível global. Um exemplo clássi-
co da importância da vegetação que cobre o país é o clima, que sof-
re interferência direta das florestas, principalmente, a amazônica, que 
determina o regime de chuvas de grande parte da América do Sul.

A degradação dos biomas brasileiros se intensificou com o desmat-
amento provocado pela chegada dos portugueses em 1500, que fa-
ziam da madeira fonte de renda. Atualmente, a madeira ainda é extraí-
da de forma ilegal em algumas regiões, mas o ambiente natural tem 
perdido espaço considerável para atividades como agropecuária, con-
strução de estradas e usinas hidrelétricas, mineração e urbanização.

Os efeitos provocados pela diminuição dos ambientes naturais são catastrófi-
cos, considerando que somos dependentes dos recursos oferecidos pelos mes-
mos. Dentre os graves problemas, podemos citar, a perda da biodiversidade local, 
o empobrecimento dos solos, as erosões, a desertificação e as queimadas, que 
poluem o ar e emitem gás carbônico contribuindo para o aquecimento global.

O país ainda possui uma porcentagem razoável do seu território coberto 
por vegetação, porém é necessário que a sociedade ao todo se conscientize 
da importância de preservar o que sobrou, para garantir recursos para a 
população atual e as novas gerações. Para isso é necessário um engajamen-
to dos eleitores nas suas escolhas, elegendo representantes que coloquem 
em prática políticas ambientais que fortaleçam a preservação da natureza.

A construção de corredores ecológicos (plantio de uma faixa de veg-
etação) é uma alternativa para ligar regiões preservadas e assim, man-
ter a circulação da variabilidade genética das espécies. O refloresta-
mento de matas ciliares (vegetação localizada às margens de rios, 
córregos e nascentes) é muito importante para a manutenção das es-
pécies na região e ainda impede o assoreamento dos leitos de água.

Atualmente, existem vastas áreas disponíveis para a agropecuária, 
porém mal utilizadas, com o tempo, se tornaram degradadas. A recuper-
ação dos solos degradados vai proporcionar uma maior produção sem que 
haja a necessidade da devastação de outras áreas naturais. Alguns países 
já boicotam a compra de produtos oriundos de áreas de desmatamen-
to, exercendo pressão para a prática de uma agropecuária sustentável.

A criação de novas áreas de proteção ambiental torna essas regiões 
menos vulneráveis, visto que passam a ser monitoradas, dificultando a 
ação de grileiros, por exemplo. O turismo ecológico pode ser uma forma de 
manejo sustentável dessas áreas e ainda um importante gerador de lucros.

Práticas que alterem significativamente o ambiental natural, como miner-
ação e construção de usinas e estradas, devem passar por estudos criteriosos, 
a fim de avaliar os impactos que poderão ser causados naquela região, para 
que fatores como o clima e a diversidade biológica tenha o mínimo possível 
de interferência, mantendo as características originais do meio ambiente.

Por fim, o Brasil é um país de dimensões continentais, com exten-
sas áreas de grande potencial energético eólico e solar, que coloca-
do em prática, traria grandes benefícios ao meio ambiente, pois algu-
mas regiões ainda utilizam a madeira como fonte de energia, evitando 
assim, o desmatamento, a poluição do ar e a construção de novas usi-
nas hidrelétricas, que alteram consideravelmente o ecossistema.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA NA FORMAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Com o advento da pós-modernidade surgiram muitas inquietações a respeito 
da qualidade da formação infantil e nessas perspectivas se colocam a leitura como eixo, 
reconhecendo que nesta fase a criança se encontra em contato direto com a linguagem 
ampliando seus conhecimentos sobre o meio social. O objeto do estudo é analisar a atual 
construção do conhecimento da criança e a influência da leitura nesse processo. A metodo-
logia do estudo orientou-se pela pesquisa bibliográfica e exploratória que tem como foco os 
pressupostos teóricos e postulados de autores indispensáveis à compreensão do objeto e a 
construção teórica do estudo.

Palavras-chave: Leitura; Formação Infantil; Autonomia.
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INTRODUÇÃO 

A noção de leitura na escola parte de um campo mais amplo como formadora 
da autonomia, mas independente do contexto escolar, a leitura representa uma 
forma de conhecimento que amplia as experiências pessoais, o que acaba por 
permitir ao leitor valorizar e compreender cada passo melhor do aprendizado 
das coisas aprendidas e cada experiência obtida. Aumentar a noção de leitura 
implica modificações na cultura e na visão de mundo em geral. Portanto, a im-
portância de se envolver tanto o tema da leitura como à da cultura para longe dos 
limites que as instituições atribuíram ao desenvolvimento infantil é primordial 
no processo de reconhecimento da importância da leitura na formação infantil.

O objetivo do estudo é analisar a atual construção do conhecimento da criança 
e a influência da leitura nesse processo, reconhecendo que a educação tem como 
meta auxiliar a criança a ser um sujeito autônomo, feliz e capaz de se posicionar 
diante do mundo e está sob a dependência da leitura. A escolha do tema desper-
tou interesse para o desenvolvimento de uma pesquisa, a qual trouxe inovações 
acerca dos caminhos que a leitura tem sido conduzida no ambiente escolar.

Desta forma, justifica-se a realização da escolha do tema tendo-se como 
reconhecimento que as crianças adoram histórias lidas em voz alta, as histórias 
representam um mundo novo, uma forma lúdica e simbólica de adentrar em 
um universo de fadas, princesas, castelos, rainhas, animais e todo o contexto 
de que as histórias infantis traduzem uma forma de despertar a estética pela 
leitura, seja nas imagens coloridas que os livros de história apresentam ou nas 
leituras realizadas pelos pais. Esse universo se torna muito significativo para a 
criança.A metodologia do estudo orientou-se pela pesquisa bibliográfica e ex-
ploratória que tem como foco os pressupostos teóricos e postulados de au-
tores indispensáveis à compreensão do objeto e a construção teórica do estudo.

A contribuição do estudo é trazer uma reflexão sobre a leitura trazendo essa 
dinâmica de descobertas que a leitura proporciona ao inserir o indivíduo no 
mundo da leitura, geralmente a leitura oral entra no universo infantil no perío-
do de alfabetização, pois nesta fase a leitura representa para a criança o des-
cortinamento do mundo, muitas vezes essa dinâmica é inserida no seio familiar.

No ambiente escolar a leitura é uma forma de conhecer o meio em que vive 
através dos primeiros contatos com a leitura em nível de socialização com outras 
crianças. Embora não seja ela ainda a protagonista da leitura, mas ao vivenciar o 
texto escrito não conta apenas o conhecimento da língua, mas também um sistema 
de relações interpessoais que se inserem no mundo da criança, atentando para a 
dimensão que a leitura projetou na educação pós-moderna na formação infantil.
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A ABORDAGEM PEDAGÓGICA DA 
LEITURA NA FORMAÇÃO INFANTIL

A abordagem pedagógica da leitura 
tem uma orientação aplicada ao con-
teúdo cultural como incremento da 
produção do conhecimento, a partir de 
leituras agradáveis e informativas que 
cultivam a memória histórica e povo-
am a memória coletiva das crianças.

A vivência da leitura no Ambiente Es-
colar se dá com o livro didático, o Livro 
Infantil tem o objetivo no Ambiente Es-
colar de cultivar na criança um novo mun-
do que venha de encontro com as suas 
necessidades de aventura e curiosidade. 

De acordo com Rego (1988, p. 71):

Um grande medo que a escola deixe 
de perceber a importância dos saberes 
infantis e participe efetivamente do en-
curtamento da infância, num processo 
de desconstrução da identidade infan-
til, e é neste caleidoscópio de práticas e 
teorias que a importância da Educação 
Infantil se faz presente, o verdadeiro 
desafio da Educação Infantil é perce-
ber que seu objetivo não é de trans-
mitir conhecimento, ou de construir 
aprendizagens sem significados, mas 
de enriquecer os saberes das crianças, 
tirando proveito do grande repertório 
linguístico, comportamental e viven-
cial que esses pequenos levam consi-
go para a escola. (REGO, 1988, p. 71).

A prática da leitura na Escola está 
integrada ao processo ensino/apren-
dizagem e não tem ultrapassado a ar-
tificialidade instituída na sala de aula, 
uma vez que serve como ponte para 
possibilitar o domínio efetivo da lín-
gua padrão em suas modalidades 
oral e escrita. Sendo assim, podem-
os Rego (1988) destaca que é a par-
tir do texto que o aluno pode se tor-
nar capaz de atribuir-lhe significações 
aos símbolos dando-lhes significado. 

Por que a maioria dos alunos detesta 
ler? A motivação para a leitura, está no 
aprender a ler na sala de aula, apenas 
leram automaticamente o livro impos-
to pelo professor, e não os assuntos 
que gostam de ler. Não foram ensina-
dos a se transportarem para o mundo 
fantástico da imaginação, da perfor-
mance da leitura de histórias e não ti-
veram a oportunidade de criar seus 
próprios textos, portanto, não há insti-
gação do subjetivismo no educando.

Silva (1999) revela que os méto-
dos usados para ensinar uma criança 
os padrões da gramática são sempre 
cansativos e fragmentados em fras-
es sem contextualização que pecam 
pela falta de sentido, e consequen-
temente não são estimulantes aos 
componentes mentais da criança.

Kato (1995) avalia que o Ensino Fun-
damental é a fase em que o universo 
infantil está muito relacionado ao imag-
inário que a leitura pode oferecer e uma 
maior experiência criativa com a pesqui-
sa, a narrativa, a apreensão do significa-
do e a compreensão da leitura a nível 
mental, a velocidade da leitura, a habili-
dade para reproduzir, criar, e interpretar 
textos, a riqueza vocabular e seu signifi-
cado e a expressividade dos saberes.

Nesta fase em que a leitura deverá 
ser prazerosa, a criança tem a leitura na 
escola expressa uma superficialidade na 
medida e que se processa um mecanis-
mo que desgasta o interesse pela leitura. 

Embora a criança não seja a protag-
onista da leitura, mas ao vivenciar o 
texto escrito não conta apenas o con-
hecimento da língua, mas também 
um sistema de relações interpessoais 
que se inserem no mundo da criança.

A leitura na escola não está conse-
guindo propiciar um aprendizado tão 
vivo e duradouro como o contexto geral 
em que os leitores se inserem. A consti-
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tuição da prática da leitura seria a ponte 
para o processo educacional eficiente, 
proporcionando a formação integral do 
indivíduo. Todavia, os educadores con-
statam sua impotência diante do que 
denominam a ‘crise da leitura’, que sig-
nifica a ausência de leitura num senti-
do mais abrangente, mas não se trata 
de uma conjuntura própria criada pelo 
sistema educativo (SILVA, 1999, p. 20).

A qualidade do processo educativo 
está vinculada a uma formação cultur-
al por parte do professor e da institu-
ição de ensino em inserir a leitura em 
um universo de elementos constituti-
vos do imaginário cultural, a partir da 
exploração da leitura interpretativa, 
da oralidade, do incentivo à argumen-
tação, contextualização e produção 
de textos. Esses requisitos que devem 
ser incorporados ao ensino básico pas-
sam despercebidos em meio a uma 
avalanche de conteúdos desnecessári-
os. Silva (1999, p 21) revela que a in-
stituição educativa tem autonomia 
para modificar essa conjuntura, sua 
efetivação dependerá exclusivamente 
da criação de uma “cultura voltada 
para a criação do educando leitor”.

Nas séries terminais do ensino bási-
co, o alunado necessita de preparação 
adequada para adaptar-se à leitura e 
à escrita com autonomia e flexibili-
dade. Pesquisas realizadas com estu-
dantes demonstram que o uso da lei-
tura é uma raridade, não se trata de um 
comportamento cultural que o profes-
sor tende a preservar como base de 
sustentação da formação educativa. 

Oliveira (1994) destaca que ao ed-
ucador é fundamental conhecer os 
limites de sua ação, e repensar sua 
prática profissional, a fim de pas-
sar a agir de forma objetiva e coer-
ente em face aos desequilíbrios e 
desafios que a realidade apresenta.

De acordo com Leite (1996, p. 77):
A qualidade do processo educativo 

nessa fase tendeu a diminuir quando 
estatisticamente se comprovou as di-
ficuldades advindas da falta de cos-
tume da leitura e o desestímulo para 
ampliar o universo vocabular. A leitura 
reduz as incidências de erros ortográf-
icos, a pobreza vocabular, dá maior 
confiança e estímulo às experiên-
cias do dia a dia. (LEITE, 1996, p. 77).

Algumas crianças e jovens não gos-
tam de ler, acabam considerando a 
atividade cansativa, principalmente, 
entre grupos de alunos com dificul-
dade de reter atenção. A leitura muitas 
vezes torna-se cansativa por falta de 
vocabulário mais amplo para a com-
preensão e assimilação da mensagem.

Então, parte do incentivo na esco-
la e na vida cotidiana da criança com 
a leitura. É lendo que se torna leitor e 
se adquire o gosto pela leitura. Neste 
sentido cabe à escola viabilizar o aces-
so do aluno ao universo dos textos 
que circulam socialmente, ensiná-lo a 
produzir e a interpretar. Isso inclui tex-
tos de diferentes disciplinas, com os 
quais o aluno se defronta sistemati-
camente no cotidiano escolar e não 
consegue manejar, pois não há um tra-
balho planejado com essa finalidade.

Segundo Mendes (2010, p. 01):
A leitura sempre esteve no centro de 

interesse dos educadores, que a defen-
dem como instrumento que desenvolve 
habilidades cognitivas e auxiliam na 
construção da autonomia e da cidada-
nia, levando o indivíduo a compreender, 
participar e se posicionar diante das 
questões do cotidiano e da realidade 
que o cerca. (MENDES, 2010, p. 01).

E por isso, por meio das estórias o 
narrador pode também inserir no final 
da história uma análise de um tema, 
por exemplo, perturbador, que abrange 
o contexto da estória imaginária, e que 
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de certa forma conduz para uma análise 
da realidade vivida e sentida pela cri-
ança no ambiente em que está inserida.

A narrativa de histórias é interes-
sante também para as crianças que 
sabem ler, pois soam bem aos ouvi-
dos e a emoção do narrador e a forma 
de leitura pode despertá-la na dicção 
e na correção dos erros de leitura.

Na concepção de Silva (1991, p. 45):
A leitura sensorial (perceptiva) vai, 

portanto, dando a conhecer ao leitor o 
que ele gosta ou não, mesmo inconsci-
entemente, sem a necessidade de ra-
cionalizações e justificativas. Na criança 
essa leitura através dos sentidos revela 
um prazer singular, relacionado com a 
sua disponibilidade (maior ou menor do 
adulto) e curiosidade (mas espontanea-
mente expressa). (SILVA, 1991, p. 45).

A experiência de formação de cír-
culos de leitura com crianças do En-
sino Fundamental, Kato (1995, p. 18), 

[...] identificou que a criança tende a 
ter maior disponibilidade que o adulto 
para entregar-se à leitura pelo simples 
fato de, em princípio, tudo lhe ser novo e 
desconhecido e ela precisar conhecer o 
mais possível a fim de aprender a conviv-
er com esse mundo. (KATO, 1995, p. 18).

Uma leitura mesmo superficial rev-
ela muitos quadros intimamente liga-
dos às fantasias, representações so-
ciais, visão de mundo e angústias de 
cada leitor, vindo também ao encon-
tro de suas fantasias mais comuns.

CAPÍTULO 2 – A FORMAÇÃO 
LEITORA SOB O PONTO DE VISTA 
CULTURAL NA INF NCIA

A literatura folclórica aplicada no 
ensino nessas séries, contribui para o 
educando entender à cultura local, val-
orizar as manifestações espontâneas 

da sociedade, conhecer a riqueza e a 
diversidade cultural dos estados bra-
sileiros. Além de uma forma lúdica de 
atrair o imaginário infantil, a literatura 
folclórica é uma leitura de cunho in-
formativo e agradável.  O universo da 
linguagem pode ser visualizado a par-
tir da comunicação social que carac-
terizam as manifestações culturais. 

Oliveira (1994) explica que a criança 
se constitui como elemento de uma 
cultura, o processo educativo é rele-
vante no um enriquecimento em seu 
desenvolvimento, cumprindo o pa-
pel de socializador, proporcionando o 
desenvolvimento de sua identidade por 
meio de uma aprendizagem diversifi-
cada e significativa. O currículo tradi-
cional na escola não oferece condições 
de fundamentar a aprendizagem da 
criança e contribui para uma formação 
“deformada” de educandos com difi-
culdade de compreender o que lê, de 
opinar, argumentar, criar e produzir. O 
ensino é conduzido sem objetivos ex-
plícitos, sem metas para cada etapa ed-
ucativa. Segundo Weisz (1999, p. 34):

A etapa terminal do ensino bási-
co com ênfase à qualidade, deve con-
duzir a criança nesta fase, a ser capaz 
de ler fluentemente, interpretar o que 
lê, argumentar com um interlocutor 
e ser eficiente na aquisição da escrita 
e da oralidade. (WEISZ, 1999, p. 34).

O ambiente familiar consiste no pri-
meiro espaço de formação para a per-
sonalidade do indivíduo. É por meio 
deste espaço que se inicia os pri-
meiros processos de aprendizagem, 
seja esta voltada ao conhecimento in-
telectual ou mesmo emocional. Con-
forme Dessen & Polonia (2007, p. 
02) ano que concerne à relação en-
tre o processo de aprendizagem e o 
ambiente familiar, percebe-se que:

No ambiente familiar, a criança apren-
de a administrar e resolver os conflitos, 
a controlar as emoções, a expressar os 
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diferentes sentimentos que constituem 
as relações interpessoais, a lidar com 
as diversidades e adversidades da vida. 
Essas habilidades sociais e sua forma de 
expressão, inicialmente desenvolvidas 
no âmbito familiar, têm repercussões 
em outros ambientes com os quais a cri-
ança, o adolescente ou mesmo o adulto 
interage, acionando aspectos salutares 
ou provocando problemas e alterando 
a saúde mental e física dos indivíduos. 
(DESSEN & POLONIA, 2007, p. 02).

Portanto, o ambiente familiar é o pri-
meiro espaço de convivência conheci-
do pelo indivíduo e consequentemente 
suas ações ou seu desenvolvimento 
refletiram este conhecimento inicial, 
o qual é influenciado por fatores cul-
turais e sociais enraizados no contex-
to familiar. Para Vieira (2009, p. 02) é 
inegável a relação entre família e início 
do processo de aprendizagem. Assim, 
no que se refere ao relacionamento 
desta interação e a formação da lei-
tura dos alunos o autor aponta que:

A aprendizagem da leitura está inti-
mamente relacionada ao processo de 
formação geral de um indivíduo e à sua 
capacitação para as práticas sociais, 
tais como: a atuação política, econômi-
ca e cultural, além do convívio em so-
ciedade, seja na família, nas relações de 
trabalho dentre outros espaços ligados 
à vida do cidadão. (VIEIRA, 2009, p. 02).

Deste modo, a formação da leitura 
do aluno é influenciada por vários as-
pectos e não somente por aqueles rel-
acionados ao ambiente escolar. Pelo 
contrário, a elaboração dos conceitos 
de leitura se iniciam ainda no ínterim fa-
miliar, levando assim aspectos culturais 
e sociais, e se desenvolvendo com mais 
intensidade no ambiente escolar. Pavi-
ane (2009) descreve que as condições 
sócio-antropológicas influenciam de 
maneira determinante na leitura do 
aluno, o que leva a crer que pais com 
maior hábito de leitura acabam influen-

ciando os filhos com maior potenciali-
dade. O autor acrescenta ainda que:

Quando em uma região o hábito de 
leitura constitui-se num comportamen-
to comum da sua população, e porque 
historicamente houve condições a que, 
individual e coletivamente, a sua grande 
maioria o fosse construindo. Certa-
mente, através da educação informal e 
formal, a família, a escola e a sociedade, 
ao instituírem um caráter valorativo a 
leitura, formam leitores. O oposto tam-
bém vale, quando a leitura não se con-
stitui um valor social ou não faz parte 
dos valores vividos por uma sociedade 
como um todo, à prática da leitura, o 
hábito de ler não acontecem, sendo, 
portanto, o não ler uma de suas práti-
cas culturais (PAVIANE, 2009, p. 01).

Percebe-se, neste contexto, que a 
formação familiar e cultural é relevante 
no processo de aprendizagem da lei-
tura do aluno, ao ponto que ao estim-
ular os filhos desde pequenos ao pro-
cesso de leitura, seja mostrando livros 
ilustrados, revistas em quadrinhos ou 
mesmo contando histórias infantis, 
os pais estarão incentivando o hábi-
to da leitura, a qual no âmbito esco-
lar apenas será melhor desenvolvida.

Segundo Vieira (2009) a influência ini-
cial dos pais para o processo de leitura é 
relevante, tendo em vista que a criança 
quando recebe um livro busca por meio 
das funções sensoriais, sonoras e vi-
suais, ou seja, apalpando e reconhecen-
do sons ou mesmo imagens e ilustrações 
se aproximar daquele elemento inusit-
ado e desconhecido, tomando assim 
sensações agradáveis, as quais neces-
sitam serem repetidas rotineiramente.

Levando em consideração o uso 
destes recursos, os quais podem ser, 
sons, imagens ou textura, tem-se que 
os mesmos propiciam uma maior reali-
dade ao mundo abstrato da leitura, tra-
zendo assim a criança a um mundo mais 
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concreto, influenciando os primeiros 
atos investigativos e consequente-
mente enraizando o hábito da leitura. 

Conforme Terzi (2009, p. 03) le-
vando em consideração alguns es-
tudos que buscam explicar a relação 
entre o contexto familiar, sua cultu-
ra e as primeiras aproximações do 
hábito da leitura, observa-se que:

A análise que esses estudos fazem da 
história de leitura das crianças é quase 
que puramente quantitativa. Em sua 
maior parte, ela é constituída de dados 
sobre o número de exposições da cri-
ança à leitura de estórias, a quantidade 
de material a ela disponível, frequência 
de participação em eventos de letra-
mento, escolaridade, profissão e hábitos 
de leitura dos pais. (TERZI, 2009, p. 03).

 Desta forma, o processo de apren-
dizagem da leitura remete também à 
quantidade de vezes que a mesma é 
apresentada a criança, o que leva a crer 
que ambientes onde a família possui 
aspectos culturais voltados ao hábito 
da leitura, provavelmente a criança terá 
mais facilidade em desenvolver este pro-
cesso de aprendizagem, do que se levar 
em consideração a situação contrária.

Para Vieira (2009, p. 04) as ações 
familiares são essenciais para in-
fluenciar o hábito da leitura, assim:

A família se fortalece e como espaço 
privado de vivência, e é nesse interior do 
novo modelo familiar que o gosto pela 
leitura se intensifica. O gosto pela leitu-
ra se constitui em atividade adequada a 
esse contexto de privacidade domésti-
ca. A privacidade doméstica traz além 
do conforto, sentimento de proteção, 
ligação afetiva e traços comuns além 
do parentesco sanguíneo. A leitura 
ganha status como ritual que reúne a 
família ao redor da mesa para leitura do 
texto religioso, nesse momento o gos-
to pela leitura começa a ser transmitido 
na esfera familiar. (VIEIRA, 2009, p. 04).

Portanto, a relação entre cultura fa-
miliar e a leitura do aluno é evidente, 
o que torna imprescindível a atuação 
dos pais ou responsáveis como pri-
meiros ele os de integração entre o 
conhecimento e a leitura, a qual será 
desenvolvida com maior potenciali-
dade no ambiente escolar. De acordo 
com Terzi (2009, p. 04) estudos reve-
lam que os benefícios alcançados por 
meio do incentivo inicial da leitura no 
ambiente familiar são inquestionáveis. 

Assim, ambientes em que o letramen-
to é comum, seja pelo incentivo aos con-
tos de fadas, histórias em quadrinhos, 
entre outros elementos, o sucesso no 
desenvolvimento da leitura dos alunos 
é mais rápido do que naqueles ambien-
tes onde os pais não possuem qualquer 
cultura associada ao hábito da leitura. 
Terzi (2009, p. 05) descreve ainda que:

O desenvolvimento da língua oral e 
o desenvolvimento da escrita se su-
portam e se influenciam mutuamente. 
Nos meios letrados, onde a escrita faz 
parte da vida cotidiana da família, a 
construção das duas modalidades se 
dá simultaneamente: ao mesmo tem-
po em que a criança aprende a falar 
ela começa a aprender as funções e os 
usos da escrita, podendo se tornar uma 
leitora e produtora de textos não-al-
fabetizada, já com concepções sobre 
o letramento. (TERZI, 2009, p. 05).

Assim, ao promover o início do hábito 
da leitura, a família estará também influ-
enciando na maior facilidade da apren-
dizagem da escrita, tendo em vista que 
estes dois elementos se desenvolvem 
mutuamente, consequentemente 
quanto maior o desenvolvimento da 
leitura mais fácil será a aprendizagem 
da escrita, o que torna o ensino no am-
biente familiar ainda mais relevante. Na 
pesquisa A escola e o ensino da leitu-
ra realizada por Ferreira e Dias (2009), 
os autores detectaram pelo relato dos 
entrevistados que a história familiar é 
determinante para a aprendizagem e 
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desenvolvimento da leitura. Assim per-
ceberam que os alunos, cujos pais não 
tinham o hábito da leitura ou mesmo 
que eram analfabetos, apresentaram 
maiores dificuldades no âmbito escolar, 
o que demonstra a necessidade do es-
tímulo a leitura ainda no ínterim familiar.

Deste modo, Silva (1999) destaca 
que a escola ao receber um aluno cuja 
influência ao hábito da leitura precede 
aos primeiros anos de vida, ainda iner-
entes à cultura e formação dos pais, há 
maior facilidade no desenvolvimento 
intelectual. No que corresponde aos 
alunos cujo primeiro contato ao uni-
verso da leitura se dá no ambiente 
escolar, maiores são as dificuldades 
na aprendizagem e compreensão, el-
ementos que retardaram o processo 
de conhecimento do aluno. Conforme 
Vieira (2009, p. 05) neste tema é pre-
ciso que os pais compreendam que:

A promoção do ato de ler pode ser 
transmitida no âmbito do letramen-
to familiar, pois essa responsabilidade 
não pode ser delegada somente à es-
cola, deve ser uma parceria entre bib-
lioteca escolar/escola e família. O le-
tramento familiar pode ser entendido 
como o contato dos signos através 
dos pais, seja pela estória contada na 
hora de dormir ou canções ensina-
das às crianças, esses são modos de 
letramento que auxiliam no fomen-
to à leitura. (VIEIRA, 2009, p. 05).

Portanto, os pais devem ser consci-
entes que cabem a eles os primeiros 
ensaios de conhecimento da criança, 
consequentemente quanto maior o 
poder de influência aos processos de 
aprendizagem maior também será o 
sucesso dentro do ambiente escolar. 
Assim, atuar no processo de apren-
dizagem dos alunos deve ser percebido 
como um trabalho em conjunto, entre 
pais e escola, e não apenas um dever 
do ambiente escolar. Dessen & Polo-
nia (2007, p. 01) apontam em seus es-

tudos que a relação família, escola e 
aprendizagem devem considerar que:

A família e a escola emergem como 
duas instituições fundamentais para 
desencadear os processos evolutivos 
das pessoas, atuando como propulsoras 
ou inibidoras do seu crescimento físico, 
intelectual, emocional e social. Na esco-
la, os conteúdos curriculares asseguram 
a instrução e apreensão de conhecimen-
tos, havendo uma preocupação central 
com o processo ensino-aprendizagem. 
Já, na família, os objetivos, conteúdos 
e métodos se diferenciam, fomentando 
o processo de socialização, a proteção, 
as condições básicas de sobrevivência 
e o desenvolvimento de seus mem-
bros no plano social, cognitivo e afeti-
vo. (DESSEN & POLONIA, 2007, p. 01).

Assim, a escola configura-se como 
apenas um elemento a mais dentro do 
processo de aprendizagem e sendo as-
sim este elemento não é único nem o 
mais importante. Desta forma, o ambi-
ente familiar deve também apropriar-se 
das suas funções dentro do processo de 
educação e buscar todas as formas de 
incentivo ao conhecimento, o qual deve 
ser estimulado desde os primeiros mo-
mentos de desenvolvimento da criança.

Para Vieira (2009) a formação do alu-
no como um leitor depende de várias 
variáveis, porém é no ambiente famil-
iar que a criança se encontra em frente 
à primeira destas variáveis, a qual ref-
ere-se a cultura familiar, ou seja, o hábi-
to ou não da leitura familiar. É por meio 
deste primeiro elemento que o aluno 
se tornará um bom leitor ou não, assim 
quando incentivado desde o início de 
sua formação será mais fácil o exercício 
da leitura como um hábito normal, do 
contrário, a escola enfrenta grandes 
dificuldades para a transformação 
deste processo de aprendizagem.
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Terzi (2009, p. 05) em sua pesquisa a 
oralidade e a construção da leitura por 
crianças de meios iletrados, obteve a se-
guinte conclusão a qual demonstra que 
alunos cujos pais influenciaram a leitura 
desde pequenos acabaram apresentan-
do-se como bons leitores, já aqueles cu-
jos pais não desenvolveram o hábito da 
leitura no ínterim familiar apresentaram 
dificuldades relevantes no processo de 
leitura, as quais culminaram em difi-
culdades no aprendizado de inúmeras 
outras disciplinas e conhecimentos.

Portanto, a influência do hábito da 
leitura no ambiente familiar torna-se 
um fator fundamental para o desen-
volvimento do aluno. Assim, ao apre-
sentar as crianças à leitura, seja em 
forma de contos, imagens, ilustrações 
ou sons, os pais estão na realidade in-
fluenciando um elemento essencial 
para todo o processo de aprendiza-
gem e assim garantindo aos filhos um 
desenvolvimento mais fácil e agradável.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitas inquietações sobre a for-
ma como a criança está sendo forma-
da como leitora foram trazidas com 
a pós-modernidade, sendo possível 
reconhecer que existem diversas críti-
cas à escola em relação às formas de lei-
tura que são feitas no Ambiente Escolar. 
A Qualidade na Educação na Primeira 
Infância é de extrema importância e, se 
tratando da Qualidade da Formação In-
fantil, ela deve ser colocada em primeira 
instância, uma vez que nessa perspecti-
va a leitura é vista como um mecanismo 
de formação crítica, de expansão da lín-
gua falada e escrita e, sobretudo, da ca-
pacidade de compreensão do mundo. 

Ou seja, a leitura sob o Enfoque Ped-
agógico deve ser vista como um pro-
cesso de formação global da formação 
do sujeito como indivíduo e cidadão, 
uma vez que ela abrange a capacitação 
para o convívio e para as atuações so-
ciais, políticas, econômicas e culturais. 
É imprescindível pontuar que a leitura 
não é um aprendizado somente volta-
do ao Ambiente Escolar em uma for-
mação oficial, pois é necessário com-
preendermos que a criança começa a 
ter contato com a leitura em seu meio 
social em vários momentos da vida e, 
a partir da leitura oral realizada pelos 
adultos e a curiosidade de folhear os 
livros e ler por meio de imagens, a cri-
ança acaba por representar um interes-
se expressivo pelas figuras e imagens 
e nelas subjetivamente criam histórias.

É importante salientar que a con-
strução do conhecimento da criança 
tem grande influência da leitura, mas a 
Escola tem transformado a leitura em 
um processo sem prazer, ou seja, me-
canizado. Essa situação tem favorecido 
a desmotivação pela leitura, atrelando, 
por exemplo, a falta de liberdade para 
ler o que gosta um dos fatores que im-
pedem o interesse da criança pela leitura.

Desta forma, torna-se urgente que 
a escola desenvolva estratégias de 
leitura e um espaço lúdico agradável 
como às bibliotecas para que as cri-
anças se sintam atraídas pela leitura.
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A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA E DA DANÇA NO PROCESSO 
ENSINO APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar  o importante papel que a música e 
dança desenvolve na educação e como o canto em interação  com os movimentos pode 
contribuir com a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psi-
comotor e sócio afetivo da criança , os dados foram fundamentados em pesquisa bibliográ-
fica. De acordo com as necessidades impostas pela sociedade de hoje, percebemos que se 
torna cada vez mais necessária a ludicidade no ambiente educacional, com um aprendizado 
prazeroso e estimulante. Diante disso, podemos dizer que as crianças se tornarão cidadãos 
críticos e capazes de enfrentarem uma situação-problema e quanto mais cedo elas tiverem 
o contato com a música e outros recursos, mais cedo terão chances de aprender. A música 
não pode ser simplesmente um adorno, onde se animam festas, mas deve ter uma dimensão 
maior, onde se desenvolve a consciência crítica e se encontram meios de levar as crianças 
ao amadurecimento de suas potencialidades, e desenvolvimento como cidadão..

Palavras-chave: Música; Dança; Processo; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

Conforme apresentado no resu-
mo, este estudo tem como temáti-
ca a importância que a música e a 
dança desenvolvem na educação e 
como o canto em interação com os 
movimentos pode contribuir com a 
aprendizagem, favorecendo o desen-
volvimento cognitivo da criança.

Será mencionado o poder que a 
música atribuiu ao ser humano em vári-
os aspectos, apontando a importância 
do som, do silêncio, que fazem parte 
da música, o belo do contrastante dos 
sons está no silêncio, afinal de contas o 
silêncio existe assim como a dança, que 
não perde o seu vínculo e é expressa 
através dos gestos e movimentos, e é a 
arte mais antiga, pois todo ser humano a 
carrega dentro de si, desde o tempo das 
cavernas e desde sempre ela foi apre-
ciada em todas as suas formas. Na se-
quência é apresentado também história 
da dança e o ritmo, como um movi-
mento inovador na Educação Infantil.  

No entanto é na Junção Música e 
Dança que existe um rico instrumen-
to que pode fazer a diferença nas in-
stituições de ensino, pois ela des-
perta para um mundo prazeroso e 
satisfatório, quando inseridas no pro-
cesso educativo e cognitivo da cri-
ança facilitando a aprendizagem e 
também a socialização do mesmo.

Assim, quanto mais cedo as cri-
anças tiverem o contato com a músi-
ca, as historias e outros recursos, mais 
cedo serão as chances de elas apren-
derem. Primeiramente a criança ao 
ouvir, e ver, ela imita, e tenta com-
preender as imagens vistas. Em se-
guida percebe as coreografias e sabe 
que ali há algo que pode ser repetido.

Desse modo as crianças se esforçam 
para entender e compreender a lin-
guagem de seu mundo que se apre-
senta de formas variadas, por meio de 
sons, desenhos, gráficos, caracteres 
soltos ou aglomerados. Assim obser-
vam, vivem experiências, que buscam 
soluções e criam hipóteses tentan-
do relacionar-se com o seu meio.

O PODER DA MÚSICA

Neste capítulo, considera-se funda-
mental contextualizar historicamente 
o poder da música, focando mais espe-
cificamente sua contribuição no pro-
cesso educativo, buscando traçar um 
paralelo com a importância da dança 
no desenvolvimento da aprendizagem.

De acordo com as necessidades im-
postas pela sociedade nos dias atu-
ais, percebemos que é cada vez mais 
necessária a ludicidade no ambiente ed-
ucacional, pois ela é capaz de fazer do 
aprendizado prazeroso e estimulante.

Com isso, pode-se dizer que as cri-
anças estarão bem preparadas para 
tornarem-se cidadãos críticos e capaz-
es de resolverem situações-problemas. 
Quanto mais cedo elas tiverem contato 
com meios e recursos que contribuem 
para o seu desenvolvimento cognitivo, 
mais cedo haverá o amadurecimento de 
suas potencialidades. Nesse sentido, a 
música juntamente com a dança traz o 
objetivo de estimular a capacidade mo-
tora, sensorial, emocional e intelectual.

Por tudo que pode alcançar, a música 
é marcada de um poder que consegue 
beneficiar a todos, inclusive o educan-
do e não se pode ensinar uma pessoa a 
não ser entusiasta, mas ensiná-la a es-
colher o objeto do seu entusiasmo. Se-
gundo Maria Zei Biagioni (2002, p.11).
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O trabalho com a música (...) pos-
sibilita uma variedade de modos de 
percepção e sensações do aluno na 
sua relação com o mundo, através de 
recursos expressivos de que dispõe 
o seu organismo para a comunicação 
e o conhecimento do mundo em 
que ele vive (BIAGIONI, 2002, p.11).

A música tem o poder de evocar, asso-
ciar e integrar experiências, por isso não 
pode ser simplesmente um adorno, onde 
se animam festas ou comemorações 
infantis, mas deve ter uma dimensão 
maior, onde se desenvolve a consciência 
crítica e se encontram os meios de levar 
os alunos a serem verdadeiros cidadãos.

O recurso lúdico por meio da música 
e da dança, parte do nível que se refere 
à sensação, em que o trabalho com o 
corpo acontece de forma natural, a fim 
de atingir a sensibilidade, as experiên-
cias vividas serão então compreendidas.

Para que a música seja uma aprendiza-
gem fundamental na formação da pessoa 
como cidadão, é necessário dar a todos 
os alunos a oportunidade de participa-
rem diretamente como ouvintes, ou in-
terpretarem, compondo e improvisando. 

Ressalta-se que a música utilizada em 
datas comemorativas, não deixa de ser 
uma forte aliada no trabalho educativo, 
desde que seja utilizada como instrumen-
to facilitador no ensino-aprendizagem.  
Conforme o  (PCN Artes, 2000, p. 75)

 (...) a música sempre esteve associa-
da às tradições e às culturas de cada 
época (...). Qualquer proposta de ensi-
no que considere essa diversidade pre-
cisa abrir espaço para o aluno trazer 
a música para a sala de aula, acolhen-
do-a, contextualizando-a e oferecen-

do acesso a obras que possam ser sig-
nificativas para seu desenvolvimento 
pessoal (...) (PCN Artes, 2000, p. 75). 

   Ultimamente temos observado um 
grande interesse pela música em vári-
os setores da sociedade: na indústria, 
em processo de sensibilização de fun-
cionários, em atividades com musico-
terapia, no apelo publicitário e nas es-
colas com as mais variadas motivações.

A música [...] tem sido considerada 
um auxiliar poderoso e agradável no 
tratamento de certa doença, sobretu-
do as de origem nervosa. Exatamente 
pela possibilidade de mexer com o 
nosso tempo, espaço e movimento 
psíquico, aproximadamente o homem 
de si mesmo. A luz da ciência con-
temporânea, ela se afigura como uma 
força capaz de ação mental enquanto 
não se tenha instalado nestas últimas 
desagregações psíquicas muito acen-
tuadas (ZAMPRONHA, 1985, p.14).  

    
Falar do poder da música é o mes-

mo que afirmar de alguma maneira 
que ela influencia o ser humano como 
fenômeno físico e psicológico, pois ela 
pode induzir a movimentos biológicos, 
fisiológicos, psicológicos e cognitivos.

       

Considerando que a música é uma 
forma de comportamento, por meio 
do qual representamos e interpre-
tamos o mundo, ela se torna um in-
strumento estimulador e funda-
mental no desenvolvimento infantil. 

      

Mesmo sendo considerada uma arte 
difícil, a música se adapta bem às cri-
anças para a educação em geral. Po-
demos despertar o interesse para a 
música nas crianças a partir de jogos 
simples e gradativos e isso depende 
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muito da forma que será transmitido 
esses conceitos, incluindo danças, rit-
mos, respeitando a opção da criança e 
não se restringindo a um único tipo de 
música, permitindo assim, a inclusão de 
um repertório de música popular bra-
sileira. Segundo (SEKEFF, 1996, p. 42).

Tudo assentando diferentes es-
téticas que, no espaço ocidental, 
caracterizam como bidimension-
al (sistema modal), tridimensional 
(sistema tonal), multidirecional (siste-
ma serial) (SEKEFF, 1996, p. 42).

   
Logo, podemos considerar que can-

to e o movimento são linguagens que 
comunicam estados e sensações ide-
ais, como sendo a fala do corpo e é 
dentro desses parâmetros que esse 
estudo explica a estratégia que aux-
ilia a criança na sua alfabetização.

Observando essas citações, percebe-
mos a importância que a música tem 
em nossa vida, também podemos con-
statar que o assunto tem merecido uma 
preocupação especial. Nos jogos, brin-
quedos e brincadeiras, muitas vezes a 
música é imprescindível, seja na forma 
de melodia cantada, em solo, ou em 
algumas formas de “marcação rítmica” 
como, por exemplo, em algumas fórmu-
las que as crianças usam para escolher 
o pegador ou aquele que vai procurar 
alguma coisa ou alguém, ou enfren-
tar algum desafio. Conforme Maria de 
L. Sefeff Zampronha (1985, p.189).

O movimento sonoro ordenado 
atinge o homem no seu todo, quer por 
sua própria natureza pré- musical (que 
mantém sua importância como base 
física do ritmo mesmo), quer por sua 
natureza caracteristicamente musical, 
que é sua essência fisiológico-afetivo, 
já que pela duração do ritmo penetra 
no domínio da fisiologia, e pela inten-
sidade penetra no domínio da afetivi-
dade (ZAMPRONHA, 1985, p.189).

É possível ao professor conhecer 
e identificar de que maneira ocorre 
à escuta da criança, podendo ajudá-
lo a planejar as atividades em sala de 
aula.           Maria de L. Sefeff Zam-
pronha (2002, p. 40) afirma que:

De alguma maneira, a música mani-
festa “conteúdos inconscientes” que 
ganham vida por meio da organização 
de elementos que formam uma estru-
tura expressiva, articulada sobre a real-
idade (processo secundário). Há desse 
modo, uma profunda diferença entre a 
linguagem do inconsciente e linguagem 
inconsciente. Enquanto a linguagem 
artística do inconsciente é submetida a 
articulações do filtro consciente, a lin-
guagem inconsciente prescinde desse 
filtro (ZAMPRONHA 2002, p. 40).

  
Observa-se que a música foi uma 

das primeiras possibilidades de man-
ifestação sonora do homem primiti-
vo, como também sons corporais e 
alguns materiais que pudessem ser-
vir como instrumento sonoro. As-
sim, podemos pensar que o canto, 
aliado à dança foi uma das primeiras 
manifestações musicais do homem. 

Conforme Sousa (2003, p. 81), 
“provavelmente as primeiras met-
odologias de ensino musical ten-
ham ocorrido com a transmissão 
oral através da imitação repeti-
da de cantos e músicas rituais”.
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O som e o silêncio: elementos funda-
mentais da música

O silêncio é a característica mais cheia 
de possibilidade de música. Mesmo 
quando vem depois de um som, rever-
bera com o que foi esse som e essa re-
verberação continua até que outro som 
tome o lugar na memória. Logo, o silên-
cio soa. Ou seja, silêncio é o resultado 
da rejeição da personalidade humana.·.

O homem teme a ausência de som, 
como teme a ausência de vida. Não 
há nada tão sublime ou atordoan-
te em música como o silêncio. Como 
é instigante a expressão enunciada 
com as seguintes palavras “o silên-
cio soa”, o silêncio não é completa-
mente mudo (SCHAFFER, 1991, p. 72).

Som é tudo que soa! Tudo o que o 
ouvido percebe sob forma de mov-
imentos vibratórios, é tudo que im-
pressiona o aparelho auditivo. 

Segundo Brito (2003, p. 17).”Os 
sons que cercam as pessoas são ex-
pressões da vida, da energia, do uni-
verso em movimento, integrando o 
todo orgânico e vivo deste planeta”.

 De acordo com Jeandot (1993 
pg.22), o som é a sensação que o ou-
vido percebe quando atingido pelas 
vibrações dos corpos sonoros e possui 
quatro propriedades distintas: altura, 
intensidade, timbre e duração. Altura é 
a propriedade de o som ser grave mé-
dio ou agudo: sons graves (baixos, mais 
grossos), sons agudos (altos mais finos); 
Intensidade é a propriedade de o som 
ser fraco ou forte (dinâmica ou volume); 
Timbre é a qualidade e característica 
particular que nos permite reconhecer 
sua origem. Exemplo: podemos obser-

var um cantor interpretando, cantando 
bem suave ou soltando a voz bem forte, 
é intensidade e, cantando agudo, ou fino 
como voz de mulher ou baixo e grave, 
isso é altura; Duração, o som que pode 
ser medido pelo tempo de sua ressonân-
cia e classificado como longo ou curto.

A HISTÓRIA DA DANÇA E O RITMO 

Dentre todas as Artes conhe-
cidas, a dança é a única que dis-
pensa qualquer tipo de material, 
pois depende somente do corpo.

   

Pode-se estimular o ritmo na criança 
através de batidas de palmas, assobios, 
estalos de dedos, baterem as mãos nas 
coxas, etc. Pode-se estimular o ritmo 
na criança através de batidas de pal-
mas, assobios, estalos de dedos,  Inten-
sidade - distinção de forte e fraco. Nor-
malmente acentuamos a primeira ou 
a última figura musical de um agrupa-
mento rítmico.   Duração - é quando a 
intensidade forte ou fraca soa por um 
determinado tempo. Figuras musicais 
com menor duração, ritmo acelerado; 
figuras musicais com maior duração, 
ritmo lentos e com moderada duração. 

Ritmo - O ritmo faz parte de tudo 
que existe no universo, é um impulso, 
o estímulo que caracteriza a vida. Ele 
se faz presente na natureza, na vida 
humana, animal e vegetal, nas funções 
orgânicas do homem, em suas manifes-
tações corporais, na expressão interior 
exteriorizada pelo gesto, no movimen-
to qualquer que seja ele. São com-
binações infinitas, possui diferentes 
durações e ou combinações variadas 
em diferentes formas de movimento.
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Na música o ritmo é determinado pela 
melodia e pode ser lento, moderado ou 
acelerado. Pensar em ritmo leva a pensar 
em movimento, no movimento da vida, 
na natureza, no cotidiano, no ser huma-
no, enfim, “[...] o ritmo está na essên-
cia de todas as coisas” (SEKEFF, 1996, 
p.53). É esse ritmo que impulsiona, que 
nos leva adiante e que mantém vivos os 
seres. Assim, como o ritmo é tão funda-
mental em nossa existência, na música é 
o elemento que a conduz no tempo, um 
tempo que pode ser regulado ou livre.

Ainda com relação ao ritmo, as trans-
formações sociais e políticas no final do 
século XIX começaram a emergir e a gan-
har um espaço de caráter nacionalista, 
um caráter brasileiro com ritmos de in-
fluência africana, europeia e ameríndia.

Se ritmo é a maneira lógica de se 
dispor os valores da duração, melo-
dia é a sucessão de sons representa-
da por outros valores. Se ritmo é di-
namonegia, fazendo parte do que se 
denomina consciência motriz, dinâmi-
ca, melodia é expressão do pensa-
mento humano, desvendando-se na 
consciência afetiva, consciência que já 
existe no reino animal (CHAUCHARD 
apud SEKEFF, 1996, p. 67).

 
Certamente, o sujeito pode sentir 

o ritmo e a melodia de diversas ma-
neiras por apresentarem formas es-
truturais diferentes. Portanto, tanto 
o ritmo como a melodia são elemen-
tos ligados à ação e à emoção. O rit-
mo, além de ser uma organização de 
sons longos e curtos, pode apresentar 
no todo estruturado uma variação de 
timbres, alturas, dinâmica, sensações, 
ou seja, intencionalmente ser músi-
ca. Na melodia, não se tem somente 
as emoções, mas também movimento 
e ação, em que o ritmo está presente. 

O movimento humano é construí-
do em função de um objetivo. A partir 
de uma intenção como expressividade 
íntima, o movimento transforma-se 
em comportamento significante. É 
necessário que toda criança passe por to-
das as etapas em seu desenvolvimento.   

A JUNÇÃO MÚSICA E DANÇA 

É importante ressaltar o vínculo en-
tre a música e a dança visto existir a 
dependência uma da outra, pois ainda 
que não haja uma música num ambi-
ente, um murmúrio ou um sussurro lib-
era um tipo de som e acaba resultan-
do algum movimento, assim também 
acontece com a dança ainda que não 
haja música num ensaio de alguns com-
passos podem ser marcados sem som.

A gesticulação é fundamental para 
memorização do canto e vice versa, 
há uma ligação espontânea, que se 
tem observado partindo dos bebês. 

A música e a dança cumprem junto o 
papel de comunicar. Estabelecer a partir 
da prática musical e dos movimentos da 
dança requer o domínio de regras. Tanto 
a música como a dança não podem ser 
vistas isoladamente. Ambas requerem 
para sua compreensão, a observação de 
um universo que as envolve, e que in-
clui pessoas, corpos, instrumentos, sig-
nificados estabelecidos culturalmente.

              

A música ou a dança como um ob-
jeto genérico não existe, elas só po-
dem ser compreendidas a partir das 
relações que estabelecem uma com a 
outra, entre as quais está a de gêne-
ro. Segundo Jean Piaget ( 1990,p.64)

(...) É impressionante o fato de, na 
medida em que a criança se torna ca-
paz de imitar movimentos já executa-
dos de maneira invisível no seu próprio 
corpo, ela procurar, por outra parte, co-
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piar os sons e os gestos novos, quan-
do tais modelos a deixaram até então, 
indiferentes (PIAGET, 1990, p. 64).

             
 A música nos leva a um movimen-

to praticamente instantâneo, onde, as 
sensações provocadas resultam como 
resposta imediata à escuta. O corpo, 
quando solicitado nas experiências 
musicais, parece auxiliar na concen-
tração e na sensibilidade perceptiva, 
havendo a possibilidade de fazer várias 
relações e referências no momento da 
interação. Normalmente pode-se pen-
sar no agir corporal de duas manei-
ras: a primeira é a ação do movimento 
mecânico, a repetição pela repetição; 
a segunda incorpora na ação do mov-
imento um sentido, a consciência. 

             

Contudo, parece haver uma di-
ficuldade de integrar o indivíduo 
com um corpo inteiro no pro-
cesso de aprendizagem musical.

           

Diante dessa situação, Patricia 
.Pederiva (2004, p.91). reflete que:

 ...na música o intérprete é tratado 
como se fosse uma “[...] máquina de faz-
er música. O corpo, como consequên-
cia dessa percepção, é fragmentado 
em função dos objetivos a serem alca-
nçados: a decodificação do símbolo, o 
domínio técnico do instrumento e da ex-
pressão musical”. Pederiva (2004, p.91)

  

 No entanto, música e dança com-
preende significados muito mais 
abrangentes tal como os cheiros e os 
gostos, as músicas nos convidam a re-
viver momentos marcantes, enriquec-
endo nosso imaginário desde a mais 
tenra idade. Ao ouvir certas músicas, 
ao longo de nossas vidas, muitos são 
os sentimentos revividos, marcando 
momentos felizes ou tristes. Não só as 

memórias são ativadas, mas também o 
corpo: as crianças, mesmo as pequeni-
nas, sabem que dançar é uma atividade 
que está associada à música e buscam 
produzir com seus corpos movimentos 
que acompanhem os ritmos e as melodi-
as sugeridas nas canções que escutam. 

Por isso cantam, batem palmas, mex-
em os braços, os quadris e as pernas de 
forma alegre e entusiasmada, se a melo-
dia assim as convidar e for desejo delas se 
expressarem desta forma. Quanto mais 
o ambiente sonoro da criança puder ser 
expandido e diversificado, favorecen-
do múltiplas experiências, mais intenso 
e significativo serão o seu contato e o 
conhecimento de seu corpo como fonte 
de expressão de sentimentos e ideias.    

  

Acredita-se que a música tem uma 
influência muito grande no movimento. 
E há quem diga que o movimento e a 
música caminham juntos, um completa 
o outro. Dançar sem música não libera 
os estímulos espontâneos e ouvir uma 
música e não se movimentar é quase 
impossível, pois as ligações das raízes 
dos nervos auditivos estão largamente 
espalhadas pelo nosso corpo e são mais 
longas que quaisquer outros nervos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A partir da pesquisa realizada pode-se identificar as inúmeras estratégias de en-
sino com a linguagem artística as quais não tem sido aproveitada como deveria O 
consiste em compreender as atividades desenvolvidas através de música e dança 
como instrumento influenciador determinando de certa forma a utilização dessas.

                 

 É preciso que criemos oportunidade do ser humano ir à busca de con-
hecimentos que façam parte do seu entendimento, assim preparan-
do os mesmos para serem críticos socialmente, não só por ser, mas ten-
do o entendimento que estes fazem parte da sociedade e do mundo.

             

 A alfabetização é algo rico e transformador, sendo de suma importân-
cia na vida dos seres humanos. É através dela que o indivíduo se torna parte 
do mundo e se faz presente no mesmo. Porém, é preciso tornar essa alfabet-
ização em algo humano, e não no interesse da sociedade capitalista, pois to-
dos e qualquer ser humano tem o direito e o dever de se expressar, de ouvir e 
de se comunicar e de estar em sintonia com o mundo hoje dito global. Mun-
do este globalizado pelo interesse da elite e não pela classe menos privilegiada.

               

É preciso conhecer e valorizar as possibilidades expressivas da música e da 
dança com o próprio corpo, possibilitando assim, a prática e a desenvoltu-
ra da criança, e analisar os conteúdos da música e da dança como aspec-
tos e estruturas do aprendizado entender que com a integração no processo 
de comunicação com a música e a dança, a criança aprende gradativamente.
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PRODUÇÃO DE TEXTOS NO CICLO INTERDISCIPLINAR

RESUMO: Para desenvolver comportamentos leitores necessitamos da construção de expe-
riências, a partir do contato com a escrita e as produções narrativas. Nós adultos, nem sem-
pre temos consciência dos comportamentos leitores que desenvolvemos ao longo de nossa 
formação, quando lemos e damos sentido e entusiasmo, o comportamento leitor saltam aos 
olhos das crianças em especial nas rodas de leitura. Ler para uma criança é antes de tudo um 
ato de generosidade e de responsabilidade do professor que, ao emprestar a voz para que o 
autor fale ás crianças, também assegura a elas o direito de ingressarem nesse universo letra-
do, antes mesmo de saber os nomes das letras, È na roda de leitura que as crianças ampliam 
o repertório de histórias desde os contos tradicionais de fadas, até os populares brasileiros 
e de outras culturas etc. A roda de leitura deve sempre estar presente no ambiente escolar 
aumentando o repertório de histórias, com a frequência diária e bem planejada, este será um 
momento de grande aprendizagem. A criança também deve ter momentos de contato com 
os livros, para folheá-los e explorá-los com o cantinho da leitura, possibilitando a construção 
de procedimentos de manuseio desses materiais e de possibilidades de leituras por meio de 
imagens ou imaginação.

Palavras-chave: Leitura; Crianças; Educação; Escola.
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INTRODUÇÃO

Querem-se uma comunidade justa, então se devem formar leitores com-
petentes, críticos e sensíveis, pois esta é a porta de entrada para tan-
tas mudanças necessárias. A escrita deve ter sentido para quem lê. O sa-
ber ler deve ultrapassar o decodificar palavras, e muito mais que isso 
é o movimento de interação com o mundo, com poder transformador.

   

Quando o indivíduo aprende a ler, o mundo é descoberto e pas-
sa a ganhar outro sentido, passa a comunicar interpretar e analisar desen-
volvendo assim as condições básicas para o crescimento humano.

  

 O que é ler? O que é leitura? São perguntas complexas que de-
manda algumas reflexões, já que a leitura se relaciona com fa-
tores biológicos, psíquicos, filosóficos, históricos, culturais e sociais.

   

Ler é um ato de estar conectado com o mundo do outro, e poder receber e 
enviar mensagens, compreender e adentrar em mundos imaginários. Leitu-
ra esta palavra deriva do latim “lectura”, originariamente com o significado de 
“eleição, escolha”, e a forma como se interpreta um conjunto de informações.

   

O processo de leitura faz parte das competências cognitiva, social e cul-
tural e para se ler bem é necessária a passagem pela educação formal e pelo 
processo de alfabetização. A leitura é muito mais do que um instrumento es-
colar. É um passaporte para a entrada na cultura escrita, envolve o domí-
nio de práticas culturais que levam a compreensão do mundo, criando novas 
identidades, novas formas de inserção social, nova maneira de pensar e agir.

  

 No Brasil o governo incentiva: editoras, livrarias e empresas 
privadas a distribuição de livros e campanhas publicitárias. Mas ain-
da falta muito para que os brasileiros adquiram comportamentos leitores
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DESENVOLVENDO  
COMPORTAMENTOS LEITORES

O ato de ler não pode ser uma ativ-
idade passiva. Pois o leitor é um el-
emento ativo no processo. O desen-
volvimento da linguagem não é algo 
natural, pois é fruto de experiências 
sociais construídas com o contato 
de escutas e produções narrativas.

Podemos reconhecer leitores por 
seus comportamentos, há leitores 
que gostam de comentar ou recomen-
dar algo que já leram nas crianças 
pequenas o ato de querer ouvir várias 
vezes a mesma história vem da von-
tade de antecipar os acontecimentos 
futuros e sentimentos a cada leitura.

   

Os adultos nem sempre tem con-
sciência dos comportamentos 
leitores que adquirem ao longo da 
vida. A leitura é um exercício de ci-
dadania que exige do leitor criativ-
idade, mobilizando seus conheci-
mentos prévios, interagindo com os 
textos, construindo significação, in-
corporando reflexivamente no seu 
universo de conhecimento de forma 
a levá-los a compreender melhor seu 
mundo e seu semelhante. Cabe a 
escola o desafio de ensinar o leitor.

   

A questão é: Como despertar o 
gosto pela leitura nas crianças? Já 
conhecemos os benefícios que a lei-
tura trás na vida das pessoas. Leitores 
tendem a possuir um bom vocab-
ulário, oral e escrito e articulam mel-
hor as ideias com maior facilidade de 
coerência, tornam-se mais criativos. 
Mas isto só ocorrerá se a criança tiver 

estímulos literários desde pequenas, 
teremos leitores se as crianças ti-
verem pais leitores, já que tendem 
a copiar comportamentos adultos 
que os cercam. Quando um adulto 
lê ao lado de uma criança incitamos 
a curiosidade, interesses pessoais 
de cada faixa etária é outro ponto 
de estímulo, ler temas que prendam 
a atenção e o imaginário da criança.

  

 Alguns artigos para bebê recomen-
dam iniciar com contação de histórias 
aos seis meses de idade, cativando a 
atenção e o gosto pela leitura, o ouvir 
e imaginar. A escolha dos livros e de 
suma importância para adequar a fase 
imaginativa da criança. Na educação 
infantil a leitura deve ser entendida 
e sentida pela criança como forma 
de prazer, dando asas a imaginação, 
para que sempre queiram outra vez.

   

A escola de educação infantil por 
se tratar de um ambiente alfabetiza-
dor tem a possibilidade de desper-
tar o gosto pela leitura nas crianças 
e posteriormente nos pais, este tra-
balho além de estimular o imaginário, 
aproxima as crianças do mundo let-
rado. Se queremos pessoas leitoras 
temos que oferecer atividades diárias 
em que os pequenos tenham a opor-
tunidade de ler, trocar ideias, ouvir  
e comentar.   O livro é um mundo a 
ser descoberto a cada página, é um 
contador de história. A leitura foi cri-
ada para o prazer e não ser um dever.
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Quando o livro se torna uma por-
ta para o imaginário, ocorre a inter-
ação entre o leitor e os personagens 
tornando-se cúmplice no texto.

   

A ampliação da leitura se torna inspi-
radora quando colocada como fonte 
de inspiração, a aproximação e o praz-
er ao ato de ler e de ouvir histórias. 
Na escola os momentos de leitura de 
diferentes textos, desenvolverão na 
criança o prazer pela leitura, trazen-
do confiança, criatividade e alegria.

   

Quando falamos em criança 
pequena, a releitura de contos é mui-
to comum, pois os pequenos vão ad-
quirindo intimidade com os person-
agens e a cada nova leitura, trechos 
e falas são acrescentados ao rep-
ertório linguístico e a sua imaginação.

   Alguns cuidados devem ser 
tomados para não frustrar ou matar 
o sentimento de prazer ao ler para a 
criança. Alguns cuidados e ações de-
vem ser respeitados quando falamos 
em despertar o gosto pela leitura em 
crianças pequenas: elas possuem o 
direito de apenas explorar o livro e 
suas imagens; direito de pular pági-
nas, criando uma nova história com 
figuras que lhe chamou atenção;o 
direito de pedir para reler, já que ao 
reler a criança imagina, acrescenta e 
recria os personagens; o direito de 
ler a qualquer momento, na sala de 
educação infantil o  acesso aos liv-
ros é muito importante para que as 
crianças possam explorá-los quando 
desejar e o direito de ler em voz alta, 
ou calar, pois a leitura é companhia.

  Com as novas tecnologias, surgem 
novos símbolos e siglas, mas com a 
internet a leitura também é estim-
ulada pelas razões da comunicação, 
abrindo assim, novos recursos para 
o acesso a materiais impressos que 
hoje podem ser encontrados dig-
italizados. Sem dúvida a tecnolo-
gia abriu portas de acesso rápido e 
abrangente de novas possibilidades. 

Porém o papel do professor não 
é dispensado, pelo contrário, cabe a 
escola ensinar e mostrar os camin-
hos corretos para uma leitura pro-
dutiva e com conteúdos críticos.

  

 A leitura é uma atividade dinâmi-
ca de recriação, intertextualidade 
que enriquece e amplia o senti-
do imediato daquilo que é lido.

  

 As razões pelas quais levam o homem 
a ler são próprias e ninguém pode se 
sentir no direito de pedir um prestar 
contas dessa intimidade estabelecida.
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ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS E  
SUGESTÕES DA PREFEITURA DE 
SÃO PAULO PARA ESTIMULAR A 
LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

 A leitura deve ser vista como 
um brincar com as palavras, pois é 
uma função prioritariamente ex-
ercida pelo falante. Nas brincadei-
ras, cantigas, quadrinhas e demais 
textos do repertório de tradição 
oral brasileira encontramos um vas-
to repertório, que são fontes ines-
gotáveis de prazer para as crianças 
e por isso deve ser enfocado no tra-
balho das instituições educativas.

   

No trabalho com crianças de zero 
a dois anos o professor pode levar 
as crianças a distinguir a entonação 
quando conta histórias e quando 
se comunica em situações cotidi-
anas, podem acompanhar verbal-
mente contos de repetição a partir 
das narrações do professor e nar-
rar trechos de histórias utilizan-
do recursos expressivos próprios. 

Nas crianças de dois a quatro anos 
o imitar é muito utilizado, a gestuali-
dade e a postura adotada pelo profes-
sor quando lê, tais como ler a partir da 
capa, virar as páginas do livro suces-
sivamente, etc., reconhecer no livro 
as histórias que lhe são lidas, procurar 
ou pedir diferentes livros ou de sua 
preferência, reconhecer passagens de 
histórias a partir das imagens e ilus-
trações de um livro, reconhecer rep-
ertorio de contos de fadas, contos de 
repetição além de acompanhar com 
apoio das ilustrações, além de con-
hecer os diferentes usos dos livros. 

Já com os maiores esses podem 
ser incentivados a utilizar elemen-
tos da linguagem que se escreve 
no reconto de narrativas, recon-
tar histórias de repetições ou acu-
mulativas com apoio nos livros. 

È importante que o professor se 
preocupe com a qualidade dos livros e 
escolha bons livros e conheça o texto 
e prepare a leitura com antecedência, 
evitando gagueiras e improvisações.

  

 Durante a leitura ele deve demon-
strar atitude cuidadosa de quem lê 
para o outro e é referência de leitor: 
preocupando-se com a entonação, 
mostrando-se interessado, surpreso, 
emocionado. Também deve manter-se 
fiel ao texto, explicitando a diferença 
entre ler e contar histórias. Após a 
leitura, o professor pode colocar-se 
para o grupo opinando sobre o que 
leu, colocando seus pontos de vista. 

Pode em seguida ajudar as cri-
anças a comentar a leitura, colab-
orando assim com a construção 
coletiva de sentidos para o texto.
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Existem muitas ações que valori-
zam as práticas de leitura como, por 
exemplo:

-organizar um mural para troca de 
leitura;

-promover indicações de leituras;

-organizar mostra de livros de um 
mesmo autor ou preferências do gru-
po;

-incentivar troca de livros;

-incentivar o empréstimo de livros 
para casa.

Alguns objetivos devem ser alca-
nçados pela criança como: 

-familiarizar-se com a escrita por 
meio do manuseio de livros, revis-
tas e outros portadores de texto e 
da vivência de diversas situações nas 
quais seu uso se faça necessário;

-escutar textos lidos, apreciando a 
leitura feita pelo professor;

-interessar-se por escrever pala-
vras e textos ainda que não de forma 
convencional;

-escolher os livros para ler e apre-
ciar.

- Conteúdos relacionados ao falar 
e escutar

-uso da linguagem oral para con-
versar, brincar, comunicar e expres-
sar desejos, necessidades, opiniões, 
ideias, preferências, sentimentos e 
relatar suas vivências nas diversas 
situações de interação presentes no 
cotidiano;

-elaboração de perguntas e res-
postas de acordo com os diversos 
contextos de que participa;

-participação em situações que en-
volvem a necessidade de explicar e 
argumentar suas opiniões e pontos 
de vista;

-relato de experiências vividas e 
narração de fatos em sequência tem-
poral e causal;
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-reconto de histórias conhecidas com aproximação ás características da 
história original no que se refere á descrição de personagens, cenários e ob-
jetos, com ou sem a ajuda do professor;

-conhecimento e reprodução oral de jogos verbais como trava-línguas, 
parlendas, adivinhas, poemas e canções.

Algumas práticas de leituras que não deve faltar na Educação infantil:
-participação nas situações em que os adultos leem textos de diferentes 

gêneros, como contos, poemas, parlendas, etc.;

-participação em situações que as crianças leiam, ainda que não o façam 
de maneira convencional;

-observação e manuseio de materiais impressos, como livros, revistas, jor-
nais, etc., previamente apresentados ao grupo;

-valorização da leitura como fonte de prazer e entretenimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

No decorrer deste trabalho, observa-se que não podemos abrir mão da 
Literatura infantil, pois, é por meio dela que o conhecimento chega as cri-
anças tão pequenas. Com a literatura infantil, desenvolvemos a imaginação, 
a criatividade e o cognitivo mesmo quando as crianças não são alfabetizadas.

Não podemos esgotar um assunto tão vasto e rico como a leitura na 
educação infantil, mas levantar reflexões e apontar alguns caminhos 
para este resgate como tema principal nas escolas, que ficou em segun-
do plano, momento de distração no cotidiano de milhares de crianças.

Nós educadores devemos repensar nossas práticas e promover, no 
cotidiano escolar a discussão sobre a pluralidade cultural do povo bra-
sileiro, por meio das atividades de leitura, com objetivo de ampliar a for-
mação do profissional da educação, no que se refere á indicação e lei-
tura de livros adequados para cada uma das diferentes faixas etárias.

Acreditamos, que podemos realmente levar muitas crianças a ampliar e 
educar seus olhares para a leitura e para a arte (literatura), a se transformar 
em leitores plurais, em cidadãos mais preparados para a vida em sociedade 
que acima de tudo, esteja de mente aberta e disponível para aprender com 
as possibilidades de leitura de mundo e de vida que uma criança pode en-
sinar, construindo esse conhecimento por meio da leitura de bons livros e 
com professores bem preparados para atividades diárias no espaço escolar. 

A escola deve ser o local do saber e do bem, a construção da cidadania 
crítica e ativa demanda conhecimento, reflexão, analise, discussão, prática 
de intervenção na realidade.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1008

KATE APARECIDA DA SILVA MENDONÇA

Graduação em História pela Universidade Guarulhos; Pedagogia pela 
Universidade Nove de Julho  e pós graduada em Profissão e forma-
ção docente pela Faculdade de ciências e tecnologia paulistana; Pro-
fessora da Rede estadual e Municipal de São Paulo.

REFERÊNCIAS

ARROYO, L. Literatura Infantil Brasile-
ira. São Paulo:Melhoramentos, 1988.
ARROYO, L. Ofício de Mestre: Imagens e 
Auto Imagens. Petrópolis, Vozes, 2000.
BARBOSA, M. C.; HORN, M. G. S. Pro-
jetos pedagógicos na Educação Infan-
til. Porto Alegre: Artes Médicas, 2007.
BASSEDAS, E.; HUGUET, T.; SOLÈ, I. 
Aprender e ensinar na Educação Infan-
til. Porto Alegre: Artes Médicas, 1999.
BETTELHEIM, B. Psicanálise dos Contos 
de fada. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1978.
BRASIL/ Ministério da Educação e Cultu-
ra. Critérios para o atendimento em crech-
es que respeite os direitos fundamen-
tais das crianças. Brasília: MEC, 1995.
BRASIL/ Ministério da Educação e Cultu-
ra. Propostas pedagógicas e currículo em 
Educação Infantil. Brasília: MEC, 1996.
BRASIL/ Ministério da Educação e 
Cultura. Conselho Nacional de Edu-
cação. Diretrizes curriculares nacionais 

para a Educação Infantil; Resolução n. 
1, de 7/4/1999, Brasília: MEC, 1999.
BRASIL/ Ministério da Educação e 
do Desporto. Secretaria de Educação 
Fundamental. Parâmetros curriculares 
nacionais. Brasília: MEC/SEF, 1997.
CAMARGO, L. Ilustração do Liv-
ro Infantil. Belo Horizonte: Lê, 1995.
CAMPANHA NACIONAL DE ED-
UCAÇÃO, MIEIB – Consulta sobre 
qualidade da educação infantil: o que 
pensam e querem os sujeitos deste 
direito. São Paulo: Cortez, 2006.
CAMPOS, M. M.; ROSEMBERG, F.; 
FERREIRA, I. M. Creches e pré-escolas 
no Brasil. São Paulo: Cortez/FCC, 1993.
CARVALHO, B. V. A Literatu-
ra Infantil. São Paulo: Atual, 1984,
COELHO, N. N. A Literatura In-
fantil. São Paulo: Moderna, 2000.
CORSARO, W. Entrada no campo, aceit-
ação e natureza da participação nos estu-



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1009

dos etnográficos com crianças pequenas. 
Revista Educação e Sociedade, v.26, 
n.91, p.443-464, Maio/Ago. 2005.
CRAIDY, C., KAERCHER, G.E. (org). 
Educação Infantil – pra que te que-
ro? São Paulo: Artmed, 2001.
DANTAS, H. A infância da razão: uma in-
trodução á psicologia da inteligência de 
Henry Wallon. São Paulo: Manole, 1990.
DEL RIO, M. J. – Psicopedagogia da lin-
guagem oral, um enfoque comunicati-
vo. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
EDWARDS, C; GANDINI, L. As 
cem linguagens da criança: as 
abordagens de Reggio Emile. 
Porto Alegre: Artmed, 1999.
EVANGELISTA, A. A. M. (org.). A Escolar-
ização da Leitura Literária: O jogo do livro 
infantil. Belo Horizonte: Autêntica, 2003.
FERREIRO, E. Cultura escrita e ed-
ucação. São Paulo: Artmed, 2001.
FERREIRO, E. Deve-se ou não en-
sinar a ler e escrever na pré-escola? 
Revista Escola Municipal, SME. São 
Paulo, ano 18, n° 13, 1985 pág. 44.
FREIRE, P. Educação e Mudança. 
Tradução de Moacir Gadotti e Lílian Lopes 
Martin. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1979.
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: 
Saberes Necessários á Prática Edu-
cativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

FREIRE, P. Educação como Práti-
ca da Liberdade. Rio de Ja-
neiro: Paz e Terra. 1975. 
FREITAS, M. C. (org.). História Social da In-
fância no Brasil. São Paulo: Cortez, 2006.
FOUCAMBERT, J. A Criança, 
o Professor e a Leitura. Por-
to Alegre: Artes Médicas, 1998.
GADOTTI, M. História das Idéias Ped-
agógicas. São Paulo: Ática, 2003.
GOES, M. C. & SMOLKA, A, L (orgs) 
A significação nos espaços educa-
cionais: interação social e subje-
tivação. Campinas: Papirus, 1997.
JUNQUEIRA FILHO, G. A. Lingua-
gens geradoras: seleção e articulação 
de conteúdos em educação Infan-
til. Porto Alegre: Mediação, 2006.
RIOS, T. A. Projeto Pedagógi-
co: Construção Coletiva. In: 
Seminário de Atualização Pedagógi-
ca. Bragança Paulista: USF, 1998.
ROSSETTI-FERREIRA, M. C. ET 
alii. Os Fazeres na Educação In-
fantil. São Paulo:Cortez, 1998.
UNESCO. O perfil dos professores bra-
sileiros. O que fazem? O que pensam? O 
que almejam? São Paulo: Moderna, 2004.
VYGOTSKY, L. Pensamento e Lingua-
gem. São Paulo: Martins Fontes, 1989.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1010

JOGOS MATEMÁTICOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O eixo principal desta pesquisa é discutir e destacar a importância dos 
jogos matemáticos através do lúdico na Educação Infantil. As experiências no 
Campo Matemático são fundamentais na vida da criança e, se não trabalhada 
desde cedo de forma divertida, pode ser a causa de grande parte de repetências 
no futuro. Os jogos para o aprendizado da Matemática devem ser dirigidos e 
ter finalidades, desenvolvendo, assim, capacidades importantes como a memo-
rização, a imaginação, a noção de espaço, a percepção e a atenção. Demonstrar 
a importância da inserção do lúdico (jogos, brinquedos e brincadeiras) na con-
strução do processo de aprendizagem na Educação Infantil, como um modelo 
prático de vivência e de uma pedagogia escolar transformadora.
 
 
Palavras Chave: Aprender; Jogos; Brincar.
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INTRODUÇÃO 

Tomando como referência as Diretrizes Curriculares Nacionais da Ed-
ucação Infantil, a BNCC propõe, para esta etapa, uma organização 
curricular em campos de experiência, onde as práticas pedagógicas 
acontecem com intencionalidade e levando em consideração que as cri-
anças aprendem e se desenvolvem a partir de experiências cotidianas.

A grande novidade da BNCC para a Educação Infantil é a ampliação do 
cuidar, educar e brincar para cinco campos de experiência, os quais con-
sideram que a criança aprende e se desenvolve em todos os momen-
tos e não apenas em atividades pedagógicas tradicionais. Dessa forma, 
os objetivos de desenvolvimento infantil e aprendizagem (em outras pa-
lavras, o que a sua criança vai aprender na Educação Infantil) são defini-
dos e organizados por meio desses cinco campos de experiências. 

Os campos de experiências precisam ser trabalhados com intencionalidade 
pedagógica. Isso significa planejar atividades que integrem o que está proposto 
no currículo com os interesses e ideias das crianças do grupo. A partir da escu-
ta ativa da turma e do conhecimento aprofundado do documento curricular, 
o professor promove aprendizagens significativas às crianças.  Ateremos-nos 
em um campo que o das Experiências Matemáticas e dentro deste campo 
como podemos usar os jogos para facilitar e desenvolver as aprendizagens. 

Os jogos e as atividades lúdicas tornaram-se significativas à medida que 
a criança se desenvolve, com a livre manipulação de materiais variados, ela 
passa a reconstituir, reinventar as coisas, o que já exige uma adaptação mais 
completa. Essa adaptação só é possível, a partir do momento em que ela 
própria evolui internamente, transformando essas atividades lúdicas, que é 
o concreto da vida dela, em linguagem escrita que é o abstrato. Piaget (1973)
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O QUE SE APRENDE JOGANDO 

Hoje a discussão a cerca da im-
portância dos jogos vem se concret-
izando e ganhando um significativo 
espaço na Educação Infantil. En-
tretanto, as crianças possuem uma 
grande capacidade de raciocinar 
e colocar em prática sua capaci-
dade de resolver situações-prob-
lemas, caracterizando objetos e 
buscando uma linha de resolução 
baseada em elucidações próprias. 

A proposta dos jogos consiste em 
uma importante ação que possi-
bilita o desenvolvimento social e o 
processo ensino-aprendizado das 
crianças, pois algumas ainda se “fe-
cham”, tem vergonha de pergun-
tar sobre determinada atividade, 
de expressar dúvidas, a Matemáti-
ca se torna um problema para eles.

O processo de construção do ensi-
no e aprendizado matemático é lon-
go e resulta da interação das crianças 
com o espaço de ensino e com pro-
fessor. Percebe-se que os jogos pos-
sibilitam uma melhor compreensão 
do processo de interação deixando-o 
cada vez mais agradável o ambiente 
de ensino, e possibilitando outros sig-
nificados ao estudo da Matemática. 

A utilização de atividades lúdicas 
e o material concreto no ensino da 
Matemática tem uma grande im-
portância para o desenvolvimento 
cognitivo e sócio cultural, desenvol-
vendo suas praticas e habilidades 
aliando a aquisição do conhecimento. 

Para Piaget, o jogo possui estre-
ita relação com a construção da in-
teligência. Ressaltando que o praz-
er que resulta do jogo espontâneo 
motiva a aprendizagem. O jogo, en-
quanto atividade lúdica constitui-se 
de um caráter educativo tanto na 
área da psicomotricidade quanto 
na área afetivo-social, auxiliando na 
formação de valores como a perse-
verança a honestidade e o respeito. 

Nesta concepção, os jogos con-
sistem numa assimilação funcional, 
num exercício de ações individuais 
já aprendidas, consolidando assim 
os esquemas já formados. Piaget 
classifica os jogos em três tipos de 
acordo com as estruturas mentais 
vista anteriormente. Representa a 
forma inicial do jogo na criança, ref-
ere-se ao estágio sensório-motor. 
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É aqui que ela toma consciência de 
suas novas capacidades, pois cada 
nova aprendizagem que faz, ela volta 
a utilizar estes jogos que acabam por 
formar novos esquemas de ação ou 
de conduta. O jogo de exercício car-
acteriza-se pelo puro prazer que por 
sua vez, traz um significado a ação.

Neste sentido verifica-se a existên-
cia de aspectos que justificam a incor-
poração dos jogos, o seu caráter lúdi-
co, o desenvolvimento de técnicas 
intelectuais e a formação de relações 
sociais. A psicologia do desenvolvi-
mento destaca que a brincadeira e o 
jogo desempenham funções psicos-
sociais, afetivas e intelectuais básicas 
no processo de desenvolvimento. 

O quesito motivação é a principal 
causa do desinteresse dos alunos, 
quase sempre acarretada pela metod-
ologia utilizada pelo professor ao re-
passar os conteúdos. Para despertar 
o interesse do aluno para a aprendiza-
gem é necessário o uso de uma lingua-
gem atraente, capaz de aproximá-lo o 
máximo possível da realidade, trans-
formando os conteúdos em vivência.

Para Vygotsky, o uso dos jogos pro-
porciona ambientes desafiadores, ca-
pazes de “estimular o intelecto” pro-
porcionando a conquista de estágios 
mais avançados de raciocínio. Quan-
do o professor propõe situações de 
jogos na sala de aula, ocasiona mo-
mentos de afetividade entre a criança 
e o aprender, tornando a aprendiza-
gem mais significativa e prazerosa.

A aprendizagem através de jogos, 
como dominó, palavras cruzadas, 
memória e outros permite que o alu-
no faça da aprendizagem um processo 
interessante e até divertido. Para isso, 
eles devem ser utilizados ocasional-
mente para sanar as lacunas que se 
produzem na atividade escolar diária. 

No planejamento de uma atividade 
ou de um conjunto de atividades, os 
campos de experiência devem ser 
pensados de maneira integrada, ou 
seja, objetivos de diferentes cam-
pos de experiência podem estar pre-
sentes em uma mesma proposta.
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O arranjo curricular por campos de 
experiências permite:

Organização de práticas abertas às 
iniciativas, desejos e formas próprias 
de agir das crianças, que são media-
das pelas professoras.

Imersão da criança em vivências 
que promovem aprendizagem e 
desenvolvimento, sempre tomando 
as interações e a brincadeira como 
eixos estruturantes.

Mudança do foco do currículo da 
perspectiva do/a professor/a as situ-
ações que vivencia e efetivas apren-
dizagens.

De maneira bastante lúdica, at-
ravés dos jogos matemáticos, músi-
cas e brincadeiras, pode-se trabalhar 
para a construção do aprendiza-
do da criança e desenvolvendo 
sua capacidade de pensar e resolv-
er questões simples e complexas. 
Ao desenvolver situações que en-
volvam as experiências matemáti-
cas no dia a dia, propicia a criança 
o conhecimento dos números, das 
cores, das formas geométricas, bem 
como noções de espaço e formas.

Os professores da Educação Infantil 
devem sempre estimular as crianças a 
ter autonomia durante o brincar e as-
sim, propiciar a autoconfiança ao se 
depararem com problemas e desafios, 
usando a criatividade e explorando 
e ampliando o conhecimento delas.

Utilizar diferentes instrumen-
tos de medição convencional e 
não convencional para estabelecer 
distâncias, comprimento e massa.

Explorar relações de peso, ta-
manho e volume de formas bi 
ou tridimensionais, perceben-
do a transformação do espaço.

Brincar de vender frutas na fei-
ra, olhar lista de preços, localizar 
data no calendário. São práticas que 
apoiam a elaboração de conhecimen-
tos acerca da escrita de números.

Solucionar problemas envolven-
do noções geométricas, espaciais e 
de medidas. Comunicar quantidades 
e números, de forma oral e escrita.

Desenhar e interpretar imagens de 
objetos a partir de diferentes pontos 
de vista. Observar e comentar obras 
que exploram formas simétricas.
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Explicar fenômenos e elemen-
tos naturais, estabelecendo reg-
ularidades, relacionando-os à 
necessidade dos humanos por abri-
go e cuidados básicos e às mu-
danças nos hábitos dos animais.

Além de tudo o explicita-
do ao jogar as crianças pode 
aprender de forma lúdica:

Identificar cores, formas geométri-
cas e números, além de nomear cores, 
formas geométricas, quantidades e ta-
manhos, através de atividades lúdicas.

• Ajudar nosso aluno para que 
desenvolva a atenção, a memo-
rização e as percepções visuais, audi-
tivas e táteis.

• Utilizar diversos materiais reci-
cláveis para ampliar suas possibili-
dades de expressão.

• Produzir trabalhos de arte utili-
zando a linguagem do desenho, da 
pintura, da colagem, etc.

• Incentivar a participação dos fa-
miliares no projeto.

• Utilizar a linguagem oral para ex-
pressar opiniões e ideias, interagindo 
com o grupo.

• Oferecer inúmeras dinâmicas que 
possibilitem brincar de forma criativa 
e prazerosa.

• Valorizar o jogo, a brincadeira e 
o brinquedo como metodologia in-
ovadora para melhor aproveitamen-
to das crianças em atividades de an-
imação e integração, promovendo a 
construção do processo de apren-
dizagem na Educação Infantil.

• Manipular diferentes objetos e 
materiais.

• Observar imagens e cores diver-
sas a fim de identificá-las e inter-
pretá-las.

• Identificar as formas geométricas 
e suas cores.

• Criar trabalhos de arte.

• Elaborar perguntas e respostas 
coerentes com o contexto.

• Despertar a curiosidade para 
aprender e se apropriar das regras 
que envolvem os jogos.

• Participar de brincadeiras music-
ais.

• Utilizar a contagem oral.

• Familiarizar-se com a escrita, 
desenvolvendo o traçado de letras e 
numerais.

• Brincar com os números nos di-
versos contextos em que se encon-
tram para, assim, reconhecê-los e 
quantificá-los.

O professor poderá disponibilizar 
vários jogos para as crianças se ap-
ropriaram das regras e para que elas 
criem estratégias e aprenda o que o 
professor deseja ensinar. Com o jogo, 
as crianças irão pensar nas diversas 
possibilidades de decompor e formar 
números , resolver problemas co-
muns e complexos . Aproveitar os da-
dos e lançar desafios para que descu-
bram formas diferentes de aprender.
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MATERIAIS QUE FACILITAM O USO 
DOS JOGOS  

Cores primárias e secundárias, for-
mas geométricas, atividades orais 
e escritas, números, quantidades, 
músicas e danças, adição, subtração, 
multiplicação, divisão, memorização, 
brincadeiras, móbiles das cores, ma-
teriais recicláveis (sucatas), painéis 
para jogos matemáticos, tudo isso 
pode ser aprendido de diversas for-
mas e com materiais diferentes.

 

Podemos em muitos momentos 
construir jogos com as crianças uti-
lizando os materiais como: TNT, da-
dos, tinta guache, placas de celulose, 
botões, sucata (garrafas PET de dif-
erentes cores e tamanhos, tamp-
inhas, copos descartáveis, crivos de 
ovo, bolinhas de gude), tesoura com 
ponta arredondada, colas branca 
e colorida, lápis de cor, giz de cera, 
giz de lousa, régua, glitter, fio de 
náilon, barbante, fita adesiva trans-
parente, pincel, EVA, rolinhos de pa-
pel higiênico, copos de papel, etc. 

Quando todos terminarem de jog-
ar, uma boa estratégia é ouvir cada 
criança percebeu sobre o jogo com-
partilhado. Reunir as crianças em 
roda para compartilhar e comparar 
no grande grupo os registros feitos. 
Estimule a falarem o que acharam do 
jogo, se teve a algum momento que 
foi mais difícil e se alguém tem alguma 
dica para dar. Se, em algum momen-
to do jogo, se conseguiram fechar to-
dos realizar todas as etapas e por que 
elas acham que isso aconteceu. É im-
portante que nesse momento deix-
ar alguns dados disponíveis na roda. 
Assim, será mais fácil se alguma cri-
ança sentir necessidade de mostrar 
como construiu sua estratégia. 

Muitos jogos podem ser compra-
dos a preços relativamente baixos 
ou feitos com materiais baratos ou 
reciclados como vimos acima, há 
também uma enorme gama de jo-
gos on-line para utilização, caso a 
escola disponha de computadores 
e acesso à internet. Possibilitar que 
os alunos criem e modifiquem re-
gras promove o protagonismo e a 
criatividade, além de despertar ain-
da mais o interesse pelas atividades.

 

Ao terminar de jogar a avaliação 
pode acontecer individualmente e 
em grupo, levando em conta o in-
teresse, a participação, a atenção, 
a concentração e o envolvimen-
to de cada criança com o proje-
to, registrando suas descobertas, 
relações e manifestações, além 
de dificuldades e expressões rel-
acionadas ao seu desenvolvimen-
to: contagem oral, associação de 
cores e formas geométricas e as-
sociação de número e quantidade.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1017

CONSIDERAÇÕES 

Esta pesquisa buscou mostrar como o aprendizado das experiências matemáti-
cas na Educação Infantil torna-se essencial. É nessa fase que as crianças desen-
volverão conceitos importantes que utilizarão ao longo da vida. A Matemática é 
uma ciência que nos acompanha desde cedo. Ainda pequenos, aprendemos a contar 
a nossa idade e a dos familiares, a memorizar regras de jogos, entre outras coisas. 

O lúdico exerce um papel fundamental e merece a atenção dos professores que trabalham 
com Educação Infantil. Através das brincadeiras, a criança descobre muito dos outros e de 
si mesma, desenvolvendo sua socialização, memorização, imaginação, noção de tempo/
espaço, criatividade e raciocínio lógico, além de aspectos afetivos e emocionais. Com as brin-
cadeiras, a criança compreende melhor sua realidade e a explora, dando-lhe significados. 

O professor deve estar consciente de que os jogos e as brincadeiras utilizados 
devem ser bem elaborados e dirigidos com finalidades pedagógicas. O RCNEI de-
fende a ideia de que o aprendizado da Matemática ajuda na formação de seres in-
dependentes e com facilidade para se expressar, sendo capazes de solucionar seus 
problemas e obstáculos. Deixa claro também que ensinar Matemática por meio da 
memorização e repetição é um erro, pois os alunos não entendem a lógica e apenas 
decoram. A melhor opção é trabalhar com seriação e classificação que desenvolvam 
as capacidades de ordenar, classificar e comparar, aprimorando o raciocínio lógico.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM LITERATURA INFANTIL 
NOS PROCESSOS DE ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

RESUMO: O presente estudo visa promover reflexão acerca da importância do tra-
balho com a literatura infantil nos processos de alfabetização e letramento nas séries 
iniciais. Para tanto, traçou-se um percurso que se iniciou por um esforço de indi-
car as condições do surgimento da literatura infantil e sua dimensão educativa. No in-
tuito de corroborar o tema exposto, pontuam-se algumas práticas pedagógicas de 
trabalho com a literatura infantil em sala de aula. Explanou-se sobre os conceitos de al-
fabetização e letramento e como esses podem ser facilitados pelo uso da literatura infantil.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO 

Na atual configuração mundial em que 
vivemos uma revolução tecnológica, a qual 
impulsiona outras mudanças de conceitos 
e paradigmas, desenvolver os processos 
de alfabetização e letramento paralela-
mente à formação de uma criança leitora 
não é uma tarefa fácil, mas primordial para 
formação cidadão crítico, leitor profici-
ente, agente transformador da sociedade.

Assim teóricos, educadores, pedagogos 
têm buscado compreender melhor como 
se aprende a ler e quais as ferramentas 
mais básicas para se alcançar esse objetivo. 

A proposta de se atrelar o trabalho ped-
agógico com literatura infantil em sala de 
aula, aos processos de alfabetização e le-
tramento para facilitá-los e torná-los mais 
contextualizados é um conceito que tem 
se firmado na atualidade. Desse modo, o 
livro de literatura infantil constitui ferra-
menta valiosa para professor e para a es-
cola como meio propulsor para promoção 
da melhor qualidade da aprendizagem. 

Torna-se, portanto, fundamental ob-
servar se a escola tem mesmo incen-
tivado as crianças à leitura e à escrita, 
de forma correta e prazerosa, ou tem vi-
venciado essas habilidades ainda como 
forma de punição às diversas situações 
comportamentais ocorridas em sala de 
aula, ou ainda, simplesmente usam a lei-
tura e escrita para cumprir com conteú-
dos já propostos, sem dar aberturas para 
que as crianças conheçam situações 
significativas nas quais possam se aper-
feiçoar e sentir prazer em ler e escrever.

Entre estudiosos e teóricos é pratica-
mente unânime o fato de o surgimento 
da literatura infantil estar atrelado ao sur-
gimento do conceito de criança tal qual 
o conhecemos nos dias de hoje – am-
bos datando de meados do século XVII 
– período de reorganização do ensino e 
criação do sistema educacional burguês.

Assim salienta Cunha que:

A história da literatura infantil tem rel-
ativamente poucos capítulos. Começa 
a delinear-se no início do século XVIII, 
quando a criança pelo que deveria pas-
sa a ser considerada um ser diferente do 
adulto, com necessidades e característi-
cas próprias, pelo que deveria distan-
ciar-se da vida dos mais velhos e receber 
uma educação especial, que a preparasse 
para a vida adulta.(CUNHA,1999, p.22)

No Brasil, a literatura infantil sofre 
grande influência por parte de Monteiro 
Lobato, segundo narra Ligia Cadermartori:

Monteiro Lobato cria, entre nós uma 
estética da literatura infantil, sua obra 
constituindo-se no grande padrão do 
texto literário destinado à criança. 
Sua obra estimula o leitor a ver a real-
idade através de conceitos próprios. 
Apresenta  uma interpretação da reali-
dade nacional nos seus aspectos social, 
econômico, cultural, mas deixa, sempre, 
espaço para a interlocução com o desti-
natário. (CARDERMATORI, 1994, p. 51)

Para Abramovich (1997), a literatura 
constitui uma aprendizagem estética, em 
que as histórias lidas ou contadas expli-
cam o mundo de um jeito que o leitor pos-
sa se situar em um universo que é dele.

 
[...] como objeto que provoca emoções, 

dá prazer ou diverte e, acima de tudo, mod-
ifica a consciência de mundo de seu leitor, 
a literatura infantil é arte. Sobre outro as-
pecto, como instrumento manipulado por 
uma intenção educativa, ela se inscreve na 
área da pedagogia. (COELHO, 2000, p.46).

Essa faceta da literatura, que propi-
cia o letramento, oportuniza também 
ao leitor iniciante criar e fixar con-
ceitos, traçar analogias e utilizar língua 
e literatura para além dos muros da es-
cola. Na mesma direção, Bruno Bet-
telheim (1978, pg. 16) esclarece que:

Para dominar os problemas psicológi-
cos do crescimento - separar decepções 
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narcisistas, dilemas edípicos, rivalidades 
fraternas, ser capaz de abandonar de-
pendências infantis; obter um sentimento 
de individualidade e de autovalorização, e 
um sentido de obrigação moral - a criança 
necessita entender o que se está passando 
dentro de seu eu inconsciente. Ela pode 
atingir essa compreensão, e com isto a ha-
bilidade de lidar com as coisas, não através 
da compreensão racional da natureza e 
conteúdo de seu inconsciente, mas famil-
iarizando-se com ele através de devaneios 
prolongados - ruminando, reorganizando 
e fantasiando sobre elementos adequa-
dos da estória em resposta a pressões in-
conscientes. Com isto, a criança adequa 
o conteúdo inconsciente às fantasias con-
scientes, o que a capacita a lidar com este 
conteúdo. (BETTELHEIM, 1978, p. 16)

Percebe-se assim, que também há uma 
dimensão educativa da literatura, que en-
sina para a prática e não para a teoria. Em 
outras palavras, a literatura infantil, prepa-
ra o leitor para a vida, situações reais e não 
para meros exercícios escolares. De acor-
do com Pinto apud RUFINO e GOMES: 

A Literatura Infantil tem um grande sig-
nificado no desenvolvimento de crianças 
de diversas idades, onde se refletem 
situações emocionais, fantasias, curiosi-
dades e enriquecimento do desenvolvi-
mento perceptivo. Para ele a leitura de 
histórias influi em todos os aspectos da 
educação da criança: na afetividade: des-
perta a sensibilidade e o amor à leitura; 
na compreensão: desenvolve o automa-
tismo da leitura rápida e a compreensão 
do texto; na inteligência: desenvolve a 
aprendizagem de termos e conceitos 
e a aprendizagem intelectual. (PINTO 
apud RUFINO e GOMES, 1999, p.11):

Mais que um subsídio, a literatu-
ra, a infantil, em especial, configura um 
caminho para o letramento, à proporção 
que permite ao leitor dilatar seus hor-
izontes, clareando sua visão de mun-
do e da realidade em que se insere.

O fato de a Literatura Infantil não ser 
subsidiária da escola e do ensino não quer 
dizer que, como medida de precaução ela 
deva ser afastada da sala de aula. Sendo 
agente de conhecimento porque propicia 
questionamento dos valores em circulação 
na sociedade, seu emprego em aula ou 
em qualquer outro cenário desencadeia o 
alargamento dos horizontes cognitivos do 
leitor, o que justifica e demanda seu con-
sumo escolar (ZILBERMAN, 1987, p.10).

Vale ressaltar que, ao introduzir os alunos 
das séries iniciais no mundo das histórias 
faladas e escritas, cria-se uma vereda 
para a alfabetização, uma vez que, já de-
tendo certa familiaridade com o mundo 
das letras, nasce a vontade de decifrá-las. 

Já Abramovich (1997, p. 23) explica 
que o ato de escutar pode ser o início 
da aprendizagem para se tornar leitor. 
Ouvir uma variedade de histórias é im-
portante para se integrar num mundo 
de descobertas e de compreensão do 
mundo real. Aqui, fica claro que, o pro-
cesso de letramento, apesar de indisso-
ciável da alfabetização, pode precedê-la 
de modo particularmente positivo, po-
dendo ainda propiciá-la e facilitá-la.

Tratando sobre o mesmo tema, CAV-
ALCANTI, 2002, p. 12 observa que 
“a literatura é uma grande metáfo-
ra da vida do homem. Sendo assim, 
é sempre surpreendentemente, uma 
maneira nova de se apreender a ex-
istência e instituir novos universos.”

Acerca do potencial emancipatório do 
pensamento, que ensina a pensar além 
de divertir e distrair, Cunha afirma que:

[...] a leitura é uma forma altamente ati-
va de lazer. Em vez de propiciar, sobretu-
do repouso e alienação (daí, a massifi-
cação), como ocorre com formas passivas 
de lazer, a leitura exige um grau maior de 
consciência e atenção, uma participação 
efetiva do recebedor – leitor. Seria, pois, 
muito importante que a escola procu-
rasse desenvolver no aluno formas ativas 
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de lazer – aquelas que tornam o indivíduo 
crítico e criativo, mais consciente e pro-
dutivo. A literatura teria papel relevante 
nesse aspecto. (CUNHA,1999, p.47)

Cabe esclarecer que também os pais ex-
ercem um papel muito importante para a 
formação de leitores, já que segundo Costa:

A escola mesmo que realize um tra-
balho competente de formação, não con-
seguirá consolidar o leitor sem respaldo da 
sociedade que a sustenta. Na contramão 
da história, hoje, são as crianças que lêem 
ou contam histórias aos adultos. A família, 
embora se posicione a favor, não lê e in-
terfere negativamente no trabalho de for-
mação do leitor, ao privilegiar formas de 
lazer que, pensa ela, trazem maior prazer 
do que a leitura. Na verdade, somos todos 
responsáveis pela leitura como somos re-
sponsáveis pelo país. (COSTA, 2009, p. 50).

De acordo com os Parâmetros Curric-
ulares Nacionais (PCN), a prática de lei-
tura tem como finalidade a formação de 
leitores competentes e continuamente 
a formação de escritores, isto é, a pro-
dução de textos eficazes com origem na 
prática de leitura, espaço de construção 
da intertextualidade (BRASIL, 1997).

Todavia, a realidade que se observa 
em nossas salas de aula, em geral, é um 
trabalho com a literatura que se encerra 
em atividades pedagógicas tais como lei-
tura, interpretação de textos curtos e de 
excertos de narrativas maiores. A esse 
processo Cosson (2007, p. 23) dá o nome 
de “falência do ensino da leitura”, leitura 
que não está sendo ensinada para ga-
rantir a função essencial de “construir e 
reconstruir a palavra que nos humaniza”.

Sobre o ato de ler em sala de aula, Ca-
gliari, discorre que:

A leitura não pode ser uma atividade 
secundária na sala de aula ou na vida, uma 
atividade para a qual a professora e a es-
cola não dedicam mais que uns míseros 
minutos, na ânsia de retornar aos prob-

lemas da escrita, julgados mais impor-
tantes. Há um descaso enorme pela leitu-
ra, pelos textos, pela programação dessa 
atividade na escola; no entanto, a leitura 
deveria ser a maior herança legada pela 
escola aos alunos, pois ela, e não a escri-
ta, será a fonte perene de educação, com 
ou sem escola. (CAGLIARI,1993, p. 173):

Acerca da problemática da questão 
da leitura na escola e como essa 
vem sendo (in)explorada no con-
texto escolar, Kleiman explana que 

 
[...] o contexto escolar não favorece a 

delineação de objetivos específicos em 
relação a essa atividade. Nele a ativi-
dade de leitura é difusa e confusa, mui-
tas vezes se constituindo apenas em um 
pretexto para cópias, resumos, análise 
sintática, e outras tarefas do ensino da 
língua. Assim, encontramos o paradoxo 
que, enquanto fora da escola o estu-
dante é perfeitamente capaz de plane-
jar as ações que o levarão a um objetivo 
pré-determinado (por exemplo, elogiar 
alguém para conseguir um favor) quando 
se trata de leitura, de interação à distân-
cia através do texto, na maioria das vez-
es esse estudante começa a ler sem ter 
ideia de onde quer chegar, e, portanto, 
a questão de como irá chegar lá... nem 
sequer supõe. (KLEIMAN, 2002, p.30):

Para Soares (2007), o processo de es-
colarização da literatura literária é inev-
itável bem como o é a escolarização de 
outros conhecimentos como artes ou 
qualquer tipo de produção cultural. Ain-
da de acordo com a autora, o cerne da 
questão não está na escolarização, mas na 
forma como essa vem sendo trabalhada a 
literatura infantil no cotidiano da escola.

Assim, toda leitura compulsória, 
aquela que se faça por obrigação, 
para fazer uma prova ou responder a 
um questionário, por exemplo, aca-
ba desvirtuando o elementar sentido 
da leitura por prazer e fruição estética.
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De acordo com Cosson (2007) es-
sas práticas são equivocadas, pois le-
vam a criança a associar o ato de ler a 
responder a questões elaboradas pelo 
livro didático ou pelo professor e estão 
distantes de um trabalho realmente vol-
tado para a leitura que deveria ocorrer 
por intermédio da literatura infantil nas 
séries iniciais. É isso que sustenta Klei-
man, quando afirma que há atitudes que 
devem ser evitadas, pois constituem:

[...] práticas desmotivadoras, perversas 
até, pelas consequências nefastas que 
trazem, basicamente, de concepções erra-
das sobre a natureza do texto e da leitura, 
e, portanto, da linguagem. Elas são práti-
cas sustentadas por um entendimento 
limitado e incoerente do que seja ensinar 
português, entendimento este tradicio-
nalmente legitimado tanto dentro como 
fora da escola. (KLEIMAN, 2001, p.16)

Para tanto, atividade em outros formatos 
como oficinas de leitura, projetos de narra-
tivas, sequências didáticas, círculos literári-
os entre outros, representam alternativas 
às atividades tradicionais e mecanizadas, à 
medida que oportunizam a dialogia da lei-
tura (BAKHTIN 1995-2003). Com efeito, 
participando de um processo de ensino 
mais dinâmico e humanizado da leitura, 
o aluno perceber novas possibilidades de 
lidar com o livro, passando para o papel 
de leitor-ativo, protagonista de sua apren-
dizagem, não mais um leitor-compulsório.

É à literatura, como linguagem e como 
instituição, que se confiam os diferentes 
imaginários, as diferentes sensibilidades, 
valores e comportamentos através dos 
quais uma sociedade expressa e discute, 
simbolicamente, seus impasses, seus 
desejos, suas utopias. Por isso a literatu-
ra é importante no currículo escolar: o 
cidadão, para exercer, plenamente sua ci-
dadania, precisa apossar-se da linguagem 
literária, alfabetizar-se nela, tornar-se seu 
usuário competente, mesmo que nun-
ca vá escrever um livro: mas porque pre-
cisa ler muitos. (LAJOLO, 2008, p.106)

Em práticas de alfabetização como estas, 
ao se alfabetizarem, os alunos terão inter-
esse e prazer, bem como compreenderão 
a utilidade da escrita e de sua circulação 
social, de suas finalidades e formas. (ROJO 
apud MORAES E SANTOS, 2014, p. 28)

Ao educador cabe, ainda, outra impor-
tante tarefa, que reside na escolha dos 
livros que serão ofertados e trabalhados 
com seus alunos, já que, de acordo com 
Brito (2007, p. 114), a grande maioria dos 
livros de literatura infantil é produto típico 
da cultura de massa: visa nichos específi-
cos de mercado (leitor iniciante, leitor in-
experiente, leitor experiente), retrata, ain-
da, a realidade imediata do “consumidor 
espelho” do universo ideológico de senso 
comum da classe média, tende à banali-
zação dos valores e conteúdos e serve-se 
a usos didáticos não se preocupando com 
a dimensão artística, priorizasse o discur-
so utilitário em detrimento do estético.

Discorrendo ainda sobre o primordi-
al papel desempenhado pelo professor 
no processo de letramento, Weisz ex-
plica que o ensinar a língua escrita em 
contextos letrados, a função do profes-
sor é observar a ação das crianças, acol-
her ou problematizar suas produções, 
intervindo sempre que achar que pode 
fazer a reflexão dos alunos sobre a es-
crita avançar. (WEISZ, 2000, p.62)

Há que se ter cautela para que todo 
o trabalho desenvolvido em sala de aula 
não fique perdido por ser autômato e me-
canizado. Lugar-comum dizer do dese-
jo de muitos professores em encontrar 
manuais que lhe apontem um norte para 
desenvolver um trabalho com leitura que 
seja eficiente e eficaz. Entretanto criativ-
idade e um conhecimento profundo do 
que é literatura ainda são as melhores 
ferramentas à disposição de uma práti-
ca inovadora de ensino da literatura com 
vistas à alfabetização e do letramento.

A esse respeito, Saraiva comenta que:
A atuação do professor é de vital importân-
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cia, uma vez que dele depende a instau-
ração de nova mentalidade frente ao texto 
literário que vise à exploração de seu caráter 
formativo e estético. Critérios que orientem 
a seleção de textos adequados ao cresci-
mento intelectual e humano dos receptores; 
métodos aptos a privilegiar o ludismo e os 
espaços de indeterminação dos textos, bem 
como as atividades incentivadoras de mani-
festações criativas são essenciais para que o 
professor legitime o texto literário como fun-
damento de sua prática alfabetizadora, que é 
também formadora. (SARAIVA, 2001, p. 19)

Desse modo, compete ainda ao edu-
cador desenvolver uma prática que leva 
à reflexão-ação sobre a função social da 
literatura, abandonando hábitos que in-
cluem a passiva aceitação e reprodução 
dos modelos prontos ofertados por ess-
es manuais, pois de acordo com Martins:

Muitos educadores não conseguem su-
perar a prática formalista e mecânica enquan-
to para a maioria dos educandos aprender a 
ler se resume à decoreba de signos lingüísti-
cos, por mais que se doure a pílula com 
métodos sofisticados e supostamente de-
salienantes. Prevalece a pedagogia do sacri-
fício, do aprender por aprender, sem colocar 
o porquê, como, e para quê, impossibilitan-
do compreender verdadeiramente a função 
da leitura, o seu papel na vida do indivíduo 
e da sociedade. (MARTINS, 1995, p. 23):

Década após década, a escola perman-
ece sendo o espaço privilegiado da cul-
tura sistematizada, à qual se tem acesso 
pelo especial intermédio da leitura. Desse 
modo, alfabetização e letramento são as 
portas de saída de um estado de estag-
nação reprodutiva de uma modelo so-
cial baseado em desigualdades, e porta 
de entrada para a autonomia e cidadania.

Segundo Faria (2004), a capacidade de 
educadores para perceber a riqueza e a es-
trutura do livro de literatura infantil é uma 
das alternativas para não reduzir a literatura 
a uma abordagem meramente pedagógica. 

Em uma situação de aprendizagem 
na qual os alunos ainda não dominam 
o sistema de escrita alfabético, faz-se 
necessário que o professor atue como 
mediador, seja lendo, seja registrando por 
escrito os textos produzidos oralmente 
pelos alunos. No entanto, não se pode 
deixar para que o aluno produza escritos 
ou leia apenas quando já dominar o nos-
so sistema de escrita. É importante que 
eles possam, desde o início do processo 
de alfabetização, testar suas hipóteses 
a respeito da escrita. Se o conhecimen-
to que esses têm da escrita ainda não é 
suficiente para que leiam ou produzam 
textos extensos, pode-se levá-los a ler 
textos memorizados, tais como cantigas, 
quadrinhas, assim como tentar escre-
vê-los na íntegra ou parte deles. (SAN-
TOS E MENDONÇA, 2007 pp.98-99)

Todavia essa habilidade requer que o 
professor seja antes leitor, tenha intim-
idade com os livros – o que nem sem-
pre fez parte de sua experiência de vida, 
tampouco de sua formação acadêmica. 
Aqui, mais uma vez, a reflexão sobre a 
prática pedagógica se faz primordial para 
uma nova forma de ensinar a ler, lendo 
em meio aos, com e para os alunos. Para 
Délia Lerner apud Martins & Spindola, há 
que se refletir muito sobre os procedi-
mentos para o ensino da leitura dentro 
de nossas escolas, logo: se a escola ensi-
na a ler e escrever com o único propósi-
to de que os alunos aprendam a fazê-lo, 
eles não aprenderão a ler e escrever para 
cumprir outras finalidades (essas que a 
leitura e a escrita cumprem na vida so-
cial); se a escola abandona os propósitos 
didáticos e assume os da prática social, 
estará abandonando ao mesmo tempo 
sua função ensinante. (LERNER apud 
MARTINS & SPINDOLA, 2002, p.20)

A inserção da literatura infantil nos 
processos de alfabetização e letra-
mento tem caráter lúdico e visa formar 
leitores, não decodificadores do alfabe-
to. Com efeito, levar os livros para as 
salas de aula não pode ser um ato iso-
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lado, desvinculado da realidade do alu-
no, carece, antes, ser um trabalho que 
propicie conhecimentos de leitura.

E a experiência da compreensão será 
tão mais profunda quanto sejamos nela 
capazes de associar, jamais dicotomizar, 
os conceitos emergentes na experiência 
escolar aos que resultam do mundo da 
cotidianidade. Um exercício crítico sem-
pre exigido pela leitura e necessariamente 
pela escuta é o de como nos darmos facil-
mente à passagem da experiência senso-
rial que caracteriza a cotidianidade a gen-
eralização que se opera na linguagem e 
desta ao concreto tangível. Uma das for-
mas de realizarmos este exercício consis-
tente na prática a que me venho referindo 
como “leitura da leitura anterior do mun-
do”, entendendo-se aqui como “leitura do 
mundo” a “leitura” que precede a leitura 
da palavra e que perseguindo igualmente 
a compreensão do objeto se faz no domí-
nio da cotidianidade. A leitura da palavra, 
fazendo-se também em busca da com-
preensão do texto e, portanto, dos objetos 
nele referidos, nos remete agora a leitura 
anterior do mundo. O que me parece fun-
damental deixar claro é que a leitura do 
mundo que é feita a partir da experiência 
sensorial não basta. Mas, por outro lado, 
não pode ser desprezada como inferior 
pela leitura feita a partir do mundo ab-
strato dos conceitos que vão da general-
ização ao tangível. (FREIRE, 2008, p. 30).

Reiterado espaço ideal do aprendizado 
formal, a escola precisa cumprir sua função 
de inserção social do indivíduo, para tanto:

O necessário é preservar na escola o 
sentido que a leitura e a escrita têm como 
práticas sociais, para conseguir que os seus 
alunos se apropriem delas possibilitan-
do que se incorporem à comunidade de 
leitores e escritores, a fim de que consigam 
ser cidadãos da cultura escrita. (LERNER 
apud MARTINS & SPINDOLA, 2002, p.18)

Ensinar a ler lendo gêneros autênticos, 
tendo o livro de literatura infantil em mãos 
não é tarefa fácil em um país como o Brasil 
com altos índices de analfabetismo fun-
cional e uma cultura leitora enfraquecida.

É o que assinala Corsino:
Pesquisas revelam que a expansão do 

mercado editorial brasileiro não significa, 
necessariamente, um aumento do núme-
ro de leitores porque o livro é produto 
caro e de difícil distribuição. Dos quase 
6 mil municípios brasileiros apenas 600 
possuem livrarias, que somam hoje 1200 
lojas. Considerando a recomendação da 
Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (UNES-
CO) de se ter uma livraria para cada 10 
mil pessoas, esses números deixam de-
scobertos 90% do território nacion-
al, já que somos cerca de 170 milhões 
de brasileiro (CORSINO, 2009, p.53)

 Estando o professor na linha de frente 
do processo educativo, acaba o mesmo 
sendo o maior onerado pelas deficiên-
cias apresentadas pelos alunos. Con-
tudo cabe esclarecer que o déficit de 
políticas educacionais que visem sanar 
ou mesmo minorar a problemática da 
leitura no Brasil é uma questão política 
e social, logo representando respons-
abilidade também dos governantes nas 
esferas federal, estadual e municipal.

Pesquisas revelam que a expansão do 
mercado editorial brasileiro não significa, 
necessariamente, um aumento do núme-
ro de leitores porque o livro é produto 
caro e de difícil distribuição. Dos quase 
6 mil municípios brasileiros apenas 600 
possuem livrarias, que somam hoje 1200 
lojas. Considerando a recomendação da 
Organização das Nações Unidas para 
a Educação, Ciência e Cultura (UNES-
CO) de se ter uma livraria para cada 10 
mil pessoas, esses números deixam de-
scobertos 90% do território nacion-
al, já que somos cerca de 170 milhões 
de brasileiro (CORSINO, 2009, p.53)
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Nesse sentido cabe considerar o atual 
esforço do governo no sentido de mel-
horar os resultados das taxas de alfabet-
ização da escola pública. Nessa seara 
encontra-se o atual Pacto Nacional Pela 
Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), 
programa de formação continuada, que 
age como paliativo às deficiências dos 
processos de alfabetização no Brasil.

[...] especialmente desde as últimas 
duas décadas, as evidências que suste-
ntam originariamente essa associação 
entre escola e alfabetização vêm sendo 
questionadas, em decorrência das difi-
culdades de se concretizar as promes-
sas e os efeitos pretendidos com a ação 
da escola sobre o cidadão. Explicada 
como problema decorrente, ora do mét-
odo de ensino, ora do aluno, ora do pro-
fessor, ora do sistema escolar, ora das 
condições sociais, ora de políticas públi-
cas, a recorrência dessas dificuldades de 
a escola dar conta de sua tarefa históri-
ca fundamental não é, porém, exclusiva 
de nossa época. (MORTATTI, 2006, p. 3)

Chama-se alfabetização o processo 
pelo qual o indivíduo é orientado para 
o domínio e uso da escrita e leitura, o 
aprendizado, a decodificação e a com-
binação das letras para a formação das 
palavras. Com relação ao conceito de 
letramento, convém ressaltar o fato de, 
em nosso país, ser uma concepção rel-
ativamente nova, representando uma 
mudança nos paradigmas pedagógicos. 
Acerca dessa temática, Soares afirma que:

O surgimento do termo literacy (cujo 
significado é o mesmo de alfabetismo), 
nessa época, representou, certamente, 
uma mudança histórica nas práticas soci-
ais: novas demandas sociais pelo uso da 
leitura e da escrita exigiram uma nova pa-
lavra para designá-las. Ou seja: uma nova 
realidade social trouxe a necessidade de 
uma nova palavra (SOARES, 2008, p. 29)

Em muitos países, devido às taxas de 
alfabetismo e competência leitora, o ter-
mo literacy funciona como sinônimo tan-
to de alfabetização quanto de letramento. 
Entretanto, segundo Santos e Mendonça,

No Brasil, o termo letramento não sub-
stituiu a palavra alfabetização, mas apa-
rece associada a ela. Podemos falar, ain-
da nos dias de hoje, de um alto índice de 
analfabetos, mas não de “iletrados”, pois 
sabemos que um sujeito que não domina 
a escrita alfabética, seja criança, seja adul-
to, envolve-se em práticas de leitura e es-
crita através da mediação de uma pessoa 
alfabetizada, e nessas práticas desenvolve 
uma série de conhecimentos sobre os 
gêneros que circulam na sociedade. (SAN-
TOS E MENDONÇA, 2007 p. 16-17).

A distinção entre os dois processos – al-
fabetização e letramento – parece ser ori-
unda da mudança da demanda social da lei-
tura, tendo se iniciado em fins do século XX, 
conforme esclarecem Santos e Mendonça:

O discurso da importância de se con-
siderar os usos e funções da língua escrita 
com base no desenvolvimento de ativi-
dades significativas de leitura e escrita na 
escola foi bastante difundido a partir da 
década de oitenta. No que diz respeito 
à alfabetização especificamente, surge 
o conceito de “analfabetismo funcional” 
para caracterizar aquelas pessoas que, 
tendo se apropriado das habilidades de 
“codificação” e “decodificação”, não con-
seguiam fazer uso da escrita em diferentes 
contextos sociais. Assim, o fenômeno do 
analfabetismo passou a envolver não só 
aqueles que não dominavam o sistema de 
escrita alfabética, mas também as pessoas 
com pouca escolarização. Nos últimos 
vinte anos, principalmente a partir da dé-
cada de 1990, o conceito de alfabetização 
passou a ser vinculado a outro fenômeno: 
o letramento […] é a versão para o Portu-
guês da palavra de língua  inglesa literacy,  
que significa o estado ou condição que as-
sume aquele que aprende a ler e a escrev-
er. (SANTOS E MENDONÇA, 2007, p.16)
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Para esclarecer a importância e dis-
tinção prática entre alfabetização e letra-
mento, Cagliari lembra que: 

O leitor deverá em primeiro lugar deci-
frar a escrita, depois entender a lingua-
gem encontrada, em seguida decodificar 
todas as implicações que o texto tem e, 
finalmente, refletir sobre isso e formar 
o próprio conhecimento e opinião a re-
speito do que leu. A leitura sem deci-
fração não funciona adequadamente, 
assim como sem a decodificação e de-
mais componentes referentes à inter-
pretação, se torna estéril e sem grande 
interesse. (CAGLIARI, 1993, p. 150)

No século XX, alguns movimentos soci-
ais bem como programas governamentais 
passaram a buscar a erradicação do anal-
fabetismo, à medida que se ofertasse uma 
educação para todos. Na vanguarda desse 
pensamento, Paulo Freire postulava que:

Pensávamos numa alfabetização dire-
ta e realmente ligada à democratização 
da cultura, que fosse uma introdução 
a esta democratização. Numa alfabet-
ização que, por isso mesmo, tivesse no 
homem, não esse paciente do processo, 
cuja virtude única é ter mesmo paciên-
cia para suportar o abismo entre sua ex-
periência existencial e o conteúdo que 
lhe oferecem para sua aprendizagem, 
mas o seu sujeito [...]. Pensávamos numa 
alfabetização que fosse em si um ato 
de criação, capaz de desencadear out-
ros atos criadores. Numa alfabetização 
em que o homem, porque não fosse seu 
paciente, seu objeto, desenvolvesse a 
impaciência, a vivacidade, característi-
ca dos estados de procura, de invenção 
e reinvenção. (FREIRE, 2008, p. 112).

Notadamente, o ato de ler é um proces-
so dialógico que, em um primeiro momen-
to consiste na decodificação das letras 
e formação de palavras para, posterior-
mente compreender a função comunica-
tiva e social das mesmas. Todavia não se 
pode perder de vista as disparidades exis-

tentes entre a língua falada e a língua es-
crita – objeto de estudo da alfabetização. 
Sobre esse conceito, Rangel ratifica que:

A língua escrita não é mera represen-
tação da língua oral. Não se escreve como 
se fala e não se fala como se escreve. 
Compreensão/expressão de língua escri-
ta é diferente de compreensão/expressão 
de língua oral. Discursos orais e escritos 
são considerados de formas diferentes. 
Além disso, a alfabetização transcende 
a questão “mecânica” versus “com-
preensão”. Ela tem uma dimensão social. 
Não é a mesma para todas as sociedades 
nem para todas as camadas sociais de uma 
mesma sociedade. (RANGEL, 2008, p. 10).

Pedagogicamente, alfabetização e le-
tramento constituem processos distintos, 
porém indissociáveis, por esse motivo 
convém apresentar suas conceituações.

[...] é necessário reconhecer que al-
fabetização – entendida como a aqui-
sição do sistema convencional de escrita 
– distingue-se de letramento – entendido 
como o desenvolvimento de comporta-
mentos e habilidades de uso competente 
da leitura e da escrita em práticas sociais: 
distinguem-se tanto em relação aos obje-
tos de conhecimento quanto em relação 
aos processos cognitivos e linguísticos 
de aprendizagem e, portanto, também 
de ensino desses diferentes objetos. Tal 
fato explica por que é conveniente a dis-
tinção entre os dois processos. Por outro 
lado, também é necessário reconhecer 
que, embora distintos, alfabetização e 
letramento são interdependentes e indis-
sociáveis: a alfabetização só tem senti-
do quando desenvolvida no contexto de 
práticas sociais de leitura e de escrita e por 
meio dessas práticas, ou seja, em um con-
texto de letramento e por meio de ativ-
idades de letramento; este, por sua vez, 
só pode desenvolver-se na dependên-
cia da e por meio da aprendizagem do 
sistema de escrita. (SOARES, 2004 p. 97)
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Percebe-se que a autora deixa trans-
parecer que, enquanto a alfabet-
ização se dá em nível pessoal e indi-
vidual, o letramento seria uma prática 
social. Discorrendo ainda sobre letra-
mento, a autora também afirma que

[...] letramento é também um contín-
uo, mas um contínuo não linear, multi-
dimensional, ilimitado, englobando múl-
tiplas práticas com múltiplas funções, 
com múltiplos objetivos, condicionadas 
por e dependentes de múltiplas situ-
ações e múltiplos contextos, em que, 
consequentemente, são múltiplas e 
muito variadas as habilidades, conhec-
imentos, atitudes de leitura e de escri-
ta demandadas, não havendo gradação 
nem progressão que permita fixar um 
critério objetivo para que se determine 
que ponto, no contínuo, separa letra-
dos de iletrados” (SOARES, 2003 p. 95).

Por consequência, a ausência dessas 
habilidades ou competências, chama-
das de analfabetismo e o iletrismo 
são assim definidos por Foucambert:

O analfabetismo caracteriza-se pela 
impossibilidade de compreender ou de 
produzir uma mensagem escrita simples 
[...] O analfabetismo funcional refere-se 
à mesma impossibilidade, porém envolve 
pessoas com vários anos de escolaridade 
que dominaram essas técnicas de corre-
spondências grafo-fonética num certo 
período de sua vida, mas que perderam 
esse domínio por falta de uso e de exer-
cícios com elas. [...] O iletrismo se carac-
teriza pelo afastamento em relação às re-
des de comunicação escrita, pela falta de 
familiaridade com livros e jornais, pela ex-
clusão do indivíduo das preocupações e 
respostas contidas na elaboração da coi-
sa escrita. (FOUCAMBERT,1994, p.118)

Com o aumento da oferta de vagas nas 
escolas, em concomitância com os nos 
projetos pedagógicos instaurados por es-
tados e municípios brasileiros, verifica-se, 
paulatinamente, uma sensível queda nos 

índices de analfabetismo no país. Toda-
via, a alfabetização feita a toque de caixa, 
gerou um novo grau de analfabetismo, 
o funcional, no qual o indivíduo lê, mas 
não interpreta. Em outras palavras, as 
escolas brasileiras têm formado legiões 
de brasileiros que conhecem as letras, 
identificam as palavras, mas não são ca-
pazes de lê-las em seu contexto social. 

À medida que o analfabetismo vai sen-
do superado, que um número cada vez 
maior de pessoas aprende a ler e a escrev-
er, e à medida que, concomitantemente, a 
sociedade vai se tornando cada vez mais 
centrada na escrita (cada vez mais grafo-
cêntrica), um novo fenômeno se eviden-
cia; não basta aprender a ler e escrever. 
As pessoas se alfabetizam, aprendem a 
ler e a escrever, mas não necessariamente 
incorporam a prática da leitura e da escri-
ta, não necessariamente adquirem com-
petência para usar a leitura e a escrita, 
para envolver-se com práticas sociais de 
escrita [...] (SOARES, 2006 pp. 45-46). 

Daí a necessidade de haver o le-
tramento, por meio do qual o in-
divíduo significa e ressignifica suas 
leituras, entendendo e explicando o 
mundo e a sociedade em que se insere.

No intuito de integrar alfabetização 
e letramento para que a primeira deixe 
de ser mera instrumentalização da lín-
gua como estrutura pronta e acabada,  
a proposta de alfabetizar letrando com 
literatura infantil configura-se como al-
ternativa bastante fértil de prática le-
tramento literário para crianças em pro-
cesso de alfabetização. Nesse sentido, 
Santos e Mendonça, postulam que:

Alfabetizar letrando é, portanto, opor-
tunizar situações de aprendizagem da 
língua escrita nas quais o aprendiz tenha 
acesso aos textos e a situações sociais 
de uso deles, mas que seja levado a con-
struir a compreensão acerca do funciona-
mento do sistema de escrita alfabético. 
(SANTOS E MENDONÇA, 2007 p.98)
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Sobre a relação entre alfabetização, le-
tramento e ensino da literatura infantil nas 
séries iniciais, GIROTTO e SOUZA obser-
vam que  a literatura mostra uma língua 
para além do nível pragmático e introduz 
a criança, desde pequena, no mundo da 
cultura escrita que, como leitor-ouvinte 
dos inúmeros gêneros discursivos, pode 
perceber que a língua escrita é muito mais 
que a decodificação de sílabas e frases sim-
ples, que tem regras próprias para cada dis-
curso. [...] o objetivo maior do letramento 
literário escolar ou do ensino da literatura 
na escola é nos formar como leitores, não 
como qualquer leitor ou um leitor qualquer, 
mas um leitor capaz de se inserir em uma 
comunidade, manipular seus instrumen-
tos culturais e construir com eles um sen-
tido para si e para o mundo em que vive 
(GIROTTO E SOUZA, 2012 pp. 176-177)

Ainda com relação à importân-
cia da literatura infantil na alfabet-
ização e letramento, Rego observa que:

[...] a literatura infantil tem, assim, po-
tencialmente duas credenciais básicas 
para ser o caminho que poderá conduzir 
a criança, de forma muito eficaz, ao mun-
do da escrita. Em primeiro lugar, porque 
se prende geralmente a conteúdos que 
são de interesse das crianças. Em segun-
do, porque através desses conteúdos ela 
poderá despertar a atenção da criança 
para as características sintático-semânti-
cas da língua escrita e para as relações ex-
istentes entre a forma linguística e a rep-
resentação gráfica. (REGO, 1995, p. 52)

Verifica-se, portanto, que o trabalho 
com o livro de literatura infantil nas séries 
iniciais auxilia grandemente na aquisição 
dos padrões de escrita da língua mater-
na, à proporção que permite o contato 
com as estruturas da mesma, propician-
do o letramento. O livro de literatura in-
fantil é ideal para alfabetização – proces-
so individual - por ser meio de acesso ao 
mundo das letras. Por outro lado, também 
se presta ao letramento, uma vez que 
leva a criança ao uso social da literatura.

[...] Na escola eventos e práticas de le-
tramento são planejados e instituídos, 
selecionados por critérios pedagógicos, 
com objetivos predeterminados, visando 
à aprendizagem e quase sempre conduz-
indo a atividades de avaliação. De cer-
ta forma, a escola autonomiza as ativi-
dades de leitura e de escrita em relação 
a suas circunstâncias e uso sociais, cri-
ando seus próprios e peculiares even-
tos e suas próprias e peculiares práticas 
de letramento. (SOARES, 2008, p. 107).

No que tange às alternativas para o tra-
balho com a literatura e leitura em sala de 
aula, GIROTTO e SOUZA explicam que:

Para desenvolver essas estratégias 
com os alunos, precisamos em primeiro 
lugar, planejá-las e defini-las, realizando 
leituras não tão complexas, para depois 
oferecer leituras mais profundas, que re-
querem um maior nível de compreensão 
leitora. [...] Enfim, diante do uso efetivo 
das oficinas de leitura, do papel do pro-
fessor em sala de aula, explicitando as 
habilidades de leitura, respeitando o tex-
to literário em sua integridade, consid-
erando o conhecimento prévio de cada 
aluno, bem como o ritmo de cada um, 
podemos vislumbrar leitores literários, 
que não só compreenderão o texto, mas 
também utilizarão a literatura em seu 
contexto social, assim poderão tornar-se 
não só leitores em si, mas leitores para 
si. (GIROTTO E SOUZA, 2012 p. 176).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para atender adequadamente às demandas sociais, ser alfabetizado apenas já 
não é mais suficiente. Assim, saber ler a placa com o itinerário de um ônibus e assinar 
seu nome, ou seja, ler e escrever de modo autômato deixaram de ser os únicos req-
uisitos para que se considere um indivíduo alfabetizado.  Com efeito, mais que de-
codificar, existe a necessidade de interagir plenamente com os diferentes gêneros 
textuais de circulação social – processo chamado de letramento. Vale ressaltar que 
o conceito de letramento é relativamente recente, abarcando a dimensão social da 
leitura. Nesse sentido, muitos teóricos postulam que o letramento se inicia antes 
mesmo da alfabetização propriamente dita por meio da mobilização do conheci-
mento de mundo integrado a práticas sociais que se utilizam da leitura e da escrita.

Ao longo da pesquisa bibliográfica realizada foi possível constatar que à es-
cola ainda ficam relegadas integralmente as responsabilidades do ensino tanto 
da alfabetização e letramento quanto do hábito da leitura, uma vez que dev-
ido a fatores sócio-culturais a leitura não é muito valorizada, tendo deixa-
do de fazer parte do cotidiano da grande maioria das famílias brasileiras.

Nesse cenário, a literatura infantil pode e deve ser usada como facilitadora de am-
bos processos, pois detém a faculdade de propulsionar o letramento, o encantam-
ento pela leitura, podendo ainda ser amplamente usada e explorada, em sala de aula, 
também na alfabetização devido a seu caráter lúdico e pedagógico. Ao professor 
cabe o papel de agente de letramento, articulador de novas práticas pedagógicas 
que coloquem o letramento e leitura literária como meio e não como fim no pro-
cesso educativo, já que a literatura infantil tem grande potencial, pois além de ser 
arte, tem a capacidade de promover a mudança de consciência de mundo do leitor.

A proposta de alfabetizar letrando com literatura infantil, não pretende ser-
vir de fórmula mágica, tampouco ser inovadora, antes objetiva apontar um 
dos muitos caminhos para a disseminação e retomada da prática da leitu-
ra na escola e fora dela, bem como a formação do leitor crítico e proficiente.
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LEGISLAÇÃO EDUCACIONAL: promovendo a cidadania e 
assegurando direitos por meio da inclusão

RESUMO: Este trabalho trata sobre a inclusão social de pessoas segundo o ordenamento 
jurídico educacional, como forma de celebrar a cidadania e proporcionando oportunidades 
e condições de desenvolvimento para pessoas com deficiência. A proposta explicita da in-
clusão, principalmente em âmbito escolar, é a de superar as situações de exclusão social e 
escolar, reconhecendo os direitos da diversidade e estimulando a participação social plena na 
sociedade. Este trabalho tem como objetivo geral traçar um panorama do processo inclusivo 
educacional de portadores de necessidades especiais no ensino e em sociedade. Dentre os 
objetivos específicos falar sobre o contexto histórico da inclusão; refletir sobre a realidade 
da inclusão educacional no Brasil; e, analisar os preceitos do Plano Político Pedagógico em 
relação aos portadores de necessidades especiais. A importância maior de tal realização será 
certamente, colher os frutos futuramente, colocando cada vez mais jovens mesmo com po-
tencialidades limitadas em razão de algum problema físico ou mental no mercado de trabalho, 
construindo assim um Brasil de igualdade onde os direitos de todos são respeitados.

Palavras-chave:  Inclusão; Legislação Educacional; Cidadania.
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INTRODUÇÃO 
 

A inclusão de alunos com deficiência e social ainda é um aspecto desa-
fiador para a educação brasileira. Em alguns estabelecimentos de ensino fez-
se necessário construir tal interação de modo muito tranquilo, não provocando 
sustos nem que tal fato se sucedesse com rapidez atropelando etapas. Trata-se 
de um projeto que contribui para a criação de vínculos afetivos entre os alunos 
e o professor, fato que interfere de forma positiva no desempenho da turma.

 

Ainda, a inclusão social de pessoas com deficiência significa torná-las partic-
ipantes da vida social, econômica e política, assegurando o respeito aos seus 
direitos no âmbito da sociedade, pelo Estado e por todo o Poder Público.  

É preciso perceber que essa inclusão dos portadores de necessidades es-
peciais depende do seu reconhecimento como pessoas, que apresentam ne-
cessidades especiais geradoras de direitos específicos, cuja proteção e ex-
ercício dependem do cumprimento dos direitos humanos fundamentais.

 

A proposta explicita da inclusão, principalmente em âmbito escolar, é a de su-
perar as situações de exclusão social e escolar, reconhecendo os direitos da di-
versidade e estimulando a participação social plena na sociedade. Este trabalho 
tem como objetivo geral traçar um panorama do processo inclusivo educacional 
de portadores de necessidades especiais no ensino e em sociedade. Dentre os 
objetivos específicos falar sobre o contexto histórico da inclusão; refletir sobre 
a realidade da inclusão educacional no Brasil; e, analisar os preceitos do Pla-
no Político Pedagógico em relação aos portadores de necessidades especiais.

 

A importância maior de tal realização será certamente, colher os frutos fu-
turamente, colocando cada vez mais jovens mesmo com potencialidades 
limitadas em razão de algum problema físico ou mental no mercado de tra-
balho, construindo assim um Brasil de igualdade onde os direitos de to-
dos são respeitados. Nesse sentido, verifica-se que em termos de reali-
dade brasileira, a inclusão, educação inclusiva, escola inclusiva classificam-se 
como expressões que ganham notoriedade nos meios acadêmicos e científ-
icos, também nas políticas educacionais e em todos os documentos que 
dão embasamento para a educação e em especial para a educação inclusiva. 
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ASPECTOS LEGAIS  
FUNDAMENTAIS SOBRE  
A INCLUSÃO

 O debate sobre a Educação Espe-
cial não é algo recente e remota ao século 
XX. Com o advento da promulgação da 
Declaração dos Direitos Humanos, no 
ano de 1948, nasceu a inspiração para 
que as famílias que tinham membros 
portadores de necessidades especiais e 
outras pessoas da sociedade engajadas 
na causa realizaram inúmeros debates 
e movimentos lutando em favor dos di-
reitos destes de serem tratados como 
cidadãos comuns, que além de direitos 
também teriam deveres, independen-
temente de suas limitações físicas, mo-
toras ou sensoriais (BISSOTO, 2011).
 

São inúmeras as ações para assegurar 
tais direitos e o aceso aos sistemas de 
saúde, lazer, esporte e educação assim 
como a bens e serviços públicos de na-
tureza diversa. Todavia, o preconceito 
enraizado no seio da sociedade faz de 
suas limitações físicas, de suas necessi-
dades especiais doenças que lhes tiram 
a oportunidade de gozar tais direitos 
segregando-os a tratamento em clínicas 
especializadas. Em outras palavras, as 
pessoas portadoras de necessidades es-
peciais ainda são vistas pela sociedade 
como pessoas desprovidas de habili-
dades, inclusive dentro de suas próprias 
casas e muitas vezes são escondidas 
por seus familiares (BISSOTO, 2011). 
 

A escola enquanto lugar privilegiado 
para formação e construção de saberes e 
socialização entre pares, não fugia, nem 
foge, aos preconceitos sociais, já que é 
composta pelas pessoas pertencentes a 
esta sociedade discriminadora. No âm-
bito da Educação Especial, o movimen-
to de integração coloca os alunos nas 
escolas regulares e esta se torna mais 
um ambiente de exclusão, pois estes 
não encontram uma proposta educati-
va que atenda às suas necessidades ed-
ucacionais especiais (SASSAKI, 2013).
 

Já as escolas especiais agrupavam 
os alunos de acordo com o grau de sua 
deficiência, realizando atividades in-
coerentes com suas idades e nível de 
conhecimento. Nessa perspectiva, ad-
olescentes, ainda hoje, são infantiliza-
dos, ao realizarem atividades próprias 
para crianças da Educação Infantil.
 

Logo a integração não era o que de 
fato se necessitava para que as pes-
soas com deficiência tivessem direito 
a educação; não bastava apenas à 
garantia de acesso à escola, era pre-
ciso qualidade e mudança de para-
digmas e posturas dos que esta com-
punha. Integração, neste contexto é 
sinônimo de acesso (SOARES, 2010).
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Como o processo de integração não 
correspondia às necessidades portado-
ras de necessidades especiais, eis que 
surgiu no final do século XX uma grande 
mobilização no sentido de promover a in-
clusão desta clientela, considerando-se 
que o momento atual é de transição, 
uma vez que a integração encontra-se 
presente em diversos segmentos da so-
ciedade moderna e por essa razão não 
seria diferente com relação à educação. 

Destaca-se como marco mais impor-
tante para a inclusão a Declaração de 
Salamanca datada do ano de 1994, onde 
foram definidas as estratégias que ob-
jetivavam equiparar as oportunidades 
em relação ao processo educacional.

 

Dentre as principais lições da 
Declaração de Salamanca estão a 
definição de “pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais”, conforme cita-se 
em diversos momentos ao longo desta 
pesquisa (GUEBERT, 2011). Foi o mov-
imento de inclusão que originou a edu-
cação inclusiva cujo objetivo era super-
ar e acabar com a exclusão de pessoas 
portadoras de necessidades especiais. 

 

A escola que tinha o reconhecimento, 
culturalmente, como lugar legítimo da 
educação, de encontro da sociedade em 
termos sociológicos, objetiva contribuir 
na formação do cidadão se constituía 
no espaço fundamental onde a super-
ação dessas barreiras de fato acontecia.

 

Segundo Voivodic (p. 22, 2010) “a 
educação inclusiva não reflete o mo-
mento presente, mas evidencia o prob-
lema social em relação à forma como 
os deficientes têm sido tratados”.

 

Nos dias atuais, o principal desa-
fio que a educação especial tem que 
superar é o de sair da esfera de “apo-
io” e “assistencialismo” voltado para a 
atendimento de necessidades espe-
cíficas de cada indivíduo em particular.

- O papel da Educação em um con-
texto de interação social assegurando 
direitos para o exercício da cidadania

 

Além de enfrentar a pressão da 
família dos alunos, muitos educa-
dores têm de aprender a lidar com o 
próprio preconceito. Isso deveria ser 
trabalhado desde a formação inicial.

 

Se a inclusão é garantida por lei, 
como podem os professores sair da 
faculdade sem conhecer o assunto? 
É o que é mais questionado por es-
pecialistas em educação em diversos 
segmentos.  Com relação ao com-
portamento aprendido, denota-se em 
Aries (1981, p. 90) que educadores, di-
retores, pais, estudantes, nenhum deles 
nasce com preconceito. A intolerância 
é assimilada e fomentada pela socie-
dade, muitas vezes resistente quan-
do se trata de lidar com as diferenças.
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A discriminação surge da necessi-
dade que temos de qualificar as cois-
as e os indivíduos dentro do que é 
socialmente considerado normal.  
As crianças só repetem as atitudes 
dos adultos em relação às pessoas 
com deficiência e ao papel que es-
tas desempenham na sociedade. 

A escola, portanto, é um local em 
que é necessário combater o precon-
ceito. Alguns pais acham que a escola 
inclusiva anda para trás porque o en-
sino piora com a presença de alunos 
com deficiência. Como vivemos em 
um mundo em que todos querem 
competir para ter sucesso, talvez an-
dar para trás, no sentido de diminuir 
um pouco esse compasso frenéti-
co, seja positivo (DORNAS, 1997).

 

Em 2003, foi publicado pelo 
Ministério da Educação uma pesquisa 
denominada de Aprendendo sobre os 
Direitos da Criança e do Adolescente 
com Deficiência, da organização sem 
fins lucrativos Save The Children Su-
ceia, que luta pela disseminação dessas 
práticas no mundo todo. Em vez de só 
levantar números procurou-se na pre-
sente pesquisa coletar depoimento de 
jovens, pais, parentes, professores e 
outros profissionais sobre o precon-
ceito e a violação dos direitos humanos.

 

Segundo Piaget (1978, p. 31) ao re-
ceber uma criança com necessidades 
especiais, é comum o professor ficar 
ansioso, com receio de não dar con-
ta do recado. Diante deste desafio, 
deve-se buscar informações com co-
legas que já haviam vivenciado tal 
situação e pesquisar conhecimentos 
teóricos em livros e revistas para en-
riquecer a prática em sala de aula.

 

Dessa forma, cite-se o exemplo de 
quando se recebe alunos com paralisia 
cerebral, por exemplo, em uma turma de 
6 anos. É perceptível que a criança cha-
ma a atenção de todos quando a turma 
está por exemplo, circulando pela esco-
la, principalmente se ela for mais velha.

 

Trata-se de crianças muitas delas 
simpáticas e alegres, e que, necessi-
tam muitas vezes estar com outras 
crianças correspondentes a sua idade 
mental para que a interação ocor-
ra de forma mais harmoniosa. Ain-
da em Piaget (1978, p. 45) verifica-se 
que trabalhando-se dessa forma, pro-
move-se uma interação bem mais con-
sistente a exemplo de trabalhos com 
leituras, e principalmente, trazendo os 
devidos esclarecimentos para a tur-
ma, fica mais fácil a convivência e o 
desenvolvimento cognitivo da criança. 
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Ao trabalhar com múltiplas lin-
guagens, as crianças podem perce-
ber que existem muitas maneiras de 
se expressarem. Geralmente, a es-
cola valoriza muito a linguagem es-
crita, em detrimento de outras for-
mas de expressão, que são também 
muito importantes (PIAGET, 1978).

O PLANO DE INTERVENÇÃO  
PEDAGÓGICA 

 
O trabalho do professor consiste em 

lidar com infinitas possibilidades da 
existência humana. Trata-se de uma ca-
racterística pessoal com relação a atua-
ção docente que é muito requisita prin-
cipalmente na Educação Inclusiva, que 
é proposta desde o início dos anos 90. 

 

Em se tratando de Educação Inclu-
siva para todas as pessoas, o direito à 
escolarização além de legitimo é re-
conhecido por lei. Para que tal direi-
to possa ser exercido de forma con-
creta, criou-se e aumentou as ações 
de universalização e democratização 
da educação nacional (LEAL, 2012).

 

Com isso, um grande esforço para 
a superação dos obstáculos de or-
dem material, de exclusão econômi-
ca, social, cultural e biológica que se 
encontravam arraigados historica-
mente e que se evidenciavam em um 
sistema educacional absolutamente 
seletivo e meritocrático teve início. 

 

A partir daí, teve início a elaboração 
de uma proposta educacional, em que 
se reconhecesse a todos como estu-
dantes que merecem credibilidade e 
investimentos para crescer, requer-se 
também a presença de um professor 
com habilidade e aptidão para romp-
er com modelos ultrapassados e es-
tereotipados que, frequentemente, são 
adquiridos ao longo de sua formação 
e profissionalização (LEAL, 2012). 

 

Através do PIP Plano de Inter-
venção Pedagógica, tem-se um im-
portante instrumento de inclusão do 
aluno portador de necessidades espe-
ciais no contexto escolar, com a par-
ticipação deles desfrutando dos mes-
mos direitos que assistem aos alunos 
frequentadores do ensino regular.

 

Com um plano de intervenção coer-
ente, adequado às necessidades dessa 
clientela é possível não apenas pro-
mover a aprendizagem, mas a sua in-
teração social com os seus semelhan-
tes, fazendo o participar ativamente 
da vida em sociedade, fato este que 
tem inclusive previsão legal assegura-
da na Constituição Federal de 1988. 

O trabalho de acordo com o Plano 
de Intervenção, buscando facilitar a 
assimilação de novos conhecimentos 
em um trabalho realizado junto com 
os responsáveis pela criança, deve fo-
car-se em apresentar as atividades ou 
mostrar algum objeto, descreva-os, ex-
plicando o funcionamento, contando 
sobre as rotinas e conversando bastan-
te sobre as descobertas a serem feitas. 
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A ESCOLA INCLUSIVA   E O  
CURRÍCULO ADAPTADO

Inicia-se esse item com as sábias pa-
lavras de Mantoan (2003, p. 13) que de 
maneira bastante coerente afirma que 
“o mundo gira e, nestas voltas, vai mu-
dando, e nestas mutações, ora drásti-
cas ora nem tanto, vamos também nos 
envolvendo e convivendo com o novo, 
mesmo que não nos apercebamos disso”. 

 

É inegável, atualmente, que os vel-
hos paradigmas da modernidade es-
tão sendo contestados e que o conhe-
cimento, matéria-prima da educação 
escolar, está passando por uma rein-
terpretação. O modelo educacional at-
ual mostra há algum tempo sinais de 
esgotamento. Diante das inovações 
contemporâneas, a escola não pode 
continuar ignorando o que acontece 
ao seu redor nem anulando e margin-
alizando as diferenças nos processos 
pelos quais forma e instrui os alunos.

 

O paradigma da inclusão esco-
lar preconiza a inserção incondicion-
al do aluno desde o início de sua tra-
jetória escolar. Visa transformar a 
escola e os ambientes educacionais, 
ao promover mudanças de atitudes e 
o convívio natural com as diferenças 
como experiência de formação pes-
soal e profissional. Em outras palavras:

 

A educação inclusiva, segundo Sassa-
ki (2013, p. 16), “constitui um proces-
so de mudança estrutural, envolvendo: 
flexibilização curricular, acessibilização 
de prédios e equipamentos, ade-
quação dos sistemas de comunicação 
oral e escrita, novos modelos de pa-
péis vigentes na escola comum, etc.”

 

Pelo paradigma da inclusão, oferec-
emos uma educação de qualidade sem 
excluir nenhum aluno, atendemos a di-
versidade humana presente no mesmo 
espaço escolar e, para isso, respondem-
os ao estilo de aprendizagem e às múlti-
plas inteligências de cada aluno. A con-
cretização da escola inclusiva baseia-se 
na defesa intransigente de princípios e 
valores éticos, nos ideais de cidadania, 
justiça e igualdade para todos, em con-
traposição aos sistemas hierarquiza-
dos de desigualdade e inferioridade. 

 

Para que esse ideal se torne reali-
dade, a escola precisa adaptar-se às 
diferenças e responder às necessidades 
gerais e específicas de todos os alunos. 
A transformação da escola envolve o 
compromisso de educadores, pais, es-
pecialistas, agentes do poder público e 
de outros atores sociais para assumir 
desafios, formar novas competências 
e constituir uma rede de solidariedade. 
Trata-se, pois, de um amplo movimen-
to de transformação e de democra-
tização da educação como direito de 
todos, tendo como horizonte a con-
strução de uma sociedade inclusiva.
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PROCEDIMENTOS  
METODOLÓGICOS

 

A pesquisa realizada é bibliográ-
fica, com uma abordagem descriti-
va, apresentando dentre os principais 
autores, conta-se com o aporte dos 
trabalhos de Dornas (1997); Gue-
bert (2011); e, Mantoan (2013) que 
abordam com muita propriedade as 
principais questões envolvendo o 
tema proposto para esta pesquisa. 

 

Os procedimentos adotados in-
cidem na leitura e pesquisa de obras 
buscando um denominador comum 
em relação ao tema descrevendo 
questões que poderão ser ulterior-
mente utilizadas numa eventual pesqui-
sa mais atualizada sobre o assunto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Ao final da presente pesquisa con-
clui-se que o processo inclusivo mes-
mo com os avanços que temos teste-
munhado ainda tem um longo caminho 
a trilhar para que de fato se efetive.  
É inegável que a educação brasilei-
ra, mesmo no ensino regular tem suas 
mazelas e seus problemas sérios a en-
frentar, dentre eles a questão da qual-
idade que ainda está muito longe do 
desejável, basta ver a comparação 
com outros países que realizam a pro-
va PISA que avalia a qualidade do en-
sino dentre os países participantes.

 
A inclusão começa em casa, com a 

família, com o a participação da cri-
ança em todos os acontecimentos de 
sua casa, seu envolvimento com seus 
parentes e através de um diálogo fran-
co com os pais que, como visto, muitas 
vezes se retraem por vergonha, receio 
ou mesmo por sentimentos ocultos que 
abalam seriamente sua autoestima uma 
vez que quando nasce uma criança, 
depositam neles todo os seus sonhos, 
seus planos e esperanças. Isso não quer 
dizer que estes sonhos e planos este-
jam frustrados, mas que para atingi-los, 
terão que enfrentar um desafio maior. 

 
É neste momento que seu amor é pos-

to à prova e o seu envolvimento e par-
ticipação se tornam mais importantes. 
Mesmo com algumas limitações, os 
portadores de necessidades especiais 
têm potencial e podem desenvolve-lo 
desde que lhe seja dada oportunidade 
para isso.  Através do Plano de Inter-
venção Pedagógica, é possível com um 
trabalho realizado em equipe conse-
guir êxito na educação, na inclusão e 
na participação do aluno Down na vida 
em sociedade, com aprendizagem e 
qualidade de vida que lhes é de direito.
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A INCLUSÃO DO ELEMENTO CULTURAL NO ENSINO DE UMA 
SEGUNDA LÍNGUA
RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar o quão importante é a inclusão do ele-
mento cultural no ensino de uma segunda lingua. A cultura desempenha um papel de grande 
relevância no ensino de ingles a fim de promover não apenas a compreensão holística  acerca 
de outra cultura, mas também os aspectos linguísticos da segunda lingua, considerando a lín-
gua como a principal expressão da cultura. De acordo com Megha Cherian, a aprendizagem 
de uma segunda língua é a porta de entrada para outra cultura e a língua constitui a melhor 
forma de introduzir o aprendiz a uma nova cultura, despertando o interesse pelas tradições 
culturais ligadas à aprendizagem da língua estudada. Sendo assim, um novo mundo se abre 
para os alunos. A aprendizagem de outro idioma favorece a consciência das diferenças cul-
turais e a importância de respeitar culturas diferentes da nossa. Portanto, o aluno torna-se 
cidadão do mundo com maior autonomia e com lacunas culturais preenchidas.

Palavras-chave: Cultura; Segunda língua; Comunicação; Aprendizagem; Alunos.
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INTRODUÇÃO

Segundo Flora Lewis, aprender 
outra língua não é apenas apren-
der palavras diferentes para as mes-
mas coisas, mas aprender outra ma-
neira de pensar sobre as coisas.

Quando as pessoas passam um 
tempo ou viajam para um país difer-
ente, elas percebem o quão diferente 
uma cultura pode ser da outra. Elas 
percebem que existem inúmeras ma-
neiras diferentes de fazer as coisas.

Por meio da leitura de muitos livros 
didáticos e paradidáticos dos cursos 
regulares de outros idiomas, além da 
observação do que é aplicado nas au-
las de língua inglesa, pode-se afirmar 
que o objetivo desse artigo é ressaltar 
a importância do ensino da cultura jun-
tamente com o ensino da língua inglesa 
como segunda língua, já que cultura e 
língua são indissociáveis. Consideran-
do-se que atualmente há uma enorme 
pressão pelo domínio da língua inglesa 
para inserção e comunicação sem en-
traves no mercado de trabalho, surge 
também a preocupação sobre a manei-
ra como o inglês está sendo ensinado. 

Muitos professores de idiomas 
apoiam a inclusão do elemento cultur-
al no ensino de ingles como segunda 
língua, constatando o fato de que isso 
poderia ajudar os alunos a entender a 
comunicação social adequada, por ex-
emplo, ao fazer pedidos que demons-
trem respeito como: “Ei, você, venha 
aqui!”, pode estar linguisticamente 
correto, no entanto, não é a forma 
culturalmente apropriada de se dirigir 
a um professor. Os alunos só domi-
nam uma língua quando eles apren-
dem as normas linguísticas e culturais. 

Nesse artigo sera apresentado o 
conceito geral de cultura e como ela 
influencia o ensino de língua ingle-
sa como segunda língua, o valor da 

inclusão de conteúdos culturais nos 
materiais didáticos e mostrar que a 
aprendizagem sobre a cultura da se-
gunda língua, que neste caso é o inglâs 
americano, pode ser uma maneira de en-
tender, criticar e/ou aceitar essa cultura.

CULTURA

Uma questão interessante que de-
verá ser esclarecida é o aspecto cul-
tural, o que tem se tornado quase im-
possível de definir desde os tempos 
antigos. Podemos considerá-lo como 
uma parte expressiva e integral da 
nossa vida cotidiana. São nossas cren-
ças, valores, comportamentos e bens 
materiais que modelam nosso modo 
de vida. Isso se refere às perspec-
tivas e práticas de um grupo social.  

 
Se procurarmos a definição de cul-

tura nos dicionários e sites de pesqui-
sa, encontraremos muitas definições, 
por exemplo: conjunto de manifes-
tações artísticas, sociais, linguísticas e 
comportamentais de um povo ou civ-
ilização; soma dos saberes acumula-
dos e transmitidos pela humanidade, 
considerada como totalidade, ao lon-
go de sua história; padrões comuns de 
comportamentos e interações, con-
struções cognitivas e entendimento 
que são aprendidos pela socialização, 
entre outras inúmeras definições.

A palavra cultura deriva de um ter-
mo francês, o qual por sua vez deriva 
da palavra latina colere que significa a 
tendência de cuidar da Terra e crescer 
ou cultivo e criação. É uma palavra que 
compartilha sua etimologia com uma 
série de outras palavras relacionadas 
com a promoção ativa do crescimento.

Podemos pensar a cultura como sen-
do dividida em duas partes: a material 
e a não-material. Uma cultura mate-
rial é a parte concreta e tangível. Isso 
inclui coisas como construções, arte 
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e até penteado. A cultura não materi-
al é exatamente o oposto. Inclui coisas 
como religião, filosofia, idéias e crenças. 

Muitas pessoas pensam que cultu-
ra significa sociedade. No entanto, há 
uma distinção. A cultura é um modo 
de vida compartilhado, enquanto a so-
ciedade é apenas a interação das pes-
soas dentro dos limites de sua cultura. 
Embora essas diferenças existam, nem 
cultura nem sociedade poderiam existir 
uma sem a outra. A cultura é, acima de 
tudo, compartilhada, criada e mantida 
por meio do relacionamento. Cada pes-
soa ou grupo tem sua própria cultura, 
seu modo de viver a vida e seus própri-
os princípios, que diferem do outro.

GLOBALIZAÇÃO DA CULTURA 
NORTE-AMERICANA

Todos estamos vivendo e enfrentan-
do transformações culturais há séculos, 
pois atualizar nossos valores é essencial 
para todos nós e, para isso acontecer, 
é indispensável que cada pessoa ou 
grupo tenha e/ou mantenha qualquer 
tipo de interação com outros grupos, 
ou seja, com outras culturas. Essa é a 
melhor maneira de aumentar nosso 
conhecimento e nos dar a oportuni-
dade de conhecer a cultura do outro.

 
Em relação ao que foi mencionado 

acima e pensando no processo da cul-
tura norte-americana podemos afirmar 
que mesmo sabendo que cada cultura 
é única, e que é impossível afirmar que 
uma é mais importante que outra, a 
cultura norte-americana tem sido uma 
referência importante para nós brasile-
iros e é impossível negar que tantos 
aspectos do modo de vida norte-amer-
icano sejam disseminados não só no 
Brasil, mas também em todo o mundo.

 

A globalização da cultura norte-amer-
icana pode parecer uma tendência in-
evitável e aceitável no diálogo glob-
al de culturas, especialmente para 
aqueles que estão aprendendo ou 
pretendem aprender a língua inglesa.

Agora, a cultura norte-americana 
está se impregnando através do au-
mento dos meios de comunicação de 
massa como: música, televisão, filmes 
e Internet, bem como através da che-
gada de corporações norte-americanas 
em países estrangeiros. Nossa econo-
mia é baseada no dólar; temos utiliza-
do produtos importados em todos os 
setores comerciais, da agricultura à 
moda. Importamos tecnologia, esti-
los de negócios, música e filmes, mas 
o mais impressionante é o poder da 
língua inglesa. Usamos nomes e pala-
vras em inglês de modo abrangente e 
especialmente em nomes de pessoas, 
lugares, livros, revistas e restaurantes. 
Usamos para produtos comerciais e, 
principalmente, a tudo a que este-
ja relacionado ao campo da adminis-
tração de computadores e negócios.

A disseminação da globalização traz, 
sem dúvida, mudanças em nossa cul-
tura, mas o que precisamos ter em 
mente é que as mudanças são parte 
essencial de nossas vidas e isso não 
significa a abolição de nossos valores.

SEGUNDA CULTURA E  
APRENDIZAGEM

Uma coisa que temos que ter em men-
te é que aprender a falar outra língua 
envolve assimilar parte da cultura da lín-
gua estudada. Ensinar a cultura é parte 
essencial do ensino de uma segunda lín-
gua. Isso ocorre porque, através da lin-
guagem, encontramos uma maneira de 
refletir sobre o mundo em que vivemos 
e, às vezes, ensinar apenas os aspectos 
linguísticos e não levar em conta a cultu-
ra pode levar a um mal-entendido, isto 
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é, ruídos de comunicação que levam à 
um obstáculo à comunicação efetiva. 
Um exemplo disso é quando você está 
ensinando seus alunos a falar ao tele-
fone, pois a ligação telefônica traz um 
desafio adicional para a comunicação 
oral em inglês. Isso acontece porque 
não há contato visual e não é possível 
usar o recurso da linguagem não verbal.

  
A cultura e a aprendizagem de línguas 

são indissociáveis. Não há como a lingua-
gem ser completamente compreendida 
se não houver conexão com a cultura 
da qual ela se origina. Às vezes é im-
possível explicar o significado e a cono-
tação de certas palavras sem referência 
à cultura. Também é impossível desen-
volver a competência comunicativa 
dos alunos, que é ainda mais impor-
tante do que a competência linguísti-
ca. Além da interação, é imprescindível 
conhecer mais sobre os aspectos soci-
ais para poder participar e ser aceito.

 
 Ensinar inglês como segunda língua, 

juntamente com a cultura, é válido mes-
mo para alunos que estejam no nível 
básico de ingles. O ensino da segunda 
cultura é uma ferramenta importante 
para fazer os alunos pensarem sobre as 
atitudes do outro, a maneira de se ve-
stir e pensar, e fazê-los pensar que cada 
cultura é diferente da outra, mas isso 
não significa que uma se sobreponha a 
outra, isto é, não existe uma cultura que 
seja melhor que a outra. As culturas são 
diferentes. Ao aprender o vocabulário, 
sempre compare o significado das pala-
vras em ambas as línguas, inglês e por-
tuguês. Portanto, introduzir a cultura da 
segunda língua é um fator importante 
para que os alunos entendam melhor 
não apenas o significado das palavras, 
mas também em qual situação eles de-
veriam usar a palavra, o que é ou não ed-
ucado e/ou apropriado de se dizer, etc. 

Em relação aos adultos em nível 
avançado, é impossível não falar so-
bre cultura, uma vez que eles devem 
conhecer as regras básicas de gramáti-
ca e como aplicá-las no context ade-
quado, já que eles precisam praticar e 
uma maneira é falar sobre a vida so-
cial e tudo relacionado a esse assun-
to, o que exige de nós um pouco de 
conhecimento cultural sobre o outro.

 
Há muitas discussões sobre a língua e 

a cultura que podem ajudar a potencial-
izar a aprendizagem cultural como par-
te crucial e integral da aprendizagem de 
línguas estrangeiras. O argumento mais 
importante tem a ver com a natureza da 
linguagem como prática social. Tentar 
separar a linguagem de seu contexto 
cultural é ignorar as circunstâncias so-
ciais que propõem reflexões e signifi-
cados. Jones (1990: 160), ao escrever 
sobre a leitura como um processo inter-
ativo, descreve a relação entre a cultura 
de produção e a cultura de recepção:

“A interpretação que um leitor faz 
de um determinado texto depende da 
extensão da sobreposição ou da corre-
spondência entre a cultura na qual o tex-
to foi produzido e a cultura em que ele 
está contextualizado ... As percepções 
podem variar mediante a familiaridade 
com o assunto, passando de uma con-
fortável familiaridade com referên-
cias e hipóteses, para um sentimen-
to de deslocamento e perplexidade.” 

A contraposição familiaridade / 
deslocamento e perplexidade ade-
quada é igualmente aplicável à nos-
sa experiência de linguagem em ger-
al, em particular, no encontro com 
uma língua estrangeira. Não podem-
os afirmar com certeza que os alunos 
nunca irão se deparar com represen-
tantes da cultura da segunda língua.
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McCarthy e Carter (1994: 155) de-
screvem a necessidade da cultura 
no aprendizado de uma segunda lín-
gua: “... A linguagem não é, descon-
textualizada, transparente e neutra; 
a língua é um espaço no qual cren-
ças, valores e pontos de vista são pro-
duzidos, codificados e contestados”.

  
Como afirma Raymond Williams 

(1963: 124-125), existe uma extensa 
tradição de pensar e escrever sobre a 
cultura como “ um modo de vida com-
pleto”. Williams continua definindo a 
cultura em termos complementares, 
que devem ser reflexivos para qualquer 
professor de inglês que se preocupe 
com seu papel como educador e não 
apenas como instrutor de idiomas:

“Considerando essas pessoas, seu 
modo de vida, seus hábitos, suas ma-
neiras, os tons de voz característicos; 
olhe para eles com atenção; observe a 
literatura que lêem, as coisas que lhes 
dão prazer, as palavras que saem de 
suas bocas, os pensamentos que com-
põem o repertório de suas mentes...”

Ao ensinar inglês para comunicação 
e negligenciar a cultura, na verdade, 
podemos dar aos alunos acesso a um 
meio de comunicação empobrecido, 
eficaz somente para a sobrevivên-
cia e transações rotineiras, mas um 
repertório cultural insuficiente, fator 
primordial para os falantes nativos.

A interrelação entre o aprendizado 
de idiomas e o aprendizado cultural foi 
explorada em profundez por Michael 
Byram. A posição inicial de Byram é 
como um fenômeno cultural, incorpo-
rando os valores e significados espe-
cíficos de uma sociedade específica, 
referindo-se às tradições e artefatos 
dessa sociedade e mostrando o senso 
do povo em si - sua identidade cultural:

“Ensinar a culturas estrangeira é 
proporcionar aos aprendizes de  uma 
segunda lingua a oportunidade de 

adquirir novas competências e per-
mitir-lhes refletir sobre sua própria 
cultura e competência cultural”.

 
 O aprendizado cultural só sera 

significativo se for comparativo e con-
trastive, se aceitarmos o fato de que 
ensinar a cultura envolve expor os 
aprendizes a um novo conjunto de va-
lores, significados e símbolos, conforme 
a experiência cultural inerente de cada 
aluno O processo de comparação e 
contraste não apenas leva ao envolvi-
mento com a cultura de estímulos, mas 
também a um maior entendimento da 
própria cultura do aluno. Ao aprender 
uma língua estrangeira, não estamos 
apenas obtendo acesso a uma manei-
ra diferente de ver o mundo; somos in-
evitavelmente levados a reconsiderar 
nossa própria visão de mundo e, nesse 
sentido, todo aprendizado cultur-
al pode ser considerado intercultural.

 
Língua e cultura também estão liga-

das com a identidade do grupo. As 
pessoas percebem a cultura e a lín-
gua do outro da forma que elas estão 
condicionadas pela sua própria cul-
tura. Segundo Kramsch (1998, p. 65): 

 
“É amplamente aceito que há uma 

conexão natural entre a língua falada por 
membros de um grupo social e a identi-
dade daquele grupo. Através de seu so-
taque, vocabulário e padrões de discurso, 
os falantes se identificam e são identifi-
cados como membros dessa ou daque-
la comunidade de fala e discurso”. 

 
Da mesma maneira na qua los apren-

dizes são encorajados a desenvolver 
consciência sobre a língua e a tornar-se 
mais ciente dos estilos e estratégias de 
aprendizagem de cada um deles, deve 
ser de responsabilidade dos profes-
sores de idiomas encorajá-los a desen-
volver e/ou estimular uma consciência 
paralela acerca da cultura. A relação en-
tre conhecimento/experiência cultural 
reflete a conscientização entre apren-
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dizagem e conscientização linguística. 
A língua estrangeira torna-se uma fer-
ramenta de aprendizagem a respeito da 
cultura estrangeira e a cultura estrangei-
ra torna-se uma fonte para apren-
dizagem de uma língua estrangeira.

A sala de aula de língua estrangeira 
propicia o espaço ideal para o desen-
volvimento da consciência crítica a 
respeito da diversidade cultural. No 
entanto, os alunos são naturalmente 
curiosos sobre as atitudes, valores e 
comportamentos dos falantes nati-
vos do idioma que estão aprenden-
do e sobre como esses elementos da 
cultura de estímulo acontecem na lin-
guagem oral. Conforme Alan Maley 
escreveu no prefácio do livro: Cultur-
al Awareness escrito juntamente com 
Barry Tomalin e Susan Stempleski:

 “... o que podemos fazer é desper-
tar maior conscientização sobre os fa-
tores culturais.” Dessa forma, teremos 
como objetivo aprimorar a observação, 
incentivar o pensamento crítico sobre 
estereótipos culturais e desenvolver a 
tolerância. Essas questões educaciona-
is vão além do mero ensino da língua. A 
conscientização cultural é um dos aspec-
tos referentes aos valores educacionais. 
Como ela  oferece uma boa oportuni-
dade de transcender os limites muitas 
vezes estreitos do ensino de idiomas”.

 
Esta ‘oportunidade” para tornar o 

aprendizado da língua mais signifi-
cativo ao relacioná-la à aprendiza-
gem cultural proporcia aos profes-
sores a possibilidade de explorar 
muitas áreas do conteúdo ministrado.

INTRODUÇÃO DA SEGUNDA  
CULTURA NA APRENDIZAGEM 
 

Comforme observamos anterior-
mente, é essencial ensinar uma segun-
da língua concomitantemente com a 
segunda cultura. Por exemplo, músi-
ca, jornais e filmes, constituem ótimas 
ferramentas de aprendizagem para os 
alunos e, ao mesmo tempo, elas servem 
de introdução a alguns aspctos culturais. 

O uso do maior número possível de 
fontes, métodos e ferramentas difer-
entes permitirá que os alunos apren-
dam mais rapidamente. Existem mui-
tas maneiras diferentes de melhorar 
o inglês dos alunos através de alguns 
aspectos da cultura, por exemplo: 
música, filmes e seriados americanos.

As atividades e os objetivos culturais 
devem ser cuidadosamente consider-
ados e integrados aos planos de aula 
para enriquecer e informar o conteú-
do de aprendizagem. Algumas ide-
ias úteis para apresentar a cultura na 
sala de aula estão descritas a seguir:

- MÚSICA

A música tem sido um aspecto impor-
tante da cultura escolar e, atualmente, 
seu papel no aprendizado de idiomas 
tem recebido grande atenção nas esco-
las de idiomas. O pressuposto geral é 
de que a música estimula o ambiente 
de aprendizado devido ao seu poder 
afetivo e envolvente. Ensinar, ouvir, 
ler e escrever música é muito valoriza-
do por professores e alunos de inglês. 
Argumenta-se que a música, especial-
mente as letras de músicas, é uma cod-
ificação de valores culturais, sociais, 
histórios e ideológicos. De fato, a músi-
ca é freqüentemente usada como uma 
maneira de melhorar a compreensão 
auditiva e ampliar o vocabulário. 
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A música é uma parte essencial da 
existência humana. Ela é usada pe-
los seres humanos a fim de expresser 
seus pensamentos, crenças, valores, 
sentimentos e emoções intrínse-
cas ao mundo interior de cada pes-
soa. É difícil imaginar uma cultura sem 
música. Assim, a música pode ser vis-
ta como a alma da cultura humana.     
Dentre os diversos fatores que in-
fluenciam o aprendizado, poucos são 
tão eficientes quanto a música. Quan-
do se pensa em música, a primeira 
coisa que vem em mente é diversão. 
Sua função de entreter é difundida em 
muitas atividades humanas, individual 
e coletivamente. Seu poder mágico é 
a razão pela qual as crianças adoram 
brincar com canções e rimas, mesmo 
em tenra idade. O papel da música na 
aprendizagem pode ser descrito como 
uma forma de aprimoramento da har-
monia social, motivação e ferramenta 
para a aprendizagem.

• Melhoria da harmonia social: Um 
dos fatores mais importantes para 
que haja uma aprendizagem efi-
ciente e eficaz a harmonia social 
entre os alunos representa um 
elemento chave. Na sala de aula, 
as crianças costumam cantar jun-
tas para comemorar, brincar e 
apreciar o sentimento de união. 

• Motivação: a música é usada 
para acalmar e relaxar a mente, 
além do corpo. A música permite 
que os alunos sintam-se livres da 
pressão e estresse do dia a dia. 

• Ferramenta para aprendizagem: a 
música é usada deliberadamente 
para ensinar  sobre a linguagem, 
sociedade e cultura. As músicas 
codificam significados culturais, 
servindo de inspiração para no-
vas visões de mundo. Em out-
ras palavras, as músicas contam 
milhares de histórias humanas. 

- PROVÉRBIOS
A discussão sobre provérbios comuns 

na língua alvo poderia destacar como os 
provérbios são diferentes ou parecidos 
dos provérbios da língua materna dos 
alunos e como essas diferenças podem 
ressaltar o contexto histórico e cultur-
al (Ciccarelli, 1996). Usar os provér-
bios como uma maneira de explorar a 
cultura fornece, assim, uma maneira 
de analisar os estereótipos e as per-
cepções errôneas da cultura, bem como 
uma maneira de explorar os valores 
que são frequentemente representa-
dos nos provérbios da cultura nativa. 

- DRAMATIZAÇÃO 
Nas dramatizações, os alunos podem 

representar como os ruídos ou a falta 
de comunicação adequada e baseada 
em diferenças culturais podem levar a 
vários transtornos e, até mesmo, inci-
dents diplomáticos Por exemplo, de-
pois de aprender sobre maneiras de 
abordar diferentes grupos de pessoas 
na cultura-alvo, como pessoas da mes-
ma idade e mais velhas, os alunos po-
dem representar uma situação em que 
uma saudação e/ou cumprimento inad-
equada é usada. Outros alunos obser-
vam a dramatização e tentam identifi-
car o motivo da falta de comunicação. 
Em seguida, eles interpretam a mesma 
situação usando a forma de aborda-
gem culturalmente apropriada e aceita. 

- FILMES E TELEVISÃO
Os setores de filmes e televisão 

oferecem aos alunos a oportunidade 
de observar determinados compor-
tamentos. Os filmes são frequente-
mente uma das maneiras mais atuais e 
abrangentes de resumir a aparência, os 
sentimentos, reações e o ritmo de uma 
cultura. Sendo assim, os filmes também 
conectam os alunos a questões lin-
guísticas e culturais simultaneamente, 
como a descrição da sincronização da 
conversa. Os filmes refletem os va-
lores, atitudes e hábitos que caracter-
izam, neste caso, a cultura dos EUA. 
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Ao fazer isso, eles conseguem am-
pliar o vocabulário e ouvir a fluên-
cia do discurso e o ritmo de fala dos 
atores. Portanto, eles conseguem ob-
servar sotaques diferentes e há uma 
grande oportunidade de explicar por 
que eles têm sotaques diferentes, o 
que é sem dúvida um aspecto cultur-
al. As comédias americanas são out-
ro excelente exemplo. Elas mostram o 
impacto não apenas na televisão dos 
EUA, mas também na televisão brasile-
ira. As histórias de sátira baseadas em 
questões existentes e reais na socie-
dade americana têm sido muito impor-
tantes para o aprendizado dos alunos. 
Os telespectadores gostam de assistir 
a programas com os quais podem se 
identificar, e as comédias são assim. 
No Brasil, temos muitos exemplos e um 
deles é a clássica série de TV “Friends”.

 
Às vezes, as pessoas pensam que 

as comédias americanas são sobre 
pessoas engraçadas fazendo coisas 
ridículas, mas as melhores comédias 
americanas são baseadas no compor-
tamento humano, por isso, a maio-
ria das pessoas gosta de assisti-las.

Outro aspecto primordial que tam-
bém deve ser levado em consideração  
são as datas festivas e feriados nos Es-
tados Unidos, já que representam as-
pectos culturais que levam os alunos a 
aprimorarem a aprendizagem sobre a 
cultura da segunda língua que estão es-
tudando. Um ótimo exemplo é a comem-
oração do Halloween (Dia das Bruxas), 
que vem se tornando mais popular a 
cada ano devido a influência  da cultu-
ra norte-americana, posto que tal cele-
bração não faz parte da nossa cultura. 
Nas escolas de idiomas, mesmo nos es-
tágios iniciais, quando chega a época do 
Halloween, o evento torna-se especial-
mente atraente para as crianças. Outro 
exemplo clássico, é a época do Natal. 

Os alunos questionam os profes-
sores sobre o porquê de o Papai Noel 
usar botas, calças e casaco, e por que 
em todas as imagens natalinas em re-
vistas e livros, nessa época está sempre 
nevando, sendo que no Brasil estamos 
no verão. É neste momento que os pro-
fessores têm que explicar a influência 
da cultura americanizada sobre nós.

A LÍNGUA É CULTURA? 

Ao considerar a cultura como um 
exemplo inerente ao comportamento 
humano,  incluem-se pensamentos, in-
formações, idiomas, práticas, crenças, 
valores, costumes, civilidade, rituais, 
modos de interagir, relacionamentos 
e comportamentos esperados de um 
grupo racial, étnico, religioso ou social; 
e a capacidade de transmitir os ele-
mentos citados anteriormente para as 
gerações seguintes. Isso também sig-
nifica que a linguagem não é somente 
parte de como definimos a cultura, 
mas ela desempenha um papel signif-
icativo na comunicação transcultural.

Por meio do estudo de outras línguas, 
os alunos adquirem conhecimento e 
compreensão das culturas que usam 
essa língua; na verdade, os alunos não 
conseguem dominar o idioma estuda-
do até que eles também tenham dom-
inado os contextos culturais em que 
a língua existe, no entanto, o que os 
alunos precisam ter em mente é que a 
língua faz parte da cultura e vice-versa. 

Os linguistas reconheceram que as 
formas e usos de um determinado id-
ioma refletem os valores culturais da 
sociedade em que a língua é falada. 
Segundo Krasner (1999), a competên-
cia linguística por si só não é suficiente 
para que os alunos de uma língua sejam 
considerados fluentes no idioma estu-
dado (Krasner, 1999). Os alunos de idi-
omas precisam estar cientes, por exem-
plo, sobre as maneiras culturalmente 
apropriadas de abordar as pessoas, 
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expressar gratidão, fazer solicitações, 
pedidos e concordar ou discordar de 
alguém. Eles devem saber que com-
portamentos e padrões de entonação 
apropriados em sua própria comuni-
dade linguística podem ser percebidos 
de maneira diferente pelos membros 
da comunidade linguísticada língua 
alvo. Eles precisam entender que, para 
a comunicação ser bem-sucedida, o 
uso do idioma deve estar associado a 
outros comportamentos culturais ade-
quados. serem bem-sucedidos, devem 
estar associados a outros compor-
tamentos culturalmente adequados. 

Em muitos aspectos, a cultura é en-
sinada implicitamente, de maneira sub-
jacente às formas linguísticas que os 
alunos estão aprendendo. Para consci-
entizar os alunos sobre as característi-
cas culturais refletidas no idioma, os 
professores podem transformar essas 
características culturais em um tópico 
relevante para discussão em relação 
às formas linguísticas que estão sen-
do estudadas. Por exemplo, ao ensinar 
pronomes pessoais e flexões verbais 
em francês, o professor pode ajudar os 
alunos a entender quando é apropria-
do usar a forma informal de (tu) em vez 
da maneira formal de (vous) - uma dis-
tinção que o inglês não tem. Na língua 
inglesa, há o uso do Present Perfect 
(Presente Perfeito) para falar sobre um 
período de tempo ou ação que teve in-
ício no passado e continua até agora.

Quando as pessoas usam idiomas dif-
erentes para se comunicar entre si,  alguns 
problemas de comunicação certamente 
irão ocorrer, por exemplo, questões 
semânticas, de conotação, diferenças de 
entonação, percepção e interpretação. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A comunicação só pode ocor-
rer se as mensagens forem emitidas 
e recebidas adequadamente. Nas co-
municações transculturais, deve-se 
considerar os dois pontos de vista das 
pessoas que  são de países diferentes, 
com culturas, pensamentos e idiomas 
distintos. As barreiras linguísticas de 
culturas divergentes dificultam o pro-
cesso de aprendizagem dos alunos 
além do esperado. Isso demonstra que 
a língua também faz parte da cultura.

A idéia de ensinar cultura não é novi-
dade para os professores de segunda 
língua. Em muitos casos, o ensino da 
cultura concentrou-se em alguns temas 
sobre feriados e datas comemorativas, 
trajes e comidas típicas e músicas fol-
clóricas. Embora esses tópicos possam 
ser úteis, se não houver um contexto 
mais abrangente e relevante para os 
alunos, as chances de enriquecer as 
percepções lingüísticas ou sociais serão 
irrelevantes, especialmente se não 
houver um objetivo claro e específico 
no ensino de idiomas de modo que os 
alunos consigam se comunicar de ma-
neira eficaz e efetiva em outro idioma e 
sociedade. A compreensão do contexto 
cultural nas conversas do dia a dia como 
cumprimentos, despedidas, formas de 
abordagem, agradecimentos, fazer so-
licitações, dar ou receber elogios signifi-
ca muito mais do que apenas produzir e/
ou reproduzir frases prontas ou gramat-
icais. Isso significa saber o que é apro-
priado dizer a quem e em quais circun-
stâncias, o que significa compreender 
as crenças e valores representados pe-
las diversas formas e usos da língua. 
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A cultura possui uma grande influên-
cia sobre os estilos comunicativos, pois 
ter um elemento cultural presente no 
ensino da segunda língua é de suma 
importância, posto que isso pode pro-
mover maior entendimento da própria 
cultura, facilitar a visita dos alunos 
a países estrangeiros e motivá-los. 

 
Depois de pesquisar bastante sobre 

esse assunto, pode-se afirmar que há a 
necessidade de ensinar a cultura junto 
com alíngua. Isso pode melhorar não 
somente a aprendizagem da segunda 
língua pelo alunos, mas também, am-
pliar o conhecimento sobre a cultura, 
no caso a americana. Portanto, ao levar 
em consideração que possuir uma for-
mação cultural pode ajudar os alunos a 
aprender o que determinados termos, 
que não fazem parte da cultura brasile-
ira, significam. Por exemplo, o Hallow-
een, o sistema de eleição americano, etc.

A cultura deve ser totalmente inte-
grada como um componente vital do 
aprendizado de idiomas. Os profes-
sores de uma segunda língua devem 
identificar os principais itens culturais 
em todos os aspectos da língua que 
ensinam. Os alunos podem ter suces-
so ao falar uma segunda língua so-
mente se as questões culturais forem 
parte inerente da grade curricular.
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A CONTEPORANEIDADE DA ARTE EM LYGIA CLARK 
 

 
RESUMO: O presente artigo proporciona algumas reflexões em torno da definição de arte 
contemporânea, focando a atenção na experiência de sentido com a arte, analisando as des-
construções/construções presentes na mesma, sendo uma área de vastos conceitos, formas, 
materiais, temas e elementos, podendo ser amplamente abordada, é vista como um reflexo da 
atual sociedade. Procura maiores conhecimentos a respeito da arte contemporânea brasilei-
ra, pois, até os anos 50 a arte moderna predominava e os seus critérios eram bem definidos 
quanto a sua análise. A partir daí, o desconhecido, o novo e o diferente passam a fazer parte 
da arte, uma arte conectada completamente à vida, presente no cotidiano. Neste trabalho 
designaremos a vida e a obra da artista Lygia Clark, objetivando mostrar a trajetória e os 
traços de contemporaneidade nas obras produzidas pela artista, em especial à série os Bi-
chos, onde identificaremos as linhas do neoconcretismo, o construtivismo e os movimentos 
orgânicos, feitos por meio das dobradiças pela qual a artista pretendia dar vida às obras, além 
da influência na arte contemporânea. Como também a contribuição da artista para com a arte 
contemporânea brasileira, onde várias transformações ocorreram, tanto nos recursos usados 
como nas linguagens. 

Palavras-chave: Lygia Clark; Arte; Contemporânea; Brasileira.
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INTRODUÇÃO

A arte e as atividades produzidas por 
ela, não significam apenas um tempo de 
lazer, o artista produz por diversão aquilo 
que ele está sentindo em um dado mo-
mento, mas tem uma significação muito 
séria e comprometida, ela contribui tan-
to para o desenvolvimento como para a 
expansão da capacidade que o ser hu-
mano tem em refletir e falar sobre o uni-
verso pessoal e do mundo ao seu redor.

Segundo Barbosa (2002) com a 
arte, o ser humano desenvolve tanto 
a percepção quanto a imaginação rel-
acionada com a realidade do mundo 
ao seu redor, desenvolvendo assim a 
capacidade crítica, que o permite anal-
isar, perceber e ampliar a criatividade 
de forma a poder mudar tal realidade.

A arte permite ao artista inventar e 
refletir sobre as formas artísticas de um 
determinado período, local, época e 
costumes, e essas informações acabam 
ficando inseridas na produção artística. 

A arte contemporânea nasceu dentro 
de um contexto novo, original, que se 
distingue pela liberdade de produção 
que o artista tem para fazer o seu tra-
balho. Um sistema de artes dentro de 
um circuito de elementos de comu-
nicação, de informação, de conheci-
mento que não está limitado aos mu-
seus, aos grandes palacetes, mas que 
agora pode ser encontrado ao nosso 
redor, faz parte do nosso cotidiano.

Apresentada nas mais diferentes lin-
guagens, como: música, teatro, literatu-
ra, pintura, arquitetura, dança, cinema, 
artesanato, que compartilham um es-
pírito comum, cada qual a sua manei-
ra, tenta conduzir a arte às coisas da 
natureza, da realidade urbana, da tec-
nologia, do mundo em si, desafiando a 
tradicionalidade por colocar o estilo das 
reproduções artísticas e até mesmo a 
própria significação de arte em questão. 

Visto as várias transformações, 
definições e contribuições, já não 
são mais aceitáveis as qualificações 
em estilos, então, Arte Contem-
porânea é o que melhor define esse 
tipo de arte atualmente produzida. E 
a realização dessa pesquisa se justifi-
ca por esclarecer e exemplificar mel-
hor as diversidades dos fundamen-
tos dessa arte dita contemporânea 
em relação ao panorama brasileiro.

Qual foi a contribuição da artista Ly-
gia Clark para esse novo e grande mo-
mento da arte contemporânea brasile-
ira? Uma vez que a artista não parou 
de revolucionar, abrindo novas ex-
pectativas para a arte contemporânea 
brasileira. Como sua vida e obra influ-
enciaram outros artistas brasileiros?

A partir de uma pesquisa com base 
em dados bibliográficos, e de levanta-
mento teórico voltado a um primoroso 
entendimento da importância da arte 
contemporânea brasileira e imagens das 
obras de Lygia Clark, em que traços do 
neoconcretismo são identificados em 
suas obras, bem como a interatividade e 
a participação na arte contemporânea.

ARTE CONTEMPOR NEA

As marcas e transformações pro-
fundas deixadas pela pós-moderni-
dade, nome dado às mudanças acon-
tecidas nas ciências, nas artes e nas 
sociedades, na década de 50, quando 
surgem novos estilos, diversas per-
cepções, produção em massa acabou 
influenciando profundamente todos os 
tipos de vertente artística, a literatura, 
a pintura, o cinema, enfim tudo o que 
estava e hoje está relacionado à arte. 

Essa nova tendência se caracter-
izou devido à liberdade oportuniza-
da ao artista para desempenhar o seu 
trabalho sem limitações, sem preocu-
pações em imprimir em suas obras 
certo padrão político ou religioso.
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Em meados do século XX, nasce o 
que chamamos hoje de Arte Contem-
porânea, requerendo uma mudança de 
tudo o que entendíamos e interpretá-
vamos da arte. Estabelecido um perío-
do, ou melhor, um artista, por meio de 
suas obras, Marcel Duchamp, sendo 
considerado como o pai da arte con-
temporânea por muitos, pois segun-
do Agostinetti e Cavalcanti (2008, p. 
6) “[...] acreditava que a arte não deve 
ser feita pelo artista e sim pensada 
intelectualmente por ele.” Que “[...] 
não é mais necessário executar uma 
obra, basta selecionar objetos já exis-
tentes e elevá-lo à categoria de arte”.

De acordo com Agostinetti e Caval-
canti (2008, p. 6), a arte contemporânea 
está situada no tempo da era tecnológi-
ca e da comunicação, pois “há uma mis-
tura de diversos elementos, de valores 
que estão sempre se fazendo presente 
na arte que nos deixa uma interrogação”. 

Foi necessário desenvolver novas ha-
bilidades para interpreta-la e não mais 
somente percebê-la, uma vez que a per-
cepção está acoplada a interpretação 
e assim procurar dar sentido a elas.

O que chamamos arte não mais nos 
demanda contemplação, mas sim re-
flexão sobre o sentido da palavra “arte”. 
Ou seja, o valor “arte” deserta o obje-
to para se ancorar no discurso de um 
indivíduo que se declara artista e que 
declara algo, uma ação, uma instrução, 
um ritual – não importa – como 
“arte”. (RODRIGUES, 2008, p.129).

Não existem mais formas corretas, 
apropriadas para entender uma obra 
de arte contemporânea, a originalidade 
deixa de ser a única finalidade da arte 
e dá lugar a reciclagem e a colagem. 
A arte contemporânea não é apenas 
mais um estilo individualizado, pois há 
várias formas significativas para fazê-
la, onde todo tipo e forma de cultura 
são passíveis a arte contemporânea. 

CARACTERÍSTICAS DA ARTE  
CONTEMPOR NEA

Arte contemporânea não é apenas 
um campo especializado, é diferente de 
tudo, na arte moderna como nas ante-
riores, as obras estavam classificadas 
dentro dos estilos correspondentes da 
sua época, mas novos conceitos, novos 
olhares, novas técnicas foram sendo 
aplicadas e usadas, ampliando-se de 
uma forma inimaginável e criando elos 
com outras áreas, também com a vida. 

Grandes desconstruções acon-
teceram tanto na prática estética 
como cultural, e essas mudanças afe-
taram o estilo em fazer arte, afetan-
do o sentido estético, tanto na cul-
tura como no conhecimento da arte. 

O pós-modernismo vivido nos anos 
50, a partir das artes pop, minimal-
ismo, arte conceitual e as perfor-
mances, não possuía estilo algum e 
nem coerência na estética, sua dis-
tinção estava na desordem, difer-
entes estilos e choque de tendências. 

Esse conceito não contém as trans-
formações que vão acontecendo, e aca-
ba rompendo de vez com o modernis-
mo, que segundo Heartney (2002, apud 
LEDUR, 2012, p. 3) quando define este 
estilo elucida que “por volta da déca-
da de 80, o pós-modernismo casou-se 
com o pós-estruturalismo, criando pela 
primeira vez, um estilo que começou 
a se caracterizar como pós-moderno”.

Arte agora já não é mais classificada 
pelo estilo, então Arte Contemporânea 
é a que melhor se enquadra, pois segun-
do Rodrigues (2008, p. 130) “justamente 
porque a obra/gesto artístico não se 
encontra mais ancorada num conjunto 
de códigos e conceitos pré-determina-
dos que garantam a priori ‘isso é arte’”.

Conforme Ledur (2012, p. 3) relacio-
nada à produção artística da atualidade, 
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 [...] abarcando todo o universo de 
obras, objetos, performances, vid-
eoarte, instalações, happenings en-
tre outros, que caracterizam a pro-
dução artística hoje. Teóricos como: 
Arthur Danto (2006), Anne Cauquelin 
(2005), Fernando Cocchiarale (2006), 
David Harvey (2003) problematizam 
as transformações na arte contem-
porânea, buscando compreender as 
mudanças conceituais e históricas que 
envolvem a concepção, produção e re-
cepção das obras no espaço e tempo 
que as legitimam. (Ledur, 2012, p. 3).

                  
A fala e a interpretação do artista con-

temporâneo adota um papel que esta-
belece em abandonar o antigo antago-
nismo em meio ao fazer e pensar, assim 
revoluciona os limites concretizan-
do como um território verbal e visual. 

Ricardo Basbaum apud Rodrigues 
(2008, p. 130) relembra que as formas 
se tornaram “[...] híbridas do objeto, in-
stalação, ambiente, happening, perfor-
mance, body-art, arte conceitual, arte 
processo”, e que os elementos tradicio-
nais da pintura, escultura, gravura, de-
senho foram combinados e rediscutidos, 
tornando impossível ignorar o vazio do 
conceito de arte carregada em demasia 
pelo “’esteticista e formalista’, [...] sub-
jugado por aspectos morfológicos, de-
pendente de noções herdadas de teorias 
clássicas, persistentemente recicladas 
por tratados ou pela crítica de arte”. 

A partir desse conceito, as obras 
produzidas falam distintas linguagens, 
como a dança, música, pintura, te-
atro, escultura, literatura, entre out-
ras, as quais têm desafiado as clas-
sificações habituais, questionando a 
maneira das representações artísticas 
e inclusive a conveniente definição de 
arte. Segundo Tesch e Vergara (2012, 
p. 8), a arte contemporânea possui 
outras características bem definidas, 

[...] como o lúdico, o caráter pro-
cessual, a efemeridade, a banalização 
de objetos do cotidiano, a ironia, as 
intervenções no âmbito real da vida, 
o convite ao público às reações mais 
inusitadas; faz com que a interativi-
dade deva ser mais uma possibilidade 
considerada para o uso da palavra es-
pectador_ usado antes para mera con-
templação. Interação é o oposto de 
contemplação, pois requer uma ação 
de influência mútua, na qual inexiste 
a hierarquia entre o criador e o seu 
público. (Tesch e Vergara ,2012, p. 8).

Entretanto, de acordo com Tesch e 
Vergana (2012), todas as teorias usadas 
até o dia de hoje para definir arte são es-
cassas para compreender a arte contem-
porânea, pois nenhum argumento dado 
conseguiu defini-la de forma eficaz, o 
que a torna produtiva para sentidos e 
novos conceitos serem construídos.

 
ARTE CONTEMPOR NEA  
BRASILEIRA

A arte contemporânea no Brasil 
percorreu um caminho longo em tão 
pouco tempo, na década de 40, foram 
Arpard Szenes e Axl Leskoschek que 
introduziram a arte abstrata geométri-
ca, nos anos 50, a arte figurativa de 
Cândido Portinari, Segall, Pancetti e 
Di Cavalcanti dominava, Vicente do 
Rego Monteiro e Cícero Dias artistas 
brasileiros que difundiam a arte ab-
stração, mas moravam fora do país. 

Somente no ano de 1951, quando 
a primeira Bienal é realizada e a obra 
de Max Bill é premiada, que a arte 
construtivista passa a ser incentivada. 
Após essa primeira Bienal, dois gru-
pos incentivados por essa arte apare-
cem, o Grupo Ruptura em São Paulo 
e o Grupo Frente no Rio de Janeiro. 

Os artistas Waldemar Cordeiro, que 
assume a liderança do grupo, Herme-
lindo Fiaminghi, Judith Lausad, Luiz 
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Sacilotto, Mauricio Nogueira Lima, 
Lothar Charoux e Kasimir Fejer, inte-
grantes do Grupo Ruptura, lançam no 
ano 1952 um Manifesto contra a pin-
tura naturalista e ao não figurativis-
mo hedonista. Com obras voltadas ao 
caráter geométrico, negando a intuição 
e buscando uma renovação de valores 
da arte visual, proclamavam que a arte 
era algo especial do conhecimento. 

O Grupo Frente, em 1953, mes-
mo composto por artistas abstra-
to-geométrico como: Amílcar de Cas-
tro, Ferreira Gular, Franz Weissman, 
Lygia Clark, Ligia Pape, Reynaldo Jar-
dim e Theon Spanúdis, assinam o Man-
ifesto Neoconcreto, pois valorizavam 
a liberdade de expressão e aceita-
vam artistas das mais diferentes ver-
tentes, desde que estes não estives-
sem ligados às gerações passadas. 

As Bienais Internacionais realiza-
das em São Paulo auxiliam a fazer uma 
correspondência nas mais diferentes 
soluções e propostas encontradas nos 
últimos anos. A partir dos anos 80, no 
parque Lage, Rio de Janeiro, na ex-
posição Como Vai Você, Geração 80? 
Com a participação dos artistas do 
Ateliê da Lapa e em São Paulo na Bi-
enal Internacional, com a Casa 7, é que 
as pesquisas visuais são evidenciadas.

A arte contemporânea manifes-
ta-se como uma área de conhecimento 
muito importante para a nossa cultu-
ra e os novos rumos artísticos, mes-
mo ainda distintos, compartilham um 
objetivo comum: é, cada qual a seu 
modo, tentativas de dirigir a arte às 
coisas do mundo, à natureza, à reali-
dade urbana e ao mundo da tecnologia.

A CONTEMPORANEIDADE DA 
ARTE EM LYGIA CLARK

Lygia Pimentel Lins, nascida em 
1920 na cidade de Belo Horizonte, 
Minas Gerais. Em 1947 muda-se para 
o Rio de Janeiro, onde inicia seu apren-
dizado artístico com o então artista 
Burle Marx, para apurar seu conhec-
imento e seu desejo de focar o novo, 
em 1950 decide mudar-se para Paris, 
onde estuda com artistas de renomes 
como Fernand Léger, Arpad Szenes e 
Isaac Dobrinsky. Em 1952, expõem 
sua primeira exposição individual, 
no Institut Endoplastique, em Paris.

De volta para o Brasil, Lygia Clark 
contribui muito para o desenvolvimen-
to da arte contemporânea brasileira. 
Suas ideias apregoadas em suas obras 
assinalam o caminho que a arte seguirá.

Segundo Pedrosa (1980, p. 14)
Já em 1957, em seus cadernos de 

notas e pensamentos, Lygia se rebela-
va contra a forma seriada do concre-
tismo, por ser ‘uma maneira falsa de 
dominar o espaço’, já que impossibili-
tava ao pintor de fazê-lo de uma taca-
da’. E escrevia, com espantosa lucidez, 
e antecipadamente: ‘A obra (de arte) 
deve exigir uma participação imediata 
do espectador e ele, espectador, deve 
ser jogado dentro dela’. Visionária do 
espaço, como todo verdadeiro artis-
ta moderno [...], refutando uma visão 
puramente óptica, ela almejava a que 
o espectador fosse ‘jogado dentro da 
obra’ para sentir, atuando sobre ele to-
das as possibilidades espaciais sugeri-
das pela obra. (Pedrosa, 1980, p. 14).

Associa-se ao Grupo Frente, cujo líder 
era Ivan Serpa. Sua primeira exposição 
como uma das fundadoras do Grupo 
Neoconcreto, isso no ano de 1959.
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Em 1960, de acordo com Quaglia-
to (2001, s/p) “Lygia Clark foi uma das 
primeiras artistas do grupo a romper 
com a noção de espaço pictórico e a 
explorar a integração das obras com o 
espaço real”. Depois de mudar da pin-
tura para experiências realizadas com 
objetos tridimensionais e realizando 
proposições participacionais, passa 
a lecionar artes plásticas no Institu-
to Nacional de Educação dos Surdos, 
dedicando-se a exploração sensorial, 
participa da Exposição Opinião 66 e da 
Nova Objetividade Brasileira, no Mu-
seu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. 

Segundo Rabello (2010), a artista 
passa a interessar-se por novas formas 
de comunicar a arte, onde o especta-
dor passa a participar da inspiração da 
obra de arte, deste modo os três perío-
dos da comunicação artística que são: a 
emissão, a transmissão e a recepção da 
mensagem, se tornam compreensíveis. 

Ambientes artísticos acrescidos da 
participação do espectador contribuem 
para o desaparecimento e desmaterial-
ização da obra de arte substituída pela 
situação perceptiva: a percepção como 
recriação. Nos ambientes, é o corpo do 
espectador e não somente seu olhar 
que se inscreve na obra. Na instalação, 
não é importante o objeto artístico clás-
sico, fechado em si mesmo, mas a con-
frontação dramática do ambiente com 
o observador. (RABELLO, 2010, p. 128).

Em 1970 volta para Paris, leciona-
ndo na Faculté d´Arts Plastiques St. 
Charles, em Sorbonne, morando por 
seis anos, período que suas obras se 
separam da produção de objetos es-
téticos e voltam para experimentos 
corporais, e  qualquer tipo de material 
constitui relação entre os participantes.

Retornando ao Brasil, a partir de 1976, 
Lygia usando os Objetos Relacionais, os 
quais podem ser: sacos plásticos cheios 
de ar, água ou sementes; meias-calças 

com bolas; pedras e conchas, começan-
do a partir daí a dedicar-se à prática 
terapêutica. A partir  da terapia, por 
meio da textura, tamanho, temperatu-
ra, peso, sonoridade ou movimento o 
paciente vai criando relações com os 
objetos. Esses contatos permitem ao 
paciente, em contexto regressivo, re-
viver percepções gravadas na memória 
do corpo, respectivas a fases da vida 
anteriores à aquisição da linguagem.

Lygia passa a dedicar-se ao estudo 
das possibilidades terapêuticas ligadas 
a arte sensorial e dos objetos relaciona-
is. Internacionalmente sua obra passa a 
ser reconhecida em vários lugares e em 
mostras antológicas da arte internacio-
nal do pós-guerra a partir dos anos 80.

Conforme Rabello (2010, p. 129), “a 
poética de Lygia Clark caminha no senti-
do da não representação e da superação 
do suporte”, assim sugere “a desmisti-
ficação da arte e do artista e a desali-
enação do espectador, que finalmente 
compartilha da criação da obra”, onde o 
mundo vive em contínua transformação.

De acordo com Agostinetti e 
Cavalcanti (2008, p. 10) a artista 

[...] torna pública sua obra agora não 
mais em galerias e museus, mas nas uni-
versidades, nas ruas e em seu próprio 
apartamento, onde realiza as seções com 
os Objetos relacionais, trabalho que es-
colhe o corpo do espectador para real-
ização. Estimula o espectador buscando 
experiências estéticas e estéticas com 
materiais banais, religando arte e vida.
( Agostinetti e Cavalcanti, 2008, p. 10).

No final de sua vida a artista pin-
tora e escultora pondera seu tra-
balho decididamente alheio à arte 
e próximo à psicanálise. Morre em 
1988 na cidade do Rio de Janeiro, RJ.
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OBRAS 
 
Dentre as inúmeras obras da artis-

ta Lygia Clark, a instalação A Casa É o 
Corpo: Labirinto, de 1968, que apa-
renta um útero a ser penetrada pelo 
visitante, que experimenta sensações 
táteis ao passar pelos compartimentos, 
a artista proporciona aos participantes 
uma vivência sensorial e simbólica, 
que o visitante adquiriu o conheci-
mento a partir da experiência vivida 
ao penetrar numa estrutura de 8 met-
ros de comprimento, passando por 
ambientes denominados “penetração”, 
“ovulação”, “germinação” e “expulsão”.

Em 1973 duas outras obras cham-
am a atenção do público, Canibalismo 
e Baba Antropofágica, as quais fazem 
referência a rituais arcaicos de cani-
balismo, e são compreendidos como 
processo de absorção e de ressignifi-
cação do outro. Na obra Canibalismo, 
o corpo de uma pessoa que está deit-
ada é coberto de frutas, que deverão 
ser devoradas por outras pessoas de 
olhos vendados; e, na obra Baba An-
tropofágica, os participantes devem 
colocar na boca carretéis de linha, de 
várias cores e lentamente vão desenro-
lando com as mãos para recobrir o cor-
po de um outro participante que está 
deitada no chão. No final, todos ficam 
embaraçados com os fios coloridos.

OS BICHOS

Os Bichos, uma série criada pela ar-
tista em 1960, nessa série ela materi-
aliza a pintura fora da tela, podemos 
chamá-la de obra-prima, esculturas 
concretas da geometria e do constru-
tivismo. São construções metálicas 
geométricas que se articulam por meio 
de dobradiças e requerem a copartic-
ipação do espectador, que é convo-
cado a descobrir as mais variadas for-
mas que a estrutura aberta oferece, 
manipulando as suas peças de metal.

Com esta série, Lygia Clark torna-se 
uma das precursoras na arte participa-
tiva mundial. Em 1961, na VI Bienal de 
São Paulo, com os Bichos ela ganha o 
prêmio de melhor escultura nacional.

Os Bichos consagraram um novo 
pensamento de influência mútua entre 
a obra de arte e o espectador. Mais do 
que a capacidade de poder tocar a obra, 
pode agora ser montado, mesmo que o 
material usado para criar a obra, o alumí-
nio e a dobradiça, imponham limites.

A obra rompe com a ideia moderna de 
obrigar o espectador a adotar uma deter-
minada postura diante da mesma. Pois, 
ao montar o bicho, ele resiste a certas 
posições e determina que o corpo inteiro 
de quem o manipula esteja em ação.

Conforme Quagliato (2001, s/p.), 
com os BICHOS, a artista realmente 
revoluciona a velha apreciação onde 
“[...] as obras de arte eram feitas ape-
nas para a contemplação passiva e 
deu início à elaboração de uma arte 
inteiramente ligada à manipulação e à 
participação efetiva do espectador”.

Deste modo, segundo Agostinetti e 
Cavalcanti (2008, p.10) o espectador 
não mais interage apenas com a obra, 
mas agora acaba criando a própria obra. 
“É o trabalho de criar que se torna obra, 
trabalho em processo, como a vida”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transformações sucedidas na 
arte permitiram desconstruir saberes 
e fazeres tradicionais. A arte contem-
porânea rompeu com a capacidade de 
produzir algo específico do conheci-
mento, o que permitiu ampliar a com-
preensão e a inclusão de estilos out-
rora desconsiderado ou não pensado.

A arte contemporânea de acordo 
com Cocchiarale (2006, apud LEDUR, 
2012, p.16) “passou a buscar uma in-
terface com quase todas as outras artes 
e, mais, com a própria vida, tornando-se 
uma coisa espraiada e contaminada por 
temas que não são da própria arte”. 

Segundo o autor, a cultura contem-
porânea estendeu os limites, saindo do 
convencionalismo, “meios plásticos”, 
para outros conceitos que estão além 
dos padrões convencionais, ficando a 
cargo de como se vê, sente, pensa a res-
peito da obra do artista contemporâneo. 

Assim, pode-se estabelecer uma afin-
idade entre o mundo e a forma como é 
percebido pelo homem ao longo do tem-
po, o que o leva a estabelecer um apreciar 
mais sensível e ao mesmo tempo mais 
crítico, com isso percebendo os mais 
diversos significados proporcionados 
pelos elementos artísticos e estéticos. 

É proveitoso e desafiador trabalhar 
arte contemporânea, pois consti-
tui novas ideias, as quais se relacio-
nam com as demais ideias, aguçando 
e despertando curiosidades, capaci-
tando a pratica da imaginação como 
da indagação, pois quando alguém 
contempla uma arte contemporânea 
ela se incomoda e se questiona a re-
speito do que ela está vivenciando.

A trajetória de Lygia Clark fez dela 
uma artista atemporal e sem um lugar 
muito bem definido dentro da História 
da Arte. Ela esteve na dianteira de sua 

época, compartilhou ao modificar o 
corpo do outro no objeto de sua arte. 
Ela constitui uma conexão com a vida e 
contribuiu de uma forma impar para di-
fusão da arte contemporânea brasileira.

Os Bichos foram considerados 
como as obras que melhor repre-
sentaram o auge enquanto a artis-
ta se dedicava pela composição de 
obras, cada vez mais contemporânea.

Hoje, os bichos são as obras mais 
apreciadas, desejadas e de um eleva-
do valor financeiro, tudo por causa da 
beleza como também da escultura es-
pacial, pela importância que eles ti-
veram dentro da obra de Lygia Clark, 
pois estes trazem novas de informação 
e interatividade que, nos anos que se 
sucedem, serão uma das distinções 
em voga na arte contemporânea, 
será foco de cogitações e discussões.

Mesmo em meio a tantas obras 
interativas, eletrônicas, digitais, a 
série os bichos já não são tão visa-
do na interatividade. Contudo, con-
tinua e será cada vez mais impor-
tante para a história da arte brasileira.
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A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE  E AVALIAÇÃO NO ENSINO 
MATEMÁTICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Resumo: O Presente trabalho tem como objetivo analisar as contribuições da ludicidade e 
avaliação no processo de aprendizagem de matemática na educação infantil. Esta pesquisa 
bibliográfica buscou entender as fundamentações teóricas dos autores que analisam a im-
portância da matemática no âmbito escolar desde o início da educação, demonstrando como 
este primeiro contato já deve ser de grande estímulo para o educando superar desafios. Bus-
cando novas perspectivas de aprendizagem com o auxílio da ludicidade e da constante aval-
iação, construiu-se um trabalho que possa enfatizar a importância da matemática como in-
strumento de imaginação e criatividade e superação de situações- problemas,  oportunizando 
as diversificadas experimentações de criar e recriar brincando e aprendendo, transformando a 
brincadeira em novos conhecimentos. Este estudo pauta-se em conceitos e concepções que 
façam sentido no cotidiano educacional, oportunizando uma aprendizagem sistematizada.

Palavras-chave:    Ludicidade;  Matemática;   Avaliação.
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INTRODUÇÃO

O ensino da matemática é parte integral do currículo desde a edu-
cação infantil por ser norteador em vários aspectos do desenvolvimento 
infantil. È com a matemática que a criança aprende a estabelecer razões, 
conceitos, questionamentos, reflexão, capacidade de pensar e question-
ar a si mesmo e ao outro, resolver situações – problemas, assim, estim-
ulando sua criatividade. Desde a infância a criança tem contato diário 
com formas, números, medidas, grandezas, contagem, seqüência e etc.

    

O presente estudo visa refletir a forma como a matemática na educação 
infantil inicia o vínculo com diversas áreas do conhecimento, podendo pos-
sibilitar o interesse pela matéria cada dia mais, desenvolvendo sua apren-
dizagem, no entanto, este interesse só ocorre quando a criança assimila o 
conteúdo, algo difícil em matemática, uma vez que alguns educadores colo-
cam como principal objetivo ensinar números e regras, deixando a essência 
da matemática para trás que deve ser pautada no raciocínio lógico, na ex-
ploração de idéias, de possibilidades, na reflexão, na situação – problema.

      

Contudo busca-se com o presente estudo demonstrar aos educadores a 
importância da prática docente no âmbito escolar, de modo que o estímulo e 
estratégias de ensino dependem do professor, que pode utilizar a ludicidade 
em prol da aprendizagem do educando , utilizando - a de forma interdisciplinar, 
onde a criança aprenda matemática de forma prazerosa e divirta-se com isso.
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A IMPORT NCIA DO  
PLANEJAMENTO PARA AS AULAS 
DE MATEMÁTICA NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

O ensino da matemática para 
Valente (1999) está presente no 
cotidiano do ser humano desde a 
primeira infância, desde o primeiro 
contato com as cores, formas, ta-
manhos, contagem, números, quan-
tidades, onde junta-se, separa-se , 
relacionando ordem entre objetos.

 

Para Ellmerich (1973) matemática 
na visão sociológica, está presente 
na vida dos seres humanos de forma 
incontestável. Ela tem acompanhado 
a história da humanidade ao longo 
dos tempos, está presente em to-
das as regiões, em todas as culturas, 
em todas as épocas; ela ultrapasse 
as barreiras do tempo e do espaço.

Matemática é uma ciência que visa 
a exposição de idéias, questiona-
mentos, problemáticas, formulações, 
confrontos, resoluções, argumen-
tações, erros e acertos, de forma  que 
segundo Franco (1995) surge de for-
ma espontânea e natural, com base 
nas experiências vivenciadas pelo 
meio no qual a criança está inserida.

O planejamento de aula na edu-
cação infantil é componente fun-
damental no processo de ensino 
aprendizagem, conforme exemplifica 
Libâneo (2004) a ausência do plane-
jamento pode resultar em aulas de-
sorganizadas, pouco lúdica e sem 
intencionalidade, com conteúdos 
desinteressantes, tornando a aula dese-
stimulantes. De acordo com Libâneo :

O planejamento escolar é uma tare-
fa docente que inclui tanto a previsão 
das atividades didáticas em termos de 
organização e coordenação em face 
dos objetivos propostos, quanto a sua 
revisão e adequação no decorrer do 
processo de ensino (LIB NEO, 2004).

Frente ao exposto Fiorentini (1995) 
explicita o planejamento como um in-
strumento de ensino que serve como 
eixo metodológico para o educador 
buscar metodologias e estratégias de 
ensino, que devem ser traçadas com 
base nos objetivos estabelecidos, de 
modo a adequar os conceitos aborda-
dos de acordo com a realidade da tur-
ma, onde deve –se analisar o desen-
volvimento de forma flexível, fazendo 
as modificações necessárias , con-
forme a necessidade dos educandos.
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No entanto, mesmo sabendo da 
importância do planejamento no 
campo educacional, alguns educa-
dores utilizam as aulas improvisadas 
como recurso para cumprir as obrig-
atoriedades enquanto professor. 
Kramer (2006) relata que tal prática 
é extremamente prejudicial para o 
ambiente escolar, visto que quan-
do o professor projeta e planeja sua 
aula ele reflete sobre a prática edu-
cativa onde o educando será capaz 
de conhecer, explorar, refletir, imitar 
e assim desenvolver-se plenamente.

Para Hoffmann (2001) a organi-
zação do planejamento deve ser re-
alizado como atividade diária que 
subsidiará o educador uma reflexão 
contínua acerca de suas metodolo-
gias, analisando se o seu projeto e pla-
no de ensino está indo pelo caminho 
almejado ou se necessita de possíveis 
modificações. De acordo De acordo 
com Referencial Curricular Nacion-
al para a Educação Infantil (1998) :

[...] ao professor planejar uma se-
qüência de atividades que possibi-
lite uma aprendizagem significati-
va para as crianças, nas quais elas 
possam reconhecer os limites de 
seus conhecimentos, ampliá-los 
e/ou reformulá-los (CNEI, 1998).

Neste sentido faz-se necessário 
abordar a importância do papel do 
educador na educação infantil, uma 
vez que o professor é uma das prin-
cipais referências da criança na pri-
meira infância, a ele cabe mediar 
suas ações e apresentar a criança 
o mundo que o cerca, deste modo 
suas ações devem ser planejadas , 
pensadas e repensadas em prol do 
pleno  desenvolvimento da criança.

RECURSOS DIDÁTICOS E  
METODOLÓGICOS PARA O  
ENSINO DA MATEMÁTICA NA  
EDUCAÇÃO INFANTIL

 Educador na educação infantil tem 
diversos desafios ao elaborar sua aula, 
a criança está muitas vezes disposta 
a brincar distraindo - se com facili-
dade, qualquer movimentação é mo-
tivo para se distrair. Corsino (2009) 
reflete os recursos didáticos como 
um facilitador para motivar a criança 
a vivenciar a aula de maneira dinâmi-
ca, para ele o que instiga a criança é a 
brincadeira, sendo de suma importân-
cia aprender de forma prazerosa.
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Desta forma o brinquedo, o jogo e a 
brincadeira devem subsidiar a apren-
dizagem do ensino da matemática, 
por desempenhar um papel impor-
tantíssimo na criatividade da criativi-
dade da criança, despertando a imag-
inação infantil, conforme exemplifica 
Kishimoto (2008) é por intermédio 
de objetos simbólicos que se inter-
nacionaliza a aprendizagem, de for-
ma que a função pedagógica do edu-
cador é subsidiar o desenvolvimento 
integral da criança, tornando os am-
bientes das escolas locais aconche-
gantes, com a ludicidade como re-
curso didático na prática de ensino. 

Para Antunes (1998) o brin-
quedo permite ao educando per-
correr por diversificadas cultu-
ras, regras, utilizar diferentes 
ferramentas e recursos de apren-
dizagem , estabelecendo relações 
interpessoais, com isso exemplifica:

Nem todo jogo é um material ped-
agógico. (...) o elemento que sepa-
ra um jogo pedagógico de outro de 
caráter apenas lúdico é que os jo-
gos ou brinquedos pedagógicos são 
desenvolvidos com a intenção ex-
plícita de provocar uma aprendiza-
gem significativa, estimular a con-
strução de um novo conhecimento e, 
principalmente, despertar o desen-
volvimento de uma habilidade op-
eratória. (ANTUNES, 1998, p. 38).

O brinquedo, o jogo e a brincadei-
ra vai além de um momento intera-
tivo, de coisas de infância. Segundo 
Aranão (1996) é fundamental para a 
prática educativa de forma que cabe 
ao educador intencionalizar sua práti-
ca, pois brincar também se aprende. 

O educador deve conforme o au-
tor (1996) explicita planejar a brin-
cadeira, o jogo e também conhecer 
e dominar suas regras para mediar 
as situações- problemas que podem 
ocorrer , de forma a estimular o ra-
ciocínio lógico, a criatividade e a re-
flexão, que são de extrema importân-
cia desde a educação infantil até a 
vida adulta. De acordo com Aranão:

Na pré-escola, a matemática não 
deve ser vista como disciplina ou 
matéria escolar, mas como uma 
atividade do pensamento que está 
em permanente relação com suas 
atividades diárias na escola, em 
casa ou em qualquer outro lugar. 

(...) Essas atividades referem-se à 
aquisição da noção de conservação, 
classificação, seriação, de espaço, 
tempo, velocidade, distância, cau-
salidade, tamanho, espessura, peso, 
dentre outras. Tais atividades devem 
estar integradas com outros objetivos 
como o desenvolvimento da coorde-
nação motora, do desenvolvimen-
to social e outros (ARANÃO, 1996)
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Contudo, compreende-se que o re-
curso lúdico é de extrema importân-
cia para a aquisição de conhecimen-
tos matemática na educação infantil 
de forma que por meio de brinca-
deiras e jogos a criança consegue se 
sentir a vontade para criar, imaginar e 
estabelecer relação com o outro, com 
base nestas perspectivas afirma-se o 
jogo auxilia o educando a conhecer e 
compreender o mundo que o cerca 
conforme explica Moura (1991) onde 
se conclui que a utilização do jogo 
como recurso didático é fundamen-
tal para a aprendizagem da criança.

 

A importância do elemen-
to lúdico como ferramen-
ta estratégica para o ensino da 
matemática no ensino infantil

O ensino da matemática na edu-
cação infantil deve garantir ao ed-
ucando muito além que decorar 
nomes de formas geométricas, cores, 
números, deve proporcionar situ-
ações significativas de aprendizagem. 

Borin (1996) argumenta várias 
possibilidades acerca dos benefícios 
que o jogo propicia na aprendizagem 
da matemática na educação infantil, 
desde as situações subsidiadas pelos 
jogos até as atividades lógicas propor-
cionadas por resoluções de problemas. 

O autor reflete que a aprendiza-
gem efetiva muito depende do edu-
cador, de forma que este deve fazer 
com que a criança seja protagonista 
de sua aprendizagem, ou seja, faz-
er com que o educando seja ativo e 
busque questionamentos em relação 
às problemáticas abordadas, tor-
nando a aprendizagem instigante.

No âmbito escolar as atividades 
em parcerias, com grupos, duplas , 
conjuntos auxiliam no desenvolvi-
mento cognitivo, a troca de idéias 
e experiências é segundo Borin 
(1996) fundamental para o estabe-
lecimento de decisões, argumen-
tos e possibilidades, onde salienta:

 “É na brincadeira, no jogo e nos 
momentos de interação com o out-
ro que a criança aprende a agir numa 
esfera cognitiva, ao invés de uma es-
fera visual externa, dependendo das 
motivações e tendências internas, e 
não dos incentivos fornecidos pelos 
objetos externos” (BORIN, 1996). 
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A utilização do jogo na escola é um 
processo educativo que implica em 
diversificados estímulos para a práti-
ca pedagógica, visto que a criança 
compreende regras e limitações, res-
peitando a si mesmo e ao outro, práti-
ca muito mais difícil de ser realizada 
apenas com conversas monótonas. 
De acordo com Antunes (1998):

Jogos ou brincadeiras pedagógi-
cas são desenvolvidas com a in-
tenção implícita de provocar uma 
aprendizagem significativa estim-
ular a construção de um novo con-
hecimento e principalmente des-
pertar o desenvolvimento de uma 
habilidade operária [...] aptidão ou 
capacidade cognitiva e apreciativa 
específica (ANTUNES, 1998, p. 38).

O RCNEI (1998, p. 207), explicita a 
importante contribuição da matemáti-
ca na formação da cidadania, onde o 
indivíduo torna-se capaz de pensar, 
refletir e assim resolver problemas. 
Esses problemas são classificados 
conforme a faixa etária da criança 
aonde vai desde como a figurinha se 
localiza no espaço adequado até os 
conceitos de soma da primeira fase 
da vida escolar, no ciclo fundamental.

Conforme os PCN’S (1997, p. 
60) o jogo é de suma importân-
cia no âmbito escolar por oca-
sionar diversificadas possibili-
dades de socialização e interação. 

Com o brincar a criança desen-
volve além de aspectos simbólicos, 
abrange sua criatividade expand-
indo a fantasia, a imaginação, es-
tabelecendo relação com o mundo 
a sua volta e com as pessoas que o 
cercam de modo que a prática de 
jogos coletivos com regras e inten-
cionalidade a matemática possibil-
ita diversificadas aprendizagens.

Desta forma a brincadeira e o jogo 
são recursos pedagógicos impor-
tantíssimos para o educador, uma 
vez que ensinar matemática pauta-
do em métodos lúdicos esta direta-
mente relacionados a uma apren-
dizagem significativa em prol do 
desenvolvimento da criança, ten-
do como base a realidade da cri-
ança, o que realmente é relevante 
na infância, o brincar, o prazer, a 
aprendizagem, o desenvolvimento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho visou analisar os aspectos norteadores para a prática da 
matemática na educação infantil, tendo como subsídio a ludicidade como 
componente de estímulo e interação fazendo com que a criança aprenda e se 
desenvolva de forma ampla e divertida. A matemática e a prática lúdica con-
tribuem para a socialização da criança despertando diferentes formas de in-
teração com o mundo que o cerca e com os demais eixos de desenvolvimento.

O estudo procurou demonstrar a melhor forma de utilizar a ludici-
dade como mecanismo de ensino e assim destacar as contribuições da 
matemática nas etapas do desenvolvimento infantil. Com esta pesqui-
sa se refletiu a importância de trabalhar com brincadeiras e jogos que 
devem ser compreendidas como atividades que devem ser estim-
uladas pelo educador e realizadas pelas crianças de forma criativa.

          

Destaca-se nesta pesquisa a importância da formação contin-
uada na vida acadêmica do educador que necessita buscar arti-
fícios para adequar-se as necessidades do educando e assim propi-
ciar atividades diversificadas e significativas para o público infantil.

O trabalho Lúdico com matemática na educação infantil realizado pelo ed-
ucador contempla elementos de suma importância para o desenvolvimento 
infantil, uma vez que a criança tem contato com este estímulo desde a in-
fância e permeia até a vida adulta, sendo a matemática  integrante cultural 
da humanidade utilizada em todos os momentos da vida do ser humano.
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EDUCAÇÃO SUPERIOR EM MASSA: FORMAÇÃO E 
COMPETÊNCIAS

RESUMO: O presente trabalho tem como fundamentos uma pesquisa que aborda a edu-
cação superior em massa que vem ocorrendo nos últimos anos, sendo analisado os proces-
sos da massificação de ensino e os condicionamentos da formação. A educação superior 
brasileira seguiu caminhos de forma capitalista de interesses econômicos, mediante a glo-
balização, ocorreram diversas transformações e adaptações da educação e o mercado de 
trabalho, trazendo novos perfis de comportamentos e competências na atualidade, e com 
o comportamento social restruturado, trouxe a expansão da educação superior e grandes 
desafios da atualidade. A formação de competências pode ser um caminho relacionado a 
qualidade de ensino superior para agregação de valores e objetivos da transformação social. 

Palavras-chave: Competências; Educação superior; Educação em massa.
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INTRODUÇÃO

A educação superior está com processos diversificados de formação profis-
sional, seguidos de demandas educativas e sociais, embasado em técnicas 
adaptadas ao contingente contemporâneo da globalização e tecnologia, 
trazendo uma formação em massa, que pode estar vinculado a uma qual-
idade educacional de ensino para competências pessoais e profissionais.

O trabalho traz como objetivo geral de analisar as competên-
cias da educação superior em massa e tem como objetivos es-
pecíficos verificar a expansão do ensino superior brasileiro, anal-
isar a abordagem da educação massificada para transformação 
social e verificar a educação superior para construção de competências. 

O trabalho tem como justificativa a forte concorrência do merca-
do de profissional e as exigências de competências mediante o quadro 
da educação superior, que pode estar vinculado a formações com quali-
dade que exprime valores humanitários e profissionais ou apenas uma 
massificação para atender as demandas profissionais de mercado.

Diante disso, como a educação de ensino superior pode 
atender as diferentes dimensões de competências com qualidade?

Foi utilizada a pesquisa bibliográfica para o trabalho dentro da per-
spectiva do ensino superior brasileiro e a qualidade de ensino.
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EXPANSÃO DO ENSINO SUPERIOR 
BRASILEIRO 

Neves (2007) coloca que na segun-
da metade do século XX a história 
da educação superior ficou marca-
da por uma extraordinária expansão, 
com uma demanda crescente e um 
reconhecimento sobre a importân-
cia estratégica para o desenvolvi-
mento econômico e social, dando 
amplas demonstrações de sua im-
portância para promover trans-
formações na sociedade, por isso 
passou a fazer parte do rol de te-
mas considerados prioritários e es-
tratégicos para o futuro das nações

Schwartzman (1991) questionava 
que o ensino superior brasileiro se-
guia a legislação da Reforma de 1968, 
que buscou implantar no Brasil o ideal 
da Universidade, da indissolubilidade 
da pesquisa, do ensino e da extensão, 
preservando a igualdade de com-
petências, independente da região. 
Mas, conforme autor, a realidade é 
bem distinta, com tendência a atribuir 
as diferenças existentes para defi-
ciências do subdesenvolvimento do 
país, para serem superadas no futuro.

Schwartzman (1991) exprimiu que 
a noção de que os sistemas de ensi-
no superior de massa tendem inev-
itavelmente à pluralidade de formas 
e funções, mas deveria repercutir na 
legislação e nos formatos institucio-
nais de ensino, a forma de reconhe-
cimento explícito das diferenciações 
reais. Mas a expansão acelerada do 
ensino superior brasileiro, conforme o 
autor, mudou o modelo único de for-
mação de igualdade de competências.

O aumento acelerado do ensino 
superior se deu, conforme o autor, 
devido a expansão de grandes es-
tabelecimentos,  a criação de no-
vas carreiras, absorvendo cada vez 
maior o número de pessoas e a cor-
poração de novos contingentes pop-
ulacionais, passando por grandes 
transformações o professorado 
de ensino superior, anteriormente 
formado por professores de tem-
po parcial, depois se tornando uma 
profissão numerosa e sindicalizada.
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Em todos esses campos da edu-
cação superior brasileira, foram in-
duzidas alterações substantivas no 
trabalho docente, no que tange tan-
to à formação quanto à produção 
de conhecimento, sob a regência de 
um ideário que apela à economia de 
mercado, minimiza as áreas de atu-
ação do Estado, racionaliza os gastos 
públicos com base em um sistema de 
parceria entre Estado e mercado e 
suprime diversos direitos e conquis-
tas sociais transmutados em serviços, 
regidos por um intenso proces-
so de mercantilização. (MANCE-
BO; VALE, MARTINS, 2015, p. 47).

Mancebo, Vale e Martins (2015) 
coloca que a educação EaD teve 
uma maior crescimento a partir dos 
anos 2002-2003, nos quais ocor-
reu um aumento crescente da par-
ticipação do setor privado na ofer-
ta do EaD, de modo que no ano de 
2005 ocorre uma tendência de in-
versão dessa situação, com a inicia-
tiva privada ultrapassando o número 
de matrículas, cursos e oferecimen-
to de vagas em relação ao setor pú-
blico. “justificativa para a acelerada 
expansão do EaD traduz uma cren-
ça quase que milagrosa nos poderes 
das TIC para a resolução de prob-
lemas os mais diversos.” (MANCE-
BO; VALE; MARTINS, 2015. P. 44).

Neves (2007) coloca que há uma 
convicção de que o desenvolvimento 
requer cada vez mais a ampliação dos 
níveis de escolaridade da população, 
nos quais as necessidades do desen-
volvimento e consequentemente o 
novo perfil da demanda exigem flex-
ibilidade, agilidade, alternativas de 
formação adequadas às expectativas 
de rápida inserção num sistema pro-
dutivo em constante mudança, crian-
do um novo perfil para competências.

Estas novas expectativas de for-
mação pressupõem ruptura com 
padrões e modelos rígidos e, em 
muitos casos, indiferenciados de ed-
ucação superior. Igualmente implica 
em mudanças no perfil de formação, 
qualificando-a no tocante ao domí-
nio de conhecimento, na capaci-
dade de aplicá-los criativamente na 
solução de problemas concretos, no 
desenvolvimento de espírito de lid-
erança e polivalência funcional, bem 
como, na maior adaptabilidade à mu-
dança tecnológica, de informação e 
comunicação. Fundamental é que 
essas mudanças assegurem a am-
pliação do acesso à educação su-
perior. (NEVES, 2007, pp. 14 – 15).
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De acordo com Neves (2007) o 
perfil de competências traz para ed-
ucação superior grandes desafios 
que estão relacionados a inúmeras 
questões, como a ampliação do aces-
so e maior equidade nas condições 
do acesso, formação com qualidade, 
diversificação da oferta de cursos e 
níveis de formação, qualificação dos 
profissionais e docentes, garantia de 
financiamento, especialmente para 
o setor público, empregabilidade 
dos formandos e egressos, relevân-
cia social dos programas oferecidos 
e estímulo à pesquisa científica e 
tecnológica, ou seja, ocorrendo uma 
expansão da educação superior de-
vendo oferecer formação de quali-
dade e oferta de empregabilidade.

EDUCAÇÃO DE MASSA E A  
SOCIEDADE

Gomes e Moraes (2012) traz uma 
abordagem das transformações no 
campo da educação a partir de uma 
perspectiva da expansão acadêmica 
contemporânea, nos quais eles re-
latam os problemas, como a taxa de 
crescimento de matrícula no ensino 
superior produz uma grande tensão 
sobre as estruturas de governança, 
de administração e da socialização 
de alunos e professores, trazendo 
uma crescente diferenças sociais, 
econômicas, culturais, étnico-raciais 
e regionais, pressionando governos 
no sentido da formulação de políti-
cas compensatórias e afirmativas, 
onde a questão que também deve 
ser valorizada é relação entre siste-
ma de massa e qualidade do ensino.

De acordo com Silva e Balzan (2007) 
as mudanças educacionais diante das 
mudanças políticas, sociais, econômi-
cas e o processo de globalização de 
mercados, trouxe dentro desses pro-
cessos, profunda transformações 
na sociedade contemporânea, até 
mesmo na cultura, marcados pelos 
meios de comunicação, nos quais 
o mundo do trabalho e a educação 
sofrem influências neoliberais, sendo 
forçados a se adequarem de autono-
mia falsa, pois mostram autonomia 
e liberdade para inovar condições 
de lucro e não questões para hu-
manizar as condições de trabalho e 
promover a autonomia do indivíduo. 

Além das pressões, as universi-
dades passam por um momento de 
profundas transformações decor-
rentes das políticas neoliberais, quan-
do procuram se re-adequar e trilhar 
uma nova trajetória. O impacto da 
globalização tem feito com que o 
papel dessas universidades seja con-
stantemente repensado, visto que o 
mercado espera delas uma postura 
mecânica de “fabricar mão-de-obra” 
para atender às suas necessidades. 
(SILVA; BALZAN, 2007, p. 236).

Desta forma, o impacto da global-
ização traz o efeito repercutindo a 
formação em massa para suprir o mer-
cado econômico no país. Conforme 
Silva e Balzan (2007) o ensino univer-
sitário assumiu um caráter eminente 
técnico nas últimas décadas, provo-
cando um movimento para o valor da 
educação geral e a formação cultural 
do tipo humanista, para desenvolv-
er nos estudantes criticidade, cria-
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tividade, raciocínio lógico, iniciativa 
para resolução de problemas, capaci-
dade de trabalhar em equipe, pois 
seguem uma ideologia capitalista:

A ideologia na sociedade capitalis-
ta pressupõe a elaboração de um dis-
curso homogêneo e pretensamente 
universal, que busca identificar a re-
alidade social com os anseios e inter-
esses da classe dominante, ocultando 
as contradições existentes e silen-
ciando as representações contrárias. 
(SILVA; BALZAN, 2007, p. 240).

Desta maneira, conforme Nunes 
(2007) cabe ao setor privado uma 
oferta massificada de ensino de 
boa qualidade, adequadamente su-
pervisionado e avaliado, sem que 
se esperasse dele dedicação ao 
avanço da ciência e a aderência a 
valores imateriais e históricos, dele 
esperando-se, contudo, a adequa-
da atenção à formação profission-
al nas suas diferentes modalidades, 
diferente da ideologia capitalista.

Nunes (2007) critica que no pro-
cesso de ensino e aprendizagem, é 
crucial saber quantificar o volume de 
trabalho discente, qualificar o conteú-
do que se quer apreendido, de forma 
satisfatória, pelo estudante, devendo 
considerar a formação acadêmica e 
profissional como um processo con-
tinuado, para tornar-se evidente que 
a educação pós-secundária não se 
resume ao ensino de graduação,  por 
isso, não existe um modo satisfatório 
para se atestar o aprendizado. As-
sim a educação superior pode estar 
direcionado a diversos segmentos:

A educação superior, em suas dif-
erentes áreas de atuação (cursos 
sequenciais, tecnológicos, gradu-
ação tradicional, pós-graduação lato 
e stricto sensu), pode se direcionar 
tanto à formação de elites, como 
em seus primórdios, quanto ao cul-
tivo da cultura e do conhecimento 
dos cidadãos médios do país. Igual-
mente, pode-se voltar tanto à prepa-
ração de recursos humanos fun-
cionais para o mercado de trabalho 
quanto à qualificação de pessoal 
dedicado às carreiras acadêmicas e 
científicas, o qual virá a assegurar a 
continuidade da própria educação 
superior. (NUNES, 2007, p. 130).

Desta forma, deve ser assegurado 
uma continuidade de estudar no ensi-
no superior, dando condicionamento 
à qualidade do ensino para realmente 
trazer significados seja para o mercado 
de trabalho ou qualificação pessoal.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1082

EDUCAÇÃO SUPERIOR E A  
FORMAÇÃO DE COMPETÊNCIAS

Sampaio (1991) coloca que as 
transformações que ocorreram no 
sistema de ensino superior brasile-
iro nos últimos trinta anos são par-
te de um processo mais amplo de 
modernização que atingiu todos os 
países onde os segmentos médios da 
sociedade são significativos e seus 
sistemas educacionais são minima-
mente estruturados, os sistemas uni-
versitários tornaram-se organizações 
complexas, ao lado dos cursos tradi-
cionais, destinados antes às elites, 
surgiram novas modalidades de en-
sino, com objetivos mais imediatos e 
com um acentuado caráter ainda ex-
perimental, que passam a incorporar 
novos contingentes populacionais.

Araújo e Almeida (2017) coloca 
que na busca por inclusão social e 
maiores oportunidades de acesso 
dos cidadãos aos níveis mais avança-
dos de educação impacta políticas 
públicas e influencia a expansão at-
ual do ensino superior, nos quais 
em uma conjuntura a massificação 
do ensino superior tornou-se reali-
dade, cumpre perceber até que pon-
to tal ampliação da oferta decorre 
e se traduz em uma efetiva democ-
ratização, tanto do acesso como do 
sucesso (e da permanência com qual-
idade), especialmente por parte dos 
estudantes provenientes de grupos 
socioculturais menos favorecidos e 
cujas famílias têm menor tradição 
de frequência à educação superior. 

Novas organizações curricu-
lares, abordagens metodológicas, 
processos de avaliação e práticas 
acadêmicas decorrem de um es-
forço de articulação entre democra-
tização, igualdade de acesso, equi-
dade dos processos e resultados de 
efetiva inclusão, ao mesmo tempo 
que os perfis dos estudantes que 
chegam à educação superior sof-
rem acentuadas reconfigurações. 
(ARAUJO; ALMEIDA, 2017, p. 1).

Ao passo que, Araújo e Almeida 
(2017) defende as competências e 
seu desenvolvimento no o ensino 
superior como importante oportuni-
dade para as pessoas desenvolver-
em e diferenciarem-se em seus 
perfis de competências tanto trans-
versais como técnico-científicas.

Assim, conforme os autores, cabe à 
educação superior, no âmbito de sua 
função sociopolítica, desenvolver e 
consolidar a cidadania por meio da 
formação de perfis comprometidos 
com as necessárias transformações 
sociais, favorecendo o aprofunda-
mento e o fortalecimento da au-
tonomia pessoal e da emancipação, 
a partir de sua relação com o conhe-
cimento, a crítica, a reflexão e o exer-
cício político da participação social.
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Nesse quadro, importa reconhecer 
o papel das instituições educati-
vas em promoverem dialeticamente 
a manutenção e a transformação 
da cultura, pois os interesses di-
vergentes e os objetivos distintos, 
ao provocarem tensões, favore-
cem, por outro lado, a evolução 
e as mudanças, em contrapon-
to à estabilidade e à conservação. 
(ARAUJO; ALMEIDA, 2017, p. 2).

Desta forma, Araújo e Almei-
da (2017) enfatizam que o desen-
volvimento de um perfil profissional 
competente e comprometido com 
as demandas sociais é um proces-
so longo, pois envolve a construção 
de uma história profissional, artic-
ulada às características pessoais 
e às especificidades do exercício 
profissional, requerendo o desen-
volvimento de competências que 
permitam considerar e articular teo-
rias, métodos e experiências no ma-
peamento e na resolução dos prob-
lemas no cotidiano social e laboral.

Araújo e Almeida (2017) colocam 
então, que desta forma, o cenário at-
ualidade a educação superior deve 
oferecer alternativas de formação 
com respostas curriculares em torno 
de competências e orientações de 
ensino que exige aperfeiçoamento 
constante, dedicação e supervisão 
criativa do corpo docente, com es-
tratégia privilegiada e útil para o 
desenvolvimento pessoal quanto à 
preparação para os papéis e funções 
a serem desempenhados nos con-
textos de atuação profissional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A expansão do ensino superi-
or brasileiro com questões region-
ais de competências. Mas conforme 
as mudanças sociais, ocorreu a ex-
pansão da educação superior, tra-
zendo transformações tanto para 
formação e também conhecimen-
tos dentro do campo educacion-
al ocasionados pelos processos de 
globalização. Com o maior cresci-
mento da educação EaD, trouxe de-
safios para formação de qualidade.

A expansão acadêmica con-
temporânea traz como ideolo-
gia a sociedade capitalista, us-
ando o antagonismo social de 
amparo econômico para respostas 
da oferta massificada de ensino.

Mas a qualidade da educação em 
novas modalidades de ensino, bus-
ca nas novas ampliações do ensino 
superior, a oferta de uma educação 
democratizada, favorecendo a opor-
tunidade de acesso e a permanência 
dos cidadãos aos níveis mais avança-
dos de educação, com alternativas de 
formação com respostas curriculares 
em torno de competências para efe-
tivação da qualidade, voltados para 
características pessoais e às espec-
ificidades do exercício profissional.
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PREDOMINÂNCIA LATERAL NOS ANOS ESCOLARES INICIAIS
RESUMO: Este trabalho se propõem a pesquisar sobre um tema ainda pouco valorizado 

e abordado no Brasil, a “Predominância Lateral” e suas diversas associações entorno da vida 
humana, que mediante aos estudos até aqui realizados fica estabelecido ser este tema de 
extrema importância para superar dificuldades e desarranjos de toda ordem em indivíduos 
de todas as faixas etárias. Sendo assim de extrema importância a prévia observação e diag-
nostico do possível problema, a fim de evitar a agravação das possíveis irregularidades.  A 
pesquisa se propõe a utilizar testes que venham identificar as predominâncias laterais, ma-
nual, ocular, auditiva, pedal e de escrita em crianças entre 7 e 8 anos, além de analisar a partir 
da aplicação do método considerado o mais indicado a melhor forma de organizar os da-
dos coletados, mediante a resposta individual de cada aluno, pesquisar possíveis disfunções 
que possam estar diretamente ligadas as respostas dos alunos avaliados no método aplicado, 
orientar o leitor sobre bibliografias que venham possibilitar o aprofundamento do estudo.

Palavras-chave:  Predominância lateral; Psicomotricidade; Habilidade motora; 
Primeiros anos escolares.
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INTRODUÇÃO 

Este trabalho se propõem a pesqui-
sar sobre a “Predominância Lateral” 
e suas diversas associações entor-
no da importância de uma prévia ob-
servação e diagnostico do possível 
problema, a fim de evitar a agravação 
das possíveis irregularidades.

A pesquisa se propõe a utilizar testes 
que venham identificar as predominân-
cias laterais, manual, ocular, auditiva, 
pedal e de escrita em crianças entre 7 
e 8 anos de idade tendo em vista que 
se trata de uma faixa etária na qual 
teoricamente tais predominâncias já 
deveriam estar determinadas, embo-
ra, essa afirmação não seja partilha-
da por todos aqueles que se propus-
eram a pesquisar o assunto a fundo.

Tendo em vista a problemática o ob-
jetivo geral da pesquisa é o de inves-
tigar bibliografias especializadas em 
predominância lateral e métodos de 
identificação destas na faixa etária que 
se propõe, ou seja, escolares do 3º ano 
do Ensino Fundamental.                 

O primeiro capítulo tem como ob-
jetivo aproximar o tema dos possíveis 
problemas acerca do modelo de edu-
cação vigente e em seguida mais es-
pecificamente com a educação da 
população foco dessa pesquisa no 
caso crianças de 7 e 8 anos de idade. 

Estando o leitor munido de in-
formações decorrentes do primeiro 
capítulo, chegamos as conclusões fi-
nais, demonstrando o levantamento 
de dados, no qual descreve os moti-
vos que levaram a escolha de um e 
não outro teste disponível na literatura 
mundial acerca do foco desta pesquisa.

OS PRIMEIROS ANOS ESCOLARES

Impossível falar dos primeiros anos 
escolares e não levarmos em con-
ta a infância. Para Kramer (1992), é 
natural que se pense a infância em 
“oposição” à adultez, seja isso esta-
belecido ou associado, ora pela fal-
ta de idade, ora pela imaturidade.

                    
Desta forma, a escola deve levar 

em consideração todas as peculiari-
dades desta fase tão complexa da vida 
do ser humano explorando da melhor 
forma possível tais características e 
particularidades em prol do desen-
volvimento de crianças em diversos 
aspectos, com base nesta linha de 
pensamento Chateau (1987), apon-
ta o jogo como sendo uma estratégia 
para as crianças desenvolverem seus 
aspectos motores, afetivos, sociais e 
morais além de possibilitar a criança a 
compreender as atividades do adulto.

       
Brougère (1996, apud KISHIMOTO, 

2002, p.20), aponta para o fato de que 
o “brincar” para determinadas socie-
dades ou civilizações é visto como jogo 
e vice-versa, de modo que “o ludus lati-
no não é idêntico ao brincar francês”, 
caracterizando o jogo, de acordo com a 
interpretação das atividades humanas, 
dentro de uma sociedade específica.

        
Kishimoto (1998) relata a prática 

de associar o jogo à educação, justifi-
cando o nome atribuído as escolas re-
sponsáveis pela formação elementar do 
aluno pelo nome de Ludus, semelhan-
tes aos locais onde se desenvolvem es-
petáculos e a prática de exercícios que 
estimulem o fortalecimento do corpo e 
do espírito. Huizinga (1996), na tentati-
va de exemplificar que até mesmo os an-
imais são capazes de jogar, possibilitan-
do a capacidade de vivenciar dentro de 
um ambiente lúdico um real significado, 
o autor cita o exemplo dos cachorrin-
hos quando brincam entre si simulando 
estarem zangados, mordendo uns aos 
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outros, porém tomando o cuidado de 
não se machucarem, ou seja, por meio 
deste contexto lúdico, diversas situ-
ações que poderiam ser reais em seu 
cotidiano são por eles experimentadas. 

                    
Pensando nisto, no que se refere 

à Educação, Freire (1997), da mes-
ma forma como ilustrado anterior-
mente, o autor apresenta o jogo 
como uma forma de ensinar conteú-
dos às crianças de uma maneira que 
se simule o cotidiano de um trabalho. 

                    
Orlick (1982 apud SOLER, 2002), de-

screvem o equívoco de professores na 
fase de aprendizagem da criança, onde 
se estimula a vencerem as atividades 
que elas participam, não se importando 
com o prazer que se proporciona. Cha-
teau (1987) cita o exemplo dos jogos 
educativos em escolas maternais como 
objetivo de desenvolver na criança a 
noção do que venha ser uma tarefa, ou 
seja, através do jogo prepare a criança 
para que no futuro quando adulto passe 
do ato de brincar para o trabalho, onde 
complementa, “[...] a escola deve prepa-
rar para vida substituindo o trabalho 
imposto pelo desenvolvimento ativo 
da personalidade infantil”. De maneira 
não diferente Soler (2002), relata “[...] 
de um jogo transformado em instru-
mento pedagógico, em meio de ensino”. 
                                               
COMO É PENSADA A EDUCAÇÃO 
DAS CRIANÇAS NOS PRIMEIROS 
ANOS ESCOLARES

Não é de hoje que estudiosos, pesqui-
sadores debruçam-se sobre reflexões 
acerca do que ensinar, como ensinar, 
e porque ensinar, ou pelo menos tor-
nar possível alguns conteúdos tidos 
como de fundamental importância 
para o desenvolvimento da criança, a 
partir de seu ingresso no meio escolar.

Uma das propostas mais recentes 
em relação a organização escolar, é a 
ideia da organização em ciclos, Perre-
noud (2004) define a experiência da 
escola organizada em ciclos, desta-
cando a especificidade da tarefa de 
encontrar e trilhar o próprio camin-
ho, mas em nenhum momento colo-
ca tal medida como certa de cumprir 
com a função democrática da escola, 
suscitando inclusive a possibilidade 
de também agravar as desigualdades. 

Somos nós professores que temos 
o papel de mediarmos as relações das 
crianças com os elementos da natureza 
e da cultura conforme (BRASIL, 1998).

 
Ou seja, fica clara que a escola deve 

romper com a premissa cartesiana 
de dividir o ser humano entre cor-
po e mente. Neste sentido, várias ex-
periências e estudos foram produzi-
dos, todos voltados à proposição de 
uma escola que viesse a se transformar 
em espaço e tempo de apropriação 
do conhecimento, capaz de alcançar 
toda a população, e não somente uma 
pequena parcela de privilegiados. 

 
Tardif e Lessard (2005) tratam do tra-

balho docente como uma profissão de 
interações humanas. Os autores iden-
tificam a escola como sendo uma or-
ganização social tão importante que 
é comum que esteja sempre no cen-
tro de um “conflito de interpretações”.

Para Brasil (1998) a elaboração de 
objetivos e conteúdos adequados à 
realidade escolar contribuem no pro-
cesso de ensino-aprendizagem, hav-
endo uma participação e reflexão so-
bre as atividades propostas evitando 
a exclusão de alunos pelo simples 
fato de ter algum tipo de dificuldade, 
não evidenciando a individualidade 
nem mesmo as características pes-
soais de cada aluno, seja elas de or-
dem física, motora, cognitiva ou social.
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O que alunos entre 7 e 8 anos devem 
saber?    

De modo geral e de acordo com 
Brasil (1998) os eixos das propos-
tas pedagógicas das escolas no en-
sino fundamental têm como di-
retrizes os seguintes princípios: 

“a) Princípios Éticos da Autonomia, da 
Responsabilidade, da Solidariedade, e do 
Respeito ao Bem Comum; b) Princípios 
Políticos dos Direitos e Deveres da Ci-
dadania, do Exercício da Criticidade 
e do Respeito à Ordem Democráti-
ca; c) Princípios Estéticos da Sensibi-
lidade, Criatividade e Diversidade de 
Manifestações Artísticas e Culturais”.

 De acordo com estes eixos, crianças 
de faixa etária a partir dos 6 anos de 
idade estejam sendo apresentadas ao 
estudo das “Ciências Sociais, das Ciên-
cias Naturais, das Noções Lógico – 
matemáticas e das Linguagens” de for-
ma crítica e reflexiva. (BRASIL, 1998)        

De acordo com Leal e Albuquerque 
apud Brandão (2005) uma das missões 
primordiais da escola é a inserção dos 
alunos no mundo dos signos e seus sig-
nificados, tendo em vista as diversas 
áreas do conhecimento. Algumas sug-
estões de acordo com São Paulo (2008): 

Ao final da 2ª série do Ciclo I, o aluno 
deverá ser capaz de:

• Participar de situações de in-
tercâmbio oral, ouvindo com 
atenção, formular e respond-
er perguntas, explicar e com-
preender explicações, manifestar 
opiniões sobre o assunto tratado; 

• Apreciar textos literários; 
 
 
 

• Ler por si mesmo, diferentes 
gêneros (textos narrativos literári-
os, textos instrucionais, textos de 
divulgação científica e notícias), 
apoiando-se em conhecimentos 
sobre o tema do texto, as car-
acterísticas de seu portador, do 
gênero e do sistema de escrita; 

• Reescrever, de próprio punho, 
histórias conhecidas, consid-
erando as ideias principais do 
texto fonte e algumas carac-
terísticas da linguagem escrita; 

• Produzir textos de autoria de 
próprio punho, utilizando re-
cursos da linguagem escrita; 

• Revisar textos coletivamente 
com a ajuda do professor ou 
em parceria com colegas.

Santos (2000) destaca em sua obra 
que vivemos num mundo confuso, uma 
torre de babel da era globalizada. Um 
mundo baseado no progresso das ciên-
cias, das técnicas, da velocidade e fun-
damentado no poder da informação e 
do dinheiro, com consequências depre-
ciativas na nossa vida pessoal e social.

 
Perrenoud (2001) ao relacionar Pes-

soa X Sociedade, amplia a visão de 
mundo até aqui explicitada por diver-
sos autores, relatando que em uma 
sociedade na qual os valores individ-
ualistas são supervalorizados, a edu-
cação é considerada um consumo ou 
um investimento da pessoa a serviço 
de seu próprio sucesso. Zabala (2002) 
ao tratar de currículo identifica o siste-
ma educacional como meio pelo qual se 
desenvolvam todas as capacidades das 
pessoas para que saibam intervir de for-
ma crítica na transformação e na mel-
horia da sociedade: esses são os dois 
suportes teóricos dessa abordagem.
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Ou seja, em pleno século XXI a dificul-
dade da educação ainda é a de romper 
com o dualismo corpo e mente propos-
to por Descartes apud Damásio (1996).

 Lateralidade nos primeiros anos es-
colares

Como vimos até aqui, uma relação 
estreita entre Lateralidade e demais 
áreas e campos de atuação humana é 
defendida por diversos autores e es-
tudiosos do tema foco dessa pesquisa. 

           
Em estudo com 211 crianças sinistras 

natas, Meng (2007) demonstrou que 
59,3% foram pressionadas a se converte-
rem em destras. Destas, mais da metade 
se converteu com êxito. De acordo com 
Carey (2001), essas contínuas experiên-
cias de contrariação da lateralização 
funcional podem modificar as conex-
ões cerebrais.      

Neste sentido, Fagard e Dahmen 
(2004) sugerem que nas crianças cuja 
genética é propícia a mudanças de 
preferências laterais, a pressão socio-
cultural pode de fato influenciar a lat-
eralidade manual. Estudando a asso-
ciação entre desempenho de funções 
corticais e alfabetização em crianças da 
primeira série do ensino fundamental.

           
Os resultados apontaram uma asso-

ciação significativa entre déficit de or-
ganização espacial e lateralidade mão-
olho-pé, concordando com Reio et al. 
(2004). A maior proporção de déficit 
foi encontrada entre os canhotos com-
pletos (60%), o que é consistente com 
a teoria de Levy sobre a “inferioridade 
espacial de indivíduos canhotos manu-
ais” (Goodarzi, Taghavi & Zoughi, 2005). 
Para Eglinton e Annet (2008), existem 
riscos relacionados a algumas habili-
dades cognitivas em ambos os lados do 
contínuo de lateralidade. Merovach et 
al. (2005) demonstraram que as difer-
entes formas de entender a linguagem 
e a orientação espacial estão associadas 

à lateralidade. No que se refere à faixa 
etária estudada, de 6 a 10 anos, não 
foram encontradas discrepâncias signif-
icativas de lateralidade, corroborando 
os resultados de Gabbard (1992) e su-
gerindo que a lateralidade já está esta-
belecida aos seis anos. Contrapõem-se, 
porém, aos achados de Fagard e 
Dahmen (2004), que observaram 
menor grau de lateralidade definida em 
escolares com menores faixas etárias.

             
Para Fonseca (1995) a Lateralização, 

tem como função fundamental a re-
cepção, a análise e o armazenamento da 
informação, além de estar diretamente 
relacionada com a progressiva especial-
ização dos dois hemisférios cerebrais 
que resultaram das “funções sócio – 
históricas da motricidade laboral e da 
linguagem (motricidade co-laboral)”.

            
As questões até aqui levantadas 

merecem grande investigação em es-
tudos futuros, pois, embora se trate de 
um foco relevante, os fatores de risco 
para disfunções de lateralidade e or-
ganização espacial ainda precisam ser 
mais bem explorados no meio científico.

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

Neste momento é apresenta-
da a metodologia de pesquisa uti-
lizada para a elaboração desse tra-
balho, com o objetivo de descrever 
as etapas de seu desenvolvimento.

Esta pesquisa se caracteriza como 
exploratória, que segundo Gil (1999 
p. 43) pode ser entendida como:

As pesquisas exploratórias têm como 
principal finalidade desenvolver, es-
clarecer e modificar conceitos e ide-
ias, tendo em vista, a formulação de 
problemas mais precisos ou hipóteses 
pesquisáveis para estudos posteriores. 
De todos os tipos de pesquisa, estas 
são as que apresentam menor rigidez 
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no planejamento. Habitualmente en-
volvem levantamento bibliográfico e 
documental, entrevistas não padroniza-
das e estudos de caso. Procedimentos 
de amostragem e técnicas quantitativas 
de coleta de dados não são costumei-
ramente aplicados nestas pesquisas.

Cervo e Berviar (1996) ressaltam 
que esse tipo de pesquisa requer um 
planejamento flexível para possibil-
itar a consideração dos mais diver-
sos aspectos de um problema ou de 
uma situação, sendo aconselhável 
quando há um conhecimento su-
perficial do problema em questão.

Sendo assim, esta pesquisa carac-
terizada como exploratória devido ao 
fato de verificar a possibilidade de in-
clusão metodologias e recursos ped-
agógicos que alicerçados teoricamente 
possam identificar a predominância lat-
eral dos alunos e a partir daí analisar, 
encaminhar para profissional compe-
tente ou até mesmo no caso do próprio 
professor possuir capacidade técnica 
e experiência, intervir nas possíveis 
associações do tema desta pesquisa 
com possíveis déficits de aprendiza-
gem, ou ainda potencializar a capaci-
dade de seus alunos em seus pontos 
fortes e principalmente aqueles que 
apresentam maior carência de resul-
tados, como sugere (FONSECA 1995). 

PÚBLICO ALVO

O universo desta pesquisa são 5 salas 
do 3º ano do Ensino Fundamental I de 
um Município do Grande ABC paulista.

 
A amostra de pesquisa é com-

posta por 168 alunos integrantes 
de cada uma das salas que repre-
sentam o universo da pesquisa.

OBJETIVOS

O objetivo deste trabalho é o de 
pesquisar elementos sistemáticos que 
venham garantir o acompanhamen-
to da vida psicomotora de crianças 
em período escolar, por meio da aval-
iação da predominância lateral ocu-
lar, manual, pedal, auditiva, da escrita 
e suas diversas associações, afim de, 
atender e enriquecer o acervo de inter-
venções no meio escolar que venham 
de encontro com o aprendizado e o 
bem-estar do indivíduo como um todo.

MATERIAIS E MÉTODOS

A primeira etapa da pesquisa foi 
composta por um levantamento bib-
liográfico seguido do marco teórico 
de pesquisa, tendo como embasa-
mento teórico obras literárias, arti-
gos científicos, revistas especializadas.

Posteriormente, com base em todo 
estudo acerca do assunto e com base 
na problematização e possíveis hipóte-
ses levantadas até o momento, tendo 
como foco o objetivo central desse tra-
balho, deu-se início a busca e pesqui-
sa da melhor estratégia ou método que 
viesse possibilitar de maneira prática, 
consistente e com o devido embasa-
mento teórico o levantamento das pre-
dominâncias laterais dos alunos que 
compõem a amostra dessa pesquisa.

Tendo em vista a realidade esco-
lar a quantidade de alunos, a carên-
cia de materiais, entre outros ele-
mentos considerados cruciais para a 
obtenção clara e contundente de tais 
informações acerca da predominân-
cia lateral dos alunos, o método es-
colhido foi a BPM (Bateria Psicomo-
tora) estudada e aplicada clinicamente 
pelo estudioso e autor de diversas 
obras relacionadas a Psicomotricidade. 
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Os dados colhidos se resumem em 
definir em cada tópico avaliado qual a 
predominância lateral de cada aluno 
participante da pesquisa, sendo es-
pecificado (E) predominância lateral 
esquerda e (D) predominância lateral 
direita, e E/D predominância lateral in-
definida, como também verificar se o 
aluno distingui de forma correta os la-
dos corporais direito e esquerdo, após 
ser questionado pelo professor, que in-
dica algum membro corporal do aluno, 
solicitando que o mesmo lhe responda 
se o braço indicado por exemplo se tra-
ta de seu braço esquerdo ou direito.

RESULTADOS

Após o término da fase de cole-
ta de dados, foi possível identifi-
car algumas particularidades e es-
pecificidades do grupo de alunos.

Com base nos dados coletados foi 
possível chegar à seguinte conclusão, 
145 alunos apresentaram preferência 
manual direita e 13 alunos preferência 
manual esquerda, no caso da preferên-
cia ocular, 89 alunos apresentaram 
preferência direita e 55 esquerda, no 
que se refere a preferência lateral ped-
al, 129 apresentaram preferência later-
al pedal direita e 22 alunos preferência 
esquerda, a preferência lateral auditiva 
apresentou um resultado de 106 alunos 
de preferência direita e 38 alunos de 
preferência lateral auditiva esquerda, os 
alunos a serem observados numa situ-
ação de escrita de seu próprio nome, 
138 utilizaram a mão direita para exe-
cutar a tarefa e 12 alunos utilizaram a 
mão esquerda. 54 alunos ao ser apon-
tado determinado membro corporal, 
sendo braços ou pernas, pedia-se que 
identificassem se este membro apon-
tado era o seu membro esquerdo ou 
direito, feito isto 54 alunos apresen-
taram-se confusos quanto a distinção 
lateral direita e esquerda. Outro fa-
tor curioso é que 2 alunos apresen-
taram lateralidade pedal indefinida, ou 

provavelmente uma possível ambide-
stria, vale ressaltar que todos os testes 
eram aplicados 3 vezes cada exercício.

Enfim, com base nos resultados 
fica clara a necessidade de aprofun-
damento dos estudos, a fim de am-
pliar o acervo de hipóteses e possi-
bilidades sobre como proceder em 
casos específicos e que medidas 
tomar enquanto professor/avaliador.

DISCUSSÃO E ANÁLISE

Passando pela problematização ed-
ucacional brasileira, e as diversas as-
sociações relacionadas com a pre-
dominância lateral, com outras esferas 
da vida social humana, fica evidente que 
medidas desprovidas de rigorosidade e 
acompanhamento intensivo das facul-
dades psicomotoras humanas em perío-
do escolar podem estar relacionadas 
com problemas e dificuldades futuras, 
ou até mesmo com as já instaladas, que 
sem o devido acompanhamento podem 
ser descobertas muito tardiamente.

De acordo com as pesquisas real-
izadas a BPM (Bateria Psicomotora 
de Vitor da Fonseca) apresentou uma 
metodologia e um certo grau de flex-
ibilidade que garantiu a sua aplicab-
ilidade dentro do contexto escolar.

Sendo assim, tal metodologia garan-
tiu um acompanhamento sistematiza-
do dos alunos envolvidos na pesqui-
sa, ficando estes dados registrados 
e disponíveis para futuras consultas.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1093

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A conclusão deste trabalho não seria possível se não fosse muito bem delimitado 
seu objetivo central, ou seja, investigar nas bibliografias especializadas no estudo 
da lateralidade e na predominância lateral, tendo como faixa etária foco a idade 
7 e 8 anos de idade, porém, é claro fica nítido que são muitos os estudiosos que 
se empenharam a entender e aprofundar os estudos relacionados a lateralidade. 

É prudente dizer que o consenso está longe de se concretizar, pois são as diversas 
linhas e correntes de pensamento que interagem com tal tema, agravando ainda 
mais o problema trata-se de um tema que possui diversas ramificações de estudo, 
ou seja, são várias as ciências e áreas de estudo que atuam em prol do seu esclareci-
mento, que como vimos ultrapassam as esferas da associação com outras áreas ou 
até mesmo em apenas conceituar o que vem a ser lateralidade, e por conseguinte, a 
predominância lateral. Vitor da Fonseca, no que se refere a métodos de obtenção 
de dados consistentes e alicerçados cientificamente referentes aos fatores psi-
comotores, entre eles o tema deste estudo, ou seja, a lateralidade apresenta uma 
grande notoriedade acadêmica, o que me levou a basear-se em seu modelo de BPM. 

Durante o estudo dos autores e suas obras referentes ao tema de estudo e 
suas possíveis associações, sugiro que não é possível definir um padrão de nor-
malidade no que se refere a dominância lateral e suas possíveis associações, ten-
do em vista os diversos estudos que defendem inúmeras teses sobre o que se 
esperar de um indivíduo que tem como predominância manual esquerda, ou seja, 
são vários os estudos que se contradizem e que nos sugere o estudo caso a 
caso, sendo este totalmente possível no ambiente escolar, tendo em vista que te-
mos uma amostra que teoricamente convivem num contexto social semelhante.

Desde já, concluo que tal trabalho necessita de um aprofundamento em etapa 
subsequente, levantando hipóteses, problematizando e fazendo referências e pos-
síveis associações com os dados apontados pela predominância lateral dos alunos.

Fonseca 1980 apud in ___ (1995) que defende uma filosofia educacional e re-
abilitacional em que qualquer criança, independentemente do seu potencial de 
aprendizagem.
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A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS NO AMBIENTE 
ESCOLAR
RESUMO: A pesquisa foi baseada nos estudos de Gardner, psicólogo e estudioso do Po-
tencial Humano, e processos de aprendizagem, dedicando-se no desenvolvimento da TIM 
- Teoria das Inteligências Múltiplas, na década de 70. Gardner revolucionou o conceito de in-
teligência, e até hoje é estudado por educadores, psicólogos e quaisquer outros profissionais 
a fim de aprimorarem suas próprias capacidades, quanto de outras pessoas. Neste trabalho foi 
ressaltado o conceito de inteligência, a definição das inteligências investigadas por Gardner, e 
a presença da TIM no desenvolvimento da didática na escola, desenvolvendo primeiramente 
um olhar sensível para diversidade não só física, mas também intelectual. A Bibliografia deste 
trabalho compõe-se de: Gardner (1995); Vygotsky (1998); Armstrong (1995); Ferrari (2008); 
Nunes e Silveira (2011).

Palavras-chave: Inteligência; Competências; Quociente de Inteligência; Didática; 
Teoria.
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INTRODUÇÃO
  
   
 Este trabalho pretende enaltecer importância de observar e considerar a di-

versidade educacional no que se refere a inteligência, e meios de aprendizagem, 
de acordo com a Teoria das Inteligências Múltiplas desenvolvida pelo psicólogo 
e pesquisador Howald Gardner, na década de 70, e revolucionou a Educação 
com suas ideias a respeito da subjetividade no processo de aprendizagem.

       

Inicia-se com o breve histórico da Teoria, conceituando o contex-
to em que foi lançada na obra Frames of Mind (Estruturas da men-
te), e a origem de seu interesse sobre o tema, e sua relação com 
os processos de aprendizagem dentro da sua trajetória acadêmica. 

        Segundo com a definição de 8 inteligências: espacial; corpo-
ral-cinestésica, lógico-matemática, musical, interpessoal, intrapes-
soal, linguística e natural, que foram comprovadas e a Inteligência Ex-
istencial, que não é considerada uma inteligência até os dias atuais. 
Pontuando então, as principais características e as profissões nas quais 
há profissionais que se desenvolvem melhor em cada uma delas.

         

Em terceiro lugar está a relação das inteligências múltiplas com o desen-
volvimento da didática do professor, desenvolvida em sala, e como ela 
auxilia o educador a desenvolver primeiramente um olhar atento a diver-
sidade da turma, a subjetividade do aluno e a sua própria. E ressignifi-
car o papel de ambos no processo de ensino-aprendizagem. O conhec-
imento é a ferramenta para a revolução educacional, tanto o conhecer 
ao mundo, conhecer o outro e conhecer a si mesmo torna o aprendiza-
do significativo; o conhecimento mais atrativo, e o processo, prazeroso.

          

A pesquisa foi baseada nas obras de autores que dedicaram es-
tudo na área da educação, tratando de processo de ensino-apren-
dizagem, a relação social, meios de aprendizagem e claro, a Teo-
ria das Inteligências múltiplas: Howald Gardner (1995); Vygotsky 
(1998); Armstrong (1995); Ferrari (2008); Nunes e Silveira (2011). 
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INTELIGÊNCIA
      
Os primeiros testes para definir a 

inteligência foram elaborados pelo 
pesquisador francês Alfred Binet 
(1857-1911), com o objetivo de aval-
iar o nível de inteligência relacionan-
do a idade cronológica com a idade 
mental, e verificar o processo in-
telectual de crianças com deficiência.

Teste destinado a avaliar a inteligên-
cia geral ou nível mental do indivíduo; 
pode, inclusive, avaliar certos aspec-
tos da inteligência condensados num 
só resultado, procurando-se, tanto 
quanto possível, obter uma avaliação 
independente dos antecedentes cul-
turais (CABRAL; NICK, 1989, p. 193).

     
Logo após, o psicólogo William 

Stern (1871-1938), desenvolveu a 
Psicologia Diferencial, que consistia 
em “dividir a idade mental (IM) pela 
idade cronológica (IC) e multiplicar o 
resultado por 100, segundo a fórmu-
la QI = (IM / IC) x 100” (GARSCHA-
GEN, 2002, p. 146). O QI era defini-
do, então, pela comparação de seu 
resultado no teste com o resultado de 
pessoas da mesma idade. Passados 
os anos, o Quociente de Inteligência 
evoluiu para o que muitos conhe-
cem, que é a lista de teste (em geral, 
perguntas) que testam a inteligên-
cia lógica, e definiam uma pontu-
ação para a inteligência do indivíduo 
de acordo com os acertos e erros.

      
A definição da inteligência não é 

algo facilmente elaborado, não há 
apenas um conceito, que abranja a to-
dos da mesma maneira. Ela pode ser 
interpretada como a combinação de 
habilidades e competências desen-
volvidas de acordo com o meio social, 
familiar, cultural, político entre outras 
questões que interferem, segundo a 

teoria Vygotskyana, no desenvolvi-
mento intelectual do indivíduo. E tam-
bém, é desenvolvida de acordo com 
questões biológicas e subjetivas de 
cada indivíduo. E, portanto, no meio 
educacional deve-se levar em con-
sideração, todos estes aspectos, no 
processo de aprendizagem dos alunos.

[...] a inteligência vai além de resul-
tados obtidos pelos estudantes, ex-
pressos em notas, índices e fatores. 
Ao contrário, ela está relacionada 
com aspectos próprios do sujeito 
e com elementos do meio, manife-
stando-se de forma singular nas situ-
ações formais e informais de apren-
dizagem, experimentadas por ele em 
seu cotidiano. A inteligência articu-
la-se também com a capacidade do 
ser humano de conhecer e entender 
a realidade que o cerca, de modo a 
dominá-la e transformá-la. É, portan-
to, um processo aberto e mutável. 
(NUNES E SILVEIRA, 2011, p. 149)

      
O modo de aprender, muda de 

acordo com cada indivíduo, e a forma 
de expressar o que se aprendeu tam-
bém muda.  A inteligência é dinâmi-
ca, portanto, havendo relação das 
competências já desenvolvidas e o 
estímulo adequado pode-se abrang-
er as habilidades do indivíduo, tam-
bém com aqueles que apresentam 
qualquer dificuldade de aprendiza-
gem, intelectual, cognitiva ou física. 
O estímulo certo, levando em con-
sideração a subjetividade, trará resul-
tados, resultados estes que podem 
não ser de acordo com o da maioria, 
mas que extraia o melhor de cada in-
divíduo, e assim, impactará a realidade
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A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS 
MÚLTIPLAS
        

As primeiras considerações so-
bre a TIM – Teoria das Inteligências 
Múltiplas surgiram em 1979 quando 
o psicólogo e neurologista Howald 
Gardner, junto a outros pesquisa-
dores da Universidade de Harvard, 
desenvolveu uma investigação so-
bre o Potencial Humano. A apren-
dizagem estava presente desde os 
primeiros trabalhos de pós-gradu-
ação, nos quais dissertou sobre as 
descobertas de Jean Piaget (1896 
– 1980). O interesse pelo processo 
de aprendizagem em diversas áreas 
foi despertado por sua paixão por 
música e arte desde a infância. E o 
fazia refletir sobre aptidões intelec-
tuais humanas, e a importância de 
aprofundar as pesquisas acerca de 
talentos, principalmente daqueles 
rotulados como tendo nível baixo 
de inteligência. (FERRARI 2008).

      

A obra Frames of Mind (Estruturas 
da mente), publicado em 1983, foi 
resultado dos estudos de Gardner. 
Nela, o psicólogo expunha suas de-
scobertas, apresentando sete tipos 
de inteligência: Inteligência Espacial, 
Inteligência Corporal-cinestésica, 
Inteligência Linguística, Inteligência 
Lógico-matemática, Inteligência Mu-
sical, Inteligência Interpessoal e In-
teligência Intrapessoal, considerando 
oito sistemas cerebrais autônomos 
que se combinam,  sofisticando, por-
tanto, o modelo de aprendizagem dis-
cutido naquela década, de que cada 
lado do cérebro era responsável por 
determinadas habilidades, e desafian-
do o QI – Quociente de Inteligência, 
que consiste em medir a inteligência 
de todos de acordo com a capacidade 
de responder ou passar por testes, e 
que por muito tempo foi utilizado, 
assombrando e frustrando há muitos 
na educação e mundo profissional. 

[...] a teoria das inteligências múl-
tiplas diverge dos pontos de vista 
tradicionais. Numa visão tradicion-
al, a inteligência é definida opera-
cionalmente como a capacidade de 
responder apoiada por técnicas es-
tatísticas que comparam respostas 
de sujeitos em diferentes idades; a 
aparente correlação a itens em tes-
tes de inteligência. A inferência a 
partir dos resultados de testes, de 
alguma capacidade subjacente, é 
desses resultados de testes através 
das idades e através de diferentes 
testes corrobora a noção de que a 
faculdade geral da inteligência, g, 
não muda muito com a idade ou com 
treinamento ou experiência. Ela é 
um atributo ou faculdade inata do 
indivíduo. (GARDNER, 1995, p. 21)

      Após a publicação do livro, Gard-
ner publicou várias outras pesquisas 
e descobertas sobre o processo de 
aprendizagem e formas de avaliação 
da inteligência e potencial humano. 
E, em meio as pesquisas, Howald 
acrescenta mais uma inteligência, a 
Naturalista, e cogita sobre a existên-
cia de outro tipo de inteligência, a 
Existencial, que consiste no interes-
se por refletir sobre a existência hu-
mana. Porém, esta não é atualmente, 
considerada um tipo de inteligência.

    

Para o pesquisador, a inteligência 
passou a ser vista como um poten-
cial para diversas questões inerentes 
vida social e profissional do ser, e 
não se restringe apenas a herança 
genética, mas sim, desenvolve-se de-
pendente da interação com o meio.
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BREVE DEFINIÇÕES DAS  
INTELIGÊNCIAS

Espacial: esta diz respeito a hab-
ilidade visual de observar o ambi-
ente e objetos em diferentes per-
spectivas criando imagens mentais, 
e assim ter percepção de localidade, 
conseguir modificar o espaço facil-
mente, etc. Habilidade está muito 
bem desenvolvida por arquitetos, 
pintores, escultores, jogadores de 
futebol e navegadores, por exemplo.

Corporal Cinestésica ou físico 
cinestésica: consiste no conhec-
imento e controle do corpo com 
precisão e habilidade, e está mui-
to presente em dançarinos, atle-
tas, atores, médicos cirurgiões, etc.

Lógico matemática: Facilidade 
para interpretar linha de raciocínio, 
sistematização, ordem e padrão, res-
olução de problemas, levantamento 
de hipóteses, entre outras questões 
que são consideradas exatas. O teste 
de QI foi baseado neste tipo de in-
teligência. Ela está presente em cien-
tistas, matemáticos, engenheiros, etc.

Musical: Habilidade de ouvir, ob-
servar produzir e reproduzir ritmos, 
sons e melodia, como por exemplo 
tocar instrumentos e compor. Bem 
desenvolvida por músicos e cantores.

Linguística: habilidade com as pa-
lavras, sensibilidade para seus signifi-
cados e uso da linguagem apropria-
da aos momentos e meios (diversos 
gêneros textuais) e transmitir ide-
ias de forma a se fazer ser entendi-
do; facilidade para aprender idio-
mas. Esta inteligência é facilmente 
percebida em poetas e escritores.

Interpessoal: esta diz respeito a ha-
bilidade de interagir com os outros, 
fazer amigos, motivar, convencer, 
entender e lidar com humores, tem-
peramento e responder apropriada-
mente aos comportamentos. Esta é 
percebida facilmente em vendedores, 
professores, políticos, palestrantes 
motivacionais, psicólogos, etc.

Intrapessoal: está relacionada a 
autoconhecimento, facilidade de 
interpretar os próprios sentimen-
tos, desenhos, sonhos, e tudo que 
está relacionado a subjetividade.

Natural: Esta foi a oitava inteligên-
cia incluída na Teoria das Inteligên-
cias Múltiplas, e diz respeito a sen-
sibilidade ao lidar com a natureza e 
seus fenômenos geográficos, climáti-
cos e da fauna e flora. Bem desen-
volvida por biólogos, cientistas, etc.

Existencial: Esta foi uma das últi-
mas estudadas por Gardner, e diz res-
peito a sensibilidade de refletir sobre 
a existência humana e seus propósit-
os. Inteligência evidente em filósofos.

   
Segundo Howald, todos nós temos 

estes 9 tipos de inteligências, e en-
tre elas, pelo menos 2 combinadas e 
bem desenvolvidas de acordo com 
questões biológicas e sociais. Por ex-
emplo, dançarinos desenvolvem a In-
teligência Corporal-cinestésica, e pela 
necessidade de interagir com o públi-
co, desenvolve também a Inteligên-
cia Interpessoal, ou pintores que ao 
longo do seu processo de criação re-
fletem sobre as questões inerentes a 
vida, utilizam da Inteligência Espacial 
para materializar suas conclusões.
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A TEORIA DAS INTELIGÊNCIAS 
MÚLTIPLAS NA ESCOLA

    O olhar do educador precisa ser 
sensível para observar e entender 
que cada indivíduo é único em sua 
maneira de aprender e externar seu 
saber, e principalmente valorizar esta 
heterogeneidade dentro do ambi-
ente educacional, pois é na relação 
com o meio, segundo a perspec-
tiva vygotskyana, que os proces-
sos de desenvolvimento do sujeito 
são despertados, a medida em que 
ele passa por novas experiências.

Primeiro no nível social, e, depois, 
no nível individual; primeiro entre pes-
soas (Interpsicológica), e, depois, no 
interior da criança (intrapsicológica). 
Isso se aplica igualmente para atenção 
voluntária, para a memória lógica e 
para a formação de conceitos. Todas 
as funções superiores originam-se 
das relações reais entre indivíduos 
humanos. (VYGOTSKY. 1998, p.75)

      No ambiente escolar, antecedente-
mente é pensado no desenvolvimen-
to das metodologias de ensino que 
serão exercidas, é o pleno desenvolvi-
mento dos educandos considerando 
aspectos da subjetividade de cada 
um. Podendo assim reconhecer-lhe 
como indivíduo e estabelecer met-
odologias de ensino eficazes.

     

 A Teoria das Inteligências Múlti-
plas, portanto, serve como uma fer-
ramenta, para auxiliar professor e 
aluno na construção do processo de 
ensino-aprendizagem, proporcionan-
do autoconhecimento e construindo 
pontes para novos saberes utilizando 
as inteligências bem desenvolvidas 
na zona de desenvolvimento proxi-
mal, tornando a aprendizagem mais 
significativa para cada indivíduo.

[...] a essência da teoria é res-
peitar as muitas diferenças entre as 
pessoas, as múltiplas variações em 
suas maneiras de aprender, os vári-
os modos pelos quais elas podem 
ser avaliadas, e o número quase in-
finito de maneiras pelas quais elas 
podem deixar uma marca no mun-
do.  (ARMSTRONH, 2001, p. 6)

     

Portanto, esta ideia, não deve ser 
usada para rotular o aluno, pres-
supondo que este tenha habilidades 
para certas coisas, e não pode desen-
volver outras pois “não leva jeito”. E tal 
pensamento à primeira vista parece 
respeitar os limites dos educandos, 
porém é excludente, não permitin-
do que os alunos se desenvolvam. 
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As inteligências são desenvolvi-
das em diferentes intensidades, 
e podem sim ser potencializadas. 

A escola precisa preparar os 
alunos para viver em sociedade, e 
que é heterogênea, há profissões 
diferentes, funções diferentes na 
mesma área, estilos de vida e pú-
blicos diferentes, há espaço para 
todos os tipos de inteligência.

Mesmo um papel aparentemente 
simples, como tocar um violino, tran-
scende à simples inteligência musical. 
Tornar-se um violinista bem-sucedido 
requer destreza corporal-cinestési-
ca e as capacidades interpessoais 
de relacionar-se com uma audiên-
cia e, de maneira um pouco difer-
ente, de escolher um empresário; 
muito possivelmente, envolve tam-
bém uma inteligência intrapessoal. 

A dança requer capacidades nas 
inteligências corporal-cinestési-
ca, musical, interpessoal e espacial 
em graus variados. (1995, p. 30)

      

Desde a Educação Infantil ao 
Ensino Médio e Educação de Jo-
vens e Adultos, se falando da Ed-
ucação básica, em todas as dis-
ciplinas pode-se desenvolver 
estratégias para estimular o desen-
volvimento de todas as inteligências. 

Pensar que na Geografia se desen-
volve apenas a inteligência especial, 
e na matemática apenas a inteligên-
cia lógica, ou até na educação física 
se desenvolve somente a inteligência 
corporal-cinestésica, é limitar a rique-
za área do conhecimento, dentro do 
seu currículo estruturado, possuem.

      

Vale ressaltar a importância de 
se utilizar as teorias de Gardner na 
elaboração da didática e estratégias 
na Educação Especial em salas de 
atendimento especializado ou em 
sala regular, pois ajuda o professor 
a olhar o aluno de uma outra forma, 
dando mais importância as suas ha-
bilidades, e potencial, do que para 
as dificuldades que certamente, to-
dos os alunos têm, sejam eles com 
desenvolvimento típico ou não.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

      
A Inteligência é alvo de estudos científicos em diversas áreas, a princípio, os 

estudos tinham o objetivo de medir e comparar, e como resultado acabam seg-
regando, excluindo, e fazendo com que diversas pessoas fossem vistas como 
inferiores no que se refere a intelectualidade, pois não se encaixavam no pa-
drão criado pelo Teste de QI, que considerava a inteligência como sendo única.

      A teoria das inteligências múltiplas revolucionou o conceito que se tinha 
sobre a inteligência, primeiramente na psicologia, e se influenciando poste-
riormente principalmente o mundo da Educação, expandindo a visão para di-
versidade do Potencial Humano, talentos, habilidades, exploração do mundo 
e exposição dos saberes. Contribuiu para que muitos que foram desiludidos 
em seus processos de aprendizagem, pudessem reconhecer suas habilidades 
e buscar aprimorá-las. Até mesmo aqueles que apresentam dificuldades na 
aprendizagem, hoje tem suas habilidades consideradas, mais do que as dificul-
dades, como por exemplo em salas de atendimento especializado, terapias, etc.

      Os questionamentos levantados por Howald Gardner lavam os educa-
dores a refletirem sobre o papel do professor e do aluno dentro de uma so-
ciedade em que se predomina padronização e unicidade. Tal estudo propor-
cionou, portanto, para a inovação do ambiente educacional, e possibilita a 
escola, desenvolver estratégias de ensino que acolham a todas as formas de 
aprendizado, adequado e aprimorando-se, e investindo também no desen-
volvimento dos educadores, tanto em autoconhecimento quando no con-
hecimento do outro, para que estes profissionais desenvolvam a didática 
com empatia, de acordo com o currículo, e possibilite ao aluno preparar-se 
para a sociedade que ainda limita a inteligência, mas também oferece es-
paço para que cada indivíduo exerça suas habilidades de forma significativa.
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A IMPORTÂNCIA DAS LINGUAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Este artigo foi elaborado para melhor compreendermos a importância das artes 
e suas linguagens na educação infantil. Desde cedo as crianças estão mergulhadas em um 
contexto sociais diversos, que lhes apresentam variadas manifestações culturais e expressiv-
as que, em profusão, anunciam o mundo. As percepções do corpo proporcionam às crianças 
mais do que um conhecimento de si mesmo, conhecimento do mundo que a rodeia e com o 
qual deverá se comunicar. Daí a necessidade de desenvolver a linguagem corporal baseada no 
conhecimento do corpo e exploração do movimento para que as crianças descubram novos 
caminhos de expressão, de criação e de convivência, ampliando sua relação com o mundo e 
consigo mesma. Ao ao brincar a criança desenvolve narrativas e passam a resolver problemas 
fazendo de conta que ela é alguém diferente do que ela é, respondendo como se fosse al-
guém mais velho. Ao brincar desenhando ou desenhar brincando, a criança vai descobrindo 
novos prazeres e desafios dessa experiência, e novas formas de se relacionar com o mundo.

Palavras-chave: Aprendizagem; Arte; Crianças; Educação; Linguagens.
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INTRODUÇÃO

Identificar possibilidades e desafi-
os no desenvolvimento de atividades 
que envolvam a arte. Ao trabalhar com 
as linguagens artistas os mesmo irão 
pesquisar, conhecer e respeitar as man-
ifestações artísticas. Apreciar novas 
formas de arte que vão surgindo e se 
combinando o tempo todo em sua volta.

Na educação infantil o parceiro 
mais importante é o professor, que 
tem a responsabilidade de ensinar 
e ouvir o aluno a cantar, ele sabe 
que ouvir é uma atitude dinâmica. 

A responsabilidade do professor 
com essa faixa etária é atuar como 
mediador especial; como um recur-
so que eles dispõem para aprender e 
trabalhar a arte musical, por meio das 
artes musicais as crianças expressam 
os seus meios de faz-de-conta, a músi-
ca tem suas habilidades, e serve para 
aprenderem outros conhecimentos.

A educação musical na educação 
infantil tem um vasto repertório; de 
brincadeiras, cantigas de roda, tra-
va língua, etc. é inesgotável de prazer 
para as crianças, e por isso deve ser 
focado na educação infantil. As mu-
sicas pode ser trabalhadas de difer-
entes modos, ensinarem o repertório 
que as crianças conheçam ou estim-
ular trocas de repertório, com isso as 
crianças aprendem a expressar, faz-
er gestos e entonações diferentes.

As crianças nessa faixa etária adoram 
músicas, de todos os estilos, o profes-
sor deve procurar e apresentar as músi-
cas mais adequadas para a idade de 
seus alunos, no Brasil há um universo 
enorme de autores e músicas volta-
das para o público infantil, há diversos 
vídeos clipes com esse intuito, com 
muitas músicas, bem coloridos, que 
chamam a atenção de qualquer criança.

O Brasil é um país no qual encontramos 
diversas músicas infantis, nosso folclo-
re é muito rico, e essa cultura foi passa-
da de geração à geração, com a mistura 
entre as raças, essa cultura enriqueceu 
demasiadamente, temos brincadeiras e 
diversas músicas africanas, indígenas, 
europeias, entre tantas outras, nem 
sempre sabemos a origem de cada uma, 
mas por ser um país enorme, cada região 
adaptou sua cultura de acordo com 
suas especificidades e características.

Dentro das escolas podemos apre-
sentar a música, e buscar de que lugar 
veio, à fim de mostrar e descolonizar 
um pouco a educação, pois conhecen-
do as culturas africanas e indígenas e 
mostrando para as crianças podem-
os multiplicar isso cada vez mais.

As crianças pequenas não são precon-
ceituosas, adoram aprender novos jogos 
e brincadeiras, não importando de qual 
lugar surgiu, o mais importante é o brincar.

O objetivo deste artigo é pesquisar 
a Arte e suas linguagens como instru-
mento facilitador de aprendizagens 
na educação infantil. A arte é a forma 
que as pessoas usam para expressar 
suas ideais e por meio delas revelam 
em suas obras as descobertas sobre o 
mundo em que vivem, portanto as cri-
anças irão identificarem e elaborarem 
trabalhos com materiais distintos. 

Este artigo pretende mostrar que 
o professor pode considerar a sala de 
aula um bom local para apresentar al-
guma música, afastando os móveis e 
deixando espaços vazios no centro da 
sala para que as crianças circulem e 
interajam na realização dos trabalhos, 
muitas vezes também é convenien-
tes juntar as mesas para que se possa 
trabalhar num suporte de maiores di-
mensões, folha de cartolina ou de pa-
pel pardo, ou para trabalhos em grupo.
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Esse artigo se justifica pelo fato 
que é necessário que aconteça mais 
formação dentro das escolas, para 
que as crianças da educação infantil 
tenham cada vez mais acesso às ar-
tes, sejam ela de qualquer linguagem.

 
O professor que tem que conse-

guir realizar esta tarefa difícil, ou 
seja, desenvolver em seus alunos 
a liberdade de ação e pensamento.

DIFERENTES LINGUAGENS 
DA ARTE

Todos nos estamos mergulhados 
em contextos sociais diversos, que 
nos apresentam aromas, sons, cores, 
formas, texturas, gestos, e variadas 
manifestações culturais e expressivas.

 
Sabemos que as crianças têm uma 

construção social e histórica, desco-
brem a vida que pulsa em diferentes rit-
mos a partir das linguagens com os quais 
aprendem a relacionar-se com os outros.

 
Todos as crianças tem personalidade 

única, nenhuma é igual a outra; ao prepa-
rarmos e planejarmos as atividades 
artísticas devemos observar o desen-
volvimento das crianças; que apresen-
tam um desafio sem igual aos adultos, 
que precisam ser flexíveis e pacientes.

 
Cada aluno tem seu temperamen-

to, e nos adultos que devemos prepa-
rar o tipo de atividade artística, que 
pode funcionar em determinado dia, 
portanto temos que ter flexibilidade.

Arte-Educação é epistemologia da 
Arte, pois as questões relacionadas 
ao ensino/aprendizagem em artes 
são questões que se inserem na re-
flexão mais ampla, a respeito da con-
strução do conhecimento e de alguns 
questionamentos: Como conhecemos 
Arte? Como sabemos que conhece-
mos Arte? Como podemos possibilitar 
que todos conheçam Arte?. Sabemos 

que todo conhecimento conhece o 
mundo através de teorias e que uma 
teoria vem a ser um sistema de ide-
ias, uma construção do espírito huma-
no que levanta problemas. Os siste-
mas de ideais obedecem a princípios 
lógicos e por trás destes encontramos 
alguns princípios não explícitos, aos 
quais denominamos paradigmas. Estes 
são frutos de noções, crenças e ideias 
de determinada cultura em determi-
nada época. Todo conhecimento apre-
senta, portanto uma inscrição histórica 
e sócio-cultural. (RIZZI, 2002, p.63).

Mas os artistas nos ensinam que é 
possível formular conhecimentos e sa-
beres muito além das linguagens ver-
bais ou escritas, um movimento criativo 
de um trabalho meramente funcional 
nem sempre é fácil, porque exige do 
professor conhecer a linguagem corpo-
ral e enxergar o que poderia ser a dança 
que já ocorre na rotina das crianças.

 
Uma expressão que está mui-

to além da sua participação, não 
só uma apresentação de coreogra-
fia ensaiada. As possibilidades ex-
pressivas do corpo são especial-
mente trabalhadas por meio da dança.

 
Para que a dança constitua um meio 

de expressão para o aluno, é importante 
que ela tenha a oportunidade de criar 
movimentos livremente, o professor 
deve estimular a criação de diferentes 
respostas, que estimulem a criação e 
sejam suficientes abertos, para possi-
bilitar respostas múltiplas e criativas.

 
As crianças quando brinca de faz 

de conta e assume o papel da mãe 
ela já esta visando na linguagem te-
atral, não esquecendo que o trabalho 
com o teatro não se refere apenas a 
atuação, mas também está relacio-
nada à aprendizagem em ser plateia.
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As atividades teatrais devem ser um 
evento constante dentro da rotina es-
colar; a partir do seu desejo de interagir 
com o mundo, as crianças observam o 
que os outros grupos etários realizam 
e constrói suas próprias possibilidades.

 
Para que as crianças possam viver ex-

periências de “ser”, “imaginar,” “criar,” é 
preciso que todos priorizem isto. Um tra-
balho assim só pode se desenvolver se 
o professor for alguém profundamente 
interessado em compreender como as 
crianças pensam o que elas dizem o 
que fazem como brincam e os temas 
em surgem em seu repertório lúdico.

 
No faz de conta as criança desem-

penham papéis, ou seja, torna presente 
um ser ausente, e essa capacidade ar-
ticula à outra, a compartilhar o resul-
tado de uma plateia, é um conteúdo 
importante de um trabalho com Te-
atro na escola. A criança quando brin-
ca assumindo o papel de sua mãe, ela 
está trabalhando a linguagem teatral.

Qualquer instrumento serve para as 
crianças sonorizar, criar sons, desenhar, 
a varinha na areia, a pedra na terra, o 
caco de tijolo no cimento, o carvão nos 
muros e calçadas, o lápis, o pincel com 
tinta, a criança vai deixando sua mar-
ca, criando jogos, contando histórias.

Quando desenha a criança cria em 
torno de si um espaço de jogo, silen-
cioso e concentrado ou ruidoso se-
guido de comentários e canções, mas 
sempre um espaço de criação, lúdi-
co a criança desenha para brincar.

Considerando o que é preciso diante 
de uma criança que desenha, é aqui-
lo que ela pretende fazer: contar-nos 
uma história e nada mais do que uma 
história; Mas devemos reconhecer, 
nessa intenção, os múltiplos camin-
hos que as crianças servem para ex-
primir aos outros a marcha dos seus 
desejos, de seus conflitos e receios.

O desenho para as crianças é uma fala 
como o gesto ou a fala, eles desenham 
para falar e que permite construir no-
vas estruturas no espaço, inventá-los.

A criança possui diferenças individu-
ais ao organizar seu espaço de brinca-
deira e construir seus desenhos; A cri-
ança desenha para brincar e, ao fazer 
isso, cria ao seu redor um espaço de 
jogo, dizemos então o desenho é o modo 
de a criança organizar o seu brinquedo.

Ao organizarmos os espaços damos 
oportunidades para a criança brincar 
enquanto desenha, a criação e a ex-
pressão acontecem globalmente; o cor-
po participa da criação podemos en-
tender o desenho como movimentação 
e atitude infantis, uma vez que o gesto, 
ao se tornar-se exercício para a individu-
alidade, aprende também como atitude.

O desenho nem sempre é figura-
tivo, o desenho de figuras é sempre 
valorizado pelo adulto, ele é inten-
so no processo de exploração, é de 
muita pesquisa tanto gestual quan-
to visual; O importante para as cri-
anças em fase de desenvolvimento é 
o conhecimento do mundo simbólico, 
e as aprendizagens das linguagens. 

O criar movimentos por meio da 
música, o pintar ou mesmo rabiscar são 
para as crianças pequenas, puro fazer, 
prazer do movimento, o que importa 
para elas é apenas o prazer de brincar 
com seu próprio corpo e interagir com 
os materiais.  O percurso do desenho 
começa muito cedo entre as crianças, 
a pintura infantil esta sempre presente 
na vida deles especialmente na pré-es-
cola, que ao desenhar, a criança brin-
ca e vai descobrindo novos prazeres 
e desafios dessas experiências, e no-
vas formas de relacionar ao mundo.
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OS JOGOS E A LINGUAGEM

As crianças brincam muito, nós to-
dos sabemos disso; brincar é funda-
mental para as crianças pequenas, 
pois é uma das formas principais 
que ela dispõe nesta fase de sua vida 
para aprender. Aprendem sobre os 
objetos que estão a sua volta, so-
bre as pessoas e sobre si próprias.

 
É também por meio do jogo que 

ela assimila de forma natural às re-
gras que regulam as relações entre as 
pessoas de seu grupo e o papel que 
cada uma desempenha, elas apren-
dem quais são as coisas que pode e as 
que não se pode fazer em sua cultura.

O aluno quando começa a falar 
repete muitas vezes a mesma pala-
vra e, mais tarde, a mesma pergun-
ta, as crianças pequenos gostam de 
contar caso, partindo muitas vezes de 
um fato real e indo para o imaginário.

As crianças pequenos ainda confun-
dem muito, o que é real e o que per-
tence a sua imaginação, ela te um praz-
er grande em repetir uma narrativa; Ás 
vezes pergunta, o outro responde, mas 
ela torna a perguntar a mesma coisa mais 
de uma vez, estas coisas fazem parte do 
processo para desenvolver a linguagem. 

Conversar com o aluno é importante, 
desde bebê, pois é na interação com 
os humanos que as crianças desen-
volvem a linguagem; D.W. Winnicott, 
psicanalista inglês, estudioso do cresci-
mento e desenvolvimento infantil, 
considera que o ato de brincar é mais 
que simples satisfação de desejos.

O brincar é o fazer em si, um faz-
er que requererem tempo e espaço 
próprios; um fazer que se constitua de 
experiências culturais, que é universal 
e próprio da saúde, porque facilita o 
crescimento, conduz aos relacionamen-
tos grupais, podendo ser uma forma de 

comunicação consigo mesmo (o aluno) 
e com os outros. Vygotskt (1989), tam-
bém atribui relevante o ato de brincar 
na constituição do pensamento infantil;

As crianças pequenos, por meio das 
brincadeiras, reproduz o discurso ex-
terno e o internaliza, construindo seu 
próprio pensamento. A linguagem tem 
importante papel no desenvolvimen-
to cognitivo das crianças na medida 
em que sistematiza suas experiên-
cias e ainda colabora na organi-
zação dos processos em andamento.

A ludicidade e a aprendizagem não 
podem ser consideradas como ações 
com objetivos distintos; o jogo e a 
brincadeira são por si só uma situ-
ação de aprendizagem, as regras e a 
imaginação favorecem o aluno com-
portamento além dos habituais.

Nos jogos ou nas brincadeiras as 
crianças agem como se fosse maior 
do que a realidade, e isto, inegavel-
mente, contribui de forma intensa e 
especial para o seu desenvolvimento.

Em seus jogos as crianças reproduzem 
muitas situações vividas em seu cotidi-
ano, que por meio da imaginação e do 
“faz de conta”, são reelaboradas criati-
vamente, Jobim (1992), Vygotsky revela 
que essa representação do cotidiano se 
da por meio da combinação entre ex-
periências passadas e novas possibili-
dades de interpretação e representação 
do real, de acordo com suas afeições, 
necessidades, desejos e paixões.

D. W. Winnicott, psicanalista inglês, 
estudioso do crescimento e desen-
volvimento infantil, considera que o 
ato de brincar é mais que a simples sat-
isfação de desejos; O brincar é fazer 
em si, um fazer que requeira tempo e 
espaço próprios; um fazer que se con-
stitua de experiências culturais, que é 
universal e próprio da saúde, porque 
facilita o crescimento, conduz o rel-
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acionamento do grupo podendo ser 
uma forma de comunicação consigo 
mesmo (a criança) e com os outros.

Vygotsky (1989), também atribui 
relevante papel ao ato de brincar na 
constituição do pensamento infan-
til. A criança por meio da brincadei-
ra, reproduz o discurso externo e o 
internaliza, construindo seu próprio 
pensamento. A ludicidade e a apren-
dizagem não podem ser consideradas 
como ações com objetivos distintos. 

O jogo e a brincadeira são por si só 
uma situação de aprendizagem, as re-
gras e a imaginação favorecem a cri-
ança comportamento além dos habitu-
ais. “Nos jogos ou brincadeiras a criança 
age como se fosse maior do que a real-
idade, e isto, inegavelmente contribui 
intensa e especial para o seu desen-
volvimento.” (Multi educação, 1994).

AS LINGUAGENS DO MUNDO  
INFANTIL

As crianças interagem com os dif-
erentes signos e com os conheci-
mentos que circulam socialmente, o 
aluno o faz sob a mediação dos seus 
saberes e das suas experiências in-
fantis, desse modo, nasce novos sa-
beres, conhecimentos e experiências.

A escrita é um objeto do conhecimen-
to criado pela humanidade, exerce forte 
influência sobre a cultura infantil, as cri-
anças já nascem imersas em uma cultu-
ra e apropria-se dela para melhor com-
preender o mundo e com ele se relacionar.

A escrita é um elemento importante 
dessa cultura, o aluno interage com 
ela, procura compreendê-la e dela se 
apropriar; É importante considerar 
que o trabalho com a leitura e a es-
crita na Educação Infantil deve estar 
comprometido com o direito das cri-
anças de expandir seu conhecimento.

O letramento contribui para o desen-
volvimento do pensamento na medi-
da em que possibilita aos sujeitos lidar 
com textos, lendo-os comentando-os, 
comprando-os, julgando-os, as crianças 
se tornam competentes para participar 
de uma determinada forma de discurso, 
envolvendo-se em uma cultura letrada; 

A linguagem escrita é um instrumento 
discursivo q deve ser pensada à luz das 
especialidades da infância, consideran-
do, como veremos a seguir, a sua forma 
peculiar de se relacionar com o mundo 
por meio da imaginação e da brincadeira.

AS EXPRESSÕES MUSICAIS NA  
EDUCAÇÃO INFANTIL

A música é uma das linguagens 
mais associadas às atividades infan-
tis e tradicionalmente está presente 
na educação infantil, muitos são os 
estudos sobre o desenho da criança, 
com diferentes abordagens: há, por 
exemplo, uma tendência pedagógica 
que relaciona a produção infantil à ex-
pressão dos sentimentos, das emoções 
e dramas internos das crianças.

Podemos considerar o ato de desen-
har como de uma trajetória, o desenho 
pode ser o registro de um movimento 
que aconteceu num pedaço de papel, 
um risco no muro, o caminho percorrido 
por um veiculo ou o percurso que o nos-
so corpo desenvolve no espaço enquan-
to nos movimentamos; pode ser uma 
brincadeira visual repleta de sentidos.

A educação Infantil é mais associa-
da a linguagem do desenho, há difer-
entes abordagens no seu estudo do 
desenho é uma tendência pedagógica 
que relaciona a produção infantil à ex-
pressão dos sentimentos, das emoções 
e dramas internos das crianças.
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Esse modo de olhar o desenho têm 
sido úteis, consideramos o ato de de-
senhar a marca de uma trajetória, 
o desenho pode ser um registro de 
um movimento que aconteceu num 
pedaço de papel, um risco no muro, 
o caminho percorrido por um veícu-
lo ou o percurso que o nosso corpo 
desenvolve no espaço enquanto nos 
movimentamos; Pode ser uma brin-
cadeira visual repleta de sentidos.

O importante é pensar que por 
meio do desenho imprimimos nos-
sa marca e delineamos nossa individ-
ualidade, o desenho pode ser visto 
como marcas, registro, vestígios, mas 
não só isso o desenho é uma forma 
de aproximar as linguagens artísticas.

Fazer arte pode ser uma forma de 
olhar o mundo de maneira curio-
sa; As crianças não gostam de fazer 
arte o tempo todo, mas as experiên-
cias que elas tem com a linguagem do 
desenho as envolvem em um inten-
so processo de imaginação e criação. 

Ao brincar desenhando, as crianças 
vão descobrindo novos prazeres e de-
safio, novas formas de relacionar com 
o mundo, À medida que elas vão ad-
quirindo domínio sobre o seu corpo 
e os movimento que ele produz, elas 
vão conquistando a condição de atuar 
sobre a plasticidade da matéria e logo 
percebem que seus gestos produzem 
marcas estáveis. O que foi puro faz-
er, gesto no espaço, um movimento 
tão característico das crianças meno-
res, vai se construindo como desenho.

AS DIFERENTES LINGUAGENS DO 
FAZ-DE-CONTA

Nesse cantinho acontece  muitas 
coisas com as crianças,  o corpo co-
munica, a mão descobre o corpo que 
descobre o outro, nos educadores 
percebemos o quanto as crianças 
gostam de sentir a tinta fria no cor-
po especialmente no pé e na mão.

Com esse jeito é que estimulamos 
as crianças a descobrirem as diversas 
linguagens, introduzindo novas pos-
sibilidades de expressão das crianças, 
respeitando o desejo de conhecer o 
mundo pelo próprio corpo; podemos 
fazer propostas diferentes com o mes-
mo material: tinta nas mesas com as 
mãos, individual no papel, ou coletiva 
numa cartolina com rolinho ou esponja. 

As três propostas são boas para as 
crianças, o importante para eles é sen-
tir a tinta e espalhá-la pelo corpo, com 
o tempo as crianças vão aprendendo a 
diferenciar esses momentos, de pinturas 
com as tintas; se for uma atividade de 
desenho pode oferecer diversos risca-
dores: lápis, canetas, giz de cera, giz de 
lousa, giz pastel, carvão, gravetos, en-
fim tudo o que possa deixar uma marca.

Quando damos para as crianças 
uma atividade de tinta, devemos uti-
lizar tintas de diferentes texturas e 
densidades, além de instrumentos 
diferentes: pincéis variados, rolin-
hos, esponja, cotonete, algodão, en-
tre outros.  Ao entrarem em contato 
com esses materiais, as crianças se 
expressam e ficam curiosas para de-
scobrir diferentes modos de utilizá-los.

Temos muito suportes artísticas que o 
professor pode oferecer par as crianças, 
não precisa se restringir só as pinturas 
pode oferecer para as crianças: mod-
elagem, desenho, colagem, e misturas 
técnicas que oferecem outras formas de 
expressão das crianças, ou até mesmo 
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fundir as linguagens, como no caso de 
oferecer proposta com farinha de trigo. 

Todas as atividades proporcionam 
riqueza de conteúdo, de envolvimen-
to e de expressividade, os poucos sua 
concepção corporal vai mudando e 
as crianças vão adquirindo mais coor-
denação motora, não importa a faixa 
etária que as crianças têm, o professor 
fica sempre na observação um olhar ex-
periente que orienta o aluno a sentir no 
próprio corpo as linguagens artísticas. 

É muito comum, nas “brincadeiras” 
dos bebês, a presença do movimen-
to e da expressividade.  O controle 
do próprio corpo, o domínio dos ges-
tos, do equilíbrio e a expressão de 
seus sentimentos e afetos parecem ser 
grandes motivadores de seus fazeres.

Às vezes, as crianças executam ações 
sozinhas, seja com seu próprio corpo, 
quando tenta controlar os gestos de 
sua mão, por exemplo, seja com obje-
tos que convidam a criança à interação 
como quando tenta alcançar e bal-
ançar um móbile que está à sua frente. 

Outras vezes, executa uma ação com 
a ajuda de um adulto que lhe dá apo-
io para andar, subir, descer etc. Po-
demos informalmente. Chamar a esse 
conjunto de ações de “jogos do bebê”.

Em seus jogos as crianças repro-
duzem muitas situações vividas em seu 
cotidiano, que por meio da imaginação 
e “faz-de-conta”, são reelaboradas cria-
tivamente, Jobim (1992), Vygotsky rev-
ela que essa representação do cotidia-
no se dá por meio da combinação entre 
experiências passadas e novas possibili-
dades de interpretação e representação 
do real, de acordo com suas afeições, 
necessidades, desejos e paixões. 

A criança pequena é iniciada na brin-
cadeira por pessoas que cuidam delas, 
particularmente sua mãe”. Não tem 
sentido afirmar que uma criança de 
poucos dias, ou seja, de algumas se-
manas, brincam de iniciativa própria. 
É o adulto que, como destaca Wallon, 
por metáfora, batizou a brincadeira to-
dos os comportamentos de descoberta 
da criança.  Porém, é certo que 
os adultos brincam com as crianças. 

A criança entra progressivamente na 
brincadeira do adulto, de quem ela é 
inicialmente o brinquedo, o espectador 
ativo, e depois, o real parceiro. Ela é in-
troduzida no espaço e nos tempos par-
ticulares no jogo. Além dessa iniciação, 
seus comportamentos se originam, an-
tes de qualquer coisa, nas descobertas. 

Ao querer chamar de brincadeira 
o conjunto da atividade juvenil, per-
demos a própria especificidade desse 
comportamento. Contudo, o que a 
criança aprende através dessa ini-
ciação progressiva na brincadeira? Ela 
“aprende, justamente, a compreender, 
dominar, e depois produzir uma situ-
ação específica, distinta de outras 
situações. (BROUGÈRE, 2000, p.98). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Acredito que Arte na escola e suas Linguagens  é muito importante na Ed-
ucação Infantil, é por meio das artes que as crianças reconhecem a diver-
sidade de padrões de uso das cores nas diferentes culturas e contextos de 
produção e usar esse conhecimento como fonte de informação e de inspi-
ração para fazer suas próprias criações, seja no desenho, na pintura etc. 

Na linguagem musical as crianças exploram diferentes maneiras de produz-
ir sons com o próprio corpo, ampliam seu repertório de músicas e canções, 
apreciam músicas de diferentes gêneros e manifestam preferência por al-
gumas músicas. Na linguagem teatral as crianças ampliam a sua forma de cri-
ar histórias e enredo para dramatizar, utilizam bonecos como personagens, 
eles caracterizam-se como personagem de uma história, são envolvidas em 
situações em que se comportem como “atores” ou como “espectadores”. 

Na linguagem visual as crianças expressam suas ideias e sensações sobre tais im-
agens por meio de sua fala, do corpo ou de outras experimentações artísticas nas 
mais variadas linguagens, elas constroem um repertorio de imagens de referência e 
aprender a reconhecê-las na ilustração de livros ou em cartazes fixados na parede. 

Na linguagem do desenho ela aprende a marcar vários suportes com suas ga-
ratujas, utilizam diferentes ferramentas, suportes e materiais e diferentes posições 
espaciais e corporais para desenhar, reconhecem seus desenhos dentre outros, 
usam várias possibilidades de organizar e de classificar seus próprios desenhos.

Reflexão sobre as linguagens infantis, tantas vezes o adulto deixa as crianças 
desperdiçarem a sua infância, omitindo delas suas manifestações expressivas, ela 
tem o direito de conhecer expressões artísticas de todo o mundo, estabelecer 
relações com a arte e cultura, e frequentarem ambientes culturais e artísticos.
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BRINCADEIRAS E APRENDIZAGENS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O presente artigo reflete sobre a importância das brincadeiras na Ed-
ucação Infantil partindo do princípio que a criança brinca não só para se diver-
tir, mas também para representar a realidade Vivida e exercitar sua imaginação. 
Durante as brincadeiras a criança aprende a conviver no grupo, ouvir opiniões 
diferentes das suas a experimentar diferentes papéis sociais e a posicionar-se 
enquanto indivíduo, o ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da 
criança. Um dos grandes desafios dos professores da Educação Infantil é planejar 
bem o brincar considerando esse ato como atividade principal da criança, com-
preendendo que o brincar exige um conhecimento, um repertório que ela precisa 
aprender, falaremos que o brincar exige do educador o ato de observar, registrar, 
planejar e ações intencionais que favoreçam um brincar de qualidade.

Palavras-chave: Brincar; aprender; criança.
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INTRODUÇÃO

Para a constituição do pensar pedagógico e das práticas direcionadas à Educação 
Infantil, faz-se necessário entender que as concepções de criança e infância é uma 
noção historicamente construída e consequentemente vem mudando ao longo dos 
tempos. Na sociedade medieval era praticamente inexistente o sentimento de in-
fância, a brincadeira era considerada quase sempre como a única utilidade de distrair. 

Atualmente a criança é vista como um sujeito social e histórico, fazen-
do parte de uma organização familiar que está inserida em uma sociedade 
com uma determinada cultura em um determinado momento histórico. Frie-
drich Froebel educador alemão foi um dos primeiros educadores a con-
siderar o início da infância como uma fase de importância decisiva na for-
mação das pessoas. Para ele a criança é como uma planta em sua fase de 
formação, exigindo cuidados periódicos para que cresça de maneira saudável. 

Concepções de homem e sociedade envolvendo a liberdade do ser humano de 
auto determinar-se, buscar o conhecimento para humanidade desenvolver-se, 
definem a função de Educação Infantil que se reflete no brincar, considerando a 
fase mais importante da infância do desenvolvimento humano a representação 
da necessidade e de impulsos internos, com a modernidade e a era da informáti-
ca os brinquedos virtuais aparecem, tomando conta de quase todo tempo livre 
das crianças. Não cabe negá-los, mas não se pode deixar de possibilitar vivên-
cias lúdicas corporais que vão efetivamente contribuir no desenvolvimento in-
fantil. Diante desses estudos considero a participação da criança na construção 
das brincadeiras um fator fundamental no seu desenvolvimento e aprendizagem.
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A CRIANÇA E A BRINCADEIRA.

O brinquedo estimula a repre-
sentação a expressão de imagens 
que evocam aspectos da realidade. 
A criança é sinônimo de movimen-
to, ela o faz com muito prazer e es-
pontaneidade, nesse movimento 
podemos perceber a importância 
de proporcionar a criança a vivên-
cia de situações concretas como 
a diversidade de brincadeiras. 

A capacidade para imaginar, fazer 
planos apropriar-se de novos con-
hecimentos surge nas crianças at-
ravés do brincar. A criança por in-
termédio da brincadeira tua mesmo 
que simbolicamente nas diferentes 
situações vividas pelo ser humano. 

Vygotsky partiu do princípio que o 
sujeito se constitui nas relações com 
os outros por meio de atividades en-
volvendo o ser humano, referindo-se a 
brincadeira como uma maneira de ex-
pressão e apropriação do mundo das 
relações das atividades. As brincadei-
ras na Educação Infantil promovem 
autonomia e reflexão, a criatividade, 
a imaginação, o entendimento das 
regras e combinados e sobretudo o 
desenvolvimento integral da criança. 

O documento “critérios para o en-
tendimento em creches que respeite 
os direitos fundamentais da criança” 
2009, estabelece que os critérios 
para a Educação Infantil é o direito 
das crianças em desenvolver sua cu-
riosidade, imaginação e capacidade 
de expressão. Nesse documento há 
a intenção de chamar a atenção para 
as necessidades e interesses infantis, 
destacando a importância da brinca-
deira em sua aprendizagem. Na brin-
cadeira não tem limite para imagi-
nar, fantasiar e inventar o mundo.

A brincadeira é sempre considerada 
com o sentido de um brincar de quali-
dade. Para educar crianças pequenas, 
que ainda são vulneráveis é necessário 
integrar a educação ao cuidado, mas 
também a educação e o mundo à 
brincadeira. Manual de Orientação 
Pedagógica - módulo III. Página 8.

É importante perceber e incentivar 
a capacidade criadora das crianças 
pois está se esta constitui numa 
das formas de relacionamento e re-
criação do mundo, através do brincar 
a criança pode desenvolver capaci-
dades importantes como a atenção, 
a memória, a imitação e ainda propi-
cia a criança o desenvolvimento 
de áreas de personalidade como 
afetividade, inteligência, motrici-
dade, criatividade e sociabilidade.
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O documento currículo da cidade. 
Educação Infantil 2019, considera a 
infância e avalia o brincar como ativ-
idade essencial essencialmente hu-
mana, ferramenta por excelência para 
a criança aprender a viver. Aprender 
ao brincar com o que aprendeu for-
talece e dá sentido aquilo que é real-
izado na escola. A presença do brin-
car pode ser privilegiada por simples 
brincadeiras de faz-de-conta, par-
lendas e brincadeiras tradicionais. 

A brincadeira é a principal forma 
de expressão da criança e o principal 
meio de ela observar e interagir com o 
mundo, essa aceitação tem a tem agi-
do como uma estratégia no processo 
do ensinar e o aprender tem ganha-
do força, pois este favorece a criança 
e a construção do conhecimento.

Conceber as crianças como seres 
que pensam e sentem o mundo de 
uma forma própria é considerar a 
importância que o brincar tem no 
desenvolvimento infantil. Desde a 
mais tenra idade, as crianças revelam 
pela brincadeira de faz-de-conta, o 
esforço que fazem para compreender 
o mundo em que vivem e as relações 
contraditórias que presenciam, ex-
plicitando também as condições de 
vida a que são submetidas. O fato de 
a criança poder se comunicar desde 
seus primeiros momentos de vida 
por meio de gestos, sons e, poste-
riormente representar determina-
do papel na brincadeira, faz com 
que ela incremente sua imaginação.

Nas brincadeiras que faz, ela pode 
desenvolver algumas capacidades 
importantes como atenção, imitação, 
memória e imaginação, muitas vezes 
o educador não tem a clareza quanto 
a importância do brincar no desen-
volvimento social, afetivo e cognitivo 
deixando estas para segundo plano 
não percebendo que esse momento 
precisa ser um espaço gerador e pro-
dutos de conhecimentos, desse modo 
a prática decente deve configurar-se 
num espaço em que pelos desafios 
impostos pelo cotidiano de sala de 
aula, a prática pedagógica torna-se 
mais prazerosa com a presença de 
brincadeiras, uma vez que possibilita 
ao professor aproximar-se do mundo 
da criança, de onde ela vem, como 
pensa, seus valores, histórias de vida. 

A natureza infantil é complexa e re-
quer estudo e compreensão visando 
oferecer material adequado e espaço 
que permita o enriquecimento das 
competências imaginativas, o brin-
car deve ser planejado concomitante 
com as outras áreas pela articulação 
de temas e projetos que permitam 
registrar toda a evolução das brinca-
deiras, bem como aspectos relevantes 
de linguagem, socialização atenção e 
envolvimento pessoal que dão pistas 
com relação ao ambiente sociocultur-
al no qual a criança está inserida pois 
a estruturação do ambiente escolar 
deve conter uma reflexão sobre as 
oportunidades de interações sociais.
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As atividades lúdicas como recurso 
da prática educativa devem estar pre-
sentes no cotidiano das salas de Edu-
cação Infantil visando não só desen-
volvimento emocional dos alunos 
como também a compreensão por 
parte dos educadores sobre os lim-
ites e as possibilidades de trabalhar as 
questões afetivas no contexto escolar.

Brincar cotidianamente de diver-
sas formas, em diferentes espaços 
e tempos com diferentes parceiros 
(crianças e adultos) ampliando e di-
versificando seu acesso a produções 
culturais, seus conhecimentos, sua 
imaginação, sua criatividade, suas 
experiências emocionais, corporais, 
sensoriais, expressíveis, cogniti-
vas, sociais e relacionais. (Base Na-
cional Comum Curricular – 2017).

 

Brincando, as crianças amadure-
cem também algumas competên-
cias para a vida coletiva, pela in-
teração e utilização dos jogos de 
regras e de papéis. Ao brincar, elas 
exploram o ambiente, perguntam e 
refletem sobre as formas culturais 
nas quais vivem e sobre a reali-
dade circundante desenvolvendo-se 
psicologicamente e socialmente. 

A brincadeira da criança pequena 
é estruturada a partir do que ela é 
capaz de fazer, o brincar precisa ter 
um caráter de observação e pesquisa 
possibilitando um maior entendimen-
to sobre o desenvolvimento infantil. 

A escola pode ser um espaço priv-
ilegiado para a construção de hor-
izontes possíveis, ter a consciên-
cia da realidade, compreender os 
direitos e deveres e sentir-se em 
condições de tomar decisões é 
o exercício da cidadania que po-
dem ser construídas através de di-
versas brincadeiras intencionadas.

PLANEJAR BEM O BRINCAR

Neste capítulo será apresentado 
necessidade de se planejar as brin-
cadeiras realizadas com as crianças 
na educação infantil partindo do 
princípio de que todos os envolvidos 
precisam ter uma postura investiga-
tiva para compreender a complexi-
dade da natureza infantil e fortalecer 
o enriquecimento das competências 
imaginativa das crianças por meio do 
lúdico, observando as crianças, no 
sentido de perceber como cada uma 
delas se envolve ou não nas brinca-
deiras e como elas relacionam com 
as regras e com os outros colegas.
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A medida que as crianças crescem 
e se desenvolvem, o jeito como brin-
ca muda, alterando também a neces-
sidade da presença do adulto. Há um 
tempo em que a criança pequena só 
imita quando tem um adulto do lado. 
Depois vem o tempo da imitação 
diferida, em que ela brinca mesmo 
longe do adulto, lembrando-se do que 
viu e trazendo para a cena em ação. 

Depois vem o tempo em que a cri-
ança representa o que conhece e, fi-
nalmente, há o tempo do faz-de-con-
ta, em que ela inventa algo que não 
existe e vive aquilo como se fosse 
de verdade. Gilles Brougére (1998), 
importante estudioso do universo 
do brincar, nos afirma que, brincar 
não é uma dinâmica interna do in-
divíduo, mas uma atividade dota-
da de significação social que, como 
outras, necessita da aprendizagem. 

Dessa maneira brincar aparece 
como forma de integração da cri-
ança na sociedade e necessita de 
um lugar mais significativo e nosso 
currículo do que o que ocupa até 
momento para que a criança pela 
brincadeira mostra-se como membro 
de uma sociedade que possui car-
acterísticas e valores próprios, dos 
quais ela se apropria mas também 
sobre os quais ela exerce influência. 

Nessa perspectiva nós educadores 
temos que estar atentos a nossas 
concepções e, remexendo velhas cer-
tezas, que nos levem a estudos mais 
aprofundados nessa área. Momen-
tos destinados a variadas formas de 
brincar certamente fazem parte da 
rotina das unidades educativas, pois 
a brincadeira é sempre associada ao 
desenvolvimento infantil, ao brincar 
desde cedo as crianças conhecem 
o próprio corpo, o mundo em que 
vivem e seus objetos, imitam os com-
portamentos dos adultos assimilan-
do valores e hábitos culturais, elabo-
ram sentimentos e situações vividas. 

Desenvolver um currículo por 
meio da brincadeira é diferente de 
um currículo por meio de conteú-
dos disciplinares, o brincar requer 
uma condição em que a criança é a 
protagonista que faz a experiência. 

A abordagem disciplinar geral-
mente favorece a ação do adulto que 
explica ou faz a demonstração do 
significado do conceito e não requer 
necessariamente a ação dinâmica e 
ativa das crianças, adotar o brincar 
como eixo da proposta curricular 
significa compreender que é a cri-
ança que deve iniciar a experiência, 
para isso é necessário uma equipe 
que programe espaços, materiais e 
tendo assim por meio das brincadei-
ras e interações as crianças possam 
compreender o mundo ao seu redor.
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O brincar espontâneo abre a 
possibilidade de observar e escu-
tar as crianças nas suas linguagens 
expressivas mais autênticas. Esse 
brincar incentiva a criatividade e 
constitui um dos meios essenci-
ais de estimular o desenvolvimen-
to infantil e as diversas aprendiza-
gens. (Friedman 2012.) Página 45.

Toda criança sabe brincar e justa-
mente por ser a brincadeira ex-
pressão típica da infância, muitas 
vezes acreditamos que ela sempre 
acontece naturalmente e não ne-
cessita da intervenção do adulto, 
mas precisamos propor novas orga-
nizações do espaço construindo um 
ambiente que estimule a brincadeira. 

Os brinquedos podem sugerir brin-
cadeiras e o espaço também, mas 
não são determinantes, a função de 
um brinquedo não faz parte dele 
como objeto, mas estabelece sempre 
na relação que a criança desenvolve 
com ele. Portanto há algo que sempre 
pode ir além do objeto ou do espaço 
planejado, o aspecto inventivo da 
brincadeira é parte fundamental do 
brincar. Pois a estruturação do am-
biente escolar, fruto do planejamen-
to, deve conter uma reflexão sobre 
as oportunidades de interação soci-
ais oferecidas pois a escola desen-
volve um importante papel na for-
mação da personalidade da criança. 

Questões importantes como a or-
ganização do ambiente, do tempo 
e as ações dos professores ajudam 
a proporcionar novas experiências. 
De acordo com o Referencial Cur-
ricular Nacional para a Educação 
Infantil (1998), cabe ao professor 
planejar uma sequência de ativi-
dades que possibilite uma aprendiza-
gem significativa para as crianças, 
nas quais elas possam reconhecer 
os limites de seus conhecimen-
tos, ampliá-los e/ou reformulá-los. 

Pensando nesta afirmação do Ref-
erencial é fundamental que o pro-
fessor esteja preparado, pois mesmo 
que o professor goste de crianças 
não é o suficiente para as crianças 
se desenvolvam cognitivamente, his-
toricamente e socialmente, por isso o 
professor deve ter a formação quali-
ficada, deve ter intencionalidade em 
suas ações, saber planejar, ter uma 
organização temporal a fim de ir 
aprimorando o desenvolvimento das 
crianças em todas as capacidades. 

As propostas pedagógicas da Edu-
cação Infantil devem considerar que 
a criança, centro do planejamento é 
sujeito histórico e de direitos que, 
nas interações, relações e práticas 
cotidianas que vivenciam constrói 
sua identidade pessoal e coletiva, 
brinca, imagina, fantasia, deseja, 
aprende, observa, experimenta, 
questiona e constrói. Sentidos so-
bre a natureza e sociedade produz-
indo cultura, mas é fundamental a 
mobilização e o desenvolvimento 
da dimensão brincante e brincalho-
na dos professores para garantir o 
direito ao brinquedo e a brincadeira. 
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Durante as brincadeiras, as re-
gras não limitam a ação lúdica, a 
criança pode modificá-las ausen-
tar-se quando desejar, incluir novos 
membros, a observação, o conhe-
cimento sobre como as crianças de 
diferentes idades brincam são im-
portantes para planejar o brincar. 

O Manual Brincadeira e Interações 
nas Diretrizes Curriculares para Ed-
ucação Infantil (2012), nos orienta 
que é fundamental pensar em práti-
cas específicas para cada criança, 
mesmo apresentando algumas car-
acterísticas comuns nos grupos cul-
turais, é uma diferente da outra o 
que requer observá-las individual-
mente, para que os interesses e as 
necessidades de cada uma façam 
parte do planejamento curricular, em 
todos os dias o cuidado com a indi-
vidualidade e a diversidade aumen-
tam as oportunidades do processo 
de construção do conhecimento.

As determinações legais são claras 
e amplas: o direto ao brincar é um 
dos direitos da cidadania entre out-
ros. Todos importantes! O brincar, 
por seu lado vem acompanhado dos 
direitos a cultura, a arte, ao esporte 
e ao lazer. (Redin, 2000.) Página 57.

        

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Considerando o tema abordado 
nesse artigo conclui-se que para que a 
realidade no cotidiano escolar da Ed-
ucação Infantil possa ser modificada, 
o trabalho deve ser pensado e prepa-
rado intencionalmente, organizando 
atividades que criem possibilidades ao 
desenvolvimento integral da criança, 
assim é de extrema importância que o 
professor tenha sua prática norteada 
pela teoria com concepções claras de 
educação, infância e desenvolvimento, 
refletindo que escola serve de facilita-
dora, para que as brincadeiras ocorram 
de maneira que possa permitir uma in-
teração entre o mundo cultural da es-
cola e família permitindo que a criança 
vivencie uma diversidade de experiên-
cias saudáveis. Sabemos que a crianças 
dão asas para imaginação só que para 
isso devem ser estimuladas a brincar.

O brincar pode ser livre ou dirigido, 
no entanto é fundamental que leve a 
criança a progredir em sua aprendiza-
gem, pois enquanto estão brincando a 
aprendizagem está acontecendo praze-
rosamente, a observação e a correta in-
terpretação do brincar nos favorece de 
maneira valiosa para entendermos os 
alunos. Necessitamos entender que o 
objetivo da Educação Infantil é a con-
strução de conceitos e o desenvolvi-
mento de habilidades, sendo a brin-
cadeira um dos principais meios para 
o processo de ensino-aprendizagem.

Cabe a nós professores da Educação 
Infantil, desenvolver um olhar sensível 
ao potencial desenvolvido no brincar 
para que em nosso momento de plane-
jar possamos tentar interpretar e propor 
brincadeiras que desafiem os alunos 
através de oportunidades criativas.
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A EDUCAÇÃO COMO INSTRUMENTO DA CULTURA DE PAZ: 
ENFRENTAMENTO À CULTURA DA VIOLÊNCIA, NO AMBIENTE 
ESCOLAR.

RESUMO: O processo de implantação e perenização da cultura de paz é desafiador, uma vez 
que a cultura da violência está arraigada na sociedade. O ambiente escolar é por natureza for-
mador e multiplicador de opiniões, por isso a motivação deste artigo em analisar a violência, 
a paz e a educação para o enfrentamento à cultura da violência. De forma descritiva e bibli-
ográfica far-se-á a exposição sobre esses fenômenos, como manifestação social individual e 
coletiva. Entende-se que é fundamental para o educador, conhecê-los e a partir do ambiente 
escolar, ser um protagonista tendo a educação como força motriz, para contrapor a cultura da 
violência e cooperar para a consolidação da cultura de paz.

Palavras-chave: Educação. Violência. Cultura de Paz.
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INTRODUÇÃO

  A violência é um fenômeno vigente na história da humanidade, 
que se manifesta de formas variadas, nos diversos ambientes sociais, in-
cluindo a escola. Uma ruptura com essa cultura é o grande paradig-
ma a ser desencadeado e mais desafiador ainda é a implantação e pere-
nização da cultura de paz na sociedade. Uma análise e reflexão sobre 
este assunto se mostra pertinente e necessária, uma vez que no caso 
da violência ela traz consequências e afeta a todos direta ou indireta-
mente, deixando marcas e sequelas irreparáveis àqueles por ela afetados. 

O ambiente escolar é por natureza formador e multiplicador de opin-
iões, por isso a motivação de se entender um pouco mais, sobre ess-
es fenômenos. Entende-se que é fundamental para o educador con-
hecê-los, pois pode agir e ser um protagonista no processo de construção 
e consolidação da cultura de paz, a partir do ambiente escolar, tendo a 
educação como força motriz em contraposição ao fenômeno da violência.

Em contrapartida à violência que é devastadora e está arraigada na cultura-
mundial, verifica-se outros dois fenômenos relacionados ao dia a dia dos seres 
humanos, que é a paz e a educação, os quais podem ser grandes instrumentos 
no enfrentamento à violência no estabelecimento da cultura de paz, nas socie-
dades e também no ambiente escolar. Em relação à paz é importante destacar 
que se trata de um fenômeno que pode ser universalizado, na sua prática e 
ensino, para com todos os seres humanos. Considerando que o ser humano é 
social por natureza, a paz é um fator essencial para a boa convivência e relações 
humanas. Por outro lado, a educação também se mostra como um fenôme-
no capaz de promover mudanças significativas na vida das pessoas, e assim 
contribuir para um mundo melhor, mais equânime e com menos violência. 

  

O presente artigo se propõe a apresentar a educação, como instru-
mento essencial no enfrentamento à cultura da violência e promoção da 
cultura de paz no ambiente escolar. A exposição do assunto dar-se-á de 
forma explicativa e descritiva, baseada em pesquisa bibliográfica, e não 
tem a pretensão de esgotar o assunto, mas contribuir para a educação, 
como um instrumento de consolidação da cultura da paz e não violência.
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VIOLÊNCIA: DADOS E  
ENFRENTAMENTO

  Visando uma melhor com-
preensão do problema da violência é 
importante conhecer alguns concei-
tos e definições. Sob a ótica do Di-
reito, verifica-se que o termo violên-
cia, deriva do latim violentia, ou seja, 
“força ou vigor contra qualquer coisa 
ou ente”. Nesse sentido, violência é 
“o uso da força que resulta ferimen-
tos, tortura ou morte, ou o uso de 
palavras ou ações que machucam as 
pessoas ou, ainda, abuso do poder.” 

  
De acordo com Marshall Rosenberg 

(2006), violência é a manifestação de 
necessidades não atendidas. Já para 
Simone Weil (2006, p. 37), a violên-
cia é aquilo que transforma em coisa 
qualquer pessoa sujeita a ela. Ressal-
ta ainda Paul Ricoeur: “que o objeti-
vo da violência, implícita ou explici-
tamente, direta ou indiretamente, é a 
morte do outro, no mínimo, ou talvez 
algo pior.” (MULLER, 2006, p. 36).

  
Segundo a perspectiva de Kant 

ser violento é: “usar a outra pessoa 
simplesmente como meio, igno-
rando o princípio de que as outras 
pessoas, como seres racionais, de-
vem sempre ser consideradas tam-
bém fins.” (MULLER, 2006, p. 38).

  

O fenômeno da violência está pre-
sente no cotidiano do ser humano, 
seja de forma pessoal ou coletiva, 
no ambiente de casa ou fora dela, 
nas escolas, no trabalho, nas uni-
versidades, nas empresas, nas re-
lações entre os países e nações ou 
simplesmente no âmago de cada ser.

  
Para Galtung (1981, p. 96), a violên-

cia é algo evitável que impede a auto-
-realização humana, e por auto-rea-
lização humana se entende como a 
satisfação das necessidades básicas, 
materiais e não materiais, logo quando 
essas necessidades humanas básicas 
não são satisfeitas segundo ele, pode 
ocorrer quatro tipos de violência:

• A violência “clássica”, da guerra 
ao homicídio; 

• A pobreza e, em geral as 
privações nos campos das ne-
cessidades materiais; 

• A repressão e privação dos di-
reitos humanos; 

• A alienação e a negação das 
necessidades “superiores”.
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De acordo com o Atlas da Violência no ano de 2018, elaborado pelo 
IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e pelo Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública – FBSP, o Brasil chegou à marca históri-
ca e negativa de 62.517 homicídios no ano de 2016, o que equiva-
le a uma taxa de 30,3 pessoas mortas para cada 100 mil habitantes.

Fonte: http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_con-
tent&view=article&id=33410&Itemid=432

Esse número implica que nos úl-
timos dez anos morreram 553 mil 
pessoas vítimas de violência inten-
cional em nosso país, o que repre-
senta um grande desafio para as 
autoridades brasileiras em nível 
federal, estadual e municipal, assim 
como para toda a sociedade civil 
organizada, diante de um problema 
crescente e aparentemente natu-
ral, mas extremamente preocupante 
que perpetua a cultura da violência.

Como instrumento de enfrenta-
mento à cultura da violência a edu-
cação tem se destacado e cabe citar 
que na cidade de São Paulo, o Insti-
tuto Sou da Paz promove um proje-
to de prevenção à violência no bair-
ro de Brasilândia, região de periferia 
da capital, conforme dados abaixo:
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O projeto Paz em Atitude tem 
como objetivo desenvolver uma met-
odologia pedagógica para discutir 
criticamente com jovens produções 
culturais que expressem conteúdos 
ligados à violência. O projeto é real-
izado na Brasilândia, zona norte de 
São Paulo, e tem como principal es-
tratégia a realização de oficinas cul-
turais com jovens em escolas públicas. 

Este processo pretende inspirar os 
participantes a questionarem símbo-
los que reforcem uma cultura da vi-
olência, impactando suas produções 
culturais e incentivando uma atitude 
proativa na construção de uma cultu-
ra de paz em nossa sociedade. ( PAZ, 
2019, ---)   POR NÚMERO DE Página

Logo, verifica-se que o enfrenta-
mento à violência é necessário, pois 
ela afeta a toda sociedade, desta for-
ma a educação e cultura de paz é es-
sencial nesse processo, histórias de 
heróis como Gandhi e Martin Luther 
King devem ser contadas às crianças 
mostrando-lhes como é eficaz e gran-
diosa a luta e a resistência não violenta.

O Manifesto 2000, conforme Lia 
Diskin (2006, p. 8), escrito por laurea-
dos do prêmio Nobel da Paz em seus 
seis pontos, os quais são transcritos 
abaixo devem ser ensinados nos lar-
es e escolas, para a consolidação da 
cultura de paz e enfrentamento da 
cultura da violência, os quais são: 
 

1. Respeitar a vida;
2. Rejeitar a violência;
3. Ser generoso;
4. Ouvir para compreender;
5. Preservar o planeta;
6. Redescobrir a solidariedade.

Em fim diante da violência não se 
pode ficar indiferente é preciso educar 
para a cultura de paz, iniciando esse 
processo pelas famílias, perpassan-
do pela escola, igrejas, comunidades, 
trabalho e relações sociais nacionais 
e internacionais, afinal urge criar-se 
ambientes humanos, que promovam 
a educação, a cultura de paz e o en-
frentamento à cultura da violência.
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A EDUCAÇÃO COMO  
INSTRUMENTO PARA 
A CULTURA DE PAZ

  A educação é um grande in-
strumento de transformação das 
pessoas, já preconizava Paulo Freire, 
e também é imprescindível, para 
a consolidação da cultura de paz. 

 

De acordo com o Relatório para 
a UNESCO, da Comissão Interna-
cional sobre Educação para o sé-
culo XXI, coordenada por Jacques 
Delors, foram apresentados para 
a discussão os quatro pilares 
da educação (1999, p. 89-102):

• Aprender a conhecer; 

• Aprender a fazer; 

Aprender a viver juntos, aprender a 
viver com os outros; 
 
 
 
    Aprender a ser.

Os quais em síntese, destacamos no 
parágrafo abaixo:

Desde o início dos seus trabalhos 
que os membros da Comissão com-
preenderam que seria indispensável, 
para enfrentar os desafios do próx-
imo século, assinalar novos objeti-
vos à educação e, portanto, mudar a 
ideia que sem tem da sua utilidade. 
Uma nova concepção ampliada de 
educação devia fazer com que to-
dos pudessem descobrir, reanimar e 
fortalecer o seu potencial criativo – 
revelar p tesouro escondido em cada 

um de nós. Isto supõe que se ultra-
passe a visão puramente instrumen-
tal da educação considerada como a 
via obrigatória para obter certos re-
sultados (saber-fazer, aquisição de 
capacidades diversas, fins de ordem 
econômica), e se passe a considera-la 
em toda a sua plenitude: realização da 
pessoa que na sua totalidade, apren-
de a ser. (PIERRE WEIL, 1993, p. 125).

Estes pilares apontados pela UNE-
SCO servem de base, para as diretriz-
es da educação brasileira em nossas 
diversas escolas. Nessa perspectiva 
Xesús Jares (2007, p. 45), nos mos-
tra a educação para a paz, como um 
processo educativo, contínuo e per-
manente que ajuda as pessoas a en-
tenderem criticamente a realidade, 
desigual, violenta, complexa e confli-
tuosa, para poderem ter uma atitude 
e uma ação diante dessa realidade. 

Assim ele nos aponta os seguintes 
princípios para a Educação para a Paz:

• Educar para a paz é uma forma par-
ticular de educação em valores; 

• Educar para a paz é uma edu-
cação a partir de e para a ação; 

• Educar para a paz é um pro-
cesso contínuo e permanente; 

• A educação para a paz, como 
dimensão transversal do currí-
culo, afeta a todos os seus el-
ementos e etapas educativas.
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Toda essa ênfase na educação para 
a cultura de paz se faz necessária, uma 
vez que na contramão dela, há a in-
stitucionalizada cultura da violência. 

  
Como componentes da ed-

ucação para a paz, Xesús Jar-
es (2007, p. 48-54) nos aponta:

• Educação para a compreensão 
internacional;

• Educação para os direitos hu-
manos e cidadania democrática;

• Educação multicultural;

• Educação para o desarmamen-
to;

• Educação para o desenvolvi-
mento;

• Educação para o conflito e con-
vivência.

Cabe ressaltar que a educação se sus-
tenta na obediência à autoridade dos 

pais e na autoridade do pro-
fessor, portanto esses dois ref-
erenciais são importantes na 
consolidação da cultura de paz.

 E o processo de redução da vi-
olência, consiste no dever de en-
sinar a não violência desde as cri-
anças, os adolescentes, jovens e 
adultos. Nesse sentido de acordo 
com Jean M. Muller (2006), a própria 
educação deve ser caracteriza-
da pelos princípios, regras e méto-
dos da não violência na pedagogia.

FATORES NA CONSOLIDAÇÃO DA 
CULTURA DE PAZ

A Assembléia Geral das Nações Uni-
das por meio da resolução nº 53/25 de 
10 de novembro de 1998, proclamou 
o período de 2001 a 2010, como Dé-
cada Internacional pela Cultura de Paz 
e Não Violência para as Crianças do 
Mundo. Naquela época, assim como 
agora todos se veem empenhados na 
consolidação da cultura de paz. Antes 
de se destacar o papel essencial da ed-
ucação, para a construção da cultura 
de paz é importante destacarmos dois 
fatores e seus respectivos conceitos in-
trinsecamente relacionados ao assunto.
  

O primeiro deles é o conceito de 
conflitos, pois o conflito acontece 
aonde existe duas ou mais partes 
envolvidas. Para os estudiosos das 
relações humanas, Pruitt e Rubin:
Conflito é a divergência de condu-
tas, cognições, interesses, incluindo 
metas e afetos, entre indivíduos ou 
grupos que fazem com que a as as-
pirações das partes envolvidas, não 
possam sem alcançadas simultanea-
mente. (BRANDÃO, 2008, p.10).
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Logo é imprescindível na resolução 
dos conflitos considerando que eles 
são: oriundos da vida em sociedade e 
acontecem no nosso cotidiano, mui-
tas vezes são inevitáveis, mas não 
necessariamente negativos, des-
de que solucionados pacificamente.

  

O segundo conceito é o da paz an-
tigamente vista como a simples aus-
ência de guerra ou como ausência de 
todo e qualquer tipo de conflito. Para 
Jares (2007, p. 31) essas duas leituras 
dominantes são insuficientes, restriti-
vas e até manipuladas politicamente. 
Assim com os estudos sobre a paz o 
conceito dela adquire novo significado 
a partir da não associação dela como 
antítese da guerra, mas da violência. 
Também está relacionada à convivên-
cia pacífica, com equidade e justiça.

  

Uma dimensão mais ampla da paz 
nos mostra que ela afeta todas as di-
mensões da vida. Para o educador 
Paulo Freire (JARES, 2007, p. 33): “a 
paz se cria e se constrói com a super-
ação das realidades sociais perversas. 
A paz se cria e se constrói com a ed-
ificação incessante da justiça social”. 

  

Para Pierre Weil (1993): a paz é um 
estado de consciência. Ela não deve ser 
procurada no mundo externo, mas prin-
cipalmente no interior de cada homem, 
comunidade ou nação, e assevera: “A 
paz está dentro de nós. Ou então não 
existe. Se é no espírito dos homens que 
começam as guerras, então, como disse 
Robert Muller em 1989, “é nas escolas 
da Terra que se moldará a nova con-
sciência, capaz de pôr um termo a toda 
violência” (PIERRE WEIL, 1993, p. 30).

Feitas estas observações conceituais 
sobre conflitos e paz, cabe considerar 
a assertiva de Arun Gandhi, a neta do 
grande pacifista Mohandas K. Gandhi:

A não violência significa permitirmos 
que venha à tona aquilo que existe de 
positivo em nós e que sejamos domina-
dos pelo amor, respeito, compreensão, 
gratidão, compaixão e preocupação 
com os outros, em vez de o sermos pe-
las atitudes egocêntricas, egoístas, ga-
nanciosas, odientas, preconceituosas, 
suspeitosas e agressivas que costumam 
dominar nosso pensamento. (MAR-
SHALL ROSENBERG, 2006, p. 15-16).   

  

Por fim ela ainda nos apon-
ta o caminho da comunicação, para 
a construção da cultura de paz e 
não violência, em alusão a Gandhi:

O mundo em que vivemos é aquilo 
que fazemos dele. Se hoje é impiedoso, 
foi porque nossas atitudes o tornaram 
assim. Se mudarmos a nós mesmos, po-
deremos mudar o mundo, e essa mu-
dança começará por nossa linguagem 
e nossos métodos de comunicação. 
(MARSHALL ROSEMBERG, 2006, p. 16.)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 Este artigo apresentou de for-
ma descritiva e expositiva o tema 
da educação como um instrumento 
da cultura de paz, baseado na pes-
quisa bibliográfica, descritiva e ex-
plicativa. A cultura da violência é 
o “status quo” vigente, a cultura de 
paz é o alvo a ser alcançado, vimos 
que neste contexto educação e a 
paz caminham juntas e são essen-
ciais para a consolidação da cultura 
de paz. A educação é um instrumen-
to capaz de transformar as pessoas 
e as conduzirem à cultura de paz.

  
A cultura de paz é permeada pela 

generosidade, gentileza, altruísmo 
e focada na valorização e autoes-
tima das pessoas. A violência acon-
tece quando as pessoas se centram 
no “eu”, e se recusam a deixar que os 
seus desejos sejam atendidos em fa-
vor dos outros. A violência não res-
peita limites ela colide com os limites 
impostos pelo desejo dos outros. O 
caminho para a não violência passa 
pela educação e cultura de paz, nas 
famílias, nas escolas e na sociedade.

  

Entende-se que desde cedo as 
crianças devem ser ensinadas a não 
prática da violência e, sim à prática 
da cultura de paz. Todos devem estar 
engajados nessa tarefa, pais, profes-
sores, educadores, alunos e socieda-
de civil organizada, a paz não pode 
ficar refém da violência. Verificou-se 
que a educação e a cultura de paz é 
um assunto recorrente e relevante 
para a nossa sociedade, portanto pas-
sível de novas pesquisas, estudos vi-
sando o aprofundamento do mesmo.

Marcos dos Santos Queiroz 
Graduação Administração de Empresas 
pelas Faculdades Osvaldo Cruz (1996); 
Especialista em Segurança Pública pela 
Faculdade Campos Elíseos (2017); In-
spetor da Guarda Civil Metropolitana   
de São Paulo – GCM/SP.
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OS IMPACTOS DA PRÁTICA DOCENTE NA FORMAÇÃO 
INTEGRAL DO ALUNO

RESUMO: Este artigo, intitulado Os Impactos da Prática Docente na Formação In-
tegral do Aluno tem como objetivo analisar a prática pedagógica e como o tra-
balho docente interfere na formação integral do aluno. Verificar se o professor utili-
za em sua prática  modelos teóricos de caráter tecnicista ou se o trabalho com valores 
e as  experiências cotidianas se sobrepõem na interação com os educandos é a princi-
pal finalidade deste trabalho, que parte do pressuposto de que o professor é aquele 
que apresenta maior relevância na proposição de questões voltadas para a cidadania 
e que se constitui como elemento primordial na formação do indivíduo em sociedade.

Palavras-chave: Docente; Valores; Cidadania.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1139

INTRODUÇÃO

Vivemos num mundo em constante transformação nas áreas econômica, científi-
ca, tecnológica, cultural e social.  Essas mudanças que ocorrem em escala mun-
dial decorrem da conjugação de um conjunto de acontecimentos e processos que 
acabam por caracterizar novas exigências e desafios afetando a educação escolar. 

Dentro deste contexto de mudanças, a escola de hoje precisa formar cidadãos 
mais preparados e qualificados para um novo tempo. Para isso, o ensino escolar 
deve contribuir para formar indivíduos capazes de pensar e de aprender permanen-
temente em um contexto de avanço das tecnologias de produção, de modificação 
da organização do trabalho, das relações contratuais capital-trabalho e dos tipos 
de emprego. É função também da escola prover formação global que constitua um 
patamar para atender à necessidade de maior e melhor qualificação profissional, 
de preparação tecnológica e de desenvolvimento de atitudes e disposições para 
a vida numa sociedade técnico-informacional. Podemos também acrescentar o 
papel de desenvolver conhecimentos, capacidades e qualidades para o exercício 
autônomo, consciente e crítico da cidadania e formar cidadãos éticos e solidários.

A formação de cidadãos éticos e solidários se apresenta como um novo desafio 
para escola, tendo em vista a emergência do tema numa sociedade em constante 
processo de renovação e mudança. 

Os temas autonomia, cidadania e participação vieram à tona a partir da pub-
licação do PCNs em 1998, documento esse que desencadeou debates e dis-
cussões em torno da dimensão social e da formação cidadã. No entanto, sua 
aplicação não se faz efetiva, uma vez que se faz presente apenas no discurso dos 
documentos oficiais que estão presentes nos estabelecimentos de ensino em 
atendimento às políticas educacionais vigentes, principalmente quando se dis-
cute mudanças e os caminhos da nova Base Nacional Comum Curricular (BNCC).
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A FORMAÇÃO DO  
PROFESSOR NAS DÉCADAS 
DE 1990 E 2000

Pesquisas mostram que a formação 
de professores é um tema que estu-
diosos da antiguidade já tomava como 
assunto de suas preocupações e reflex-
ões. Comenius, por exemplo, no século 
XVII, já preconizava a necessidade da 
formação docente. Porém, a questão 
da formação de professores exigiu uma 
resposta institucional apenas no século 
XIX, quando, após a Revolução France-
sa, foi colocado o problema da instrução 
popular o que resultou no processo de 
criação de Escolas Normais como in-
stituições encarregas de preparar pro-
fessores. Outros países como Estados 
Unidos e na Europa, Itália e Inglaterra 
também foram instalando, ao longo 
do século XIX, suas escolas normais. 

 
No Brasil, a necessidade de for-

mação de professores emerge de for-
ma explícita após a independência, 
quando se cogita da organização da 
instrução popular. A partir de então, 
esse tema tem estado presente em 
muitas pesquisas, atravessando dé-
cadas e séculos de nossa história.

 
Nos anos 1960, por exemp-

lo, Aparecida Joly Gouveia e out-
ros autores da área de Sociologia da 
Educação na USP já vinham inaugu-
rando a pesquisa em educação no país. 

 
Também o Instituto Nacional de 

Pesquisa Pedagógica (INEP), órgão do 
governo federal criado e dirigido por 
Anísio Teixeira, realizava importantes 
e significativas pesquisas sobre a for-
mação de professores realizada então 
nas Escolas Normais de Ensino Médio.

 

As pesquisas acima, segundo Pimen-
ta (2008, p.29)

Colocaram em evidência o distanci-
amento e a impropriedade dessa for-
mação em confronto com as necessi-
dades de uma escolaridade básica de 
qualidade, para uma população signif-
icativamente ampliada e que trouxe 
para os bancos escolares as crianças dos 
segmentos sociais até então excluídos.

 E, nessa direção e sob diferentes 
enfoques, a formação do professor tem 
sido abordada por outras instâncias 
acadêmicas nos últimos anos. Porém, 
como o foco nesta pesquisa é a formação 
docente na década de 90, as reflexões 
feitas se concentraram nessa época.

 
Na década de 90, houve um apro-

fundamento das políticas neoliberais 
em resposta aos problemas suscita-
dos pela crise do desenvolvimento 
dos capitalismos que já vinham ocor-
rendo desde os anos 70. Para Freitas 
(1999) a educação e a formação dos 
professores, nessa época, são os fo-
cos das reformas educativas, principal-
mente a partir de 1995, no início do 
Governo Fernando Henrique Cardoso.

 
Nesta mesma época, a concepção 

tecnicista que havia sido a linha mestra 
no pensamento educacional da década 
de 70 e muito criticada na década de 
80, retoma sob nova roupagem num 
novo contexto de reformas educati-
vas em curso. Um dos seus objetivos 
foi o de propagar que a globalização 
econômica confronta o Brasil com os 
problemas da competividade para qual 
é condição indispensável à existên-
cia de recursos humanos qualificados.
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Ainda na década de 90, tem-se a 
busca pela qualidade da formação do 
professor, preocupação essa não só do 
Brasil, mas de outros países da Améri-
ca e da Europa. No Brasil, a LDBN 
9394/96 traz, entre outros aspectos 
educacionais importantes, a formação 
do professor. Por meio dessa lei e de 
outros documentos que a suceder-
am, percebe-se que olhares se vol-
taram para um grande problema da 
educação: a formação de professores. 

Na verdade, a inserção de propos-
tas para a formação do professor nos 
documentos oficiais é decorrente de 
muitas mobilizações da comunidade 
acadêmica desde a década de 80. 
Mesmo com significados nem sempre 
condizentes com a sua fonte teórica 
original, propostas para a formação 
dos professores começaram a integrar 
as escolas e as instituições formado-
ras que se viram frente a problemas 
e interesses de diferentes ordens,

Dessa forma, propostas para a for-
mação do professor, apresentadas e 
defendidas pela comunidade acadêmi-
ca, seus movimentos e representantes, 
desde a década de 80, tiveram muitos 
de seus conceitos incorporados aos 
textos oficiais com significados nem 
sempre condizentes com a sua fonte 
teórica original e assim penetram nas 
escolas e instituições formadoras, que 
se veem frente a apelos, problemas 
e interesses de diferentes ordens.

Dentro de um rápido contexto de mu-
danças que colocam para escola novas 
exigências, outros requisitos devem ser 
observados para a formação dos profes-
sores, além daqueles que já são antigos 
como repetência e a evasão, condições 
de trabalho, desvalorização profissional 
e sua consequente repercussão na ima-
gem social do professor, as mudanças na 
organização do processo de trabalho, o 
avanço tecnológico e os meios de infor-
mação e de comunicação da atualidade.

 Sobre as políticas de for-
mação de professores, faz opor-
tuna a reflexão feita por Pimenta 
(2008, p. 41). Para a pesquisadora

No contexto dessas políticas impor-
ta menos a democratização e o aces-
so ao conhecimento e à apropriação 
dos instrumentos necessários para um 
desenvolvimento intelectual e humano 
da totalidade das crianças e dos jov-
ens e mais efetivas a expansão quan-
titativa da escolaridade, mesmo que 
seus resultados sejam de uma quali-
dade empobrecida. E, quando esses 
resultados são questionados pela so-
ciedade, responsabilizam-se os pro-
fessores, esquecendo-se que eles são 
também produto de uma formação 
desqualificada historicamente, via de 
regra, através de um ensino superior, 
quantitativamente ampliado nos anos 
1970, em universidades empresas.

 
 Podemos observar, a partir das 

considerações de Pimenta (2008), que 
as universidades, instâncias de for-
mação de professores têm negligencia-
do sua função e, por conseguinte, con-
tribuído para uma educação deficitária.

 
Os currículos propostos pelas Uni-

versidades para a profissionalização 
de professores são organizados em 
arcabouços teóricos das diferentes 
linhas pedagógicas que não têm, nec-
essariamente, equivalência com os pro-
cedimentos, atividades, valores que 
deverão ser postos em práticas nas 
salas de aula pelos futuros educadores.

 
Sobre o papel das universidades na 

formação de professores, Freitas (2007) 
acrescenta ainda que estas instituições 
responderam ao modelo de expansão do 
ensino superior implantadas na década 
de 1990, no âmbito das reformas do Es-
tado e subordinado às recomendações 
dos organismos internacionais. No âm-
bito da formação, caracteriza-se pela 
criação dos Institutos Superiores de 
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Educação e pela diversidade e flexibili-
dade da oferta dos cursos de formação 
– normais superiores, pedagogia, licen-
ciaturas, cursos especiais e cursos à 
distância –, de modo a atender a cres-
cente demanda pela formação superior.

 
Tomando por base os dados do Cen-

so 2001, realizado pelo Ministério da 
Educação, Freitas (2007) nos lembra 
também que a expansão desenfrea-
da dos Cursos Normais Superiores e 
Pedagogia, além de cursos de licenci-
aturas, desenvolveu-se principalmente 
em instituições privadas sem com-
promisso com a formação em quais-
quer de seus níveis e modalidades.

 
As instituições de ensino superior 

ainda formam professores de acordo 
com o modelo de racionalidade técnica 
e concebem o ensino e a sua atividade 
profissional utilizando-se dos princípios 
gerais derivados das Ciências Humanas 
e de suas aplicações, desenvolvendo, 
portanto, habilidades coerentes com 
tais prescrições.  Alonso (1999, p.15) 
sobre essa ideia advoga que “fez com 
que reconhecesse, na teoria, uma for-
ma de conhecimento superior àquela 
decorrente da prática e da experiência; 
portanto, aprenderam a ir buscar fora da 
sua realidade de trabalhos os elementos 
necessários para sua ação.” Ações como 
olhar a própria experiência de forma 
crítica, refletir sobre a sua ação, extrain-
do dela subsídios para reorganizar e re-
direcionar o seu trabalho de sala de aula, 
não constitui parte de sua formação e 
nem foi, portanto, assumido como for-
ma de ampliar o próprio conhecimento.

 
O cenário acima urge uma mudança 

significativa nos cursos de formação 
de professores oferecidos pelas insti-
tuições de ensino superior. Valendo-se 
dos estudos de Dewey, os currículos 
não podem ser normativos em que pri-
meiro se apresenta a ciência, depois a 
sua aplicação e por último um estágio 
que supõe a aplicação pelos alunos dos 

conhecimentos técnico-profissionais. 
O profissional assim formado não con-
segue, segundo Schon (apud Pimenta 
2008, p. 19) “dar respostas às situações 
que emergem no dia-a-dia profission-
al, porque estas ultrapassam os con-
hecimentos elaborados pela ciência e 
as respostas técnicas que esta poderia 
oferecer ainda não estão formuladas”.

 
A concepção de Schon (apud Pi-

menta 2008) valoriza a prática na for-
mação dos profissionais, mas uma 
prática refletida, que lhes possibi-
lite responder às situações novas, nas 
situações de incerteza e indefinição. 
Conforme o pesquisador, os currícu-
los de formação de profissionais de-
veriam, portanto, propiciar o desen-
volvimento da capacidade de refletir.

 
Libâneo (2008) compartilha da mes-

ma ideia da formação de professores 
reflexivos apresentada por Schon e 
acrescenta que os professores deveri-
am desenvolver simultaneamente três 
capacidades: de  apropriação teóri-
co-crítica das realidades em questão 
considerando os contextos concretos 
da ação docente; de apropriação de 
metodologia de ação, de formas de agir, 
de procedimentos facilitadores do tra-
balho docente e de resolução de prob-
lemas de sala de aula; consideração dos 
contextos sociais, políticos, instituições 
na configuração das práticas escolares.

 
Para que professor trabalhe numa 

abordagem socio construtivista, planeja e 
promova na sala de aula situações em que 
o aluno estruture suas ideias, analise seus 
próprios processos de pensamento (acer-
tos e erros), expresse seus pensamentos, 
resolva problemas numa palavra, faça 
pensar, é necessário que seu processo 
de formação tenha essas características. 
(LIB NEO, 2008).  Parece claro para o au-
tor que às inovações pedagógicas intro-
duzidas no ensino das crianças e jovens 
correspondem mudanças na formação 
inicial e continuada dos professores.
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 O aprender a ser professor, na for-
mação inicial ou continuada, conforme 
preconiza Libâneo (2008), pauta-se 
por objetivos de aprendizagem que in-
cluem as capacidades e competências 
esperadas no exercício profissional do 
professor. Para o estudioso, o melhor 
programa de formação de professores 
seria aquele que contemplasse mel-
hor, no currículo e na metodologia, os 
princípios e processos de aprendiza-
gem válidos para os alunos das escolas 
comuns. Em outras palavras, os mes-
mos processos e resultados que devês-
semos esperar da formação geral dos 
alunos das escolas regulares deveriam 
ser conteúdo da formação de profes-
sores. Nesse sentido, o princípio dom-
inante na formação não seria, em pri-
meiro lugar, a reflexão, mas a atividade 
de aprender, ou melhor, a atividade pen-
sada de aprender, com todos os desdo-
bramentos que isso implica em termos 
de teorias do ensino e da aprendizagem.

 A partir das considerações aqui 
trazidas, pode-se considerar que a 
política educacional brasileira vem se 
apresentando refratária às necessi-
dades dos professores e das escolas. 
O que se notou ainda é a concepção 
do professor e/ou profissional de ed-
ucação como consumidor de teorias e 
investigações produzidas, via de reg-
ra, fora do cotidiano das escolas o que 
não contribui para a formação de um 
profissional autônomo, reflexivo, capaz 
de pensar e decidir sobre o processo e 
o produto de seu trabalho, sobre como 
criar e utilizar meios, procedimentos, 
programas, sendo capaz de questionar 
sobre seus pressupostos. E como sa-
lienta Sacristan (2008, p. 85) “ninguém 
pode dar o que não tem. E se os profes-
sores não cultivam a cultura, não po-
dem dar cultura; se eles não a possuem 
em profundidade, não podem ensiná-la 
sequer nos níveis mais elementares.” É 
nessa linha que encaminharemos o item 
seguinte que abordará o conceito de ci-
dadania e a prática cidadã na formação 
docente. Procuraremos responder per-

guntas como: Que conceito de cidada-
nia está presente na mente do profes-
sor? Será que a prática cidadã faz parte 
do cotidiano das aulas do professor? 

A PRÁTICA CIDADÃ E A  
FORMAÇÃO DOCENTE

Muito daquilo que se discute a res-
peito do aperfeiçoamento da educação 
e da melhoria da qualidade de ensino 
recai sobre a formação e qualificação 
do docente. A estrutura dos cursos e 
a preparação didática e metodológi-
ca dos futuros profissionais de ensino 
vêm sendo questionada por estudio-
sos, pedagogos e profissionais da ed-
ucação. As mudanças que estão sendo 
promovidas e as novas perspectivas 
relacionadas a uma escola que qual-
ifique o indivíduo e o prepare como 
cidadão capaz e responsável, carecem 
de uma formação que dê suporte aos 
novos profissionais para que possam 
cumprir devidamente seu papel como 
educador capaz de promover uma ed-
ucação transformadora e de qualidade.

Ao abordar a qualidade da educação 
atual, Pedro Demo em Educação e 
Qualidade (2007) faz críticas à estrutu-
ra do processo de ensino-aprendizagem 
e aponta possíveis caminhos para su-
perarmos os obstáculos que impedem 
melhor estruturação das instituições 
de ensino e da atuação do professor 
que atua nas escolas e nas universi-
dades. Na obra ‘Educação e Qualidade’, 
o autor discute qualidade e quantidade 
não como elementos dicotômicos, mas 
como complementares, acrescentando 
que qualidade aponta para dimensão 
de intensidade, perfeição, e afirma que 
“a qualidade começa pela adequação 
da quantidade” (DEMO: 2007 p.79). 

Por uma educação que possa ele-
var o conhecimento inovando a val-
orização do ‘saber pensar’ e o ‘apren-
der a aprender’, indica que no sentido 
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dialético do fazer histórico, aquilo que 
é histórico pode ser qualitativo e ade-
quado à realidade contraditória da uni-
versidade que prega a inovação, mas 
não consegue inovar-se, mantendo-se 
‘instrutivista’ pois as universidades 
estão estagnadas e resistentes às in-
ovações, reproduzindo um princípio 
educativo voltado somente para a 
ciência e não para a formação cidadã.

A qualidade na educação representa 
o desafio de fazer história humana com 
o objetivo de humanizar a realidade e a 
convivência social e de intervir na socie-
dade dentro de valores eticamente sus-
tentáveis, uma vez que a educação não 
se reduz a conhecimento baseado em 
conteúdos e continuamente reproduz-
idos e copiados sem um sentido crítico 
e criativo tendo em vista inovar e inter-
vir na realidade. Para Demo, qualidade 
é participação, que é intrínseca ao ser 
humano, pois “potencializa a convivên-
cia social da forma mais digna orienta-
da pelo bem comum” e reforça que “ed-
ucação não será, em hipótese nenhuma 
apenas ensino” (DEMO: 2007, p.20). O 
professor possui a tarefa mor de fazer o 
aluno aprender e isso só ocorre quando 
o professor também sabe aprender e o 
melhor caminho é através da pesquisa 
e da atualização permanente, inclusive 
por meio das tecnologias atuais dis-
poníveis, interligando teoria e prática.

Uma valorização maior dos profis-
sionais de educação por parte dos gov-
ernantes e da própria sociedade para 
que possam manter-se atualizados, 
sintonizados e capazes de lidar com os 
novos desafios educacionais, relacio-
nados à formação cidadã dos alunos. 
O exercício de ensinar a condição hu-
mana para Edgar Morin, ao qual afirma 
que o ser humano é a um só tempo, físi-
co, biológico, psíquico, cultural, social, 
histórico e esta unidade complexa na 
natureza humana é totalmente desin-
tegrado na educação por meio das dis-
ciplinas, tendo-se tornado impossível 

aprender o que significa ser humano. É 
preciso restaurá-la, de modo que cada 
um, onde quer que se encontre, tome 
conhecimento e consciência, ao mes-
mo tempo, de sua identidade complexa 
e de sua identidade comum a todos 
os outros humanos. Desse modo, a 
condição humana deveria ser o obje-
to essencial de todo o ensino. É pos-
sível, como base nas disciplinas atuais, 
reconhecer a unidade e a complexidade 
humanas, reunindo e organizando con-
hecimentos dispersos nas ciências da 
natureza, nas ciências humanas, na lit-
eratura e na filosofia, pondo em evidên-
cia o elo indissolúvel entre a unidade e 
a diversidade de tudo que é humano.

Morin (2001), em sua obra Os sete 
saberes necessário à educação do fu-
turo, destaca que “a educação do futu-
ro deverá ser o ensino primeiro e uni-
versal, centrado na condição humana” 
(p.45). Conhecer o humano é, antes de 
qualquer coisa, situá-lo no universo, 
e não o separar dele. Todo o conheci-
mento deve contextualizar seu objeto 
para ser pertinente. “Interrogar nossa 
condição humana implica questionar 
nossa posição no mundo (...) e para a 
educação do futuro, é necessário pro-
mover uma grande consolidação dos 
conhecimentos oriundos das ciências 
naturais, a fim de situar a condição hu-
mana no mundo” (p.46) explica, além de 
determinar os conhecimentos derivados 
das ciências humanas para destacar a 
chamada evidência a ‘multidimension-
alidade’ e a complexidade do homem.

Todo desenvolvimento verdadeira-
mente humano significa o desenvolvi-
mento conjunto das autonomias indi-
viduais, das participações comunitárias 
e do sentimento de pertencer à espécie 
humana. Há uma unidade humana; e 
há uma diversidade humana. A unidade 
não está apenas nos traços biológicos 
da espécie; a diversidade não está ape-
nas nos traços psicológicos, culturais e 
sociais. Existem outras unidades e di-
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versidades perfilhando as característi-
cas do ser humano em “ser humano” 
e “cabe à educação do futuro cuidar 
para que a ideia de unidade da espécie 
humana não apague a ideia de diversi-
dade e que a diversidade não apague 
a unidade” (MORIN: 2001 p.53) afir-
ma o autor. A educação deverá ilustrar 
este princípio de unidade/diversidade 
em todas as esferas do conhecimento. 

Em relação à organização da socie-
dade como meio de desenvolvimento 
do indivíduo, o Pedro Demo defende 
que é no processo participativo como 
cidadão que está concentrada a quali-
dade de que a sociedade é capaz para 
gerar qualidade de vida que nada mais 
é do que a vida com qualidade, arte, 
criatividade construção e participação, 
pois “cultura é a mais humana das com-
petências” (p.23) e uma das maneiras 
de desenvolvê-la se dá pela capacidade 
de construir conhecimento, aprender 
a aprender e saber pensar. Essas qual-
idades são fundamentais para a for-
mação da cidadania e para a competi-
tividade e garantem que uma educação 
que deve humanizar o conhecimento 
construtivo, uma vez que “a transmissão 
do conhecimento é uma mera instrução, 
não propriamente educação” (p.30) 
que, para atingir seus propósitos, deve-
se partir da propedêutica da qualidade 
e que a didática do ensino-aprendiza-
gem será sempre importante para apri-
morar as táticas de ensinar e aprender.

Diante do desafio de inovar, con-
struir e participar, o simples repasse de 
conhecimento é pouco, devendo existir 
a interdisciplinaridade como elemento 
primordial para o sucesso do ensino e 
da aprendizagem, buscando o acesso 
à qualidade formal, à política e à ci-
dadania. A maior tarefa do professor é 
“construir o conhecimento para apren-
der a aprender e para saber pensar 
como componentes cruciais da com-
petência construtiva e não somente 
construtivista” (DEMO: 2007 p.30), 

que é reducionista e limitada. A com-
petência construtiva cria condições 
para a implementação do currículo in-
tensivo, baseado em fazer ciência de 
modo sistemático crítico e criativo.

  
Ao aprimorar o processo educativo, o 

professor e a própria escola contribuirão 
para a formação de uma sociedade que 
exige cada vez mais do cidadão capaz 
de enfrentar e superar novos desafios, 
mantendo-se permanentemente em 
processo de formação quando procu-
ra ser sujeito capaz de construir sua 
própria história e não massa de mano-
bra. Por uma educação transformadora 
é necessário reconstruir o conhecimen-
to e formar pessoas questionadoras, 
críticas e capazes de criar estratégias 
inovadoras na busca constante do con-
hecer e do fazer em relação à identidade 
cultural como um dos maiores valores 
da sociedade humana e que possui a 
educação como estratégia principal. 

O melhor investimento que pode ser 
feito numa sociedade e que resulta em 
retorno positivo para o desenvolvimen-
to cultural e social e a educação, uma vez 
que ela instrumenta a pessoa e alimen-
ta a cidadania. Produzir conhecimento é 
primordial para que a cidadania se for-
malize e se amplie numa sociedade que 
se educa a partir de cidadãos críticos e 
criativos, capazes de construir conhec-
imento que inove e transforme a real-
idade e não apenas a reproduza. Para 
tanto, o autor afirma que é necessário 
redefinir radicalmente o professor 
como orientador construtivo e partici-
pativo capaz de configurar projeto ped-
agógico próprio e autônomo, além de 
criar e recriar o conhecimento inovan-
do as práticas e oferecendo aos alunos 
a orientação mais avançada possível, 
que será possível através de uma for-
mação permanente e do aprimoramen-
to do uso da instrumentação eletrônica. 
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Como orientador construtivo e 
participativo, o professor atinge a 
condição de educador propriamente 
dito, superando a condição de instru-
tor, treinador e comunicador e segun-
do Demo, “o professor deve fazer parte 
dos processos construtivos do conheci-
mento e da cidadania” e sua valorização 
visa buscar a “principal estratégia para 
a educação de qualidade, vista no âm-
bito da competência técnica e da val-
orização socioeconômica” (p.56). Des-
sa forma, para um país que pretende 
ter um futuro e deseja vislumbrar algo 
promissor tanto do ponto de vista da 
cidadania como da competência, deve 
mudar o atual quadro da educação, com 
investimentos e iniciativas que ofereça 
ao professor condições de estimular a 
emancipação do aluno e de fomentar 
a qualidade através de formação ade-
quada, bons salários e boa estrutura 
de trabalho, através do currículo inten-
sivo como estratégia de construção do 
conhecimento que se dá pelo ‘aprender 
a aprender’, evitando o currículo ex-
tensivo no qual o professor repassa a 
matéria e o aluno absorve e guarda, sem 
relacioná-lo com a realidade e com o 
mundo que o cerca, tornando-se inócua. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muito se discute a respeito da es-
cola como espaço de formação do in-
divíduo e de transformação social que 
possa garantir a plena cidadania e a 
garantia de direitos. A busca da valo-
rização da educação no qual o aluno 
seja colocado como prioridade e in-
serido em um ambiente onde se esta-
beleça uma relação com significados 
e sentidos, deve ser uma constante 
na ação pedagógica repleta de desafi-
os que se apresentam nos dias atuais.

As intensas mudanças vivenciadas 
no mundo atual exigem um repensar 
em termos de formação do profission-
al de educação e da própria estrutura 
escolar que possam articular um ensi-
no compatível com as necessidades de 
formação de um cidadão esclarecido, 
responsável e que possa colaborar com 
uma sociedade mais humana e solidária. 

A questão que se coloca quando a 
escola se torna o centro das discussões 
na formação de um mundo com mais 
justiça e respeito, é se a mesma está 
preparada para os novos desafios e 
necessidades que se apresentam e se 
os educadores conseguem educar cri-
anças e jovens a compreender melhor 
esse mundo repleto de significados 
e variáveis? Pensar e discutir a edu-
cação como essencial para o indivíduo 
que se pretende autônomo, crítico 
e pronto para o exercício da cidada-
nia, deve ser a tônica na busca por 
soluções possíveis para os problemas e 
questões que envolvem o cidadão at-
ual, pois o aluno deve aprender mais 
do que conteúdos e incorporar a re-
flexão crítica e a aquisição de valores.

Nesse sentido, faz-se necessária uma 
reestruturação do trabalho do profes-
sor e da própria escola. É inadmissível 
um professor que quase não lê e que 
tenha pouco conteúdo. Que não seja 
valorizado; que seja mal preparado e 
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esteja desmotivado, afinal ele é o ele-
mento principal entre o conhecimento 
existente e aquele que possa ser pro-
duzido entre os alunos. Somente o pro-
fessor é capaz de transformar a sala de 
aula em um local onde os conhecimen-
tos sejam compartilhados, tenham sen-
tidos e valores, ao invés de se tornar um 
ambiente no qual apenas se transmite 
informações e ‘conhecimento’, como se 
o professor possuísse verdades pron-
tas e acabadas. O professor deve se 
apresentar como um facilitador, um in-
termediário que contextualiza e instru-
mentaliza os diversos elementos proce-
dentes da ciência, das artes e da cultura. 

Para que isso se torne uma realidade 
concreta, uma vez que ainda é incipi-
ente no cotidiano escolar, a sociedade 
e, principalmente os governantes de-
vem priorizar a educação em todos 
os níveis e investir em materiais ped-
agógicos, literários e humanos para 
que aquilo que a própria sociedade 
espera da escola. O aperfeiçoamen-
to da qualidade de ensino é possível 
desde que seja desejada e planejada. 
Teremos uma escola mais humana se 
a sociedade for mais humana. Como 
um reflexo da sua criadora, a escola só 
mudará se a sociedade também mudar.

MARCOS VALÉRIO RUIZ
Graduação em História pela Faculdade 
Unicastelo (1997); Especialista em Éti-
ca, Valores e Cidadania pela Univesp 
(USP) - (2012); Professor de Ensino 
Fundamental II - História - na EMEF 
Quirino Carneiro Rennó.

REFERÊNCIAS 

ALONSO, M. Formar professores para uma nova 
escola. In:  ALONSO, M. (org). O trabalho docen-
te: teoria e prática. São Paulo: Pioneira, 1999.
DEMO, P. Educação e quali-
dade. Campinas-SP: Papirus, 2007.
FREITAS, H.C.L. A (nova) política de for-
mação de professores: a prioridade poster-
gada. Educ. Soc., Campinas, vol.28, n.100 
– Especial, p.1203-1230, out 2007. Dis-
ponível em HTTP://www.cedes.unicamp.br.
LIB NEO, J.C. Organização e gestão da esco-
la: teoria e prática. São Paulo: Alternativa, 2004.
LIB NEO, J.C.  Reflexividade e formação de profes-
sores: outra oscilação do pensamento pedagógi-
co brasileiro? In: PIMENTA, S.G. e GHEDIN, E. 
(orgs). Professor reflexivo no Brasil: gênese e crítica 
de um conceito. São Paulo: Cortez Editora, 2008.
MORIN, E. Sete saberes necessários à educação 

do futuro. São Paulo: Cortez:UNESCO, 2001.
PIMENTA, S.G. Professor reflexivo: construindo 

uma crítica. In: PIMENTA, S.G. e 
SACRISTÁN, J. G. O currículo: uma reflexão so-
bre a prática. Porto Alegre: Artes Médicas, 1998.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1148

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FORMAÇÃO 
DOS EDUCADORES

RESUMO: A conscientização ambiental teve início nas décadas de 1960 e 1970, quando 
os primeiros alertas sobre a devastação da natureza e os primeiros encontros, reuniões e 
conferências, respectivamente, começaram a ser organizados, sendo então produzida toda 
uma evolução que hoje se encerra na ideia de desenvolvimento sustentável. Mas há ain-
da um longo caminho a percorrer, pois essa ideia ainda não é unânime entre aqueles que 
detêm o poder de transformação, como os governantes, por exemplo, e, também não 
atinge toda a população do planeta, havendo, portanto, necessidade de continuar a con-
struir essa conscientização de modo que no futuro o desenvolvimento sustentável seja uma 
ideia como a todos e são por esses motivos que esse artigo vem buscar reflexões a respeito.

Palavras-Chave: Educação Ambiental; Natureza; População
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INTRODUÇÃO

Apesar do muito que se discute so-
bre a necessidade de preservação 
ambiental, muitas das questões en-
volvidas, como a poluição e a sustent-
abilidade, entre outros, não são dev-
idamente compreendidas e, menos 
ainda, internalizadas entre nós, de tal 
modo que o discurso continua sen-
do a tônica principal, enquanto que 
na prática pouco se faz em favor da 
preservação da vida em nosso planeta. 

Por essa razão, antes de se falar em 
projetos de educação ambiental na área 
de história, é necessário um mínimo de 
conhecimento sobre o nosso planeta, o 
seu ecossistema e as condições produz-
idas pelo homem no sentido de torná-
lo tão instável e ameaçado no que se 
refere à preservação da vida futura. 

Nesse sentido, busca-se, uma 
melhor compreensão sobre o am-
biente e a relação do homem com 
este seu habitat, principalmente a 
partir da industrialização, quando 
começaram a ser geradas as princi-
pais causas da degradação ambiental.

Conforme Ambrogi (1996) a trans-
formação ou mesmo a destruição de 
ambientes ecológicos ou ecossistemas 
não é trabalho atribuído apenas ao ser 
humano, pois a própria natureza pro-
duz seus desastres naturais, como os 
vulcões, os terremotos e até mesmo a 
queda de objetos vindos do espaço, por 
exemplo. Mas a grande diferença en-
tre as transformações produzidas pela 
natureza e as que são produzidas pelo 
homem é que nas primeiras sempre há 
a renovação, a tendência ao equilíbrio 
e o renascer de novos ambientes, en-
quanto que na segunda, o homem 
deixa pouco ou mesmo nenhum es-
paço para o reencontro do equilíbrio.

O MEIO AMBIENTE E A  
CONCEPÇÃO DE ECOLOGIA

O desequilíbrio que o homem vem 
provocando na natureza começou a 
se tornar dramático a partir da indus-
trialização. Assim, Conforme Ambrogi 
(1996) o caminho rumo à degradação 
ambiental ocupa um espaço cronológi-
co relativamente curto na história da 
humanidade, e mais curto ainda quan-
do consideramos a idade da própria 
Terra. Esse espaço começa a partir 
da Revolução Industrial, na segunda 
metade do século XVIII, e se consol-
ida com o desenvolvimento do siste-
ma capitalista de produção, a partir do 
século XIX, o que significa dizer que 
em pouco mais de dois séculos, o ser 
humano conseguiu levar ao quase co-
lapso, praticamente toda a biosfera e 
seus ecossistemas, construídos pela 
natureza ao longo de milhões de anos. 

Essa é a razão para que autores como 
o próprio Ambrogi (1996), bem como 
Rosa (1998), Oliveira (1998) e Gonçalves 
(1997), entre outros, discutem a neces-
sidade de ações práticas em substitu-
ição aos discursos, o que pode ser feito 
por meio da conscientização: conscien-
tização quanto ao planeta Terra: nos-
sa nave, nossa casa; conscientização 
quanto à exploração descontrolada dos 
recursos naturais e a devastação do pla-
neta; conscientização quanto à necessi-
dade de reciclagem e sustentabilidade. 

Enfim, uma conscientização no seu 
sentido geral que, como é propos-
ta deste trabalho, deve começar ain-
da na infância, para que se forme 
para o futuro gerações compromis-
sadas com uma vida mais harmo-
niosa com o nosso meio ambiente.
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Conforme Morandini (1987), a pa-
lavra ecologia foi criada em 1869, no 
século XIX, portanto, mas com um 
sentido não exatamente igual ao que 
se tem hoje. Quer dizer, o sentido ain-
da continua o mesmo, mas a forma 
como vemos o ambiente mudou bas-
tante. Se antes o termo era utilizado 
apenas como meio de referir-se ao 
estudo do planeta Terra e a sua bios-
fera, hoje se refere a uma necessidade 
de preservação dessa mesma biosfera. 

Em todo caso, porém, conforme o 
autor, a preocupação com a preser-
vação ambiental data já daquela épo-
ca, ainda que de forma quase imper-
ceptível e, assim mesmo, em algumas 
regiões europeias mais industrializadas. 
Segundo o autor ainda, não fosse o 
grande avanço tecnológico experimen-
tado pela comunidade e o desenfreado 
desenvolvimento do capitalismo, com 
seu sistema de produção, cujas pro-
porções chegam a colocar em risco a 
sobrevivência neste planeta, talvez essa 
ciência, a ecologia, não conseguisse 
nunca deixar de ser isso mesmo, apenas 
mais uma ciência a compor o quadro 
de conhecimento da humanidade. 

Hoje, entretanto, sabemos que a 
ecologia é muito mais que uma ciên-
cia, pois tornou-se um dos meios pe-
los quais o homem tenta ainda ga-
rantir sua presença saudável na Terra.

Vamos então nos valer da Ecologia 
para podermos entender o que é real-
mente o “nosso meio ambiente”, bem 
como as relações que devemos man-
ter com esse meio se quisermos pensar 
em qualidade de vida, ou então, de um 
modo mais drástico, pensar na própria 
continuidade da vida. Falar em edu-
cação ambiental pode não ter muito 
sentido, se não soubermos do que es-
tamos falando, ou seja, se não tivermos 
a plena consciência sobre o que seja o 
meio ambiente e qual a melhor forma 
de fazer sua gestão. Sem que haja um 

conhecimento mais profundo, por par-
te de toda a sociedade, do que seja o 
meio ambiente, fica ao mesmo tempo 
difícil que todos os cidadãos abracem 
essa causa comum. Conhecer então o 
que é o meio ambiente - o que é um 
ecossistema, o equilíbrio ecológico, 
um habitat ou um nicho ecológico, ou 
ainda o que são fatores ecológicos, 
as ações dos muitos elementos que 
compõem a natureza, é um primeiro 
passo, que daremos a partir de agora.

ECOLOGIA E MEIO AMBIENTE

Ecossistema, conforme Am-
brogi (1996) e também Morandi-
ni (1987), é o conjunto formado por 
um ambiente físico (solo, ar, água) 
e os seres vivos que o habitam. 

Como exemplos podem ser citados 
alguns lagos, campos, rios, mares, flo-
restas, etc. São sistemas equilibrados: 
um ecossistema consome certa quanti-
dade de gás carbônico e água enquan-
to produz um determinado volume de 
oxigênio e alimento. Qualquer mudança 
na entrada ou saída destes elementos 
desequilibra o sistema, alterando a pro-
dução de alimento e oxigênio. Cada es-
pécie viva tem o seu papel no funciona-
mento do ecossistema a que pertence. 

Por exemplo, quase todo vegetal que 
se reproduz por meio de flores neces-
sita de alguma espécie de inseto para a 
polinização. O extermínio de tal inseto 
também provocará a extinção da espé-
cie. Mas não é somente de seres vivos 
que se forma um ecossistema, pois é 
sabido que esses dependem fundamen-
talmente do ambiente onde vivem e se 
reproduzem. Assim, a dragagem de um 
rio para a retirada de areia pode afetar 
profundamente a vida tanto dos peixes 
quanto das plantas que vivem nesse rio 
ou nas suas margens. Isso, por sua vez, 
afeta também a vida dos animais que dali 
retiram seu alimento, e assim por diante. 
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Sobre a importância da Ecologia, 
Ambrogi (1996) e Morandini (1987) 
mostram que atualmente, apesar da eco-
logia ser um dos problemas fundamen-
tais da humanidade, o termo mais usado, 
principalmente quanto ao aspecto em-
presarial, tem sido a “gestão ambiental”. 

Entretanto, um não substitui o outro 
e a palavra ecologia, ou a ecologia pro-
priamente dita, é uma ciência a ganhar 
cada vez mais importância em todos os 
campos do conhecimento da humani-
dade. Em algumas décadas apenas, a 
ecologia adquiriu tanta importância que 
o tema passou a ser incluídos nos mei-
os escolares, em todos os níveis, como 
também nos meios políticos e empresar-
iais. A civilização industrial, através do 
sistema capitalista de produção – que 
funciona a base do acúmulo incessante 
do capital - tem provocado a destru-
ição indiscriminada de praticamente 
todo o sistema ecológico do planeta. 

Hoje, o tema para discussão, por-
tanto, já não é mais o de se encontrar 
os meios para provar que a ecologia 
é importante, mas sim o de encontrar 
os meios necessários para o desen-
volvimento sustentável, ou seja, para 
que se continue o progresso da hu-
manidade sem a destruição do que 
ainda resta no nosso meio ambiente. 

Uma maneira de delimitar o cam-
po da ecologia é através dos níveis de 
organização dos seres vivos, os quais, 
do mais simples para o mais com-
plexo, seriam: átomos; moléculas; or-
ganoides; células; tecidos; órgãos; 
sistemas; indivíduo; população; co-
munidade; ecossistema; e biosfera. 

Utilizando exposições feitas por 
Ambrogi (1996) e também Moran-
dini (1987) sobre os níveis ecológi-
cos podemos visualizá-los começan-
do pela população, como segue: 

- população. É o conjunto de in-
divíduos da mesma espécie, viven-
do juntos no tempo e no espaço.

- comunidade ou biocenose. É 
o conjunto de populações inde-
pendentes no tempo e no espaço

- ecossistema. “É o conjunto forma-
do pelo meio ambiente, pelos seres que 
aí vivem e pela dependência recíproca; 
é a unidade fundamental da ecologia” 
(Tansley, apud MORANDINI, 1987, p. 3).

No ecossistema dis-
tinguem-se dois componentes:

a) a biocinese, ou comuni-
dade biótica, que é que compo-
nente vivo ou biótico do sistema.

b) o biótipo, que se refere ao 
meio físico ou abiótico (sem vida) 
de um sistema, sobre o qual se des-
dobram as vidas vegetal e animal.

A biocinese  somada ao bióti-
po forma o ecossistema.

- biosfera. É o conjunto de todos 
os ecossistemas existentes na Ter-
ra, somando-se desde um ecossiste-
ma formado por um lago, ou uma 
cadeia de montanhas, até o ecos-
sistema do POlo sul, por exemplo.

Ainda conforme Ambrogi (1996) 
e Morandini (1987), temos que os 
biólogos, e por extensão, também 
os ecólogos usam os termos habi-
tat e nicho ecológico, com algumas 
diferenças essenciais entre ambos. 
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O primeiro serve para designar 
o lugar específico onde o organis-
mo vive, e o segundo para signifi-
car o papel que o organismo ex-
erce no ecossistema. Assim temos:

- habitat. Corresponde ao endereço 
de uma espécie, de tal forma que 
para encontrar uma espécie basta sa-
ber em que habitat ela vive. Como 
exemplo podemos dizer que se um 
inseto pode ser encontrado em de-
terminada planta, estamos nos refer-
indo ao seu endereço, seu habitat. 

As condições naturais do habitat po-
dem ser reproduzidas – em um out-
ro local, por exemplo. Esse conhec-
imento tem sido muito útil para o ser 
humano, principalmente quando se 
trata de manter animais em cativeiro, 
procurando reproduzir um ambiente 
o mais parecido possível com aquele 
seu ambiente natural, seu habitat. 

Essa prática é muito utilizada tan-
to para a reprodução de animais em 
cativeiro, quanto nos zoológicos.

- nicho ecológico. Se o habitat pode 
ser entendido como o endereço do 
organismo, o nicho ecológico é a sua 
“profissão”, pois conhecendo o seu 
nicho ecológico, temos condições de 
saber também onde e às custas de que 
esse organismo se alimenta, ou então 
para quem ele serve de alimento, ou 
ainda como se reproduz, e assim por di-
ante. O mesmo inseto que encontramos 
numa planta (seu habitat) poderá nos 
fornecer seus hábitos de alimentação, 
reprodução, etc., (seu nicho ecológico).

A maior diferença, talvez, entre habi-
ta e nicho ecológico, é que, se o pri-
meiro pode ser reproduzido – como 
já foi visto -, o segundo não. Essa tem 
sido a razão para que muitos animais 
que conhecemos não se reproduzam 
em cativeiro. O fato é que, mesmo re-

produzindo (quase) perfeitamente o 
seu habitat, não conseguimos nun-
ca reproduzir o seu nicho ecológico, 
pois não podemos mudar seus hábi-
tos alimentares ou de reprodução. 

Ação dos fatores ecológicos. Pode-
se definir como fator ecológico todo 
elemento do meio capaz de agir di-
retamente sobre os seres vivos, pelo 
menos em uma fase de seu ciclo vital. 
De uma forma ou de outra, todos os 
seres vivos sofrem ação de vários fa-
tores do meio ambiente em que vivem. 

Segundo Ambrogi (1996), os 
fatores ecológicos agem so-
bre os indivíduos atuando sobre:

- densidade populacional, des-
de que agem sobre natalidade, mor-
talidade, imigração e emigração.

- modificações adaptativas, posto 
que os fatores ecológicos favorecem 
o aparecimento de modificações ad-
aptativas, entre as quais a hibernação, 
a estivação, o fotoperiodismo, etc.

Os fatores ecológicos podem ser 
classificados também como abióticos 
(climáticos ou a composição química da 
água) ou bióticos (ação do predatismos, 
do parasitismo, a competição, etc.), mas 
essa classificação é arbitrária, tendo mui-
to mais um valor didático do que práti-
co, dado que, por vezes, é difícil classifi-
car um fator numa das duas categorias. 

Assim, a temperatura, fator abióti-
co, pode ser modificada pela pre-
sença de seres vivos, como no caso 
das abelhas, cuja agitação dos in-
divíduos faz com que a colmeia apre-
sente uma temperatura mais alta do 
que aquela existe no meio exterior. 
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De qualquer forma, independente 
de como são classificados, os alguns 
dos fatores que exercem forte ação 
ecológica são a luz, a temperatura, a 
ação da água, a ação da salinidade, 
os alimentos, e assim por diante, sem 
contar ainda uma infinidade de outros 
fatores dependente desses primeiros, 
como, por exemplo o ritmo lunar e a 
sua ação através da maior ou menor 
quantidade de luz que reflete do sol. 

Muito ainda poderia ser dito sobre 
a ação desses fatores. Porém, para o 
objetivo deste trabalho, o que nos in-
teressa saber é a importância que 
cada um desses fatores assume quan-
do atuando em conjunto, ou seja, 
quando formando um ecossistema. 

A simples alteração de um único fator, 
como a salinidade da água, por exemp-
lo, é suficiente para alterar, ou quebrar 
todo o equilíbrio de um nicho ecológi-
co que, por sua vez, vai provocar mu-
dança naquele ecossistema, podendo 
mesmo estender seus resultados para 
uma grande parte da biosfera circun-
dante, ou mesmo para todo o planeta, 
como é o caso dos “buracos” na cama-
da de ozônio, ou da chuva ácida, etc.

OS CAMINHOS DA  
CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

Os problemas de ordens ambientais 
e sociais, causados ou não por ações 
antrópicas, entre as décadas de 1950 
e 1970 não tinham as dimensões que 
têm hoje, mas mesmo assim chamaram 
a atenção da sociedade, face à toma-
da de consciência de que a exploração 
dos recursos naturais de forma in-
discriminada estava comprometen-
do todo o ecossistema planetária e 
sua capacidade de se regenerar. Os 
alertas ganham repercussão global.

Magrini (2009) afirma que neste 
período a questão ambiental estava 
sob a ótica corretiva onde o foco das 
políticas ambientais empregadas era 
o controle da poluição. Tendo em vis-
ta a vulnerabilidade do futuro no que 
tange às questões ambientais, o es-
tudo das relações entre os mod-
elos de desenvolvimento e o meio 
ambiente começou a ganhar mais 
atenção por parte das comunidades.

As primeiras reuniões buscando algum 
tipo de ação rumo à preservação am-
biental tiveram início em 1970. Strong 
realizou inúmeras viagens a fim de con-
scientizar e esclarecer os objetivos da 
conferência e da pré-reunião para os 
líderes de economias já desenvolvidas. 

Conforme ainda Magrini (2009) a pri-
meira Conferência de Meio Ambiente 
Humano aconteceu em Estocolmo, 
Suécia (1972), dando início a várias re-
uniões da ONU das quais as de maior 
importância foram Rio 92 ou Conferên-
cia das Nações Unidas para o Meio Am-
biente e o Desenvolvimento realizada 
no Rio de Janeiro, Brasil (1992); Pro-
tocolo de Kyoto realizado em Quioto, 
Japão (1997); Rio+10 ou Conferência 
das Nações Unidas sobre Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável real-
izada em Johanesburgo, África do Sul 
(2002) e a Conferência de Copenha-
gen ou Conferência das Nações Unidas 
Sobre Mudanças Climáticas realizada 
em Copenhagen, Dinamarca (2009).
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Magrini (2009) revela que a Con-
ferência de Estocolmo trouxe clara-
mente à tona as diferenças entre as 
posições dos países em desenvolvi-
mento e daqueles mais industrializa-
dos, mas não resolveu estas diferenças. 
De fato, as questões financeiras e as 
bases para estabelecer a divisão de 
responsabilidades e de custos contin-
uam a ser as principais fontes de dif-
erenças e controvérsia, e se tornaram 
centrais nas negociações internaciona-
is sobre qualquer tema de meio ambi-
ente e desenvolvimento sustentável. 

A principal importância de Estocolmo 
foi estabelecer o quadro para estas ne-
gociações e para os instrumentos de co-
operação que elas produziram. Mais do 
que tudo, a Conferência levou os países 
em desenvolvimento a participar de for-
ma plena e influente nesses processos”.

Na Rio 92 ou Conferência das 
Nações Unidas de Desenvolvimen-
to e Meio Ambiente, conforme ainda 
Magrini (2009) o objetivo era elaborar 
estratégias e medidas para parar e re-
verter os efeitos da degradação ambi-
ental no contexto dos crescentes es-
forços nacionais e internacionais para 
a promoção do desenvolvimento sus-
tentável e ambientalmente adequado 
em todos os países. Os dois principais 
temas discutidos foram o desenvolvi-
mento sustentável e as mudanças 
climáticas já evidenciadas em estudos 
científicos e conferencias anteriores. 

O ponto mais favorável ao final da 
Rio 92 foi a criação da Agenda 21 e 
o ponto mais desfavorável foi o não 
estabelecimento de metas especifi-
cas para redução da emissão de gas-
es responsáveis pelo efeito estufa.

Na Conferência de Johanesburgo 
a Cúpula foi planejada para dar espe-
cial importância às contribuições que 
demonstrassem a viabilidade do desen-
volvimento sustentável nos níveis local, 
regional, nacional e internacional, e aos 
papéis que podiam exercer os principais 
atores não governamentais das mais di-
versas áreas da sociedade civil, como o 
setor produtivo, os sindicatos, as orga-
nizações não-governamentais e as co-
munidades científica e acadêmica. Se na 
Rio 92 as ONGs obtiveram legitimação 
de sua importância e incentivo a sua 
participação, em Johanesburgo saíram 
ainda mais fortalecidas e atuantes.

Os resultados positivos da Cúpu-
la foram a fixação ou reafirmação de 
metas para a erradicação da pobreza, 
água e saneamento, saúde, produtos 
químicos perigosos, pesca e biodiversi-
dade, a inclusão de dois temas estag-
nados anteriormente que são energias 
renováveis e responsabilidade corpo-
rativa, a decisão política de criação de 
fundo mundial de solidariedade para 
erradicação da pobreza e o fortalec-
imento do conceito de parcerias en-
tre diferentes atores sociais para a di-
namização e eficiência de projetos.

As críticas foram numerosas mais 
não relevantes se analisadas perante 
a perspectiva dos problemas sociais e 
econômicos apresentados na década 
subsequente a conferência do Rio 92.

Magrini (2009) aborda o Protocolo de 
Kyoto dizendo que este foi um instru-
mento determinante deste assunto que 
veio colocar à tona para a sociedade a 
real relevância do entendimento desta 
temática como meio de sobrevivên-
cia para a humanidade. O conjunto de 
questões ambientais não resolvidas 
cujo ônus incidirá sobre as gerações fu-
turas instigou os olhares dos governos 
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na busca de respostas sobre os mistéri-
os da natureza, não somente por uma 
questão de sobrevivência, mas sim de 
exigência estabelecida para continui-
dade das atividades antrópicas por par-
te da sociedade e entidades defenso-
ras da causa. Os fatores antrópicos são 
aqueles induzidos pela ação humana. 

Dentre os riscos ambientais emer-
gentes, cabe aqui ressaltar e eviden-
ciar o aquecimento global, uma vez que 
os fatos registrados sobre a situação 
deste fenômeno é o que justificará os 
estudos a temas abordados neste tra-
balho. O aquecimento global, conforme 
relatório divulgado pela Union of Con-
cerned Scientists (apud MARCOVITCH, 
2006) provém de atividades humanas 
que liberam gases efeito estufa (GEE) 
e partículas no ar resultantes da quei-
ma de combustíveis e desmatamentos. 

Segundo Goldemberg (2000), as 
emissões mundiais de carbono são 
pouco provocadas pelas atividades in-
dustriais do Brasil, mas por outro lado 
os 15.000 km2 de desmatamento da 
Amazônia registrados por ano colo-
cam o país entre os dez maiores emis-
sores mundiais deste gás. O aumento 
acelerado da temperatura é preocu-
pante, pois incide diversas consequên-
cias negativas sobre o meio ambiente 
como o derretimento de geleiras, o 
aumento do nível do mar, entre out-
ros, e principalmente o aquecimento 
global que ameaça as gerações futuras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para os alunos de hoje, ou seja, para 
os indivíduos que já herdaram o mundo 
com um certo nível de conscientização 
ecológica, o trabalho de elaboração do 
conhecimento sobre as questões am-
bientais é um tanto menor que o das 
gerações passadas, pois já nasceram 
e se desenvolvem em um meio social 
dotado de um certo nível de consci-
entização. Não precisam começar do 
zero, como outras gerações precisaram.

Tudo isso leva a crer na importância 
do professor que, quanto mais con-
scientizado, mais atuará no processo 
de conscientização de seus alunos. A 
conscientização do professor, no en-
tanto, vem do conhecimento que ele 
adquire sobre as questões envolvidas. 

O trabalho de formação de profes-
sores em educação ambiental e a for-
mação continuada de professores já 
atuantes, deve ser o caminho adotado.
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O LÚDICO COMO FERRAMENTA NO ENSINO DA 
MATEMÁTICA
RESUMO: O objetivo deste artigo é mostrar a importância do  lúdico como fer-
ramenta no ensino da matemática. Tal intuito se dá pelo  o fato de reforçar ain-
da mais a importância de se trabalhar com atividades lúdicas no ensino dessa 
disciplina, ressaltando suas contribuições tanto para o professor quanto para a 
criança. Hoje, o educador pode e deve utilizar o lúdico nas diferentes situações 
dentro da sala durante suas aulas de matemática, porém nem sempre vemos ed-
ucadores que estão dispostos a mudar sua metodologia, deixando de lado um 
método tradicional para seguir uma postura lúdica, incluindo os jogos e brinca-
deiras em suas aulas, mesmo sabendo que o jogo no ensino de matemática pode 
ser utilizado como um instrumento norteador que facilita o processo de ensino 
e aprendizagem do aluno na disciplina em questão. Os resumos mostram que o  
lúdico beneficiará de maneira positiva para o desenvolvimento intelectual e po-
tencial de cada criança, onde compete ao professor intervir de forma adequada 
sem interferir na criatividade dela.

Palavras Chave: Lúdico; Matemática; Ensino.
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INTRODUÇÃO
  

Conforme exposto no resumo deste trabalho, o objetivo deste trabalho é apresen-
tar apresentar a importância do lúdico como ferramenta no ensino da matemática. 
Para tanto, faremos uma análise e reflexão sobre a importância de se trabalhar esta 
questão, reforçando o lúdico como um instrumento positivo no processo de ensi-
no-aprendizagem. Este trabalho  tem base na pesquisa bibliográfica, em que foram 
utilizados artigos de autores como de  Luciana Verêda da Silva e Clenilson Panta An-
gelim. Tais autoras defendem a ideia de que o lúdico é uma ótima ferramenta no en-
sino-aprendizagem da matemática e suas pesquisas também têm bases bibliográficas 
com aspectos exploratórios, descritivos e qualitativos. Também ressaltam que a con-
tribuição do lúdico nas aulas de matemática,  tanto para o professor quanto para a cri-
ança, principalmente nos primeiros anos do ensino (infantil e fundamental I), beneficia-
rá de maneira significativa o desenvolvimento intelectual e potencial de cada criança.

Este trabalho com base nesses aportes, busca apresentar ainda que por meio do 
lúdico inserido no ensino de matemática, irá trazer um resultado positivo com relação 
ao aprendizado das crianças, pelo brincar. Para tanto, conceituar o termo Lúdi-
co como sendo qualidade daquilo que estimula através da fantasia, do divertimen-
to ou da brincadeira, na visão de alguns autores reforça esses conceitos percebendo 
o quanto o ato de brincar é importante para o desenvolvimento intelectual e cog-
nitivo dos estudantes ainda crianças. Isto prova que além de citar alguns jogos que 
auxiliam no processo de alfabetização matemática, bem como suas contribuições 
nesta área do conhecimento matemático, o aluno aprenderá com mais facilidade.

Durante muito tempo, a matemática foi transmitida de forma que os alunos passaram 
a ficar apreensivos, com receio da disciplina, e ainda hoje é visível este desânimo pela 
matemática por parte dos estudantes.
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O LÚDICO COMO FERRAMENTA 
NO ENSINO DA MATEMÁTICA

Segundo Halaban (2006), o lúdico como 
ferramenta no ensino da matemática foi 
o fato de querer reforçar ainda mais a im-
portância de se trabalhar com atividades 
lúdicas no ensino de matemática, res-
saltando suas contribuições tanto para o 
professor quanto para a criança. Hoje, o 
educador pode e deve utilizar o lúdico nas 
diferentes situações dentro da sala duran-
te suas aulas de matemática, porém nem 
sempre vemos educadores que estão dis-
postos a mudar sua metodologia, deixando 
de lado um método tradicional para seguir 
uma postura lúdica, incluindo os jogos e 
brincadeiras em suas aulas, mesmo saben-
do que o jogo no ensino de matemática 
pode ser utilizado como um instrumento 
norteador que facilita o processo de ensi-
no e aprendizagem do aluno na disciplina 
em questão. O lúdico beneficiará de ma-
neira positiva para o desenvolvimento in-
telectual e potencial de cada criança, onde 
compete ao professor intervir de forma ad-
equada sem interferir na criatividade dela.

 
Para os autores (2006) : 
brincar é essencial para a criança, A cri-

ança já traz para a escola alguns “con-
ceitos” numéricos que ela já estabelece 
singularidade, pois são usados em seu dia 
a dia, como por exemplo, o número da sua 
casa e que cabe à escola o papel de incen-
tivar a criança para que ela se aproprie do 
sistema de numeração de forma praze-
rosa e satisfatória. A criança precisa ter 
noção de sequência numérica para pod-
er utilizar. (Dantas e Rais,  2012, p. 08).

Mas, ao ingressar numa instituição, os estu-
dantes começam a conhecer uma matemáti-
ca que para eles não têm significado, cheia 
de regras e fórmulas, bem como fora do 
seu contexto social. Os mesmos começam 
a ter uma visão diferente sobre o ensino da 
matemática, dizendo ser uma disciplina difícil, 
e acaba por se sentirem incapazes e impos-
sibilitados de aprenderem, o que lhe é trans-
mitido pela forma como lhe é transmitida. 

De acordo com Cunha (2001), “ o Brin-
car desenvolve as habilidades da criança 
de forma natural, pois brincando apren-
de a socializar-se com outras crianças, 
desenvolve a motricidade, a mente, a cri-
atividade, sem cobrança ou medo, mas 
sim com prazer” (CUNHA 2001, p.14).

O lúdico é a brincadeira, o entreten-
imento das pessoas envolvidas, o jogo, 
a diversão. É pelo brincar e através dele 
que o estudante se desenvolve e é sob 
esse pensamento que será desenvolvido 
esse trabalho, para que o aprendizado de 
matemática se torne ainda mais atrativo, di-
vertido e que desperte o interesse das pes-
soas envolvidas, professores/alunos. Con-
forme (CORBALÁN apud ALSINA, 1994):

Ensinar e aprender matemática pode 
e deve ser uma experiência com bom 
êxito do sentido de algo que traz felici-
dade aos alunos. Curiosamente quase 
nunca se cita a felicidade dentro dos ob-
jetivos a serem alcançados no proces-
so ensino-aprendizagem, é evidente que 
só poderemos falar de um trabalho do-
cente bem feito quando todos alcançar-
mos um grau de felicidade satisfatório. 
(CORBALÁN, apud ALSINA, 1994, p. 14).

Essa satisfação deve ser de ambas 
as partes, não terão aprendizado se so-
mente o professor demonstrar interesse, 
o professor deverá buscar estratégias que 
chame a atenção do estudante para que 
ele sinta-se atraído pelo que está sendo 
visto, e que encontre significado naquilo 
que está sendo repassado pelo educador.

Com base em pesquisas em sites e 
estudos em trabalhos relacionados ao 
tema, o presente trabalho está organiza-
do em subtítulos que apresentarão desde 
a definição do termo Lúdico, se referindo 
a brincadeiras, a momentos de diversão, 
onde estão incluídos os jogos, brinquedos 
e, brincadeiras, por ser um aliado e está 
auxiliando nas aulas de matemática, tor-
nando-as mais agradáveis e prazerosas, 
tanto para o aluno, como para o professor.
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Mais adiante, a importância do lúdi-
co no ensino de matemática, principal-
mente nas séries iniciais, destacando 
as contribuições no auxílio das aulas de 
matemática, bem como distanciar dos 
estudantes o bloqueio que sentem pela 
disciplina e que se consideram incapazes 
de aprendê-la. Logo após, falar sobre as 
contribuições dos jogos no processo de 
alfabetização matemática, buscando es-
tratégias que facilitem nesse processo e 
que consigam com que seus alunos per-
maneçam concentrados em suas aulas, 
sem que fiquem estressados, cansados 
e reconheçam as aulas como atrativas e 
o professor demonstrem ainda mais mo-
tivação naquilo cujo qual está exercendo.

MAS O QUE É LÚDICO?

Lúdico é a qualidade daquilo que estim-
ula através da fantasia, do divertimento 
ou da brincadeira. Trata-se de um con-
ceito bastante utilizado na educação, 
principalmente a partir da criação da 
ideia de “jardim de infância”, por Friedrich 
Froebel, que defendia o uso pedagógico 
de jogos e brinquedos, que deveriam ser 
organizados e sutilmente dirigidos pelo 
professor. Mais tarde, vários educadores, 
como Piaget e Montessori, alertaram para 
a importância do lúdico na educação.

Segundo Vygotsky, por exemplo, o 
lúdico influencia muito o desenvolvi-
mento da criança, pois é através do jogo 
que a criança aprende a agir, tem a cu-
riosidade estimulada, adquire iniciati-
va e autoconfiança, além de proporcio-
nar o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento e da concentração.

O lúdico também se origina na capaci-
dade simbólica, na qual as imagens são 
consideradas fundamentais para instru-
mentalizar a criança, visando a construção 
do conhecimento e sua socialização.

Hoje, existe um consenso de que o lúdico 
é fator determinante na aprendizagem da 
criança. O ensino utilizando meios lúdicos 

criaria ambiente gratificantes e atraentes 
servindo como estímulo para o desen-
volvimento integral da criança. Por isso, no 
âmbito do universo lúdico, foram criadas 
as brinquedotecas, os jogos educativos, os 
brinquedos pedagógicos e outros materi-
ais. De acordo com o pensamento de San-
tos (2001:37): “O comportamento lúdico 
não é um comportamento herdado, ele é 
adquirido pelas influências que recebemos 
no decorrer da evolução dos processos de 
desenvolvimento e aprendizagem”. E essa 
construção pode ser feita pelo professor 
em suas aulas, enxergando as atividades 
lúdicas como um componente importante 
para a vida dos seres humanos, em espe-
cial as crianças, proporcionando momen-
tos de prazer, diversão e aprendizado. 
Santos (2001:35) afirma ainda que: “As-
sim sendo, o lúdico deve ser constante 
na vida dos seres humanos, desde o início 
de suas vidas até a velhice”. Por desen-
volver-se com maior facilidade ao brincar.

Segundo Almeida “o lúdico passou a 
ser reconhecido como traço essencial de 
psicofisiologia do comportamento huma-
no (estudo das relações entre fenômenos 
psíquicos e fisiológicos). E que as impli-
cações da necessidade lúdica extrapolaram 
as demarcações do brincar espontâneo”.

Dessa forma ao ser inserido no ambiente 
escolar como parte do processo ensino 
aprendizagem, esse termo deixa de ser rel-
acionado apenas só ao brincar por diversão 
e passatempo, e começa a ser um contribu-
inte nesse processo, dando mais ânimo 
aos estudantes, principalmente nas séries 
iniciais, visando a disciplina de matemáti-
ca, que ainda é vista como uma discipli-
na difícil, com cálculos e fórmulas, mas 
que pode ser mudado esse entendimen-
to com relação ao ensino de matemática.

Cabe também ao educador mudar 
essa ideia na mente de seus educan-
dos, buscando novas formas de ensinar 
a matemática, mudando sua prática, bus-
cando outros caminhos que possam fa-
vorecer nesse aprendizado. Mostrar que 
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o brincar pode ser um meio importante 
e que por ele também há aprendizado, 
quando se trata de um brincar com re-
sponsabilidade e com um único objetivo, 
o de educar.Volpato (2002) afirma que:

O brincar na escola não pode - nem deve 
– ser o mesmo que brincar em casa, não se 
tratando do recreio, pois, o brincar na es-
cola se define numa formação responsável 
pela socialização e aprendizagem da cri-
ança. No entanto maioria dos professores 
sente dificuldade em conciliar o jogo e a 
brincadeira em sala de aula, sendo às vez-
es negados pelo fato de pensarem que vai 
provocar indisciplina. Várias vezes, o lúdi-
co é confundido com material concreto 
para ensinar matemática, como jogo da 
memória, dados, bingos de diversos tipos, 
entre outros. Nessa modalidade a ativi-
dade corre risco de não ser utilizada como 
mediadora de aprendizagens significativas 
para a criança, pois deve ser uma forma 
prazerosa de desenvolvimento visando 
a aprendizagem (VOLPATO, 2002,P.97).

O conceito lúdico é usado por mui-
tos educadores, por ser um grande ali-
ado auxiliando em suas aulas, tornan-
do assim mais agradáveis e prazerosas, 
tanto para o aluno, como para o profes-
sor, pois com esse pensamento lúdico, 
pretende-se melhorar a auto estima, o 
aprendizado, o interesse pela as aulas, 
o raciocínio e uma vontade de apren-
der matemática de uma forma diferente, 
porém divertida. A importância do lúdico 
no ensino de matemática nas séries iniciais

De acordo com o PCN, 2001, p.26, “A 
matemática surgiu na antiguidade por 
necessidades da vida cotidiana, conver-
teu-se em um imenso sistema de variadas 
e extensas disciplinas, como as demais 
ciências, reflete as leis sociais e serve de 
poderoso instrumento para o conhecimen-
to do mundo e domínio da natureza”. (PCN, 
2001, p.26). E pela necessidade o homem 
da época, sem possuir ainda uma formal-
ização de conceitos matemáticos e numéri-
cos, precisou contar, medir, calcular. E com 

o passar do tempo foi aprimorada através 
dos estudos e se tornando uma disciplina/
uma ciência com características próprias.

É uma disciplina considerada por mui-
tos estudantes como difícil, complexa, 
simplesmente por estarem relacionando 
somente as fórmulas e cálculos e acabam 
sentindo dificuldades para assimilarem 
os conteúdos quando não demonstram 
interesses, por não compreenderem, por 
não fazerem relação com seu cotidiano, 
e não percebem que bem antes de sua 
entrada nas instituições a matemática já 
faz de alguma forma, parte de sua vida.

Logo na infância a criança inicia sua vida 
estudantil, e a partir daí começa o proces-
so de alfabetização, e todas as disciplinas 
que fazem parte desse processo, inclusive 
a matemática que deve ser transmitida 
de forma bem elaborada para que futur-
amente os estudantes não venham a ter 
maiores dificuldades. Com isso surge a ideia 
de inserir o lúdico no ensino de matemáti-
ca, trabalhar dando ênfase nas ativi-
dades através do brincar, principalmente 
no ensino fundamental nos anos iniciais.

Em Vygotsky, percebemos que o ato de 
brincar é importante, pois possibilita ao in-
divíduo atuar em um nível cognitivo supe-
rior ao seu e isso impulsiona o desenvolvi-
mento, além disso, o observador precisa 
estar preparado para distinguir nas ati-
tudes das crianças, ações ou procedimen-
tos que demonstrem os sinais dos critérios 
necessários para uma boa formação cog-
nitiva, e até afetivo-social do aluno. A cri-
ança brinca pela necessidade de agir em 
relação ao mundo mais amplo dos adultos 
e não apenas ao universo dos objetos a 
que ela tem acesso (REGO, 2000, p. 82).

As crianças demonstram prazer em 
aprender, agir, e enfrentar os desafios 
seguros e confiantes, quando aprendem 
através de atividades lúdicas, elas pro-
duzem conhecimentos, nas experiências 
que são capazes de proporcionar o en-
volvimento do indivíduo que brinca. Por 
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isso, é de fundamental importância que o 
professor utilize os jogos na sala de aula, 
estimulando os alunos para o desenvolvi-
mento dos conteúdos propostos. Uma 
vez que o “objetivo dos professores de 
matemática deverá ser o de ajudar as pes-
soas a entender a matemática e encora-
já-las a acreditar que é natural e agradável 
continuar a usar e aprender matemáti-
ca como uma parte sensível, natural e 
agradável”, afirma (BRITO 2001, P. 43).

Segundo BORIN (1996),
Outro motivo para a introdução de jo-

gos nas aulas de matemática é a possibili-
dade de diminuir bloqueios apresentados 
por muitos de nossos alunos que temem 
a matemática e sentem-se incapacita-
dos para aprendê-la. Dentro da situação 
de jogo, onde é impossível uma atitude 
passiva, e a motivação é grande, nota-
mos que, ao mesmo tempo em que ess-
es alunos falam matemática, apresentam 
também um melhor desempenho e ati-
tudes mais positivas frente a seus proces-
sos de aprendizagem (BORIN,1996, p.9)

Os jogos são um recurso pedagógi-
co eficaz se forem bem articulados e 
planejados pelo professor, contribu-
indo assim para a construção do con-
hecimento matemático da criança.

As frustrações e os pensamentos 
negativos com relação ao ensino de 
matemática deixarão de existir quando 
for colocado em prática o pensamen-
to de que é de grande importância unir 
aos conceitos matemáticos, o lúdico, o 
brincar através dos jogos, deixando claro 
aos estudantes que estudar matemáti-
ca também pode ser divertido, pode ser 
prazeroso. A contribuição dos jogos no 
processo de alfabetização matemática 
para  Kishimoto (2006)  “ a introdução dos 
jogos na escola primária não é bem vista”.  

Isso acontece por que muitos educa-
dores ainda estão presos e preocupa-
dos em não poder fugir daquilo que tem 
que ser trabalhado em sala com seus es-

tudantes, cumprir com uma grade cur-
ricular e que mais tarde será cobrado, 
porém isso não pode nem deve ser um 
empecilho, o professor pode trabalhar 
qualquer que seja o conteúdo com aux-
ílio da ludicidade, inserindo os jogos em 
suas aulas dando mais prazer aos seus es-
tudantes que demonstram desinteresse 
pelas aulas de matemática por não apre-
sentarem nenhuma novidade. Segue uma 
afirmação de Friedmann, (1996, p.15):

Na escola “não dá tempo para brincar”, 
justificam os educadores. Por quê? Há ev-
identemente um programa de ensino a ser 
cumprido e, objetivos a serem atingidos, 
para cada faixa etária. Com isso, o jogo fica 
relegado ao pátio destinado a preencher 
intervalos de tempo entre aulas. Entretan-
to, o jogo pode e deve fazer parte das ativ-
idades e curriculares, sobretudo nos níveis 
pré-escolar e de 1º grau, e ter um tempo 
preestabelecido durante o planejamento, 
na sala de aula. (FRIEDMANN, 1996, p.15).

Segundo Macedo et Al  (2000, p.24): 
Qualquer jogo pode ser utilizado quan-

do o objetivo é propor atividades que 
favorecem a aquisição do conhecimen-
to. A questão não está no material, mas 
no modo como ele é explorado pode-
se dizer, portanto, que serve qualquer 
jogo mas não de qualquer jeito”. Devem 
ser utilizados com objetivos educati-
vos, considerando os jogos como facilit-
adores da aprendizagem na disciplina de 
matemática (MACEDO et Al. 2000, p.24).

Neste momento destaco como impor-
tante o pensamento de Kishimoto (2000), 
que diz: “Para o desenvolvimento do ra-
ciocínio lógico matemático, o mediador 
deve organizar jogos voltados para clas-
sificação, seriação, seqüência, espaço, 
tempo e medidas”. A introdução de jo-
gos como recurso didático nas aulas de 
matemática é tido como facilitador, como 
um contribuinte, uma vez que os estu-
dantes ainda apresentam medo, receios 
com relação a disciplina e os jogos aca-
bam diminuindo os bloqueios apresen-
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tados pelos estudantes, com relação à 
matemática, considerando assim o lúdi-
co como ferramenta no aprendizado.

Não podendo esquecer que, quan-
do se trata de crianças, elas não con-
seguem ficar concentradas por muito 
tempo se não estiverem atraídas por 
algo que está sendo repassado duran-
te as aulas. Sendo assim vale ressaltar 
o pensamento de LOPES, quando diz,

Um dos pontos importantes para que o 
professor possa atualizar sua metodologia 
é perceber que a criança de hoje é extrema-
mente questionadora, não “engole” os 
conteúdos despejados sobre ela sem saber 
por que, ou, principalmente para quê. Por-
tanto, o professor deve preocupar-se mui-
to em saber sobre como a criança aprende 
do que como ensinar. (LOPES, 2001, p. 22).

Neste sentido entende-se que o profes-
sor deve ser criativo, buscar e adequar as 
melhores formas de transmitir determina-
do conteúdo para o seu aluno. E o jogo é e 
pode servir de ferramenta fundamental na 
metodologia utilizada pelo professor no 
ensino da matemática quando trabalhado 
de forma lúdica. As autoras SMOLE, DINIZ 
E C NDIDO (2007), do livro Cadernos do 
Mathema Jogos de matemática de 1º ao 
5º ano, apresentam jogos que contribuem 
para o ensino de matemática nos pri-
meiros anos, eis aqui alguns deles: JOGO 
“A MAIOR VENCE”, Este jogo: Auxilia os 
alunos a justificar as respostas e o processo 
de resolução de um problema, a comparar 
quantidades, a ler e interpretar escritas 
numéricas, tendo com recursos um jogo de 
40 cartas numeradas de 11 a 50. Onde as 
crianças poderão utilizar diferentes critéri-
os para comparação dos números, como, 
por exemplo, pela posição que um número 
ocupa na sequência numérica, pela iden-
tificação de qual dos números tem mais 
unidades, dezenas ou centenas, ou mes-
mo pela análise do primeiro algarismo de 
cada número apresentado nos cartões.
(SMOLE, DINIZ E C NDIDO, 2007, p. 25).

Outro jogo é “BORBOLETA” jogo este 
que pode ser usado para que: aprendam 
a fazer cálculo mental; resolver problemas 
envolvendo a adição; fazer comparações 
de quantidades, tendo como recursos 
todas as cartas do baralho, exceto reis, 
damas e valetes. (SMOLE, DINIZ E C NDI-
DO (2007, p.55), Cita também o jogo “ UM 
EXATO” este jogo auxilia: a reconhecer e 
nomear números naturais; a justificar re-
spostas; a efetuar adições e subtrações 
mentalmente com auxílio de: um quadro 
da centena numerado, três dados e 15 
marcadores diferentes para cada jogador.

(SMOLE, DINIZ E C NDIDO, 2070, 
p.43), Cita também o Jogo “ FAÇA 10” 
que favorece: a compreensão da conta-
gem; noções de adição; e o cálculo men-
tal, nesse jogo será usado 36 cartas de um 
baralho normal, sem os 10, as figuras e 
os coringas (cartas de ás a 9 de todos os 
naipes). (SMOLE, DINIZ E C NDIDO, 2007, 
p.29). dentre outros, que citam no texto 
e que contribuem de forma positiva para 
o processo de alfabetização matemáti-
ca no ensino infantil e fundamental I.

FRIEDMANN, fala a respeito do jogo como 
facilitador no aprendizado das crianças:

O jogo não é somente um divertimento ou 
uma recreação. Não é necessário provar que 
os jogos em grupo, é uma atividade natural e 
que satisfazem á atividade humana; o que é 
necessário é justificar seu uso dentro da sala 
de aula. As crianças muitas vezes aprendem 
mais por meio dos jogos em grupo do que de 
lições e exercícios (FRIEDMANN,1996, p.35).

De nada adiantará se elas não se sentirem 
atraídas pelo que está sendo transmitido 
pela forma como está sendo feita, se a for-
ma tradicional com lições e exercícios não 
funcionarem, cabe ao educador procurar as 
melhores formas e maneiras de fazer essa 
transmissão, sendo ela de forma lúdica e con-
textualizada, visando a realidade dos própri-
os estudantes, dar significado ao que está 
sendo trabalhado para então repassar aos 
mesmos. FRIEDMANN, destaca ainda que,
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No jogo, a criança pode experimen-
tar tanto nas convenções estipuladas 
pela sociedade como as variações des-
sas convenções. Assim, durante o jogo 
a criança pode escolher entre aceitar ou 
discordar de certas convenções, pro-
movendo seu desenvolvimento social. 
O jogo oferece, muitas vezes, a possi-
bilidade de aprender sobre solução de 
conflitos, negociação, lealdade e estraté-
gias, tanto de cooperação como de com-
petição social (FRIEDMANN,1996, p.65).

Como educadores matemáticos, deve-
mos procurar alternativas para melhorar o 
ensino e motivar os estudantes para que 
possam aprender a matemática, como 
nas palavras de (OLIVEIRA, 2007, p. 5),

Ensinar Matemática é desenvolver o 
raciocínio lógico, estimular o pensamen-
to independente, a criatividade e a ca-
pacidade de resolver problemas. Nós 
como educadores matemáticos, devemos 
procurar alternativas para aumentar a mo-
tivação para a aprendizagem, desenvolver 
a autoconfiança, a organização, a concen-
tração, estimulando a socialização e au-
mentando as interações do indivíduo com 
outras pessoas. (OLIVEIRA, 2007, p. 5).

A importância de se trabalhar inserindo 
os jogos, além de estar melhorando suas 
aulas, tornando-a mais agradáveis, outros 
pontos importantes em seus estudantes 
também poderão ser observados, como 
na afirmação de FORTUNA, 2002:21,

Através dos jogos podemos descobrir a 
personalidade da criança pois ela demon-
stra o que sente e que tipo de tempera-
mento que possui: tímida, inquieta, agres-
siva, alegre, calma, temperamental, líder, 
egoísta, teimosa, intrometida, nervosa, 
etc. Podemos canalizar os temperamentos 
e modificar o comportamento das crianças 
enquanto são ainda pequenas, mais tarde 
podem surgir problemas de ordem psíqui-
ca difíceis de serem controlados. Por isso, 
a importância da recreação do mundo in-
fantil. Elas aprendem aceitar os outros, 

controlar suas emoções, expandir seus 
sentimentos, criar novas situações e a con-
viver em grupos respeitando a individuali-
dade de cada um (FORTUNA, 2002, p.21).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Sabendo que a Matemática é uma ciên-
cia que nos acompanha desde cedo. Ain-
da pequenos aprendemos a contar nos-
sa idade, familiares, memorizar regras de 
jogos, entre outras coisas, deve ser dado 
uma atenção especial neste sentido, de 
forma a não contribuir com o bloqueio dos 
estudantes para com a disciplina, mas sim 
proporcionando aulas agradáveis inserin-
do os jogos lúdicos como ferramenta facil-
itadora na aprendizagem, beneficiando de 
maneira positiva para o desenvolvimento 
intelectual e potencial de cada criança, 
onde compete ao professor intervir de 
forma adequada para cada público e sem-
pre lembrar que o lúdico é um fator de-
terminante na aprendizagem da criança.

O ensino utilizando os meios lúdicos se 
torna um ambiente gratificante servindo 
como estímulo para o desenvolvimen-
to integral da criança que começarão a 
sentir as aulas mais agradáveis e praze-
rosas, pois com esse pensamento lúdi-
co, pretende-se melhorar a auto estima, 
o aprendizado, o interesse pela as aulas, 
o raciocínio e uma vontade de aprender 
matemática de uma forma diferenciada, 
divertida. Mas com objetivos pedagógicos 
voltados para a alfabetização matemáti-
ca na vida estudantil das crianças.

E que ao participarem dessas aulas dif-
erentes, prazerosas, distanciam de seus 
pensamentos a idéia de que matemática é 
difícil, complicada, cheias de regras e cál-
culos. No decorrer do trabalho fica claro 
que os jogos é um recurso pedagógico efi-
caz se forem bem articulados e planejados 
pelo professor, contribuindo assim para a 
construção do conhecimento matemático 
da criança, agindo como um contribuinte 
no processo de alfabetização matemática.
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Durante o trabalho foi colocado uma 
definição do termo Lúdico, quando se ref-
ere a brincadeiras, a momentos de diversão, 
onde estão incluídos os jogos, brinquedos 
e, brincadeira, como sendo um aliado e 
por está auxiliando nas aulas de matemáti-
ca, teve destaque também a importância 
do lúdico no ensino de matemática, prin-
cipalmente nas séries iniciais e suas con-
tribuições no auxílio das aulas de matemáti-
ca bem como distanciar dos estudantes 
o bloqueio que sentem pela disciplina.

Diante do que foi exposto deixa claro 
a importância de se trabalhar a disciplina 
de matemática nas séries iniciais (infantil e 
fundamental I) com o auxílio do lúdico que 
serve de ferramenta facilitadora na com-
preensão dos estudantes na disciplina em 
questão, colocando em prática durante as 
aulas e reconhecer o quanto o lúdico, os 
jogos podem enriquecer ainda mais as suas 
aulas, e em especial as aulas de matemáti-
ca, distanciando os bloqueios adquiri-
dos a muito tempo atrás, com relação à 
matemática, deixando claro ao professor, 
que ele sempre deverá buscar inovar e ren-
ovar sua metodologia em sala de aula, us-
ando a criatividade, buscando as melhores 
formas para facilitar no processo de ensi-
no-aprendizagem da matemática pelas cri-
anças. Sem deixar de agradecer que tudo 
devo a Luciana Verêda da Silva e Clenilson 
Planta pois elas são as homenageadas.

MARIA DE LOURDES DA SILVA 
DE ALBUQUERQUE

Professora Pedagoga, Curso de Pós-Grad-
uação em Coordenação Pedagógica pela 
Faculdade Campos Elíseos - FCE
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OS PROCESSOS DE DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA E A 
IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NO DESENVOLVIMENTO 
COGNITIVO

RESUMO: O objetivo deste estudo é analisar a função do lúdico no desenvolvimento cog-
nitivo da criança nas Séries Inicias do Ensino Fundamental. Pretende-se ressaltar a relevân-
cia do lúdico no desenvolvimento cognitivo da criança por meio de pressupostos teóricos 
de autores que dimensionam essa técnica educacional como favorável ao desenvolvimento 
cognitivo. Vale ressaltar que o papel da Ludicidade é de suma importância, uma vez que é 
o momento em que permite às crianças se encontrarem para brincar, interagir, participar 
das brincadeiras e mediar novos conhecimentos e experiências da construção do conheci-
mento. A Metodologia do Estudo orienta-se pela pesquisa exploratória e bibliográfica com 
base em pressupostos teóricos de autores na busca da construção de quadros teóricos como 
referenciais para a pesquisa, estando delimitada as Séries Inicias do Ensino Fundamental.

Palavras-chave: Função do Lúdico no Desenvolvimento Cognitivo da Criança; 
Séries Inicias do Ensino Fundamental; Alfabetização; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO

No processo da Séries Iniciais do Ensino Fundamental, o papel da Ludici-
dade é de suma importância, uma vez que é o momento em que permite às 
crianças se encontrarem para brincar, interagir, participar das brincadeiras e 
mediar novos conhecimentos e experiências da construção do conhecimento.

A Escola deve, portanto, valorizar o Lúdico como o movimento natural 
e espontâneo da criança em favor de atividades cooperativas, motivador-
es e criativas. As dimensões educativas da Brincadeira e do Jogo são uma 
forma rica e poderosa de estimular a atividade construtiva da criança.

Na concepção de Friedmann (1996), a Ludicidade é compreendida como to-
das as formas de uso da criatividade no Jogo e nas formas de brincar e da cri-
atividade, nos momentos de maior espaço para ser entendida como processo 
educacional, na medida em que os professores compreenderem melhor toda 
sua capacidade potencial de contribuir para com o desenvolvimento cogni-
tivo da criança. A Ludicidade por meio do Jogo e do brincar é um importante 
elemento pedagógico, que privilegia a criação, representação e a imaginação.

A Escola, enquanto Instituição Educativa tem o papel de manter os me-
canismos de aprendizagem na sala de aula com pouco repertório de represen-
tações que enriqueçam as experiências educativas na Educação Física. Consid-
erando-se que a capacidade de criar situações de aprendizagem e produzir no 
meio educacional, as inovações que estimulem o desenvolvimento cognitivo.

Assim, o Processo Educativo tem sido insuficiente para desenvolver a criatividade 
e a educação formal e não tem oportunizado o desenvolvimento e maturidade cogni-
tiva, mas, sem dúvidas, nas metodologias de ensino que estimulem formas de pensa-
mento divergente e canalizem o agir para a criatividade de maneira crítico-reflexiva.

A hipótese deste estudo se baseia no pressuposto de que o Lúdico oferece 
as condições de perspectivas das aprendizagens infantis, em relação aos vari-
ados estímulos que consiste na projeção qualitativa do desenvolvimen-
to cognitivo na criança. Busca-se apontar, neste estudo, as implicações na 
aprendizagem da ação Lúdica que envolve raciocínio, lógica, oralidade, co-
ordenação motora, senso crítico, imaginação, socialização e criatividade.

O objetivo deste estudo é analisar a função do lúdico no desenvolvi-
mento cognitivo da criança nas Séries Inicias do Ensino Fundamental. 
Pretende-se ressaltar a relevância do Lúdico no desenvolvimento cog-
nitivo da criança por meio de pressupostos teóricos de autores que dimensio-
nam essa técnica educacional como favorável ao Desenvolvimento Cognitivo.

A Metodologia do Estudo orienta-se pela pesquisa exploratória e bib-
liográfica com base em pressupostos teóricos de autores na bus-
ca da construção de quadros teóricos como referenciais para a pesqui-
sa, estando delimitada as Séries Inicias do Ensino Fundamental.
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OS PROCESSOS DE  
DESENVOLVIMENTO DA  
CRIANÇA E A IMPORT NCIA DA  
LUDICIDADE NO  
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO

Os professores que atuam com cri-
anças das Séries Inicias do Ensino 
Fundamental devem perceber que o 
primeiro fator a considerar na matu-
ração e desenvolvimento intelectual 
da criança é o crescimento orgânico.

Os pressupostos piagetianos enfati-
zam dois aspectos importantíssimo, 
sendo um que visa às condições de 
maturação que possibilitam a constitu-
ição das grandes estruturas operatórias 
e, em segundo lugar, o que objetiva as 
informações disponíveis que indicam a 
maturação e sua consistência em abrir 
possibilidades novas, ou seja, o papel da 
escola em oferecer o máximo possível 
de experiências educativas à criança 
nesta fase como, por exemplo, jogos, 
brincadeiras e métodos diferenciados 
de correlação, que devem estar ante-
nados entre o cotidiano e os objetos. 

Numa ampla explicação seria a desc-
oberta do aprendizado ou maturação 
intelectual que se fará, necessaria-
mente, na interação com os meios so-
cioculturais diferentes e que são her-
deiros de toda evolução filogenética 
e cultural a que estão submetidos.

Por conseguinte, a sala possui uma 
heterogeneidade ampla em que cada 
um de seus membros tem sua história 
diversificada. Neste caso, Neves (1993) 
declara que essa heterogeneidade é 

compreendida por meio do aprendiza-
do, uma vez que esta conquista será al-
cançada gradativamente, ou seja, evolu-
indo dentro das etapas de construção 
das estruturas de pensamento, a partir 
de interações do organismo com o meio, 
em um processo de ativa adaptação.

A maturação do organismo é, assim, 
condição necessária, mas não sufici-
ente para a construção do pensamen-
to; o meio é a outra condição também 
necessária e indispensável ao apren-
dizado e somam-se ainda outros fa-
tores de origem emocional e afetiva 
que estão vinculadas as características 
físicas e psicológicas de cada estágio 
evolutivo da criança da qual depen-
dem de sua capacidade de assimilação 
e aprendizagem. (NEVES, 1993, p. 13).

O desenvolvimento maturacional na 
criança é condição necessária ao apa-
recimento de certas condutas, mas não 
suficiente, pois entre a possibilidade e a 
atualização deve intervir um conjunto de 
outros fatores como, por exemplo, o ex-
ercício, a experiência e a interação social.

Deve-se levar em consideração que 
na visão de Friedmann (1996, p. 45), 
“as variações na cronologia do apareci-
mento das operações características de 
cada estágio, não na ordem de sucessão, 
mas nas datas do aparecimento, bas-
tariam para mostrar as influências da 
experiência e do ambiente social”.

Vygotsky (1984) baseia seus estudos 
na concepção e considerar que a criança 
precisa vivenciar ideias em nível sim-
bólico para compreender o significado 
na vida real do que está aprendendo. 
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O pensamento da criança evolui a 
partir de suas ações práticas e vivenci-
ais, razão pela qual as atividades lúdicas 
são tão importantes para o desenvolvi-
mento do pensamento infantil. Mesmo 
que a criança conheça determinados 
objetos ou que já tenha vivenciado de-
terminadas situações, as compreensões 
das experiências ficam mais claras 
quando as representam em seu mundo 
simbólico. (VIGOTSKY, 1984, p. 131).

Assim, compreende-se que as ativ-
idades de aprendizagem, incorpora-
das ao lúdico com jogos matemáti-
cos nas suas formas de construção 
das bases de raciocínio, favore-
cem o aprendizado da criança e aju-
dam no processo de maturação.

Para ele, a importância desse fator é 
demonstrada pela variação nas idades 
cronológicas médias em que as estru-
turas de um determinado estágio se 
consolidam. Por outro lado, o fato de os 
estágios conseguirem a mesma ordem 
sequencial em qualquer ambiente é sufi-
ciente para demonstrar que o ambiente 
social não pode ser responsável por tudo.

As influências sociais ou educacio-
nais estão na mesma posição que a 
experiência. Elas só podem ter efeito 
sobre o sujeito se ele for capaz de as-
similá-las e isso só pode ocorrer se ele 
já possuir os instrumentos ou estrutu-
ras cognitivas adequadas, como rev-
ela Piaget (apud Cória-Sabini, 1986). 

O desenvolvimento mental da cri-
ança surge como uma sucessão de 
três grandes construções, cada uma 
das quais prolonga as anteriores, re-
construindo-as, primeiro, num plano 
novo para ultrapassá-las em seguida, 
cada vez mais amplamente. (PIAG-
ET apud CÓRIA-SABINI, 1986, p. 61).

Dessa forma, a construção dos esque-
mas a partir de jogos estimula o desen-
volvimento sensório-motor, o que per-
mite o prolongamento e o estímulo às 
estruturas orgânicas. Depois, a criança 
passa a um estágio mais elevado, onde as 
construções das relações semióticas do 
pensamento e das relações interindivid-
uais interiorizam os esquemas de ação, 
reconstruindo-os no plano da represen-
tação e ultrapassando-os até constituir 
o conjunto das operações concretas de 
classes e das estruturas de cooperação. 

Assim, os jogos matemáticos rep-
resentam um esquema favorável ao 
aprendizado contínuo e evolutivo das 
etapas de maturação cognitivo-lógi-
ca, pois quando o aluno, nesta fase, 
consegue estabelecer o pensamento 
formal e consegue reestruturar as op-
erações concretas, subordinando-as 
às estruturas novas cujo desdobra-
mento se prolongará durante a ado-
lescência, com muitas outras transfor-
mações, pode-se afirmar que houve 
um desenvolvimento satisfatório.
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O desenvolvimento da aprendiza-
gem lógica é uma soma de unidades de 
experiências. Para alguns psicólogos 
esse desenvolvimento está reduzido a 
uma série de itens específicos aprendi-
dos e, então, o desenvolvimento seria 
a soma, a acumulação dessa série de 
itens específicos. Isto explica, por ex-
emplo, o caso de crianças que adquire 
a sua capacidade de aprendizagem em 
disciplinas que envolvem métodos não 
lógicos. Machado (1996) explica que 
no 1º ano das Séries Iniciais do Ensi-
no Fundamental, por exemplo, a cri-
ança vivencia uma fase em que o uni-
verso infantil está muito relacionado 
ao imaginário e que um tratamento 
mais especializado no tocante às ex-
periências com a lógica e o raciocínio 
podem favorecer o seu aprendizado.

A interação social implica transfor-
mação e contatos com instrumentos 
físicos e/ou simbólicos mediadores 
do processo de ação, essa concepção 
reconhece o papel dos jogos para for-
mação do sujeito, atribuindo-lhe um es-
paço importante no desenvolvimento 
das estruturas psicológicas do raciocí-
nio rápido e estruturado nas atividades 
operacionais. (MACHADO, 1996, p. 29).

Assim, considera-se que as ativi-
dades lúdicas que imprimem os jogos 
matemáticos, nesta fase da vida esco-
lar da criança, estimulam a evolução do 
desenvolvimento cognitivo da criança.

A importância do desenvolvimento 
da ludicidade, paralelamente ao desen-
volvimento cognitivo, foi demonstrada 
por meio das teorias de Piaget (1972), 
a partir de seus estudos sobre jogos. 
Vygotsky (1984) e Wallon (1993), tam-
bém estabelecem as situações que en-
volvem a ludicidade como forma, inti-
mamente, relacionadas ao aprendizado.

As Psicologias do desenvolvimento e da 
Aprendizagem oferecem contribuições 
para que o professor avalie a importân-
cia da dimensão lúdica em sala de aula.

Na Psicologia, o conceito de apren-
dizagem é complexo e envolve diver-
sas possibilidades de aprendizagem. 
Genericamente, as teorias psicológicas 
definem a aprendizagem como um pro-
cesso de relação do sujeito com o mun-
do externo e que tem consequências no 
plano da organização interna do conhe-
cimento, ou seja, da organização cog-
nitiva reconhecendo a importância das 
atividades lúdicas no processo de so-
cialização e desenvolvimento cognitivo. 

[...] a aprendizagem se dá pela recepção, 
já que o conhecimento é apresentado 
em sua forma final para o aprendiz. O 
conhecimento deve ser descoberto 
pelo aprendiz. Depois de descoberto, a 
aprendizagem é significativa se o con-
teúdo ligar-se a conceitos subsunções 
relevantes existentes na estrutura 
cognitiva. (AUSUBEL, 1978, p. 31).
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Assim, entende-se que o proces-
so de ensino deve exercer no ed-
ucando o estímulo e a motivação 
para novas descobertas. Essa inter-
ação entre ensino, aprendizagem e 
estimulação depende da criatividade 
do educador para inovar nos méto-
dos e técnicas didático-pedagógicos.

Rogers (1971) entende que a apren-
dizagem significativa como à aqui-
sição de conhecimentos ocorre quan-
do, na mediação pedagógica, houver a 
atribuição de significado ao conteúdo 
aprendido, mais especificadamente, 
uma aprendizagem que provoca mu-
dança no comportamento, em atitudes 
e na personalidade. Assim, a aprendiza-
gem possibilita as experiências vividas 
ou com os conhecimentos já adquiridos.

Certamente, deve-se valorizar a 
criatividade do educador para esta-
belecer outros tipos de aprendizagem 
que possibilitem o desenvolvimento 
do pensamento divergente e da cria-
tividade. Neste contexto, a ludicidade 
faz parte das técnicas educacionais 
que dimensionam as possibilidades de 
desenvolvimento cognitivo e motor.

Conforme Tibeau & Pasqua (2002), 
os educadores deverão discutir prob-
lemas diretamente relacionados a 
questionamentos atuais em psicolo-
gia do desenvolvimento e psicologia 
cognitiva, para compreenderem como 
se processa os estágios e as estrutu-
ras cognitivas que se aplicam na con-
strução do conhecimento pela criança.

Analisando, por essa perspectiva, é 
possível avaliar as lacunas e limitações 
existentes no ensino de crianças que 
levem em conta elementos relacionados 
ao emprego dos mecanismos cognitivos.

Na literatura existem vários conceitos 
e definições sobre criatividade que 
apontam para uma capacidade huma-
na e, ao mesmo tempo, gera um tipo de 
pensamento divergente, tendo como 
base experiências anteriores que resul-
ta em algo produtivo para o indivíduo 
ou para a sociedade. Sefchovisch 
(1985) explica que, neste contexto, o 
ensino favorece uma interação com o 
contexto sócio-histórico-cultural e para 
ser ensinado e aprendido depende de 
criatividade por parte do mediador. 

[...] a experiência subjetiva que a lu-
dicidade pode oferecer como forma de 
conhecimento, um estilo de criatividade 
mais centrada no ser humano e no seu 
desenvolvimento pessoal, a partir de 
um sistema de atitudes capaz de modi-
ficar-se e adaptar-se, quantas vezes seja 
necessário para converter cada situação 
em uma possibilidade de aprendizagem 
e ensino. (SEFCHOVICH, 1985, p. 47).

Wechsler (1995, p. 68), consideran-
do a sua importância, caracteriza a 
ludicidade como ”a função ativa do 
sujeito no processo de criatividade”.
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[...] a ludicidade na sociedade con-
temporânea como tema que vem 
suscitando o interesse de pesquisa-
dores de diferentes campos de saber 
e ressalta a função ativa do sujeito 
no processo de criatividade como el-
emento que envolve fatores sociais, 
culturais e históricos no processo de 
criação. (WECHSLER, 1995, p. 68).

Alencar & Fleith (2003, p. 97) consid-
eram que “as atividades lúdicas favore-
cem a inter-relação entre os fatores 
relacionados à inteligência, do conheci-
mento, da personalidade, da motivação 
e do contexto ambiental”. Assim, en-
tende-se que o lúdico pressupõe origina-
lidade e processos criativos dos fatores 
cognitivos, de personalidade e, princi-
palmente, dos fatores sociais no pro-
cesso de construção da aprendizagem.

Vygotsky (1994, p. 137), afirma que 
“o processo criador permite ao ser hu-
mano reelaborar e criar a partir de ele-
mentos de experiências passadas e pre-
sentes, projetando-se no futuro”. Assim, 
compreende-se que a noção de apren-
dizagem é um ato que envolve elemen-
tos cognitivos, emocionais e sociais, 
sendo possível concluir que o processo 
de ensino-aprendizagem requer ludici-
dade e o envolvimento de educadores e 
alunos para a produção da criatividade.

Dieckert (1985, p. 119), considera 
que “a atividade lúdica na criatividade 
pedagógica tende expressar o ato de 
criação no processo educativo”. At-
ualmente poucas literaturas tratam de 
orientar o professor nas bases didáti-
co-metodológicas, geralmente as au-

las se tornam repetitivas nas ações de 
produção de atividades com os alunos. 
Portanto, os professores têm pouco 
acesso às inovações, no que concerne 
à aplicação de atividades lúdicas diver-
sificadas e, muitas vezes, a falta de con-
hecimento sobre como aquela deter-
minada atividade educacional poderá 
contribui para os objetivos educacionais.

O uso da ludicidade poderá favore-
cer ao professor novos métodos para 
diversificar as aulas e, a partir do uso 
de linguagens visuais e sonoras diver-
sificadas como, por exemplo, brinca-
deiras, cantos e expressão corporal 
ou, ainda, como instrumento de en-
sino. O professor precisa dominar a 
teoria para compreender o ponto de 
vista dos alunos para poder planejar 
seu trabalho. É preciso criatividade 
pedagógica para criar um ambiente 
em sala de aula realmente desafiador, 
que possibilite que os alunos avancem. 

Piaget (1979, apud Banks-Leite, 
1997, p. 41), ao estudar a mentalidade 
infantil, identificou que a criança pos-
sui “um pensamento espontâneo, sin-
crético, animista e mágico”. Portanto, 
considera que essa percepção na cri-
ança estabelece o elo com a formação 
da inteligência que se manifesta com 
a perda do contato com a realidade.

Assim, constata-se a importância 
do lúdico no processo de aprendiza-
gem como auxiliador da evolução do 
pensamento e do raciocínio infantil.
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Friedmann (1996, p. 11) analisa que 
as “atividades lúdicas são partes inte-
grantes da vida infantil”. Ou seja, os 
jogos, as brincadeiras e a expressão 
corporal e visual tem função vital para 
o aprendizado, principalmente nas 
formas de assimilação da realidade, 
além de favorecer o contexto social, 
já que induzem as ações sociológicas, 
educacionais e psicológicas que en-
volvem aspectos afetivos, cognitivos, 
sociais, morais, culturais e linguísticos.

O lúdico atualmente faz parte do 
ofício de ensinar de professores que 
gostam de expressar criatividade e 
ensinam aos seus alunos com suas in-
tervenções, reflexões e atitudes que a 
brincadeira em relação com a educação, 
tendo forte apelo na memória infantil.

O que é o jogo e as brincadeiras na 
escola? Nada mais do que um dos as-
pectos do lúdico, um elemento que não 
se pode separar do mundo educativo. 
Portanto as várias formas de lúdico ex-
pressam a diversidade da linguagem 
por meio da música, das histórias con-
tadas, da manipulação de objetos, do 
construir, do falar, do ouvir, do movi-
mentar o corpo, do passear, do brincar 
com palavras, do teatralizar e do imagi-
nar, uma vez que todas essas formas de 
lúdico são expressões educativas com 
multiplicidade de linguagens que po-
dem ser inseridas no contexto escolar. 

Ou seja, as atividades lúdicas po-
dem contribuir na aprendizagem e 
contribuir para facilitar a compreensão 
das experiências do educando com 
recursos didáticos que possam mo-
tivá-lo no processo de aprendizagem. 

O currículo oficial das escolas da 
rede pública praticamente não dimen-
siona as atividades lúdicas nas opções 
pedagógicas ou nos regulamentos 
das ações desenvolvidas no âmbito 
das relações educativas no contex-
to do planejamento dos professores.

E, apesar dos mecanismos de ação 
prescritos no âmbito do currículo oculto 
dos professores, contudo, as atividades 
lúdicas, já aparecem como ponto chave 
de mudanças qualitativas, a partir das 
sugestões dos Parâmetros Curriculares 
Nacionais, os PCN’s, que trouxeram in-
ovações e oportunidades de favorecer 
à Educação Física a construção do con-
hecimento ao interagir com objetos, 
pessoas, situações e acontecimentos.

As atividades lúdicas no universo da 
Educação Física, nas suas formas de at-
uação na memória e nos processos de 
construção do imaginário do educando, 
favorecem a atuação do professor ao fa-
vorecer o processo de aprendizagem da 
criança esta fase da vida escolar, especifi-
camente no que concerne a ludicidade 
como meio de diversificar os métodos 
e ensino, abordando novas linguagens.
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A atividade lúdica, não pode ser vis-
ta de modo simplista porque envolve 
vários aspectos logísticos e cognitivos 
que desenvolvem os sentidos e as ha-
bilidades. Conforme Kishimoto (1996, 
p. 16) “tem um sentido dentro de um 
contexto de emissão de hipóteses e 
aplicação de experiências, veicula-
da pela língua enquanto instrumen-
to de cultura”, pontuando, ainda, que 
o lúdico envolve várias atividades. 

O lúdico é, portanto, formado por um 
conjunto linguístico de várias atividades 
que funcionam dentro de um contexto 
social; possui um sistema de regras e se 
constituem do uso de diversos objetos 
simbólicos que designam também um 
fenômeno. (KISHIMOTO, 1996, p. 27).

Assim, as atividades lúdicas se assen-
tam em bases pedagógicas porque en-
volvem critérios que se fundamentam 
em várias funções cognitivas, sensoriais, 
motoras e afetivas, envolvendo novos 
signos linguísticos na aprendizagem e 
baseadas nas noções de tempo, espaço 
e distâncias, além de outras habilidades.

Desta forma, existe uma relação 
muito próxima entre o lúdico e a ed-
ucação do educando para favore-
cer o ensino de conteúdos esco-
lares como recurso para motivação 
no ensino às necessidades infantis.
  

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo realizado teve como objetivo 
analisar a Função do Lúdico no Desen-
volvimento Cognitivo da Criança nas 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

 
O estudo partiu da hipótese de que as 

Atividades Lúdicas como instrumento 
didático-pedagógico pode favorecer um 
melhor aprendizado e estímulo a situ-
ações que contribuem para a evolução 
da Maturidade Cognitiva da Criança na 
Fase de Alfabetização e, também, nas 
Séries Iniciais do Ensino Fundamental.

 
Os estudos apontados demon-

stram que as Atividades Desen-
volvidas, sob o enfoque da Ludici-
dade, poderão produzir Situações de 
Aprendizagens e Intervenções que 
estimulem o Desenvolvimento Cogni-
tivo da Criança em seu Aspecto Com-
portamental, a partir das experiên-
cias vivenciadas no Meio Ambiente.

 
É importante ressaltar que os ed-

ucadores precisam diversificar seus 
Métodos de Ensino a fim de desen-
volver respostas positivas para a 
aquisição de aprendizagem, a partir 
do planejamento entre as atividades 
Lúdicas e o uso de estratégias que as-
sociem situações de aprendizagem 
com a afetividade, para, assim, produ-
zir uma mediação pedagógica eficaz.

 
Os Jogos Lúdicos, se convenien-

temente planejados, são um recurso 
pedagógico eficaz para a construção 
do conhecimento pela criança. Con-
statou-se que na literatura sobre a 
temática é unânime em afirmar que os 
Jogos Lúdicos compreendem uma cat-
egoria de ação que influencia mutua-
mente a prática pedagógica do docen-
te que, naturalmente, repousa sobre 
uma prática educativa mais tradicional.
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Desta forma, os teóricos consideram 
a importância do Jogo Lúdico como um 
espaço de expressão necessária para 
estimular a curiosidade de aprender e a 
capacidade de usar e combinar instru-
mentos, simples ou complexos, avalian-
do suas possibilidades e a sua adequação 
a situações diversas de aprendizagem.

 
O maior desafio é permitir e prin-

cipalmente, favorecer à criança um 
aprendizado mais próximo com o real 
e mais criativo, atentando, em espe-
cial, para as mudanças necessárias sob 
vários aspectos, levando as crianças a 
motivar suas habilidades linguísticas 
e, principalmente, a capacidade comu-
nicativa como, por exemplo, o falar, o 
compreender, o ouvir, o ler e o escrever.
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CRIATIVIDADE E INTERNET COMO TORNAR AS AULAS MAIS 
CRIATIVAS E INTERESSANTES

RESUMO: O impacto das novas tecnologias tem provocado mudanças na educação, 
que não tarda a incorporar os últimos recursos tecnológicos direcionados ao setor. Dessa 
forma questionando-se qual a influência da informática e das novas tecnologias na apren-
dizagem escolar? Objetivou-se mostrar que na educação, os computadores estão provo-
cando uma verdadeira revolução nos bancos escolares, incentivando os educadores a en-
contrarem novas formas de ensinar velhas teorias, pois, a escola informatizada pode ter 
uma ferramenta poderosíssima para que a inteligência do educando possa ser desenvol-
vida. Por meio da revisão bibliográfica sobre o tema considera-se importante a produção 
e divulgação de programas informáticos educativos ajustados às necessidades dos currí-
culos, sendo importante que tais programas sejam interativos e promovam uma aprendi-
zagem cognitiva, sem os restantes elementos que constituem o círculo escolar  educado-
res, equipamentos, novas atitudes de ensino; não valerão de nada sem esses programas.

Palavras-chave: Educação; Informática; Novas Tecnologias; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

Atualmente num mundo de tecno-
logia tão avançada, é com a seguinte 
frase: que apresentaremos nossa 
pesquisa “o computador vem invadin-
do as escolas!” O computador, que 
nasceu como tecnologia bélica, e se 
popularizou como tecnologia industri-
al e comercial, é hoje eminentemente, 
tecnologia educacional e meio de co-
municação. Tornouse este meio ao se 
infiltrar no ensino tradicional, provo-
cando grande revolução nos sistemas 
de administração, visualização, market-
ing e consequentemente na educação.

Justifica-se que o impacto das no-
vas tecnologias tem provocado mu-
danças na educação, que não tarda 
a incorporar os últimos recursos tec-
nológicos direcionados ao setor. Des-
sa forma, a integração de novas mí-
dias como televisão e Internet não 
é mais novidade estranha à sala de 
aula. Pelo contrário, contribui para a 
criação de novas estratégias de ensi-
no, aprendizagem e autocapacitação.

Questiona-se qual a influên-
cia da informática e das novas 
tecnologias na aprendizagem?

Objetiva-se mostrar que na edu-
cação, os computadores estão provo-
cando uma verdadeira revolução nos 
bancos escolares, incentivando os ed-
ucadores a encontrar novas formas 
de ensinar velhas teorias. A escola in-
formatizada pode ter uma ferramenta 
poderosíssima para que a inteligência 
do educando possa ser desenvolvida.

No ensino e aprendizagem, a preocu-
pação com a comunicação também 
permite ao educador conhecer melhor 
como o educando está formando um 
conceito ou qual sua estratégia para re-
solver um problema. Só através desse 
conhecimento profundo de seu edu-

cando é que o educador mediador pode 
fazer intervenções oportunas e efica-
zes na compreensão de uma ideia ou 
na utilização de algum procedimento. 
Também por meio desse conhecimento 
que o educador como mediador pode 
propor atividades adequadas e perti-
nentes a aprendizagem dos educandos.

A grande expansão dos recursos 
tecnológicos e sua crescente aces-
sibilidade fizeram com que os com-
putadores rapidamente chegassem às 
salas de aula marcando presença tam-
bém na educação infantil. Com isso, 
vem à tona uma questão que deve 
ser criteriosamente refletida pelos ed-
ucadores e que diz respeito à forma 
como esse recurso tem sido utiliza-
do e também à necessidade efetiva 
deles para a faixa etária dos alunos.

INFORMÁTICA EDUCACIONAL E 
INFORMÁTICA EDUCATIVA

A sociedade passa por grandes 
transformações atualmente no sé-
culo XXI, em todos os seus aspectos 
sejam eles, econômicos, financeiros, 
culturais, sociais ou educaciona-
is. As exigências levam a um sistema 
educacional cada vez mais eficaz.

O analfabetismo, por sua vez, vem 
perdurando ao longo dos anos assum-
indo uma gravidade ainda maior, não 
só pela evolução da sociedade que já 
não aceita mais esse tipo de restrição 
ao exercício pleno da cidadania, mas, 
porque o dinamismo atual do mercado 
de trabalho exige trabalhadores quali-
ficados e capacitados ao desenvolvi-
mento e manejo das novas tecnologias.

A introdução da informática na ed-
ucação deve ser percebida, levando 
em consideração o quadro de desen-
volvimento e crise mundial. Faz-se 
necessária uma nova reorganização das 
forças produtivas, sendo a informáti-
ca mais uma etapa neste processo de 
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divisão da força de trabalho a nível 
mundial. Quando se fala na inserção 
da informática na educação, em para-
lelo, levam-se em conta questões mun-
diais de produção, onde a educação 
tem um papel importante no desen-
volvimento do capitalismo (ALMEI-
DA, 1987 apud GRASSI, 2007, p. 1).

Conforme Dantas (1991, p. 77) o 
domínio do conteúdo por parte do do-
cente, como uma das partes que con-
stituem sua prática pedagógica, que é 
eminentemente política faz com que a 
formação revistas e de grande importân-
cia na construção desta prática, uma 
vez que será, também, nos momentos 
em que ele esta sendo capacitado, que 
o docente se apropriará dos instrumen-
tais necessários ao desempenho de uma 
ação crítica, criativa e transformadora. 
Além disso, se essa estiver partindo das 
próprias ‘exigências do educador, a ca-
pacitação o leva a voltar-se sobre sua 
própria prática, a refletir sobre ela e se 
insatisfazer. (PINHEIRO, 2013, p. 45).

A tecnologia no contexto educacio-
nal não deve ser tratada apenas como 
um processo de desenvolvimento nat-
ural, mas também, como o resulta-
do de uma luta pela sobrevivência do 
mercado. No Brasil, a questão da in-
formática relacionada com a educação 
já tem sua história (MORAES, 1995), 
apesar de poder ser ainda considerada 
como recente, já vem demonstrando 
sua presença tanto em nível de políti-
ca pública como de uma prática ped-
agógica relacionada ao cotidiano de 
várias escolas (GRASSI, 2007, p. 1).

Para a organização dessa política 
é necessária à formação de recursos 
humanos altamente capacitados para 
o novo sistema. Até 1985 as universi-
dades se apresentavam como os prin-
cipais formadores, mas como havia 
a necessidade de aumentar a oferta 
quantitativa, atribuiu-se ao ensino a 
tarefa de contribuir para a formação 

de recursos humanos. Buscava-se com 
isso garantir o “lugar do Brasil como 
um país capaz de desenvolver e uti-
lizar a principal tecnologia produzida 
no século XX” (OLIVEIRA, 2005, p. 27).

Surgiram, também, de acordo 
com Oliveira (2005, p. 30), várias 
recomendações norteadoras que até 
hoje influenciam a política governamen-
tal: que as atividades de informática na 
educação fossem balizadas por valores 
culturais, sociopolíticos e pedagógicos 
da realidade brasileira; que os aspectos 
técnico-econômicos não fossem defini-
dos em função das pressões do mer-
cado, mas em função dos benefícios 
sócio-educacionais que pudessem 
gerar; que o governo viabilizasse re-
cursos para desenvolver atividades de 
pesquisa e experimento sobre o uso de 
computadores na educação; que o uso 
de recursos computacionais não fosse 
considerados como nova panacéia para 
enfrentar problemas da educação bási-
ca ou como substituta da carência de 
docentes e de recursos instrucionais 
elementares; que fossem criados pro-
jetos-piloto, de caráter experimental, 
em universidades, objetivando a real-
ização de pesquisa sobre a utilização da 
informática no processo educacional.

É essencial que nos preocupemos 
com a questão pedagógica quando fal-
amos de tecnologia dentro da escola.

Assim, para Valente (1999, p. 17) A 
mudança da função do computador 
como meio educacional acontece justa-
mente com um questionamento da 
função da escola e do papel do profes-
sor. A função do aparato educacional 
não deve ser a de ensinar, mas a de pro-
mover o aprendizado. Isto significa que 
o professor deixa de ser o repassador 
de conhecimento, pois, o computador 
pode fazer isto e o faz muito mais efici-
entemente do que o professor para ser 
criador de ambientes de aprendizado e 
de facilitador do processo pelo qual o 
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aluno adquire conhecimento. E as no-
vas tendências de uso do computador 
na educação mostram que este pode 
ser um importante aliado neste proces-
so que estamos começando a entender.

Sucinta Oliveira (2005) que modifi-
cando uma concepção da escola, mod-
ifica-se também o papel do professor, 
que passa a ser, não mais o repassa-
dor de informação, porém o facilitador 
No processo de ensino-aprendizagem.

Oliveira (2005), abordando a questão 
pedagógica da entrada do computa-
dor na educação que, afirma, embora 
não tenhamos provas contundentes 
a respeito do potencial deste instru-
mento pedagógico, acredita que o 
contato regrado e orientado da cri-
ança não trabalho com o computador 
pode contribuir, positivamente, para 
acelerar seu desenvolvimento cogniti-
vo e intelectual, em especial sem que 
concerne ao raciocínio lógico e formal, 
uma capacidade de pensar com rigor 
e de encontrar soluções para os prob-
lemas. Para ele, não será apenas com 
o computador que se atingirão tais ob-
jetivos. No entanto, esta máquina traz 
o elemento motivacional, tanto para 
os alunos quanto para os professores.

Quase toda forma de utilização 
do computador por parte da Criança 
Deverá surtir algum benefício ped-
agógico. Algumas formas de utilização 
Serão mais adequadas para o desen-
volvimento de habilidades Certas, al-
gumas formas se adaptarão melhor à 
consecução de outros objetivos ed-
ucacionais. (OLIVEIRA 2005, p. 17).

Papert (2008) acredita que uma ar-
ticulação do potencial do computa-
dor com um novo modelo de escola 
pode Garantir uma transformação de 
todo o processo de ensino-apren-
dizagem hoje existente e enfatiza:

A presença do computador nos per-
mitira mudar o ambiente de aprendiza-
gem fora das salas de aula de tal forma 
que todo o programa que todas as esco-
las Tentam ensinar atualmente grandes 
dificuldades com, despesas e limitado 
sucesso, será aprendido como a criança 
aprende a falar, menos dolorosamente, 
com Êxito e sem instrução organizada. 
Isso implica, obviamente, como esco-
las que as que conhecemos hoje não 
terão lugar nenhum futuro (PAPERT, 
1994 apud OLIVEIRA, 2005, p. 123).

É um fato importância de se buscar 
sempre novas estratégias de ensino, at-
ualizar o conhecimento e Desenvolver 
novas metodologias para o trabalho na 
escola. Se tratando de uma escola que 
vise à inclusão e um ensino de qualidade 
este fato torna-se ainda mais eminente.

A interação com pessoas, sendo to-
das diferentes entre si em suas carac-
terísticas pessoais, Potencialidades, 
habilidades e Necessidades é à base 
do desenvolvimento de todos para 
uma vida mais plena. Durante anos a 
educação especial funcionou como 
um sistema paralelo e não como par-
te integrante do sistema geral de ed-
ucação, criou-se um mito de que é 
difícil trabalhar com pessoas por-
tadoras de necessidades especiais.

Não é fácil, mas é totalmente pos-
sível, pois mudanças requerem viáveis 
de infraestrutura e um professor com-
petente, sendo que isto sempre foi 
necessário para uma educação que 
vise o pleno desenvolvimento dos 
alunos. É preciso um Sensibilizar a so-
ciedade conviver com a diversidade 
humana dentro das escolas inclusivas, 
inclusivas Empresas e dentro de políti-
cas públicas inclusivas. Pois estes são 
os alicerces do processo de inclusão.
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Na Escola Inclusiva todas as pessoas 
portadoras de Necessidades Educa-
tivas Especiais Têm direito à escolar-
ização, o mais próximo do normal Pos-
sível. O seu objetivo é acolher todos 
que apresentem alguma diversidade, e, 
assim, trata-se, indiscutivelmente, de 
uma sociedade de direitos para todos.

A inclusão é um motivo para que a 
escola se modernizar e os professores 
aperfeiçoem suas práticas e, sendo as-
sim, a inclusão escolar de pessoas defici-
entes torna-se uma consequência natu-
ral de todo um Esforço de atualização e 
de reestruturação das atuais Condições 
do ensino básico; e desta forma uma in-
serção do computador na escola inclu-
siva apenas vem ao encontro do objetivo 
mais importante: educar com qualidade 
e respeito (MANTOAN, 1997, p. 120).

Como afirma Freire (2011) “(...) o 
aluno pode aprender com a comu-
nidade, bem como, auxiliar a mesma 
a identificar problemas, resolve-los 
e apresentar a solução para ela”.

Com os recursos da informática o 
educador poderá compreender melhor 
os processos mentais, os conceitos e 
as estratégias que os alunos utilizam e, 
com isso, mediar e contribuir mais efeti-
vamente nesse processo de construção 
do conhecimento (VALENTE, 1999).

Devemos nos conscientizar so-
bre a influência e importância da in-
formática para nossos alunos e real-
mente aproveitarmos da oportunidade 
que nossas escolas têm atualmente, 
de possuir até vinte máquinas dis-
poníveis para o trabalho com os alunos 
(dentro e fora do período de aula).

POSSIBILIDADES TECNOLÓGICAS 
E FORMAÇÃO DE PROFESSORES

A evolução tecnológica nos diversos 
setores da sociedade exige dos profis-
sionais da educação constantes atu-
alizações. Nos cursos superiores, por 
exemplo, a formação dosa novos do-
centes enfrenta o desafio de ensinar 
as práticas educativas associadas às 
tecnologias para aprimorar o conheci-
mento nas aulas, além do que o profes-
sor precisa estar ciente e compreender 
as situações na qual a tecnologia aux-
iliará no aprendizado dos alunos.

O computador se tornou um excelente 
aliado do professor, não apenas no que 
se refere ao acesso à informação, mas 
também, no que diz respeito ao desen-
volvimento da autonomia, da critici-
dade e da autoestima do aluno. O aluno 
deixa de ser um mero receptor de infor-
mações e passa a ser responsável pela 
aquisição de seu conhecimento quan-
do começa a usar o computador para 
buscar, selecionar e inter-relacionar in-
formações significativas e, também, no 
momento em que passa a compor suas 
próprias idéias a partir do resultado de 
sua busca (SOUZA e MANTORANI, 
2002, p. 47 apud GRASSI, 2007, p. 2).

Segundo Moraes (2002, p. 201) os 
cursos de formação continuada em 
tecnologia, devem levar os professores 
a vivenciarem situações na qual a in-
formática deva ser utilizada como recur-
so educacional, entendendo o signifi-
cado da tecnologia, o seu papel como 
educador e determinando qual metod-
ologia melhor se aplica ao seu trabalho. 

Complementa que o fator mais im-
portante na formação do profission-
al é a aquisição de conhecimentos e, 
neste momento, o professor deve es-
tar preparado para usar a informáti-
ca com seu aluno, observar as difi-
culdades do aluno frente à máquina, 
intervir e auxiliar o aluno a superar 
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dificuldades, diagnosticar potencias e 
problemas do aluno a fim de promov-
er os potenciais e superar os prob-
lemas. (apud PINHEIRO, 2013, p. 39).

Analisando o novo perfil do profis-
sional e suas capacidades essenciais, 
além de transformar-se num aprendiz 
vitalício e ser responsável pela própria 
carreira, o trabalhador, para ter sucesso 
na era do conhecimento, terá de desen-
volver outras competências. [...]. Essas 
três competências, aprender a aprender, 
adaptabilidade e autodisciplina são ha-
bilidades desenvolvidas nos primeiros 
anos de vida; portanto, o grande desa-
fio para o Brasil é justamente investir 
maciçamente na qualidade da educação 
infantil, por ser nela que os futuros tra-
balhadores da era do conhecimento 
desenvolverão suas competências bási-
cas para o futuro de suas vidas. (BETTS, 
1998, p. 28 apud MATTOS, 2010, p. 5).

Conforme Mattos (2010, p. 5) este 
novo profissional da educação pron-
to para encarar essas mudanças, pre-
cisa usar sua criatividade para melhor 
aproveitar situações de aprendizado, 
com a capacidade de compartilhar de 
suas experiências novas com equipes in-
terdisciplinares, engajado na facilidade 
de adaptar-se a diferentes situações, 
com uma capacidade crítica diante 
das disciplinas técnicas e humanistas. 
É um novo paradigma a ser alcançado.

Não podemos isolar a tecnologia do 
conjunto da prática educativa, porque, 
por si só, é burra. Existe a necessidade 
de intervenção de uma ação docente 
para que ocorra a construção do con-
hecimento. Nós, seres humanos, so-
mos por natureza seres aprendentes 
e, conscientemente ou não, os facilita-
dores da construção do nosso próprio 
conhecimento. (BETTS, 1998, p. 26).

O professor, ao utilizar destes recur-
sos tecnológicos a favor dos conteú-
dos, torna-se um mediador do conhe-

cimento de uma forma democratizada, 
como relata uma professora de Flori-
anópolis/SC à Revista Nova Escola. Em 
seu depoimento, ela coloca em foco a 
importância da tecnologia andar lado a 
lado com o ensino e como pode facili-
tar no aprendizado do aluno. Enfatiza, 
também, que alguns educadores ainda 
não se sentem capacitados, enquan-
to outros, empolgados, fazem mau 
uso dos recursos em atividades sem 
planejamento (MATTOS, 2010, p. 6).

Gomes (2001, p. 57) salienta que a tec-
nologia da informação e comunicação, 
enquanto instrumento cultural, abrange 
um campo infinito de estudos. Entre-
tanto, nos restringimos à problemática 
da tecnologia educacional, mais espe-
cificamente aos softwares educativos, 
devido a sua importância cada vez maior 
no processo de ensino e aprendizagem

A tecnologia educacional trata de 
aspectos importantes, tais como o 
planejamento e a execução de me-
canismos audiovisuais, multididáticos e 
informáticos, para o fomento do ensino 
e da aprendizagem. É difícil pensarmos 
atualmente o processo educativo sem a 
utilização das novas tecnologias, devi-
do a uma série de facilidades proporcio-
nadas, tais como a construção de pro-
gramas de ensino à distância, o rápido 
acesso à informação, as possibilidades 
amplas de contatos interpessoais, 
entre outros (GOMES, 2001, p. 57).

Completa Gomes (2001) que as pos-
sibilidades são infinitas e impensáveis, e 
a tecnologia educacional perpassa des-
de a pré-escola, até a pós-graduação.

Nossos alunos são formados den-
tro da cultura digital e profundamente 
influenciados por ela. Com a democ-
ratização do uso da internet, o cresci-
mento do número de lanhouses, o 
barateamento dos computadores, e 
mesmo a implantação de programas 
do governo destinados à informa-
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tização das escolas, não há por que 
trabalhar usando somente o quadro 
e o giz. (MENEGUELLI, 2010, p. 49).

Analisando pelo ponto de vista da 
professora, as TIC não devem ser con-
sideradas como mero instrumento que 
possa acrescer conteúdos nas aulas, e 
sim ser um meio que pode completar a 
prática educativa, dando oportunidade 
aos estudantes de desenvolver habili-
dades tecnológicas básicas na sociedade 
da informação que a escola partilha hoje.

A utilização da informática na ed-
ucação vem marcando o seu es-
paço e adquirindo adeptos no 
cenário atual (GRASSI, 2007, p. 6).

O importante é deixar claro para pro-
fessores e alunos que todo o planeja-
mento realizado é flexível à necessi-
dade dos colaboradores. Estes que, 
muitos, no início pensavam na uti-
lização do recurso, como fonte de tre-
inamento, em poucos meses, no conta-
to com indivíduos das várias áreas do 
conhecimento, já estavam com uma 
percepção de mudança, de aprendiza-
gem, de construção do conhecimento.

RECURSOS E USO DAS NOVAS 
TECNOLOGIAS NO PROCESSO  
ENSINO APRENDIZAGEM

As tecnologias, em diferentes for-
mas e usos, constituem um dos prin-
cipais agentes de transformação da 
sociedade, pelas modificações que 
exercem nos meios de produção e 
por suas consequências no cotidia-
no das pessoas (BRASIL, 1998, p. 6).

A velocidade e o caráter permanente 
destas mudanças, bem como a quanti-
dade de informações disponíveis, requer-
em cada vez mais do ser humano uma 
nova postura e o desenvolvimento de ha-
bilidades para conviver e compreender a 
sociedade, hoje chamada de sociedade do 

conhecimento (VALENTE, 2011, p. 148).
Os computadores estão cada vez 

mais inseridos nas escolas. Tal fato, 
no entanto, não significa a ocorrên-
cia de mudanças significativas no 
processo de ensino e aprendizagem.

Tanto no Brasil como em outros 
países, a maioria das experiências com 
o uso de tecnologia informacional nas 
escolas está apoiadas em um conhec-
imento tradicional de ensino e apren-
dizagem. Esse fato deve alertar para a 
importância da reflexão sobre qual é a 
educação que queremos oferecer aos 
nossos educandos, para que a incor-
poração da tecnologia não seja apenas 
o “antigo” disfarçado de “moderno”.

O computador, em particular, per-
mite novas formas de trabalho, pos-
sibilitando a criação de ambientes de 
aprendizagem em que os educandos 
possam pesquisar, fazer antecipações 
e simulações, confirmar idéias prévi-
as, experimentar, criar soluções e criar 
novas formas de representação men-
tal. Além disso, permite a interação 
com outros indivíduos e comunidades, 
utilizando os sistemas interativos de 
comunicação: as redes de computa-
dores (Internet) (BRASIL, 1998, p. 11).

Analisando Morelatti (2002, p. 79), 
o computador pode ser utilizado para 
reforçar práticas pedagógicas tradi-
cionais. Nesta abordagem, conheci-
da como instrucionista (termo uti-
lizado por Valente para designar o 
que ele chamou de “Informatização 
dos métodos tradicionais de ensino”).

 
Para Valente (2003, p. 32), o com-

putador é utilizado para trans-
mitir informações e conteúdos, 
mantendo o educando passivo 
no processo de aprendizagem.

O computador pode auxiliar a con-
strução do conhecimento e a com-
preensão de uma ação. Existem 
softwares com maiores e menores pos-
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sibilidades de recursos para facilitar esta 
compreensão. No entanto, a criação de 
um ambiente de aprendizagem que fa-
cilite a construção do conhecimento e o 
desenvolvimento de habilidades de pen-
sar, necessárias aos estudantes desta 
nova sociedade, não depende somente 
do software escolhido. O fator decisivo 
para o estabelecimento deste ambiente 
é o educador, sua ação, a metodolo-
gia utilizada e sua compreensão sobre 
Educação (MORELATTI, 2002, p. 80).

O que se pretende não é a infor-
matização do processo ensino apren-
dizagem, mas sim, uma transfor-
mação no processo educacional, o 
que significa uma mudança de par-
adigma educacional, que promova:

A aprendizagem ao invés do ensi-
no, que coloca o controle do proces-
so de aprendizagem não nas mãos 
do aprendiz, e que auxilia o educa-
dor a entender que a educação não 
é somente a transferência de conhe-
cimento, mas um processo de con-
strução do conhecimento pelo edu-
cando, como produto de seu próprio 
engajamento (VALENTE, 2003, p. 40).

Este novo paradigma não está 
preocupado somente com a intro-
dução dos computadores nas escolas, 
mas com a postura do educador e as 
atitudes do educador e do educando, 
com os ambientes de aprendizagem 
criados, entre outros fatores, ou seja, 
em toda a metodologia utilizada pelo 
educador, pois o “aprender” não está 
restrito ao software, mas reside na in-
teração educador-educando-software.

Com o advento das novas tecno-
logias e inclui-se atualmente a Inter-
net e todas as suas nuances ainda há 
vários avanços na área educacion-
al a se fazer. Como já dizia Campos 
(1993) muito já tem se falado so-
bre o desenvolvimento de software 
para a área educacional e realizações 

concretas pouco se têm verificado.
O educador continua sendo quem 

planeja e desenvolve situações de en-
sino a partir do conhecimento que 
possui sobre o conteúdo, sobre os 
processos de aprendizagem, sobre a 
didática das disciplinas e sobre a po-
tencialidade da ferramenta tecnológi-
ca como um recurso para a apren-
dizagem (BRASIL, 1998, p. 120).

Sucinta Gomes (2001) ser notória a 
importância da tecnologia em nossa so-
ciedade atual. Em todos os segmentos 
de produção humana as tecnologias se 
fazem presentes de forma substancial 
e inexorável. As tecnologias modificam 
as atividades humanas, ao mesmo tem-
po em que transformam a relação do 
homem com o mundo e consigo próprio. 
O homem, enquanto ser social, é deter-
minado pelas condições sócio-históri-
cas de sua época, pelas condições de 
produção, de ação frente à realidade. 
Ao mesmo tempo em que é determina-
do, ele também é ator social e produz 
estilo, escolhe sua forma de cidadania 
e marca sua condição de sujeito ativo.

AULAS CRIATIVAS E INTERES-
SANTES UTILIZANDO A MÍDIA

Da educação infantil à graduação, ex-
iste uma grande preocupação de pro-
porcionar ao aluno atividades atrativas 
que, aliadas ao conteúdo pedagógico de 
cada disciplina, auxiliem efetivamente 
no aprendizado. Os estudantes de hoje 
aprendem com muita facilidade e rapi-
dez, mas se cansam facilmente das práti-
cas repetitivas do ensino cotidiano. É 
por isso que o uso da tecnologia em sala 
de aula desperta o interesse dos alunos.

A integração de novas mídias como 
televisão e Internet não são mais novi-
dades nas salas de aula, ao contrário, 
contribuem como ferramentas para a 
criação de novas estratégias de ensi-
no e aprendizagem. Educar pode ser 
entendido como colaboração para 
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que professores e alunos em escolas 
ou organizações transformem suas vi-
das em processos de aprendizagem.

Uma transformação qualitati-
va no processo de ensino e apren-
dizagem ocorre quando se conseg-
ue integrar dentro de uma visão 
inovadora todas as tecnologias.

O professor tem um grande leque 
opcional de metodológicas e possibil-
idades de organizar sua comunicação 
com os alunos, onde cada docente 
pode encontrar sua forma mais ade-
quada de integrar as várias tecnolo-
gias e procedimentos metodológicos.

É também importante que ampliem 
e aprendam a dominar as diferentes 
formas de comunicação interpessoal/
grupal e comunicação audiovisual/
telemática, além de que cada do-
cente encontre o que lhe faça sen-
tir-se bem, ensinar bem e ajudar aos 
alunos para que aprendam melhor.

No início, quando as novas tecno-
logias começaram a chegar às esco-
las, grande foram as dificuldades e o 
trabalho do professor, mas se che-
gou à conclusão de que o professor 
de ditador de conteúdos passaria ag-
ora o orientador de pesquisa, princi-
palmente com o advento da Internet.

Hoje o papel do professor é o 
de formar indivíduos, capazes de 
conectarem-se e obter informações.

As tecnologias não são boas nem más 
ou mesmo neutras, podemos constatar 
sim que estão se formando gerações de 
consciência globalizada. Por fim, não so-
bram dúvidas de que o mundo vive uma 
mudança de paradigma, isso se deve 
em grande parte ao avanço tecnológi-
co. O surgimento da televisão provocou 
enorme mudança de comportamen-
to em uma determinada época imag-
ine então o computador e a internet.

Formar para as novas tecnolo-
gias é formar o censo crítico e é isso 
que a escola precisa, ensinando de 
fato a pesquisar, promovendo o aces-
so sistemático e mediando à adver-
sidade de informações, viabilizan-
do debates e reflexões por meio de 
questões desafiantes na visão de esco-
la, sendo republicanas e democráticas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A utilização de recursos tecnológi-
cos em sala de aula representa um 
papel importante no processo edu-
cacional. Por um lado, permite que 
comece a haver na aula mais trabalho 
independente por parte dos alunos. 
Estes aprendem a respeitar as regras, 
a exercer papéis diferenciados e con-
troles recíprocos, a criar estratégias 
próprias, a fazer leituras matemáticas 
diferenciadas e a desenvolver a au-
tonomia na resolução de problemas.

É essencial, portanto, que os profes-
sores despertem para a importância 
de envolver os alunos em atividades 
computacionais através da utilização 
de softwares, pois, estes permitem 
que seja criado um caminho que tran-
sita da imaginação à abstração por 
meio da reflexão, análise, síntese e da 
utilização e criação de múltiplas es-
tratégias para solucionar problemas.

Acredita-se ser necessário esco-
la e professores ficarem atentos à in-
fluência do processo imaginativo na 
constituição do pensamento abstra-
to. O uso de recurso tecnológicos na 
aprendizagem percorre esse camin-
ho que leva à abstração, pois oferece 
condições de elaboração de estraté-
gias, previsões, exceções e análise de 
possibilidades, constituindo-se assim 
como recurso metodológico eficiente.
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A utilização de artifícios computa-
cionais na educação, no entanto, deve 
ser cercada de constante vigilância, por 
parte dos professores que os estão uti-
lizando. Deve ser evitado, o uso desses 
recursos sem correlação com a propos-
ta curricular, ou seja, utilizar o recurso, e 
dele, extrair, somente aspectos ligados 
à brincadeira, ao lazer, sem, contudo, 
tratar das habilidades e conteúdos rele-
vantes à formalização do conhecimento.

Muitas vezes os educadores tentam 
utilizar recursos tecnológicos em suas 
aulas sem, no entanto, entender como 
dar encaminhamento ao trabalho, es-
tabelecendo relação entre o conteúdo 
e o recurso utilizado. Também, nem 
sempre dispõem de subsídios que os 
auxiliem a explorar as possibilidades 
dos recursos e avaliar os efeitos dos 
mesmos em relação ao processo en-
sino e aprendizagem da Matemática.

A maioria dos professores ainda uti-
liza os recursos tecnológicos apenas 
com um fim motivacional. Nota-se 
certa ausência de preocupação em 
estabelecer algum tipo de reflexão, 
registro, pré-formalização ou siste-
matização das estruturas matemáticas 
subjacentes à ação no recurso utilizado.

Diante dessa perspectiva pretende-se 
deixar a proposta de aperfeiçoamento 
aberta e disponível com um olhar críti-
co, desafiador e atento às inovações 
tecnológicas, o qual será acompanha-
do tanto por professores, como pela 
equipe pedagógica da Instituição e 
demais interessados da comunidade 
em colaborar e sugerir, como pesqui-
sadores, estagiários e voluntariados.
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A CONTRIBUIÇÃO DAS ARTES NOS ASPECTOS EMOCIONAIS E 
EDUCACIONAIS
RESUMO: Esse artigo vem buscar reflexões a respeito das contribuições das Artes no 
universo infantil. Ao aprender arte na escola, o jovem poderá integrar os múltiplos sentidos 
presentes na dimensão do concreto e do virtual, do sonho e da realidade. Tal integração 
é fundamental na construção da identidade e da consciência do jovem, que poderá assim 
compreender melhor sua inserção e participação na sociedade, tornando indivíduos menos 
violentos e conscientes do seu verdadeiro papel no mundo. No Brasil encontramos uma 
enorme variedade cultural, o que possibilita a melhor exploração das inúmeras formas de 
linguagens artísticas como fonte de aprendizado, não podendo a Arte ser ensinada do mes-
mo modo em todas as escolas.

Palavras-chave: Aspectos Emocionais; Artes; Educação.
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INTRODUÇÃO

Atualmente tem sido crescente e evidente a ansiedade a respeito de 
assuntos culturais, sendo assim, a contribuição da Arte é fundamen-
tal durante o processo ensino aprendizagem, onde as crianças desen-
volverão aspectos culturais e emocionais.O ensino de Artes é aborda-
do como uma disciplina que oferece ao aluno condições necessárias 
para compreensão do espaço em que vive e das diversas manifestações 
artísticas, contribuindo para os aspectos emocionais desses alunos.

De acordo com Goleman (1995, p.48): As pessoas com prática emocional 
bem desenvolvida têm mais probabilidade de sentirem-se satisfeitas e ser-
em eficientes em suas vidas, dominando os hábitos mentais que fomentam 
sua produtividade; as que não conseguem exercer algum controle sobre a 
vida emocional travam batalhas internas que sabotam sua capacidade de 
se concentrar no trabalho e pensar com clareza.” (GOLEMAN 1995, p. 48)

Sendo assim, a Arte pode contribuir de uma forma significativa no desenvolvi-
mento emocional das crianças, por meio de teatro, por exemplo ou de uma dança, 
entre outras Artes que despertam a criatividade e a expressão dessas crianças.

O comportamento da criança é diretamente influenciado por aquilo que 
presencia em casa e pelo que é ensinada como valores éticos e morais. Por 
isso o ensino de Artes é tão importante, proporcionando aprendizagens sig-
nificativas que contribuirão para continuidade dos valores éticos e morais.

A arte pode assumir a forma de cinema, música, teatro e cultura pop , que 
visam entreter e fazer as pessoas felizes. Mas quando filmes, músicas ou 
peças são feitas para um público ou propósito específico, a arte começa a se 
diversificar. Filmes, por exemplo, podem ser feitos para espalhar a consciência 
ou a apreciação cultural. As músicas também podem ser compostas de ma-
neira a despertar certas emoções, inspirar ou aumentar o moral das pessoas.

O fato de a arte estar bastante ligada à experiência humana não surpreende 
que sempre a tornemos parte de nossos modos de viver. É por isso que gru-
pos indígenas antigos e atuais de todo o mundo têm um talento especial para 
misturar arte e seus artefatos ou rituais tradicionais sem que eles saibam, 
o que de fato é uma das razões fundamentais para a importância da arte.

 
A arte tem desempenhado um papel importante ao ajudar a com-

bater a intolerância a diferentes culturas, racismo e outras for-
mas de segregação social injusta. Com a imigração se tornando 
uma tendência crescente, espera-se que os países do mundo 
sejam mais tolerantes e aceitem aqueles que entram em suas fronteiras.

Por meio do ensino de Artes (Teatro, Dança, Expressão Corporal, De-
senhos, etc), a criança descobre o mundo e organiza-se nele, estando livre 
para construir e reconstruir, num diálogo entre pensamento e sentimento.
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A HISTÓRIA DA ARTE

A Arte sempre se fez presente na 
história da educação e as intenções 
para o seu ensino variaram de acor-
do com os princípios de cada época.

Desde os primórdios da civili-
zação a Arte vem nos mostrando 
e contando como era a vida há al-
guns anos, por meio de desen-
hos nas cavernas, caças, teatros, 
danças, entre outros manifestos.

Segundo Lugão (2009 p.29-30):
A função social da arte fica níti-

da à medida que ela transforma e 
nos traz o conhecimento do mun-
do, não um conhecimento abstra-
to, mas afetivo e real. [...] A criação 
artística é a necessidade humana 
de perceber e entender a represen-
tação da realidade humano-social, 
de expressar e objetivar significados 
e valores coletivos. [...]Por meio da 
arte o sujeito torna-se consciente 
de sua existência social como fruto 
4 de diferentes práticas e relações 
sociais, e em determinado momen-
to histórico (LUGÃO, 2009,p.29-30).

No Brasil as artes antigas são rep-
resentadas e relacionadas aos ín-
dios trazidos pelos portugueses. 

Os jesuítas designavam maior im-
portância às “artes literárias”, e a uti-
lização da música, canto coral, teatro 
e o ensino do latim. A educação je-
suítica tinha a intenção de formar 
o aluno conforme sua condição so-
cial, e principalmente para as neces-
sidades e interesses da igreja, não 
existindo uma organização de ensi-
no como nos dias atuais. O teatro, 
por exemplo, era voltado para re-
ligião, onde prevalecia o catolicismo 
e os jesuítas catequizavam os índios 
por meio de linguagens artísticas.

No início do período contemporâ-
neo, com os neoclassicistas do final 
do século XVIII e começo do sécu-
lo XIX e com a expansão sem lim-
ites das cidades, dificultou que os 
artistas tivessem um estilo próprio.

De acordo com Gombrich (1999):
Havia sempre retábulos a fazer, re-

tratos a pintar; as pessoas queriam 
comprar quadros para seus salões, ou 
encomendavam, para suas residên-
cias de verão, decorações murais. 
O artista podia trabalhar em todas 
essas linhas de acordo com normas 
mais ou menos preestabelecidas: ele 
fornecia os artigos que o freguês es-
perava. (GOMBRICH, 1999, p. 501)
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Os ideais de educação democráti-
ca no início do século XIX, aliados 
aos avanços da psicologia, culm-
inaram no movimento da Escola 
Nova, que propôs uma mudança de 
foco nos princípios e no fazer ped-
agógico. A Escola Nova prioriza-
va os interesses e necessidades do 
aluno, enfocando, principalmente, 
o seu processo de aprendizagem.

No século XX foram muitos os 
fatores sociais, educacionais e cul-
turais a expandir no ensino da arte, 
iniciando o movimento modernis-
ta como a “Semana de Arte Moder-
na”, em 1922, tendo como objetivo 
mostrar as novas tendências artísti-
cas que já vigoravam na Europa. No 
evento realizaram-se exposições 
contando com cerca de cem obras 
e três sessões literárias musicais.

Enquanto na educação a Es-
cola Nova se contrapunha à Es-
cola Tradicional, no campo da 
Arte, os modernistas chamavam 
à atenção para a Arte da criança.

Em 1971, o governo militar 
promulgou a Lei de Ensino, onde 
se organizava a educação escolar 
de níveis primário e médio do país, 
cria-se a Lei n° 5.692/71, que de 
acordo com esta nova política, a es-
cola consiste apenas na formação 
de recursos humanos necessári-
os ao desenvolvimento do país. 

Entre essas modificações, a discipli-
na de música passou a integrar, junta-
mente com o teatro e as artes plásti-
cas, a disciplina de Educação Artística.

Na década de 1980, formam-se 
movimentos contra ditadura mili-
tar, contribuindo para que os edu-
cadores conscientizassem de suas 
ações políticas, fortalecendo a 
tendência pedagógica sobre a qual 
a escola deveria trabalhar dentro de 
um contexto sociocultural, na qual 
fossem despertadas habilidades 
para que o aluno desenvolvesse seu 
lado crítico social e sua capacidade 
de interpretação de informações.

Podemos perceber que a lingua-
gem artística manifesta-se em vári-
os momentos da História, desde a 
época das cavernas está presente 
na vida do ser humano, de acor-
do com sua cultura e sociedade.
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A ARTE E SUA CONTRIBUIÇÃO 
NOS ASPECTOS EMOCIONAIS

Por meio das emoções provoca-
das é possível identificar uma obra 
de Arte, despertando sentimentos 
diferenciados em várias pessoas, 
cada uma com seu pensamento.

A Arte exerce um papel fundamen-
tal na educação, extremamente im-
portante para a formação cultural, 
intelectual e até mesmo pessoal do 
ser humano, contribuindo em seus 
aspectos emocionais e ampliando a 
visão de mundo daqueles que tem 
a possibilidade de reconhecê-la.

Percebe-se que a Arte está in-
terligada aos aspectos emociona-
is do ser humano, então é impor-
tante ressaltar que o professor deve 
ter um olhar crítico e atento aos 
seus alunos, que expressam seus 
sentimentos por meio das Artes.

Os alunos e os professores são 
sujeitos da aprendizagem. Sendo 
assim, é imprescindível a interação 
entre eles, onde criam e fazem jun-
tos, estabelecendo uma parceria e 
convivência produtiva, acontecendo 
o desenvolvimento da criatividade.

Promover o desenvolvimento das 
habilidades sócio emocionais signifi-
ca realizar ações mediadoras inten-
cionais para que o aluno construa vín-
culos saudáveis com os professores e 
com os colegas, e esse papel a Arte 
consegue desempenhar com êxito, 
por meio de Teatro, dança, desenhos, 
entre outras linguagens artísticas.

A socialização e a criatividade aju-
dam no processo ensino aprendiza-
gem, dando imensas possibilidades da 
importância das Artes na educação.

A linguagem artística desen-
volve a criança no meio so-
cial, gerando interação em várias 
áreas, autoestima, no proces-
so motor, equilíbrio, entre outras.

Independentemente do seu pa-
pel dentro da sociedade, a Arte ex-
erce forte atração sobre os seres 
humanos, fazendo mesmo que de 
forma inconsciente que nos rela-
cionemos com ela, seja por meio 
do Teatro, da dança, ou qualquer 
outra manifestação artística.

O desenvolvimento de uma cri-
ança está muito além do que es-
tamos habituados a ver. A criança 
não se desenvolve apenas em seus 
aspectos físicos e intelectuais, ela 
está em constante desenvolvimento. 
Cada etapa do crescimento de uma 
criança, ela apresenta um compor-
tamento diferente, tanto o emocio-
nal, quanto o social e o intelectual. 
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Ao falarmos sobre afetividade 
logo pensamos em classifica-la como 
carinho, amor, ternura, alegria ou 
qualquer outro sentimento relacio-
nado a emoções positivas, mas a afe-
tividade também gera sentimentos 
negativos, como a raiva ou ansiedade.

De acordo com Galvão (2005):
As emoções, assim como os sen-

timentos e os desejos, são manifes-
tações da vida afetiva. Na lingua-
gem comum costuma-se substituir 
emoção por afetividade, tratando os 
termos como sinônimos. Todavia, não 
são. A afetividade é um conceito mais 
abrangente no qual se inserem várias 
manifestações. (GALVÃO, 2005, p.61). 

Podemos incluir as contribuições 
das Artes para o desenvolvimen-
to afetivo da criança, pois por 
meio dela, a criança passa ter 
mais condições e oportunidades 
de interagir com outras crianças.

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NO 
DESENVOLVIMENTO DE 
UMA CRIANÇA

Você já viu uma criança alisar a 
tinta fria com as duas mãos sobre 
uma folha de papel, puxando as pon-
tas dos dedos através da tinta para 
fazer rabiscos? Ou observou uma 
criança colorindo espirais abundan-
tes com giz de cera? Se sim, você 
viu a concentração no rosto des-
sas crianças e as expressões alegres 
da arte exploradas. Você testemu-
nhou arte criativa em processo!

A maioria de nós sabe instintiva-
mente que a arte é importante para o 
desenvolvimento das crianças; sim-
plesmente acreditamos que é impor-
tante porque vimos as crianças pro-
fundamente envolvidas na arte. Mas 
além do que sentimos e acreditamos, 
há muitas informações sobre o porquê 
da arte ser importante no desen-
volvimento das crianças, que são in-
teressantes e úteis de se conhecer. 

Criar arte expande a capacidade de 
uma criança interagir com o mundo 
à sua volta e fornece um novo con-
junto de habilidades para auto-ex-
pressão e comunicação. A arte não 
apenas ajuda a desenvolver o lado di-
reito do cérebro, mas também cultiva 
habilidades importantes que benefi-
ciam o desenvolvimento da criança. 
Mas a arte vai muito além das es-
tatísticas tangíveis medidas pelos 
estudos - pode se tornar um modo 
essencial de auto-expressão desinibi-
da e espanto para uma criança.
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A arte pode parecer divertida, 
mas você pode não perceber que a 
criança está realmente aprenden-
do muito explorando as artes e re-
alizando atividades artísticas. As 
crianças ganharão habilidades de 
vida útil por meio da arte; portan-
to, incentive-os a serem criativos, e 
você verá rapidamente que elas es-
tão adquirindo essas habilidades:

Habilidades de comunicação: 
Quando uma criança desenha uma 
imagem, pinta um retrato ou pendu-
ra botões em um móvel trêmulo, essa 
criança começa a se comunicar visual-
mente. Uma criança pode desenhar 
para documentar uma experiência 
real, como brincar no parque, liber-
ar sentimentos de alegria pintando 
cores rodopiantes ou compartilhar 
uma experiência emocionalmente 
carregada, como a passagem de um 
ente querido pela arte. A arte vai 
além da linguagem verbal para co-
municar sentimentos que não pode-
riam ser expressos de outra forma.

Habilidades de resolução de prob-
lemas: a educação artística for-
talece as habilidades de resolução 
de problemas e pensamento crítico. 
A experiência de tomar decisões e 
escolhas durante a criação da arte 
é transferida para outras partes da 
vida. Quando as crianças exploram 
ideias de arte, estão testando pos-
sibilidades e enfrentando desafios, 
como um cientista que experimenta 
e encontra soluções. A arte permite 
que as crianças façam suas próprias 
avaliações, enquanto também ensi-
na que um problema pode ter mais 
de uma resposta. Em vez de seguir 
regras ou orientações específicas, o 

cérebro da criança se envolve na de-
scoberta de “como” e “por quê”. Mes-
mo ao experimentar ou aprender a li-
dar com materiais de arte de maneira 
eficaz, as crianças estão resolvendo 
desafios e criando novas maneiras 
de lidar com imprevistos resultados.

Habilidades sociais e emocionais: a 
arte ajuda as crianças a se entenderem 
e o controle que têm sobre seus es-
forços. Através da arte, eles também 
praticam compartilhar e revezar-se, 
bem como apreciar os esforços uns 
dos outros. A arte promove a saúde 
mental positiva, permitindo que a cri-
ança mostre singularidade individual, 
bem como sucesso e realização, tudo 
parte de um autoconceito positivo.

Habilidades motoras finas: As hab-
ilidades motoras finas permitem que 
uma criança faça coisas como virar 
delicadamente a página de um liv-
ro ou preencher uma folha de papel 
com palavras escritas. Segurando um 
pincel para fazer as marcas deseja-
das, cortando papel com tesoura em 
formas definidas, desenhando com 
um giz de cera ou espremendo cola 
de uma garrafa de maneira contro-
lada, tudo isso ajuda a desenvolver 
as habilidades motoras finas de uma 
criança e o controle de materiais.
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Aprendizagem visual: desen-
har, esculpir com argila e enfi-
ar contas em uma corda desen-
volve habilidades visuais-espaciais, 
mais importantes do que nunca.

Auto-expressão e criatividade: 
quando as crianças são incentivadas 
a se expressar e a correr riscos na 
criação de arte, elas desenvolvem 
um senso de inovação que será 
importante na vida adulta. As cri-
anças se expressam por meio da 
arte em um nível fundamental. 

Às vezes, sua obra de arte é a man-
ifestação dessa expressão, mas com 
mais frequência o processo físico de 
criação é a expressão. Criar arte per-
mite que as crianças trabalhem com 
sentimentos e emoções, e se referir 
a uma obra de arte finalizada ajuda 
a criança a falar sobre sentimentos 
de uma maneira nova e significativa. 

A arte também desenvolve a cri-
atividade de uma criança. Em vez 
de lhe dizerem o que fazer, as res-
postas e instruções vêm da criança. 

A arte é uma experiência que requer 
pensamento livre, experimentação e 
análise - tudo parte da criatividade.

É importante, no entanto, separar 
a noção de “talento” de “criatividade” 
- uma criança não precisa criar uma 
obra-prima para ter uma experiência 
artística significativa. A arte é um pro-
cesso, não um produto. É tentador 
querer que a arte seja perfeita para 
provar que as crianças são bem-suce-
didas e estão no caminho certo. 

No que diz respeito à arte, é o pro-
cesso de criar - explorar, descobrir e 
experimentar - que tem o maior val-
or. Por meio da auto expressão e cri-
atividade, as habilidades das crianças 
se desenvolverão naturalmente e 
sua capacidade de criar aumentará.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Percebe-se que a educação por meio da Arte contribui no desenvolvi-
mento da criatividade, da autonomia e da espontaneidade. Ao adquirir 
interesse pela Arte os indivíduos se tornam mais críticos e reflexivos.

O Ensino das Artes tem como propósito proporcionar possibilidades na 
vida das crianças, e deve ser percebido como forma de construção do con-
hecimento, de compreensão do mundo e exteriorização de sentimentos.

As Artes são manifestas em diversas formas e a criança expressa-se 
com sua visão de mundo e com isso desenvolve-se nas dimensões afe-
tiva, motora e cognitiva, utilizando as diferentes linguagens artísticas.

As Artes contribuem para o desenvolvimento da motricidade infan-
til e de outros conteúdos trabalhados em sala de aula que irão refle-
tir, futuramente, na vida pessoal, escolar e profissional do indivíduo. 

O contato com linguagens artísticas, não significa que as crianças se apropriem 
inteiramente do sistema formal existente nelas, pois o acesso às representações 
e aos usos de linguagens oferece às crianças aprendizados necessários ao futu-
ro entendimento das regras de organização que orientam as representações.

Conclui-se então que as Artes, proporcionando um contato direto com nos-
sos sentimentos, despertando no indivíduo maior atenção ao seu processo de 
lidar com as emoções, buscando uma aprendizagem na qual o aluno consid-
ere o objeto de estudo como algo significativo e importante para a sua vida.
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A AVALIAÇÃO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O objetivo deste artigo é identificar e refletir as possíveis relações entre pro-
fessor e o aluno a fim de contribuir para o processo ensino-aprendizagem, na identifi-
cação de pontos relevantes, nas concepções, que possam estimular professor e aluno 
para uma convivência de afetividade no processo educativo levando-os a uma educação 
de qualidade no processo metodológico. A pesquisa é de cunho bibliográfico, identifi-
cando-se que a prática educativa é de grande significância na formação do educando ci-
dadão. Assim, traça uma análise reflexiva dos principais problemas cotidianos enfrentados 
na sala de aula pelos alunos e professores, em suas interações, enquanto sujeitos iner-
entes do processo educacional. O presente trabalho também se baseará na pedagogia di-
alógica de Paulo Freire (1997, p.45), na qual o Educador e Educando desenvolvem uma 
relação de respeito horizontal do diálogo, respeito e afetividade. A escolha do tema desse 
trabalho se deu, com o objetivo de refletir criticamente sobre os problemas educacionais.

Palavras-chave: Diálogo; Respeito; Afetividade.
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INTRODUÇÃO

 O trabalho aqui apresentado é abordar 
a interação Professor-Aluno na apren-
dizagem sob os enfoques literários, psi-
cológicos, sócio históricos e afetivos, 
buscando compreender suas influências 
na aprendizagem do ensino fundamen-
tal, já que, a educação é uma atividade 
sócio-política na qual consiste em a 
relação entre sujeito: Professor e aluno. 

Para que se entenda a dimensão des-
ta relação faz-se necessário conceituar 
Interação: Processo interpessoal pelos 
quais indivíduos em contato modifi-
cam temporariamente seus comporta-
mentos uns em relação aos outros, por 
uma estimulação recíproca contínua. 
A interação social é o modo compor-
tamental fundamental em grupo. (DI-
CIONÁRIO DE PSICOLOGIA, p. 439). 

Na interação Professor-Aluno, a es-
cola enquanto instituição educativa 
desempenha um papel fundamental, 
sendo palco das diversas situações 
que propiciam esta interação no que 
tange sua dimensão socializante, a 
qual prepara o indivíduo para a con-
vivência em grupo e em sociedade. 
Assim, também é função da escola a 
dimensão epistêmica, que ocorre a ap-
ropriação de conhecimentos acumula-
dos, bem como a qualificação para o 
trabalho, dimensão profissionalizante. 

Na fala de Freire (1997, p. 47), per-
cebe-se o vínculo entre o diálogo e o 
fator afetivo que norteará a virtude 
primordial do diálogo, o respeito aos 
educandos não somente como re-
ceptores, mas enquanto indivíduos. 

Tendo como problema da pesquisa, 
é constatado que as relações afetivas 
que o aluno estabelece com os colegas 
e professores são grande valor na edu-
cação, pois a afetividade constitui a base 
de todas as reações da pessoa diante 
da vida. Sabendo que as dificuldades 

afetivas provocam desadaptações so-
ciais e escolares, bem como pertur-
bações no comportamento, o cuidado 
com a educação afetiva deve caminhar 
lado a lado com a educação intelectual. 

A justificativa da presente pesqui-
sa é buscar conhecer a teoria acima 
descrita que poderá contribuir a uma 
boa convivência no interior das insti-
tuições educativas que ocorrem, an-
tes de tudo, um contato humano entre 
pessoas que pensam e agem e têm, so-
bretudo, sentimentos. É preciso res-
peitar o outro no seu modo de ser e as-
sim, garantir um bom relacionamento, 
possibilitando um clima de confiança. 

O ESPAÇO DA ESCOLA

O perfil da educação brasileira apre-
sentou significativas mudanças nas 
últimas décadas. O desempenho dos 
alunos remete-nos à necessidade de 
considerarem a formação do professor, 
como sendo requisito fundamental para 
a melhoria dos índices de aprovação, 
repetência e evasão do ensino.

As expectativas do professor sobre 
o desempenho dos alunos podem fun-
cionar como uma “suposição de auto 
realização”. Isto é: o aluno de quem o 
professor espera menos é o que real-
iza menos, ao passo que aqueles de 
quem se espera um bom desempenho 
acabam, na realidade, por apresentá-lo. 
Assim, as taxas de evasão evidenciam a 
baixa qualidade do ensino e a incapaci-
dade dos sistemas educacionais e das 
escolas de garantir a permanência do 
aluno, penalizando os alunos de nível 
de renda mais baixos. Exatamente por 
fazerem parte de famílias desprovidas 
de recursos, as crianças não têm acesso 
ao mínimo de informações culturais no 
lar, e por isso, chegam à escola em situ-
ação de inferioridade em relação à maio-
ria dos estudantes de classes mais altas.
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Uma criança que faça parte de uma 
família de poucos recursos, sua alimen-
tação será deficiente e, por isso, seu 
desenvolvimento físico e sua saúde 
serão deficientes. Por viver em ambien-
tes com pessoas que não tiveram uma 
boa formação escolar, sua linguagem 
terá muitas falhas. O estudante car-
ente usa uma linguagem pobre em vo-
cabulário e em sua estruturação. Seus 
colegas de famílias de melhor posição 
social, que cresceram entre pessoas 
com algum grau de instrução, teriam 
domínio de um proveitoso vocabulário. 

COLL (1996, p.95) afirma que:
Os alunos formam seu próprio con-

hecimento por diferentes meios: por 
sua participação em experiências diver-
sas, por exploração sistemática do meio 
físico ou social, ao escutar atentamente 
um relato ou uma exposição feita por 
alguém sobre um determinado tema, 
ao assistir um programa de televisão, 
ao ler um livro, ao observar os demais 
e os objetos com certa curiosidade 
e ao aprender conteúdos escolares 
propostos por seu professor na escola.

COLL (1996, p.95)
Os regulamentos e exigências esco-

lares também são vistos como causas 
dos problemas que a educação enfren-
ta. Logo de início há uma extrema falta 
de vagas, a escola tem uma localização 
que dificulta o trajeto de ida e volta dos 
alunos. Depois temos os horários esta-
belecidos pelas escolas, que são muito 
criticados por não atenderem a realidade 
da população. Outro fator que dificulta 
a permanência e o bom desempenho 
dos alunos na escola são, as despe-
sas com materiais exigidos pela escola 
como: uniforme, livros, taxas, etc..., isso 
porque na maioria dos casos, os pais não 
podem comprar o que a escola exige.

Todos esses regulamentos não são 
problemas para as crianças de classe 
média, cujos pais são bem emprega-
dos. No entanto, para as crianças de 
famílias pobres, estas exigências repre-
sentam grandes dificuldades e obstácu-
los para conseguir aprovação na escola.

A família é colocada como principal 
responsável pelo fracasso dos alunos, 
não sendo questionadas, as condições 
materiais de vida dessas famílias, nem 
sua participação nas relações sociais 
de produção que são o que determi-
nam, em última instância, as possib-
ilidades de assistência aos filhos. Es-
sas conclusões ideológicas eximem os 
professores de observar sua própria 
atuação no contexto escolar, sua par-
ticipação na seletividade e, na função 
da escola como reprodutora da so-
ciedade desigual na qual se insere.

A escola não pode ser propriedade de 
um partido; e o mestre faltará em seus 
deveres quando empregue a autoridade 
de que dispõe para atrair seus alunos à 
rotina de seus preconceitos pessoais, 
por mais justificados que lhes pareçam.

DURKHEIM (1978, p.49)
Em várias salas de aula nota-se a ex-

igência constante de disciplina, o esta-
belecimento de uma relação autoritária 
entre o professor e seus alunos, o tra-
balho obrigatório e repetitivo. Um 
dos meios de controlar a disciplina é 
a divisão do tempo. Há hora determi-
nada para entrar, sair, para o recreio, 
a merenda, para tomar água, para ir 
ao banheiro, etc. O cumprimento do 
horário é obrigatório, sem levar em 
conta o que a criança está fazendo 
ou qual é a sua vontade no momento.
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Há, por parte do professor, uma vig-
ilância constante e ameaças, gerando 
um clima de tensão entre as crianças, por 
estarem sempre antecipando as conse-
quências de seus “maus atos”: o aluno 
corre o rico de ficar sem recreio, de ser 
retirado após as aulas, além de outras 
ameaças de castigo. Quem é “bem-com-
portado” recebe recompensas e é apre-
sentado como modelo aos colegas.

 
Mas os tempos mudaram e muda-

ram muito. Hoje, uma suspensão trans-
formou-se num prêmio, seja ela de um 
dia ou mais. Algumas escolas, mesmo 
mantendo o sistema de suspensão, 
são mais esclarecidas, suspendem os 
alunos de suas atividades didáticas e 
recreativas, mantendo-o em seu recin-
to  da organização de trabalhos nas bib-
liotecas ou coordenações, e aprovei-
tam para encaminhá-lo aos serviços 
de orientação educacional. Nesses 
casos, o prêmio não é tão grande.

WERNECK (1999, p.60)
A atitude do professor em sala de 

aula é importante para criar climas de 
atenção e concentração, sem que se 
perca a alegria. As aulas tanto podem 
inibir o aluno quanto fazer que atue 
de maneira indisciplinada. Portanto, o 
papel do professor é o de mediador e 
facilitador; que interage com os alunos 
na construção do saber. Neste senti-
do, é muito importante ajudar os pro-
fessores a saberem ensinar, garantin-
do assim que todos os alunos possam 
aprender e desenvolver seu raciocínio.

Alguns professores sentem que seu 
relacionamento com os alunos deter-
mina o clima emocional da sala de aula. 
Esse clima poderá ser positivo, de apo-
io ao aluno, quando o relacionamento 
é afetuoso, cordial. Neste caso, o aluno 
sente segurança, não teme a crítica e a 
censura do professor. Seu nível de an-
siedade mantém-se baixo e ele pode tra-
balhar descontraído, criar, render mais 
intelectualmente. Porém, se o aluno 

teme constantemente a crítica e a cen-
sura do professor, se o relacionamento 
entre eles é permeado de hostilidade e 
contraste, a atmosfera da sala de aula é 
negativa. Neste caso, há o aumento da 
ansiedade do aluno, com repercussões 
físicas, diminuindo sua capacidade de 
percepção, raciocínio e criatividade.

Se a aprendizagem, em sala de aula, 
for uma experiência de sucesso, o alu-
no constrói uma representação de si 
mesmo como alguém capaz. Se ao 
contrário, for uma experiência de fra-
casso, o ato de aprender tenderá a se 
transformar em ameaça. O aluno ao 
se considerar fracassado, vai buscar os 
culpados pelo seu conceito negativo e 
começa achar que o professor é chato 
e que as lições não servem para nada.
  

O VALOR DO AFETO NA RELAÇÃO 
PROFESSOR E ALUNO

O saudoso educador Paulo Freire 
(1997, p. 45) certa vez proferiu que 
“não há educação sem amor”.  Sabia-
mente ele foi ao âmago de tudo, pois 
educar sem amor pode resultar em um 
mero ganha pão, em um simples con-
tar de hora-aula ou em uma assinatu-
ra de folha de ponto apenas. É mister 
que viver de verdade exige vontade, 
alegria, doação, ou seja, exige paixão.

Acredito que mais que a própria 
razão, a condição de amar é que nos 
torna especiais dentre os seres que 
habitam a terra. E na hora de trans-
mitir nossos conhecimentos aos outros 
homens é importante fazer valer isto 
que há de belo dentro de nós, sempre 
transmitindo conhecimentos com afeto.

De acordo com a perspectiva Wallo-
niana, falar de afetividade no ato edu-
cacional, mais precisamente na relação 
professor-aluno, é falar de como lidar 
com as emoções, com a disciplina e 
com a postura do conflito eu e o out-



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1203

ro.  Vale ressaltar que essa postura de 
conflito eu e o outro, ocorre em dois 
momentos distintos da vida do edu-
cando: na infância e na adolescência. 

 
Para a criança, o conflito se dá com as 

diversas interferências da família, sua 
primeira comunidade, e da escola (ou 
qualquer outro ambiente que ela fre-
quente) em sua vida.  Para o adolescen-
te, o conflito ocorre com o estranham-
ento de si com o mundo que o cerca.  

A sociedade acaba influenciando no 
desenvolvimento psíquico do aprendiz.  
O professor deve estar atento e consci-
ente de sua responsabilidade como ed-
ucador.  O ambiente de sala de aula, que 
muitas vezes pode se mostrar frio, seve-
ro e hostil aos nossos educandos, deve 
ser recolocado, reapresentado aos mes-
mos de forma mais amena e amigável. 

Quando a maioria das tarefas de 
sala de aula exige que a criança fique 
parada e estática, com uma atenção di-
recionada ao que é exposto pelo pro-
fessor, certamente este local não será 
um dos mais atraentes a ela.  Não é 
difícil, dentro desse clima austero, sur-
gir hostilidade da criança em relação 
ao professor e ao ambiente escolar. 
Dentro dessas situações de conflito 
facilmente observadas nas escolas, o 
professor pode fazer toda a diferença. 

Se o professor tiver conhecimen-
to do conflito eu e o outro na con-
strução da personalidade do aluno, 
com certeza, ele saberá conduzir as 
relações e receberá esses estímu-
los com mais calma, não tomando os 
mesmos como uma questão pessoal. 

O professor precisa compreender o 
aluno e seu universo sociocultural.  Mas 
conhecer esse aluno e seu universo im-
plica em uma pré-disposição de amá-lo. 
Cabe ao professor investigar mais esse 
aluno e, ao longo de sua formação, não 
deixar que esse educando acumule rai-

vas ou questionamentos.  Hoje muito 
se sabe que o lado intelectual caminha 
de mãos dadas com o lado afetivo.

Considerando esses pontos discuti-
dos, o relacionamento entre professor e 
aluno deve ser de amizade, de respeito 
mútuo, de troca de solidariedade, não 
aceitando de maneira alguma um ambi-
ente hostil e opressor que semeie o medo 
e a raiva no contexto de sala de aula.  

A prática pedagógica deve sempre 
prezar o bem-estar do educando. Quan-
do o educador consegue entender o 
poder dessa pedagogia do amor e toda 
a bem querência que a mesma traz, mais 
e mais alunos aprenderão com maior fa-
cilidade e gosto e, acima de tudo, mais 
e mais professores notáveis e inesquec-
íveis passarão pela vida de nossos edu-
candos deixando suas marcas positivas.

AFETIVIDADE

Como atividade essencialmente cri-
adora, a educação apresenta o escopo 
de guiar o homem no desenvolvimen-
to dinâmico, no curso do qual se con-
stituiria como pessoa humana, dotada 
de armas do conhecimento, do pod-
er de julgar e das virtudes morais. No 
contexto das dinâmicas sociais, a edu-
cação e a instituição de ensino, no pa-
pel de seus professores, devem apre-
sentar um caráter crítico de elevação 
cultural do indivíduo e da sociedade. 

Conhecer é apropriar-se intelec-
tualmente de um dado campo de fa-
tos, ou de idéias que constituem o 
saber estabelecido; pensar é enfren-
tar pela reflexão a capacidade de uma 
experiência nova cujo sentido ainda 
precisa ser reformulado que precisa 
ser reproduzido pelo trabalho de re-
flexão, sem outras garantias senão o 
contato com a própria experiência.
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CHAUÍ (1998, p.45):
É de suma importância que o profes-

sor, por maior que seja sua capacidade, 
seu conhecimento, sua formação, tenha 
consciência de que ele e seus alunos 
estão em locais, ângulos opostos: por 
outro lado, ele não deve se vangloriar 
desta hierarquia e muito menos de seu 
conhecimento. Para que haja uma boa 
convivência entre professor e aluno um 
bom diálogo é fator de essencialidade.

Entretanto, não é esta realidade que 
observamos no contexto educacional 
brasileiro, pois o professor geralmente 
é arrogante, inseguro, ansioso e aca-
ba criando um clima de terror em sala 
de aula. Na maioria das vezes a causa 
desta problemática está na má remu-
neração, na falta de preparo, na in-
stabilidade familiar, fatores que influ-
enciam no desempenho do docente.

Desde os seus primeiros trabalhos, na 
verdade, PIAGET (1980, p.37), reconhe-
ceu o aspecto afetivo como importante 
embora tenha centrado menos sobre 
este aspecto do que sobre o aspecto 
cognitivo. Uma segunda razão provável 
para um estudo maior da dimensão 
cognitiva reside no fato de Piaget ter 
percebido que o estudo científico do 
aspecto afetivo como mais difícil do 
que o estudo da estrutura cognitiva.

É possível que Piaget (1980, p.47) 
tenha escolhido, tentar resolver pri-
meiro os problemas mais controláveis 
e por isso, dedicou uma quantidade 
desproporcional de sua energia às 
questões de estrutura cognitiva.

Uma terceira razão para isso é que à 
medida que os psicólogos e educadores 
tentaram entender o trabalho de Piaget 
(1980, p. 52), as “construções” que eles 
fizeram de sua teoria, começaram na 
melhor das hipóteses, como “pré-op-
eracionais”. Afora todas essas consider-
ações, por certo, uma leitura cuidado-
sa dos trabalhos de Piaget (1980, 

p.124) deixa claro que uma visão do 
desenvolvimento intelectual, incluin-
do apenas o desenvolvimento cogni-
tivo, sem levar inteiramente em con-
ta os aspectos afetivos é incompleta.

 AS ESTRATÉGIAS DO PROFESSOR 
NA UTILIZAÇÃO DE JOGOS E  
BRINCADEIRAS

A educação está oportunizando mu-
danças no pensar da criança e perce-
be-se que o seu modo de olhar o mundo 
já não é mais o mesmo. É nessa perspec-
tiva que se apresenta a educação Infan-
til: a oportunidade de dar às crianças 
uma “nova” infância. Uma infância que 
tem de ser respeitada em seus inter-
esses e curiosidades, em que a criança 
deve brincar muito e, com a brincadei-
ra, desenvolver suas potencialidades.

Sabe-se que a criança possui ne-
cessidades e características peculi-
ares e a escola desempenha um im-
portante papel nesse aspecto, que é 
oferecer um espaço favorável às brin-
cadeiras associadas a situações de 
aprendizagem que sejam significati-
vas, contribuindo para o desenvolvi-
mento de forma agradável e saudável.

O desenvolvimento mental da cri-
ança, antes de seis anos de idade, se-
gundo (Piaget, 1990, p.98), pode ser 
sensivelmente estimulado nos jogos. 
A brincadeira representa tanto uma 
atividade cognitiva quanto social e das 
mesmas nas crianças exercitam suas 
habilidades físicas, crescem cogniti-
vamente e aprendem a interagir com 
os outros (ANTUNES, 1998, p.73).

O momento da brincadeira possui 
grande importância, pois contribui para 
o desenvolvimento do potencial integral 
da criança. Sendo também o espaço que 
proporciona liberdade criadora, opor-
tunidades de socialização, afetividade e 
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um encontro com o seu próprio mundo, 
descobrindo-se de maneira prazerosa.

Partindo desse pressuposto, e por 
acreditar que, muitas vezes, as brin-
cadeiras não têm feito parte do cur-
rículo escolar, sendo ignoradas no 
planejamento diário, propõe-se uma 
reflexão acerca da utilização da brin-
cadeira em seu aspecto pedagógi-
co nas escolas de Educação Infantil.

Ao optar por atividade lúdica como 
forma de desenvolvimento da apren-
dizagem, o educador poderá conhecer 
melhor o grupo em que trabalha, pro-
movendo situações interessantes 
e desafiadoras para a resolução de 
problemas, permitindo que os apren-
dizes façam uma autoavaliação com 
relação sobre seu desempenho, 
além de permitir que todos partic-
ipem ativamente de cada etapa vi-
venciada na execução de cada jogo.

Segundo ANTUNES (1998, p. 36):
O jogo ganha um espaço como ferra-

menta ideal da aprendizagem, na medi-
da em que propõe estímulo ao interes-
se do aluno, que como todo pequeno 
animal adora jogar e joga sempre prin-
cipalmente sozinho e desenvolve níveis 
diferentes de sua experiência pessoal e 
social. O jogo ajudo-o a construir suas 
novas descobertas, desenvolve e en-
riquece sua personalidade e simboliza 
um instrumento pedagógico que leva ao 
professor a condição de condutor, estim-
ulador e avaliador da aprendizagem.

Cabe ao educador explorar e adaptar 
as situações cotidianas do educando 
às atividades escolares, mas para tan-
to, é de suma importância que domine 
as ideias e o método  que ele deseja 
trabalhar, com o intuito de que o alu-
no construa seu próprio conhecimen-
to, e tenha consciência de que os jogos 
propostos são meios para atingir seus 
propósitos e não fins em si mesmo.

Segundo o mesmo autor,
O jogo ocasional, distante de uma 

cuidadosa e planejada programação, é 
tão ineficaz quanto um único momento 
de exercício aeróbico para quem pre-
tende ganhar maior mobilidade física 
e, por outro lado, uma grande quanti-
dade de jogos reunidos em um manual 
somente tem validade efetiva quando 
rigorosamente selecionados e subordi-
nados à aprendizagem que se tem em 
mente como meta (Antunes, 1998, p.37).

A atividade lúdica é uma impor-
tante fonte ao educador, trazendo in-
formações sobre os interesses de seus 
alunos, suas interações, suas habili-
dades de adaptação às regras, etc. Com 
base nessas observações, o educa-
dor tem a oportunidade de programar 
atividades pedagógicas direcionadas.

Ao programar as atividades, é in-
teressante que o educador asso-
cie também alguns questionamen-
tos relativos à idade, capacidades, 
preferências e outras particulari-
dades, visando o prazer e os efeitos 
positivos que o jogo proporciona.

Outra questão importante, além 
de tratar-se de um dos pontos de 
preocupação dos educadores infan-
tis, refere-se à organização de um 
espaço adequado para a realização 
da atividade, para que o jogo pos-
sa ser explorado em sua totalidade.

A conveniência do ambiente é funda-
mental para o sucesso no uso dos jogos. 
O espaço necessário à manipulação das 
peças é sempre imprescindível, assim 
como sua cuidadosa embalagem e or-
ganização, a higiene da mesa ou mes-
mo do chão em que o aluno usa para 
sua atividade (ANTUNES, 1998, p.41).
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A atenção do educador é fundamen-
tal no contato direto com a criança, 
ensinando-a como utilizar o brinque-
do e brincando com ela também. Ao 
brincar com a criança, o educador con-
tribui significativamente, pois assim 
a auxilia na construção de sua identi-
dade cultural e de sua personalidade.

Ao utilizarmos o jogo na prática ped-
agógica, é interessante fazer deste um 
momento de conhecimento e con-
vivência com as crianças, permitin-
do conhecê-las e aproximar-se de seu 
modo de conhecimento do mundo. É 
interessante voltar o olhar não ape-
nas no que elas fazem, mas também 
observar o modo como elas fazem.

Neste processo, o centro de atenção 
passa a ser o outro, buscando para os 
educadores um novo sentido ao tra-
balho pedagógico: conhecer a criança 
para trabalhar com ela, para brin-
car com ela, para aprender com ela.

Os jogos devem ser utilizados so-
mente quando a programação possibil-
itar e somente quando se constituírem 
em um auxílio eficiente ao alcance de 
um objetivo dentro desta programação. 
De certa forma, a elaboração do pro-
grama deve ser precedida do conheci-
mento dos jogos específicos e, na medi-
da em que estes aparecem na proposta 
pedagógica, é que devem ser aplicados, 
sempre com o espírito crítico para man-
tê-los, alterá-los, substituí-los por out-
ros ao se perceber que ficaram distantes 
desses objetivos. Assim, o jogo só tem 
validade se usado na hora certa e essa 
hora é determinada pelo seu caráter de-
safiador, pelo interesse do aluno e pelo 
objetivo proposto. Jamais deve ser in-
troduzido antes que o aluno revele ma-
turidade para superar seu desafio e nun-
ca quando o aluno revelar cansaço pela 
atividade ou tédio por seus resultados.

Quando o jogo é extremamente fácil 
ou é acima da capacidade de solução por 
parte do aluno, causa desinteresse e até 
mesmo baixa estima. Por isso, é impor-
tante que o professor planeje desafios 
que estimulem o aluno. É essencial que 
o professor utilize o jogo ou brincadeira 
como ferramenta de combate à apatia 
e como instrumento de desafios visan-
do a interação do grupo. O entusiasmo 
do professor e o preparo dos alunos 
para um momento especial a ser propi-
ciado pelo jogo constituem um recurso 
insubstituível no estímulo para que os 
alunos queiram jogar, e, os jogos devem 
ser cuidadosamente introduzidos e a 
posição dos alunos claramente definida.

Nos jogos e brincadeiras que a cri-
ança tem oportunidade de desen-
volver um canal de comunicação, uma 
abertura para o diálogo com o mun-
do dos adultos, onde ela estabelece 
seu controle interior, sua autoesti-
ma e desenvolve relações de confi-
ança consigo mesma e com os outros.
  
O JOGO NO CONTEXTO 
DA EDUCAÇÃO 

As crianças são “as personagens” dos 
jogos. Os papéis mudam de um cenário 
para outro. E todas têm oportunidade de 
experimentar “pegar o outro, ou serem 
pegos”; brincar com os amigos ou contra 
eles. E só um jogo. Mas é muito mais do 
que um jogo... (Rubem Alves, 2001, p.37)

Para pensar o jogo como meio edu-
cacional, devemos situá-lo a partir da 
definição de objetivos mais amplos. 
Que papel tem a educação em relação 
ã sociedade? A escola é um instrumen-
to de transformação da sociedade; sua 
função é contribuir, junto com outras 
instâncias da vida social, para que es-
sas transformações se efetivem. Nesse 
sentido, o trabalho da escola deve con-
siderar as crianças como seres sociais 
e trabalhar com elas no sentido de que 
sua integração na sociedade seja con-
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strutiva. Nessa linha de pensamento, 
a educação deve privilegiar o contex-
to socioeconômico e cultural, recon-
hecendo as diferenças existentes entre 
as crianças (e considerando os valores 
e a bagagem que elas já têm); ter a 
preocupação de propiciar a todas as 
crianças um desenvolvimento integral 
e dinâmico (cognitivo, afetivo, linguísti-
co, social, moral e físico motor), assim 
como a construção e o acesso aos con-
hecimentos socialmente disponíveis 
do mundo físico e social. A educação 
deve instrumentalizar as crianças de 
forma a tornar possível a construção 
de sua autonomia, criticidade, criativi-
dade, responsabilidade e cooperação.

Tornando como base à concepção 
da criança como ser integral, consta-
ta-se que as atividades que as cri-
anças estão realizando na escola têm 
um tratamento compartimentado.

Em relação ao desenvolvimento mor-
al as crianças constroem normalmente 
o seu próprio sistema de valores mo-
rais, baseando-se em sua própria ne-
cessidade de confiança com as outras. 
Esse processo é uma verdadeira con-
strução interior. A construção autôno-
ma se forma uma boa concepção de si, 
um ego íntegro e uma autonomia que 
sustente uma saúde mental positiva.

Formar homens sensíveis, criati-
vos, inventivos e descobridores, as-
sim como espíritos capazes de criti-
car e distinguir entre o que está 
provado e o que não está deve ser 
o principal objetivo da educação.

O DESENVOLVIMENTO  
DA LINGUAGEM 

A linguagem, forma de represen-
tação verbal, é básica no processo de 
desenvolvimento. Piaget (1990, p.47) 
sustenta que a linguagem só apa-
rece depois do pensamento, e que 
ele depende sobre tudo da coorde-
nação de esquemas sensório-motor.

A linguagem é uma forma de se comu-
nicar e se expressar; um meio, portan-
to, de interagir socialmente. Falar, ler e 
escrever são formas de o indivíduo ter 
acesso aos conhecimentos construídos 
histórica e socialmente. Paralelamente, 
por meio da linguagem, é possível 
desenvolver a memória, a imaginação e 
a criatividade e, muito especialmente, 
passar do pensamento concreto ao 
pensamento mais abstrato. A linguagem 
é, portanto, o meio básico de comu-
nicação social dos indivíduos. Até ad-
quirir a facilidade da linguagem, o jogo 
é o canal o qual os pensamentos e sen-
timentos são comunicados pela criança.

O jogo está intimamente rel-
acionado à representação sim-
bólica e reflete e facilita o desen-
volvimento dessa representação.
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O DESENVOLVIMENTO AFETIVO 

À medida que a criança se desen-
volve e interage com o meio e com o 
grupo, sua identidade, sua autoima-
gem positiva, suas personalidades são 
desenvolvidas. A afetividade é uma 
constante no processo de construção 
do conhecimento e é ela que, na ver-
dade, irá influenciar o caminho da cri-
ança na escolha dos seus objetivos.

Amor, ódio, agressividade, medo, 
insegurança, tensão, alegria ou tris-
teza são alguns dos afetos mais 
comuns, com os quais o educa-
dor deverá lidar para encaminhar 
a criança no seu desenvolvimento.

A motivação é outro fator que in-
fluencia o desenvolvimento: se a 
motivação é grande, a criança irá se 
esforçar para fazer coisas mais com-
plexas. A criança afetivamente pertur-
bada sofrerá um bloqueio no desen-
volvimento geral, pois os problemas 
afetivos canalizarão suas energias.

O jogo espelha e melhora o progres-
so da criança ha pré-escola, a afirmação 
do eu e na idade escolar, ajudando na 
tarefa de consolidação do eu. No jogo 
pode ser comprovada a importância dos 
intercâmbios afetivos das crianças en-
tre elas ou com os adultos significativos 
(os pais e os professores). O jogo é uma 
“janela” da vida emocional da criança.

A oportunidade de a criança ex-
pressar seus afetos e emoções no 
jogo só é possível num ambiente e 
espaço que facilitem a expressão: é 
o adulto que deve criar esse espaço.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

É preciso considerar o fato de que 
o professor, quando se torna compro-
metido com o aluno e com uma edu-
cação de qualidade, fazendo do aluno 
alvo do processo ensino-aprendiza-
gem, e cumprindo seu papel de ori-
entador e facilitador do processo, 
legitima assim a teoria de uma facil-
itação da aprendizagem, a interação 
entre sujeitos, ultrapassando, desse 
modo, a mera condição de ensinar.

No entanto, muitos fatores levam a 
questionar se esta prática educativa 
vem realmente acontecendo de ma-
neira satisfatória nas instituições. Mui-
tas vezes, as relações entre os sujeitos 
acabam por se contrapor, seja por mo-
tivos econômicos, sociais, políticos ou 
ideológicos, demonstrando falhas no 
cotidiano e lar, bem como limitações 
quanto à aquisição do conhecimen-
to no processo ensino-aprendizagem.

Na realidade, a prática docente tem 
uma parcela não só significativa na 
relação professor e aluno, mas quase 
que definitiva em todo o processo. A ar-
rogância didática do detentor do saber 
e a “segurança” que o mesmo tem de 
que seu poder, seus conhecimentos il-
imitados são suficientes, pode produzir 
um aprendizado equivocado e covarde, 
uma vez que este acredita que a culpa é 
somente do aluno quando os resultados 
não condizem com as suas expectativas.

Com toda essa mínima produtividade, 
o que ocorre é a morte da criatividade, 
reproduzindo assim o que já existe.

Certamente, a simples mudança de 
paradigmas não garante de forma al-
guma uma mudança de concepção 
pedagógica, ou seja, de prática escolar. 
A superação de valores tidos como in-
dispensáveis hoje, apesar de ultrapas-
sados, já não são suficientes para os 
avanços necessários na prática docente.
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Para o educador, o ensinar deve ser 
uma arte, uma ciência e um conjunto 
de técnicas que são utilizadas para se 
alcançar um objetivo. Alguns subsídios, 
torna-se fácil conduzir o processo de 
aprender a raciocinar, a refletir e usar 
a própria criatividade. No momento em 
que o educador se preocupa em educar 
com arte, toma-se comprometido com 
o aluno e com uma educação de quali-
dade, fazendo do aluno um alvo do pro-
cesso ensino-aprendizagem e cumprin-
do seu papel de orientador no processo.
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AS DIMENSÕES DA MÚSICA NA INFÂNCIA
RESUMO: A música é uma das mais antigas formas de expressão humana. Muitos 
estudos comprovam as proporções que o trabalho com a música pode tomar no 
desenvolvimento das habilidades cognitivas, emocionais e sociais. Em relação à in-
fância, ela é extremamente relevante, visto que o fortalecimento da construção da
identidade pessoal se inicia nessa fase da vida. Assim, esse trabalho se propõe a
investigar as dimensões da música na infância, considerando o trabalho pedagógico
realizado no âmbito escolar. Através da pesquisa bibliográfica, há a intenção de
promover avanços reflexivos a respeito da música na infância, de modo a enriquecer
as práticas escolares e a ampliar os potenciais dessa linguagem na formação humana.

Palavras-Chave: Música; Infância; Criança;
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 INTRODUÇÃO

A música é um elemento presente na humanidade desde os primórdios. Ela 
existe como um meio de comunicação e expressão utilizado por diversos po-
vos e culturas.  As pessoas podem se vincular e compreender o que o outro 
quer dizer através da música e isto faz com que ela tenha um caráter universal.

O aprendizado musical deve ser um processo que contribui para a formação 
integral do ser humano é hoje um grande número de pesquisas comprovam os 
benefícios e as dimensões que o trabalho com a música pode proporcionar em 
termos de desenvolvimento de habilidades cognitivas, emocionais e sociais.

De acordo com Bona (1997, p.2), música é “a arte de mani-
festar os afetos da nossa alma mediante o som”, ou seja, é por 
meio dela que expressamos e exprimimos ideias e pensamentos.

A infância é concebida como um período da vida importante para o desenvolvimento 
social e histórico. Assim, a introdução da música no trabalho com crianças tende a pro-
mover uma cultura mais rica e propícia à conquista de conhecimentos e aprendizagens.

A música e a infância se relacionam de modo dinâmico e podem con-
tribuir para uma educação mais crítica, criativa e lúdica, amplian-
do as percepções de mundo. Os estímulos musicais podem ofere-
cer ricas e significativas vivências às crianças, despertando atitudes 
curiosas e aumentando, por consequência, a disponibilidade para a aprendizagem. 

Espera-se que a música na infância estimule o prazer de senti-la, pos-
sibilite a participação efetiva entre as crianças e incentive a pro-
dução de conhecimentos gratificantes em nível geral e pessoal.
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BREVE TRAJETÓRIA DA INFÂNCIA 
NO BRASIL
 

A infância é concebida como um perío-
do fundamental na vida humana, mas 
durante muito tempo não lhe foi dada a 
devida importância. A condição infantil 
precisa ser abordada a partir de sua na-
tureza cultural e, nesse contexto, é fun-
damental recorrer à sua trajetória históri-
ca para explicar como se configura essa 
realidade (PINTO E SARMENTO, 1997).

Os estudos sobre a infância e a cri-
ança estão sendo retomados e anal-
isados por pesquisadores e estudio-
sos que a caracterizam como um 
campo emergente de pesquisas e uma 
temática de natureza multidisciplinar.

Pinto e Sarmento (1997) consid-
eram que uns valorizam aquilo que 
a criança já é e que a faz ser, de fato, 
uma criança, enquanto outros, pelo 
contrário, enfatizam o que lhe falta e 
o que ela poderá ou deverá vir a ser.

De acordo com Postman (1999), 
a ideia de infância passou por várias 
etapas, desde não ter uma pala-
vra para defini-la até a descrição 
detalhada de suas características. 

Para Gies (1987), muitas vezes a in-
fância é concebida como um estágio 
natural e imutável da vida, pela qual o 
ser humano atravessa. De acordo com 
o autor, um olhar na história da infân-
cia mostra, entretanto, que a infân-
cia é construída diferentemente em 
diversos lugares, períodos e culturas.

Nesse sentido, as dimensões da con-
strução de uma concepção de infância 
pelos adultos precisam estar atreladas 
às referências das famílias e da escola.

Rocha (2002) explicita que as cri-
anças não vivem a infância de forma 
homogênea ou uniforme, pois depen-
dem do local e do contexto em que 

estão inseridas. No entanto, sabe-se 
que elas são seres capazes de ir além 
de uma socialização construída para 
si através de outros ou de instituições.

Os estudos de Wallon (1975) e Vy-
gotsky (1987) convergem para a per-
cepção de que a criança é um ser social e 
histórico. Está em uma organização famil-
iar na qual se insere em uma determinada 
sociedade, em uma determinada cultu-
ra e em determinado período histórico.

Em cada uma dessas fases a in-
fância é marcada por uma signifi-
cação mais ou menos vinculada às 
condições sociais e não apenas a sua 
condição de ser vivente e biológico. 

As crianças se diferenciam umas 
das outras nos tempos, nos espaços, 
nas diversas formas de socialização, 
no tempo de escolarização, nos tra-
balhos, nos tipos de brincadeiras, nos 
gostos, enfim, nos modos de ser e es-
tar no mundo. Assim, existem inúmeras 
culturas e infâncias e não uma única.

Fernandes e Kuhlmann Júnior (2004) 
pontuam que a palavra infância evoca 
um período da vida humana. No limite da 
significação, o período da palavra inartic-
ulada, o período que poderia ser chama-
do de construção e apropriação de um 
sistema pessoal de comunicação, de si-
gnos e sinais destinados a fazer-se ouvir.

Como já mencionado, a infância 
foi concebida de diferentes maneiras 
no decorrer dos séculos. Nos primór-
dios, a criança era vista como um adul-
to em miniatura e recebia cuidados e 
educação por meio da família, espe-
cialmente da mãe. Por outro lado, ex-
istiam instituições alternativas que 
serviam para cuidado das crianças em 
situações desfavoráveis ou rejeitadas. 

Áries (1981) foi um dos precur-
sores dos estudos teóricos sobre a 
construção de infância e criança no 
decorrer do tempo. Segundo ele, a 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1213

descoberta da infância começou sem 
dúvida no século XIII e sua evolução 
e desenvolvimento começaram a 
se legitimar alguns séculos depois.

Pode-se dizer que quase não havia 
preocupação com a criança, a não 
ser quando ela era bem pequena e 
dependente de um cuidador. Assim 
que crescia um pouco e não neces-
sitava tanto de cuidados constan-
tes, ela ingressa no mundo dos adul-
tos e não se diferenciava mais destes.

Segundo Áries (1981), a criança apa-
rece como uma categoria social, de for-
ma lenta entre os séculos XIII e XVII 
e há muitas contradições sobre essa 
condição.  Até mais ou menos por volta 
do século XVI, não existia a particular-
idade da consciência sobre o universo 
infantil. A concepção de infância, até 
então, baseava-se no abandono, po-
breza, favor e caridade, sentimentos 
e sensações que ocupavam o atendi-
mento precário oferecido às crianças.

A criança era vista como um adulto em 
miniatura, tratada de uma maneira se-
cundária. Essa concepção durou sécu-
los e caracterizava o desrespeito com a 
infância. Assinalava também diferencia-
das formas de privação e a configuração 
de vidas moldadas pelo mundo adulto.

Na verdade, a infância só começou 
a se legitimar como algo importante 
na família e na sociedade depois do 
século XX, permeada pelas neces-
sidades de lugar, tempo, espaço e 
cuidados diferenciados. A própria 
história se encarregou de trilhar no-
vos caminhos e quebrar paradigmas.

A educação institucionalizada de cri-
anças começou a surgir nesse perío-
do, com o enfoque em métodos de 
escolarização. Em outros espaços, 
havia a preocupação com a criação 
de bons hábitos de comportamen-
to, regras morais e valores religiosos. 

Também havia uma preocupação 
com o cuidado e a assistência às cri-
anças órfãs, filhas da guerra ou do 
abandono produzido pela pobreza, 
miséria e movimentos migratórios. 
Brejo (2007) considerava que as in-
stituições de atendimento à infância 
apresentavam um caráter assistencial-
ista, filantrópico, higienista e educa-
cional. Dorneles (2005) expõe algu-
mas considerações sobre o percurso 
inicial de escolarização das crianças: 

A criança passa a ser cada vez mais 
capturada pelas instituições e interd-
itada em suas atividades pelos mor-
alistas e reformadores. Isto pode ser 
observado com relação aos jogos e di-
versões junto aos adultos, estes pas-
sam a legislar as atividades das cri-
anças [...]. Mesmo quando adotados, 
como no caso dos programas educa-
tivos dos jesuítas, as danças, os jogos 
e a representações teatrais são orien-
tados e vigiados com o propósito de 
“cultivar” o corpo e o espírito das cri-
ança (DORNELLES, 2005, p. 32 e 33).

A escola passa a ser o lugar autorizado 
para educar as crianças, que eram en-
quadradas em categorias de comporta-
mento, que fariam de cada uma um ser 
educado, prestativo e servil. O disposi-
tivo de aliança entre a escola e a família 
garantia a normalização do passado de 
cada criança através da categorização 
de sua conduta, de seu comportamento.

Na Europa, entre 1843 e 1844 surgi-
ram os primeiros Kindergarten (jardim 
de infância) fundados por Froebel, e se 
espalharam por todo o continente eu-
ropeu, enquanto no Brasil ainda não se 
falava em instituições escolares direcio-
nadas a crianças menores de sete anos. 
No entanto, em 1875, surgiu o primeiro 
Jardim de Infância no Rio de Janeiro, in-
spirado na concepção educacional froe-
beliana e direcionado às crianças da elite, 
do sexo masculino, de três a seis anos.
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Essas iniciativas aos poucos foram im-
pulsionando novas mudanças e trans-
formações no âmbito da infância. Com 
a promulgação da nova Lei de Diretriz-
es e Bases da Educação, lei número 
9394/96, a Educação Infantil passa a ser, 
legalmente, concebida e reconhecida 
como etapa inicial da educação básica.

Nessa perspectiva, tanto a creche 
quanto a pré-escola devem cuidar e 
educar as crianças, dispensando a elas 
atendimento institucional e respeitan-
do as características específicas quanto 
às necessidades de cada grupo etário.

Essa nova configuração contem-
plou maior autonomia no funciona-
mento das creches e pré-escolas, 
capacitando-as para reorganizar as 
atividades voltadas ao desempenho 
pedagógico e considerando as dif-
erentes necessidades das crianças.

Segundo Kuhlmann (2004), em 
1896 foi criado pelo então gover-
nador de São Paulo, Bernardino de 
Campos, o primeiro jardim da infân-
cia público do país denominado Jar-
dim da Infância Caetano de Campos. 

Embora esse jardim de infância 
tenha sido público, a elite foi favore-
cida ao ter prioridade nas matrícu-
las, de modo que essa escola durante 
muitos anos foi considerada modelo 
e frequentada prioritariamente pe-
las crianças da elite paulistana. 

Tal fato denota uma escassez históri-
ca de políticas públicas direcionadas ao 
atendimento das classes menos favore-
cidas, além do abuso de poder na ad-
ministração dos recursos públicos, uma 
vez que atendia a minoria da população.

Um dos principais objetivos das insti-
tuições de educação infantil era desen-
volver propostas pedagógicas baseadas 
em conhecimentos científicos e não so-
mente em evidências, bem como pro-

mover maior interação grupal. No en-
tanto, o envolvimento com a música era 
prática comum nos espaços escolares.

A criança resulta de uma combinação 
entre o biológico e o ambiente no qual 
vive e considerando que os primeiros 
anos de vida são determinantes na for-
mação da personalidade da criança, é 
importante considerar também que a 
escola, em sua diversidade, é quem pro-
porciona, media, transforma a cultura ou 
as culturas pertencentes a cada criança, 
cada espaço, cada família, favorecendo, 
assim, as interações entre as crianças. 
Diante disso, é importante ressaltar as 
linguagens artísticas como recursos 
fundamentais para o desenvolvimento 
motor, cognitivo e afetivo das crianças.

A educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, tem como finalidade o 
desenvolvimento integral da criança até 
seis anos de idade, em seus aspectos 
físicos, psicológicos, intelectuais e soci-
ais, complementando a ação da família 
e da comunidade (BRASIL, 1998).

Pode-se dizer que desde os pri-
meiros passos para o reconhecimento 
e a construção do conceito de infância 
na sociedade, a música foi reconhe-
cida como uma grande aliada do pro-
cesso de aprendizagem, mesmo que 
o objetivo naquela época não fosse 
a educação em si. Envolver a música 
como instrumento pedagógico é tra-
balhar com o lúdico da criança, fazendo 
com que seja alcançado o seu desen-
volvimento cognitivo, afetivo e motor. 

O CONTATO ENTRE A  
MÚSICA E A INFÂNCIA

Segundo Oliveira (2007), a música é 
uma das linguagens mais importantes para 
a evolução de uma criança, aliás, não só 
das crianças, mas do próprio ser humano.

        
Brincadeiras e estudos musicais con-

tribuem muito para a formação, desc-
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oberta e equilíbrio da personalidade 
infantil. Vários estudos têm demon-
strado que os primeiros anos de vida 
são cruciais para o desenvolvimento 
intelectual, afetivo e motor do ser hu-
mano. A qualidade das interações que 
se estabelecem com as crianças desde 
o nascimento são muito importantes. 

Cantar, embalar, bater palmas, são 
formas de estimulação e meios de con-
strução de um relacionamento entre a 
música e a infância. Trabalhar com a músi-
ca é construir o conhecimento com o ob-
jetivo de despertar e desenvolver o gosto 
musical através do estímulo, e assim con-
tribuir para a formação global da criança. 

O processo de educação musical 
deve ser adaptado à realidade social 
em que a criança vive, respeitando 
suas fases evolutivas, sendo multidis-
ciplinar, tendo objetivos claros e preci-
sos, preparando seres humanos capazes 
de criar, realizar e vivenciar emoções.

No decorrer da infância, segundo 
Brito (2007), emergem fenômenos de 
experiência com o contato visual que 
partem da produção experimental à 
aprendizagem sistematizada e ao recon-
hecimento e reprodução dos modelos 
musicais.De acordo com os estudos 
de Oliveira (2007), “o ensino de músi-
ca inclui o estudo de qualquer tipo de 
música, repertórios e instrumentos, e 
precisa tomar como ponto de parti-
da a existência de um mundo de músi-
cas que merecem ser compreendidas 
e estudadas” (OLIVEIRA, 2007, P. 59).

Assim, o trabalho com música nas es-
colas pode tornar esse espaço um lugar 
de autodescoberta, aceitação, reflexão, 
imaginação e de mudança social. As cri-
anças criam e produzem cultura, elab-
orando significados e interpretações, 
ao mesmo tempo em que atribuem va-
lores às suas experiências rotineiras.

A música é uma linguagem relevante 
na educação infantil, porém muitas 

vezes é utilizada de forma equivocada, 
para controle comportamental das cri-
anças ou na memorização de conteú-
dos de outras áreas do conhecimento.

Uma educação musical que tran-
scende os muros da escola deve consid-
erar o lúdico como componente trans-
gressor de expectativas, mantendo os 
alunos atentos às matérias sonoras, à 
vivência musical participativa, possibil-
itando expressões e contribuindo para 
o desenvolvimento integral da criança. 

Penna (2012) considera que a músi-
ca na escola está a serviço da formação 
global do indivíduo, visando uma partic-
ipação mais ampla e crítica em seu meio 
sociocultural. A linguagem musical, 
bem como as demais linguagens artísti-
cas e expressivas formam os alicerces 
sobre os quais se apoiam as práticas 
pedagógicas e criativas da infância. 

A música é universal e opera como 
sistema simbólico que atravessa limites 
culturais. Por meio da música, a criança 
entrará em contato com o mundo let-
rado e lúdico. Deste modo, é possível 
observar sua importância como valio-
so instrumento, o qual deverá ser tra-
balhado e estimulado provocando na 
criança possibilidades de criar, aprender 
e expor suas potencialidades. Segundo 
Fonterrada (2008), o fato de a música 
ter ou não seu valor reconhecido a co-
loca dentro ou fora do currículo esco-
lar, dependendo de quanto é ou não 
considerada pelo grupo social. Se, em 
determinada cultura, a música for uma 
das grandes disciplinas do saber huma-
no, o valor da educação musical tam-
bém será alto, em pé de igualdade com 
o de outros campos do conhecimen-
to. Se, porém, não houver este recon-
hecimento, sua posição em relação às 
demais áreas será também marginal.

 
A música na infância se configu-

ra também como uma representação, 
por isso as experiências concretas são 
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fundamentais. Elas caracterizam a per-
cepção e a estimulação da mesma.

Para Carvalho (1997), a músi-
ca proporciona a vivência da lingua-
gem musical como um destes mei-
os de representação, interage com 
o meio ambiente, incluindo os sons, 
as canções e outras manifestações, é 
também um excelente meio no desen-
volvimento da aptidão criativa e lúdi-
ca, que é parte integrante da infância.

Favorecer a construção da músi-
ca por parte da criança é permitir que 
ela brinque com diferentes sons, ex-
plore e transforme diversos objetos 
e possa sentir a natureza, o ambi-
ente e todos os sons que ela oferece.

É importante considerar que, além 
dos benefícios sociais e culturais, a 
música pode ser utilizada de manei-
ra a promover a saúde física e men-
tal das crianças, contribuindo para o 
desenvolvimento integral e saudável.

Ela não é uma interferência na edu-
cação da criança, é uma necessidade, 
que deve ter espaço consagrado e 
rotineiro, por possibilitar a melhoria 
da sensibilidade, beneficiar os proces-
sos de aquisição da leitura e da es-
crita e auxiliar na melhoria da capaci-
dade de memorização e de raciocínio: 

A música é uma atividade demasia-
do importante para ser negligenciada. 
É parte integral do desenvolvimento 
intelectual, cultural, emocional e es-
piritual das crianças e não deve ser 
tratada isolada do resto do currícu-
lo nem apenas pelos especialistas em 
música (DURRANT E WELCH, 1995).

A linguagem musical tem muitas di-
mensões, é muito rica e multifacetada, 
por isso é importante chamar a atenção 
para o uso desta área muitas vezes 
deixada como atividade complementar 
e pouco valorizada no espaço escolar.

Sabe-se que com uma boa pesqui-
sa, esforço e boa vontade, é possível 
trabalhar com a música, aprofundan-
do as habilidades e competências das 
crianças e apresentando a elas o máx-
imo de possibilidades que a lingua-
gem musical é capaz de proporcionar.

AS PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM 
A INF NCIA E A MÚSICA

Ao longo da história a música tem 
se configurado como um elemento im-
portante da cultura infantil, mas muitas 
vezes seus significados são restritos e 
limitados no contexto escolar. Ela se 
estrutura e se organiza na vida humana 
como uma arte e um meio de expressão 
e comunicação entre as pessoas, em co-
munidades e nações diversas, acentu-
ando seu caráter cultural e diversificado.

Segundo Brito (2003) e Lino (2008), 
a pluralidade e a complexidade da 
música estão presentes em todos 
os espaços, em diferentes momen-
tos e por diversos motivos nos con-
vida a participar voluntariamente 
ou involuntariamente, estabelecen-
do interação e significado musical.

É na infância que começa o processo 
de interação da criança com o ambiente 
sonoro e através da linguagem musical 
se inicia de forma espontânea o contato 
com a diversidade de sons presentes no 
cenário sonoro ao qual ela se encontra. 

Com a música, as crianças pro-
duzem sons, manuseiam e manipu-
lam instrumentos musicais diversos, 
participam de jogos cantados e com-
põem e improvisam canções brin-
cando. Através de expressões so-
noras, constroem conhecimentos e 
simbolismos em práticas singulares.

É preciso que se ofereça à criança um 
ambiente musical educativo que propor-
cione a descoberta, a pesquisa, o encan-
tamento, a exploração, considerando-a 
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como um ser plural que se comunica 
e dialoga com o mundo a sua volta.

De acordo com Pescetti (2005), 
as vivências com a linguagem musi-
cal devem “incluir o professor como 
um ser humano com gostos e vivên-
cias para compartilhar” (2005, pg. 39). 
Para isso, o professor também pre-
cisa apropriar-se criativamente das 
canções, dos jogos e brincadeiras.

As vivências relativas à exploração e 
à produção sonora acontecem a partir 
de um planejamento de organização 
de espaços e materiais, o que revela 
o olhar reflexivo do professor para a 
relação da criança com a música nos 
diferentes ambientes de aprendiza-
gens no contexto da educação infantil.

Assim, é necessário muito cuidado 
e crítica na escolha das músicas sele-
cionadas para o trabalho escolar. Em 
princípio, as crianças atribuem signifi-
cados às músicas de acordo com suas 
experiências, porém elas podem ir apri-
morando seu gosto musical e amplian-
do suas referências a partir do acesso a 
amostragens de conteúdo qualificado.

Há muitas canções infantis cuja 
música poderia ser de uma canção para 
adultos, como aquelas que reconhece-
mos como tais somente porque a letra 
se refere ao universo infantil. Também 
há outros casos de canções em que a 
letra e a música são para adultos, no 
entanto, ao permitirem jogos music-
ais nos arranjos e na interpretação, 
podem ser assimiladas pelo mun-
do infantil. (PESCETTI, 2005, p. 56).

As propostas de ensino que con-
siderem a diversidade como elemen-
to da música podem contextualizá-la 
e também oferecer acesso a elemen-
tos que possam ser significativos para 
o desenvolvimento pessoal da criança 
em atividades de apreciação e pro-
dução. Sabe-se que as crianças têm 

capacidade para falar sobre a música, 
emitindo opiniões, cantando, imitando, 
compondo, produzindo, inventando e 
imaginando, com autonomia e autoria. 

Elas precisam de espaços para viven-
ciar a sua musicalidade. Nessa perspecti-
va, podem se expressar e manifestar suas 
ideias de forma espontânea, reproduzin-
do suas vontades e intenções musicais. 

Pode-se dizer que a criatividade na 
linguagem musical é possível através de 
atividades contextualizadas, elaboradas 
nas dinâmicas entre os diferentes con-
textos, que abordam tanto o universo 
individual quanto o cultural da criança.

Nesse sentido, torna-se fun-
damental elaborar propostas de 
atividades pedagógicas que en-
volvam a música criativamente. 

O espaço escolar para a vivência 
musical na infância deve ser desen-
cadeado num ambiente de respeito, no 
qual as crianças possam interagir por 
meio da participação e colaboração.

As dimensões da música precisam ser 
consideradas com o objetivo de ajudar 
as crianças a compreenderem o mun-
do e a si mesmas, percebendo e pro-
cessando os elementos de uma forma 
sensível, de uma maneira que possam 
selecioná-los e organizá-los de modo re-
flexivo em suas atividades pedagógicas.

A música proporciona muitas apren-
dizagens na infância que contribuem 
para o envolvimento e as relações 
com os acontecimentos do cotidia-
no que auxiliam no crescimento da 
criança, futuro adulto, transforman-
do-a num ser sociável, conhecedor 
dos seus direitos e deveres, saben-
do valorizar e respeitar a diversidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Para a construção do conhecimento 
musical na infância, é fundamental apre-
sentar possibilidades para que as crian-
ças vivenciem a música, experimentem, 
apreciem e produzam. As dimensões da 
música na infância conduzem à com-
preensão de que o uso da música possi-
bilita aprendizagens baseadas no desen-
volvimento cognitivo, afetivo e motor.

Quando a criança tem acesso ao 
universo musical desde cedo, ela tem 
a chance de experimentar um proces-
so de apreensão e conhecimento da 
realidade a partir de atividades pra-
zerosas, que possibilitam a esponta-
neidade e a criatividade da mesma.

A utilização da música na educa-
ção infantil permite o acesso a um 
universo cultural e lúdico, que de-
pende muito da atuação do profes-
sor no que compete à inovação e a 
propostas de trabalho diferenciadas.

Para superar um caráter funcionalista 
e utilitarista da música na escola, torna-
-se imprescindível que o professor te-
nha domínio dos elementos inerentes 
à música e disponha de técnicas, me-
todologias, recursos, materiais e espa-
ço físico adequado. As atividades lúdi-
cas são de grande importância para o 
aprendizado dos conteúdos e o desen-
volvimento da aprendizagem musical.

 
As atividades musicais na infância 

precisam estar articuladas em desafios 
e propostas que valorizem a constru-
ção do conhecimento, considerando 
as particularidades e especificidades 
da infância como elementos eman-
cipatórios para o seu protagonismo.
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O USO DE HISTÓRIAS EM QUADRINHO NA EDUCAÇÃO

RESUMO: Os processos de ensino e aprendizagem, em sala de aula, precisam 
ser inovados. Assim, busca-se incentivar um aprendizado dinâmico e associado 
com a vivência do aluno. Este artigo traz as histórias em quadrinhos (HQ) como 
uma ferramenta de aprendizado, um recurso didático. O objetivo é mostrar a 
importância do uso das HQ para aproximar a escola do cotidiano dos alunos, 
explorar o trabalho com temas transversais, abordando também a origem delas, 
estabelecendo conexões dos conteúdos às atualidades. Este artigo reflete sobre 
a utilização das histórias em quadrinhos como incentivo a leitura dos alunos. As 
histórias em quadrinhos podem ser apresentadas como complemento de um con-
ceito já trabalhado pelo professor; e podem ser utilizadas para provocar debates 
e discussões em sala de aula, além de trazer o aluno para o universo da leitura.

Palavras-chave: História em quadrinhos; Recurso didático; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A escola deve incentivar o uso de 
recursos didáticos que favoreçam 
o intercâmbio entre o cotidia-
no do aluno e a aplicação des-
tas experiências na construção do 
próprio conhecimento, objetivan-
do, assim, tornar os conteúdos a 
serem trabalhados mais atrativos.

Teixeira e Vaz (2001) afirmam que, 
“numa sociedade tecnológica que 
valoriza os procedimentos de saber 
fazer, como a nossa, o professor tem 
que saber ensinar não só os procedi-
mentos, as teorias, os conceitos, mas 
as atitudes”. Assim sendo, a história 
em quadrinhos configura-se como 
um destes recursos didáticos, con-
stituindo-se em mais uma alternati-
va capaz de atender às diferenças do 
aluno criando um ambiente de tra-
balho amistoso e atraente. O uso das 
HQs envolve o intercâmbio de várias 
disciplinas e de vários conteúdos.

Segundo Barbosa (2004, p. 21), 
“há várias décadas, as histórias em 
quadrinhos fazem parte do cotidiano 
de crianças e jovens, sua leitura sen-
do muito popular entre eles. [...] As 
histórias em quadrinhos aumentam a 
motivação dos estudantes para o con-
teúdo das aulas, aguçando sua curiosi-
dade e desafiando seu sendo crítico”.

 

O sucesso dos quadrinhos está no 
uso de imagens em situações con-
textuais que facilitam o entendimen-
to da leitura, explorando a linguagem 
não verbal complementada pelo uso 
da linguagem verbal clara e objetiva.

 

Em um mundo globalizado, a so-
ciedade demanda cada vez mais 
uma revolução de informações e de 
exigências da produção do conheci-
mento. E com isso, a escola passa a 
ser  articuladora e mediadora entre 
o conhecimento elaborado e o con-
hecimento a ser produzido. Behrens 
(1998) relaciona o termo tecnologia 
inovadora com a prática pedagógica: 

Uma prática competente que dê 
conta dos desafios da sociedade mod-
erna exige a inter-relação e a instru-
mentalização da tecnologia inovado-
ra, tendo como instrumentos a rede 
de informações como suporte à práti-
ca docente, porém inovadora no sen-
tido de interconexão entre os sujeitos 
produtores de seus conhecimentos.

 
Nem todos percebem que o mun-

do está em constante transformação, 
mas a educação não pode mais privi-
legiar e reforçar o ensino tradicional, 
repetindo modelos, sem question-
amentos. Uma educação inovadora 
deve levar em conta o sujeito como 
protagonista da própria história.
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O uso das histórias em quadrin-
hos no ensino faz com que os alunos 
tenham um melhor desempenho no 
processo de ensino e aprendizagens. 
Para adotar a história em quadrin-
hos em sala de aula, caberá ao pro-
fessor realizar um planejamento 
das atividades na escola para esta-
belecer a estratégia mais didática 
para uma determinada faixa etária. 

Qual história utilizar e qual tema 
abordar serão escolhas do profes-
sor. Segundo Barbosa (2004, p. 22), 
“Palavras e imagens, juntos, ensi-
nam de forma mais eficiente – a 
interligação do texto com a ima-
gem, existente nas histórias em 
quadrinhos, amplia a compreensão 
de conceitos de uma forma que 
qualquer um dos códigos, isolada-
mente, teria dificuldades para agir”.

 

No atual contexto histórico, ao li-
dar com imagens isso requer trat-
amento minucioso, pois as pes-
soas estão inseridas em um mundo 
imagético e textual. As mídias jog-
am a todo momento notícias e ima-
gens para a sociedade que, na maio-
ria das vezes, não faz uma reflexão 
sobre os acontecimentos e fatos.

 

Os momentos de reflexão dentro 
da sala de aula, proporcionados pelo 
professor, visam enriquecer o pro-
cesso de ensino e aprendizagem e 
a formação de sujeitos críticos. “Os 
quadrinhos auxiliam no desenvolvi-
mento do hábito de leitura – a ideia 
preconcebida de que as histórias em 
quadrinhos colaboravam para af-
astar as crianças, e jovens da leitura 
de outros materiais foi refutada por 
diversos estudos científicos. [...] Os 
leitores de histórias em quadrinhos 
são também leitores de outros tipos 
de revistas, de jornais e de livros”. 
(BARBOSA, 2004, p. 23). Portan-
to, os quadrinhos corroboram para 
o incentivo da leitura dos alunos.

A ORIGEM DAS HISTÓRIAS EM 
QUADRINHOS

O surgimento da história em 
quadrinhos ocorreu no final do sé-
culo XIX. E tornou-se um fenômeno 
em todo o mundo, consolidando-se. 
Principalmente, com o surgimento 
dos super-heróis. Mesmo depois de 
mais de um século continua desper-
tar grande interesse nos dias atuais. 

A utilização de histórias em quadrin-
hos como recurso didático, na sala 
de aula, pode ser uma ferramenta 
fundamental uma vez que a mesma 
apresenta uma combinação de comu-
nicação visual e verbal. Podendo ser 
uma metodologia para os constan-
tes desafios de desenvolver práticas 
pedagógicas mais eficientes, no in-
tuito de sair da tendência tradicional. 
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Segundo Santos(2001),ao utilizar 
a história em quadrinhos (ela mesma 
um objeto de ludicidade) para a ence-
nação de um tema, para a formulação 
de jogos dramáticos, pode-se conse-
guir um rendimento maior e uma in-
tegração mais espontânea do grupo 
de alunos, com ganhos de eficiência e 
economia de tempo na aprendizagem. 

A forma de o homem passar uma 
mensagem, por meio de uma se-
quencia de imagem, de forma narra-
tiva, confunde-se com a história da 
humanidade desde o registro arte 
rupestre. A imagem narrativa como 
forma de comunicação vem inseri-
da no processo construção da socie-
dade. A história em quadrinhos que 
conquistou o povo pela sedução das 
imagens, por causa da facilidade de 
entendimento da leitura e a apre-
sentação de inúmeras possibilidades. 

Formalmente, as narrativas ex-
istem no tempo e as imagens no 
espaço. Durante a idade média, um 
único painel poderia representar 
uma seqüência narrativa, incorpo-
rando o fluxo do tempo nos limites 
de um quadro espacial, como ocorre 
nas modernas histórias em quadrin-
hos, com o mesmo personagem 
aparecendo várias vezes em uma 
paisagem unificadora, à medida que 
ele avança pelo enredo da pintura. 

Com o desenvolvimento da per-
spectiva, na Renascença, os quadros 
se congelam em um instante único: o 
momento da visão tal qual como perce-
bida do ponto de vista do espectador. 

A narrativa, então passou a ser 
transmitida por outros meios: medi-
ante “simbolismos, poses dramáti-
cas, alusões à literatura, títulos”, ou 
seja, por meio daquilo que o espect-
ador, por outras fontes, sabia es-
tar ocorrendo. (MANGUEL, 2001) 

O quadrinho veio consagrar, se-
gundo Alves (2001), com um meio 
de comunicação de massas, cujas 
histórias são narradas por imagens 
desenhadas e texto inter-relaciona-
do. A unidade básica das HQs é o 
quadrinho (ou vinheta). Os quadrin-
hos quando se apresentam enlaça-
do sem encadeamentos, formam 
a estrutura seqüencial do relato. 

A vinheta pode ser publicada em al-
manaques, periódicos e revistas. Além 
de informar e entreter, a HQ se junta a 
outros meios de comunicação de mas-
sa no papel deformação da criança. 
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Santos (2001) afirma que a história 
em quadrinhos é transmissora de 
ideologia e, portanto, afeta a edu-
cação de seu público leitor. Repro-
duzindo contextos e valores cul-
turais, oferecendo oportunidades 
para as crianças ampliarem seus con-
hecimentos sobre o mundo social. 

A história em quadrinhos é uma 
forma narrativa, que une duas lin-
guagens, uma não verbal e outra 
verbal e com grande potencial cri-
ativo. Segundo Palhares (2010), 

A interpretação do não verbal, as-
sim como do verbal, pressupõe a 
relação com a cultura, com o históri-
co, com a formação social do su-
jeito intérprete. Nesse sentido, na 
história em quadrinhos são veicu-
ladas duas mensagens: uma icônica 
ou visual e outra linguística, que se 
relacionam, constituindo uma men-
sagem global. A mensagem icônica 
e verbal nos quadrinhos não se ex-
clui, mas interagem, combinando 
dedts forma a ponto de permitir no-
vas possibilidades de encaminham-
ento e de recepção da mensagem. 

A apropriação desta linguagem 
pode ampliar o processo educati-
vo e favorece a construção e con-
solidação de muitos conhecimentos 
em que se associa a imagem com o 
texto escrito, de fácil compreensão, 
articulando temas do cotidiano.

O quadrinho influencia a imag-
inação do leitor, por causa da sua 
riqueza de detalhes. O roteiro, as-
sim como o desenho, sem esquec-
er, das cores, traços e o forma-
to são os atrativos que seduzem 
e que satisfazem diversos gostos. 

[...] o verdadeiro (e bom) quadrin-
ho seduz pelo conhecimento que 
leva ao despertar, que leva à alegria, 
ao prazer, à consciência. O desper-
tar que leva à soma de possibili-
dades formais e conteudísticas, me-
diadas pelo simbolismo da função 
poética entre o objeto apenas vis-
to e o objeto de fato desejado. 

A função poética, assim enten-
dida, passaria a ter, digamos, uma 
função amorosa baseada, inicial-
mente, na sedução. E a arte, mesmo 
a mais clássica, desde que sensível 
e de modelar competência, não é 
apenas para ser vista, para ser con-
templada como algo inerte; é para 
ser desejada, amada (ou odiada) com 
intensidade (CIRNE, 2000, p.19). 

Os quadrinhos são uma expressão 
artística que usa o desenho e pin-
tura para levar o leitor a acompan-
har suas aventuras, ou melhor, suas 
narrativas. Estabelece uma comu-
nicação simples, utilizado contex-
to, consegue construir, um diálogo 
científico através de situações que 
contemplam sua curiosidade natural.
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O USO DA HQ EM SALA DE AULA

De forma harmônica, o aprendiza-
do deve ocorrer a partir da interação 
do aluno com os conteúdos e a práti-
ca, de modo que o aluno possa levar 
estes conhecimentos adquiridos e 
produzidos como contribuição para 
a melhoria da sociedade, assim sen-
do, é necessário que o aluno convi-
va com diversas linguagens para que 
produza seu próprio conhecimento 
atrelado aos conteúdos estudados.

 

Para Carvalho (2009), entre as 
razões para se utilizar os quadrinhos 
na escola estão a atração dos estu-
dantes por esse tipo de leitura, a com-
binação de palavras e imagens-forma 
mais eficiente de ensino-, a qualidade 
da informação, o enriquecimento da 
comunicação pelas HQs, o auxílio no 
desenvolvimento do hábito de lei-
tura e a ampliação do vocabulário. 

Atualmente, é muito comum a 
publicação de livros didáticos, em 
praticamente todas as áreas, que 
fazem farta utilização das histórias 
em quadrinhos para transmissão de 
seu conteúdo. No Brasil, principal-
mente após a avaliação realizada 
pelo Ministério da Educação a par-
tir de meados dos anos de 1990, 
muitos autores de livros didáticos 
passaram a diversificar a linguagem 
no que diz respeito aos textos infor-
mativos e às atividades apresenta-
das como complementares para os 
alunos, incorporando a linguagem 
dos quadrinhos em suas produções. 
(RAMA. VERGUEIRO, 2012, p.14) 

 É necessário reinventar aulas 
mais contextualizadas, em um am-
biente estimulante que garanta a 
aprendizagem significativa, a história 
em quadrinhos pode representar 
uma solução. A HQ pode atender al-
guns destes requisitos, como recurso 
didático, podendo ser uma ferramen-
ta para trabalhar diversas discipli-
nas. Combinando linguagem verbal 
e não verbal, a história em quadrin-
hos combina imagens e textos es-
critos, de fácil compreensão, artic-
ulando conteúdo com o cotidiano. 

Segundo Carvalho (2009), 
Antes de desenvolver atividades 

de qualquer disciplina – um trabalho 
com operações matemáticas, por 
exemplo –, é preciso explorar to-
das essas formas de representação 
para ampliar a capacidade leito-
ra e garantir que a criança ou jo-
vem entenda ao máximo os recur-
sos oferecidos, gerando sentido. 

O quadrinho pode ser usado no in-
tuito de atender diferentes proposta 
se contribuírem para formação de 
valores e o exercício da cidadania. 
Fazer releitura de cenas do cotidi-
ano, transformar textos narrativos 
em quadrinhos, construir histórias e 
propostas de abordagem de temas 
de forma mais lúdica e divertida são 
apenas algumas das formas de se 
utilizar a HQ em contexto escolar. 
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Para Macedo (2011), com as HQs 
é possível potencializar procedimen-
tos de contextualização, processo, 
transposição, didática e diversifi-
cação das técnicas de ensino etc. 
Macedo (2011) acrescentam que 
as HQs propiciam, ampliam e des-
pertam motivações para trabalhar 
diversos aspectos da criatividade. 

 

Assim, na perspectiva de tornar in-
divíduos críticos, capazes de constru-
ir e reconstruir conhecimentos bus-
ca-se sensibilizar educadores para 
uma constante reflexão e tomada de 
atitude frente a determinados com-
portamentos do aluno no seu dia-
a-dia. (SANTOS & CHAVES, 2002) 

  
 

A aplicação das HQs, segundo 
Rama e Vergueiro (2012), deve ser 
adaptada ao cronograma do curso, 
sendo utilizadas na sequencia nor-
mal das atividades e sem qualquer 
destaque em relação a outras lin-
guagens ou alternativas didáticas. 

 

De uma forma mais ampla, pode-se 
dizer que os quadrinhos podem ser 
utilizados na contextualização do con-
teúdo, como recurso avaliativo e no 
incentivo à leitura e à escrita.  Aten-
dendo a disciplinas diversas, como 
História, Geografia, Artes, Matemáti-
ca, Língua Portuguesa entre outras. 

Os quadrinhos não podem ser 
vistos pela escola como uma espé-
cie de panaceia que atende a todo 
e qualquer objetivo educacional, 
como se eles possuíssem alguma 
característica mágica capaz de trans-
formar pedra em ouro. Pelo con-
trário, deve-se buscar a integração 
dos quadrinhos a outras produções 
das indústrias editorial, televisiva, 
radiofônica, cinematográfica etc., 
tratando todos como formas com-
plementares e não como inimigas 
ou adversárias na atenção dos estu-
dantes. (Rama Vergueiro, 2012 p.21). 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1227

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 A educação na maioria das vezes, prioriza o processo de aprendiza-
gem por meio da transmissão de conhecimento, não havendo interesse 
ou talvez consciência da necessidade de ampliar o potencial do educan-
do, trabalhando conteúdos que sejam significativos e utilizando metod-
ologias que possibilitem ao aluno fazer relação entre o que se está apren-
dendo na vida. Esta perspectiva precisa mudar. O aluno precisa se tornar 
sujeito ativo da construção do próprio conhecimento e as histórias em 
quadrinhos facilitam este novo “olhar” dentro do ensino/aprendizagem.

 

Com o uso das HQs podem ser  trabalhadas diferentes disciplinas em 
sala de aula. Elas podem ser uma ferramenta que além de possibilitar a 
interação entre os conteúdos, faz com que o aluno adquira um conheci-
mento utilizando materiais presentes do cotidiano e explorando formas 
de linguagem com reflexões mais críticas. Podem também ser empregadas 
como: contextualização, recurso avaliativo e incentivo á leitura e à pro-
dução textual. Exercitando a criatividade de forma prazerosa e divertida. 

 

Os quadrinhos ganharam espaço com o sucesso de filmes sobre su-
per-heróis que é fenômeno nas telas de cinema, aproveitando esse sucesso e 
essa super exposição dos quadrinhos, pode-se incentivar a contextualização 
de várias disciplinas dentro da escola, integrando elementos característicos 
da linguagem visual à conteúdos diversos. Hoje, as HQs são utilizadas em 
diferentes contextos: como em provas de concurso, ENEM e vestibulares, 
fazendo com que as escolas sejam incentivadas a explorar este recurso.

 

Para Rama e Vergueiro (2012, p.20), em se tratando de quadrinhos, “pode-
se dizer que o único limite para seu bom aproveitamento em qualquer sala 
de aula é a criatividade do professor e sua capacidade de bem utilizá-los 
para atingir seus objetivos de ensino”. A história em quadrinhos pode ser um 
recurso didático que oferece uma variação de metodologia para se trabalhar 
em sala de aula. Qualquer que seja o tema, com o uso dos quadrinhos, o 
conteúdo torna-se atrativo para os alunos, pois une interação escrito-visual. 
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A INFLUÊNCIA DOS CONTOS DE FADA NA FORMAÇÃODO 
LEITOR INFANTIL

RESUMO: Esta pesquisa teve como objetivo principal analisar a relevância dos 
Contos de Fadas na formação de futuros leitores, pois, a leitura é indispensável 
na formação do cidadão inserido na sociedade. A leitura de contos estimula a 
imaginação e a criatividade das crianças, ampliando o seu campo de conhec-
imento e possibilitando infinitas informações para o seu crescimento pessoal. 
O presente trabalho objetiva buscar subsídios que estão por trás do interesse 
das crianças, adquirindo o gosto pela leitura desde cedo, bem como tratando 
os Contos de Fadas através de uma perspectiva histórica, ajudando as crianças 
da Educação Infantil a se tornarem futuros leitores.  A leitura não deve ser uma 
atividade realizada apenas em sala de aula, mas sim deve ser incentivada em 
casa, pois, é formadora do conhecimento e deve ser trabalhada pelos educa-
dores através das diversas modalidades de contação de histórias. Além disso, é 
de suma importância investir em projetos e pesquisas que desenvolvam a cria-
tividade e estimulem nas crianças desde os primeiros anos de vida o gosto pela 
leitura.  Sendo assim, a leitura encanta o leitor, denuncia, informa, conscientiza 
e deve ser valorizada, em casa, no ambiente escolar e na sociedade em geral.

Palavras-chave: Educação Infantil; Contos de Fadas; Formação de Leitores.
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INTRODUÇÃO 
 

O presente artigo realiza uma breve análise a respeito da utilização 
dos Contos de Fadas como instrumento fundamental na formação de fu-
turos leitores. Justifica-se o uso dos contos na Educação Infantil pelo 
fato de que um novo mundo se descortina frente às crianças, auxilian-
do-os em seu desenvolvimento e proporcionando-lhes o primeiro conta-
to com as letras e a literatura de modo a incentivar o gosto pela leitura.

Os contos além de estimularem a imaginação e a criatividade pos-
sibilitam às crianças a compreensão de vários fatos que elas não con-
seguem entender. Representados por príncipes, fadas, monstros, lo-
bos e bruxas apavorantes, divididos entre o bem e o mal, os contos 
encantam as crianças e os adultos desde sua criação até os dias atuais.

Sendo assim, o objetivo do presente artigo é o de analisar a influên-
cia dos contos de fadas na formação de leitores, assim como, suas con-
tribuições para o desenvolvimento das competências leitora e escritora fu-
turamente.  Por isso, a pergunta norteadora da presente pesquisa é: Qual 
a influência que os contos de fadas têm na formação do leitor infantil? 
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CONTOS DE FADAS: BREVE 
HISTÓRICO 

Os contos de fadas surgiram para 
relatar fatos da vida dos camponeses, 
trazendo aventuras e conflitos que 
serviam como entretenimento para 
passar o tempo ao redor das fogueiras. 

Em seu livro, Coelho trata so-
bre o conceito de Conto de Fadas: 

Desde sempre o homem vem sen-
do seduzido pelas narrativas que, 
de maneira simbólica ou realista, 
direta ou indiretamente, lhe falam 
da vida a ser vivida ou da própria 
condição humana, seja relacionada 
aos deuses, seja limitada aos própri-
os homens (COELHO, 1998, p.10).

A origem dos contos está vinculada 
as mudanças ocorridas na sociedade 
nos séculos XVII e XVIII, época do 
modelo burguês, projetando assim 
nas histórias, os valores e a ideolo-
gia desta classe. Além disso, o gosto 
de contar histórias faz parte da vida 
do ser humano desde o momento em 
que sentiu necessidade de relatar aos 
outros suas experiências. Com a as-
censão da burguesia, a criança deix-
ou de ser vista como um adulto em 
miniatura e passou a ganhar “produ-
tos” específicos para sua faixa etária.

Podemos definir os Contos de Fa-
das como gêneros literários compos-
tos pelos mais variados significados e 
podendo ser explorados em seus mais 
variados aspectos, com personagens 
marcantes e diferentes e sugerindo 
soluções para lidar com problemas 
psicológicos. Enfim podemos diz-
er que são histórias simples, claras, 
com a capacidade de compreender a 
complexidade do pensamento infan-
til, estimulando as crianças a leitura e 

a imaginação, adentrando no mundo 
da magia, sem se sentirem inferiores.

Segundo Vasconcellos: 

Os contos infantis, apesar de apre-
sentarem características fantásticas, 
mostram comportamentos humanos, 
situações reais dentro de um irreal-
ismo estético-recreativo – as fadas 
têm qualidades humanas e os ani-
mais se expressam por meio de pa-
lavras. As fadas simbolizam a bele-
za, cultivam emoções positivas, são 
otimistas e voltadas para o bem-es-
tar de todos os seres vivos. Análises 
do mundo fabuloso podem ser ricas 
para as brincadeiras, incluindo vários 
conceitos como bem e mal, o cer-
to e o errado, a justiça, a felicidade, 
entre outros abordados pelos liv-
ros (VASCONCELLOS, 2008, p. 13).

Coelho divide as obras em Con-
tos de Fadas e Contos Maravilhosos 
afirmando a natureza diferente de 
ambos: “... formas narrativas mara-
vilhosas surgidas de fontes distintas, 
dando expressão a problemáticas 
bem diferentes, mas pelo fato de 
pertencer ao mundo do maravilhoso 
acabaram identificadas entre si como 
formas iguais” (COELHO, 1998, p. 11).

Assim, os Contos de Fadas que 
conhecemos hoje surgiram na França 
na corte do rei Luís XIV através de 
Charles Perrault, inicialmente es-
critos para os adultos com person-
agens como reis, rainhas, fadas, gê-
nios, anões, objetos mágicos, etc.
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CONTOS MARAVILHOSOS E SEUS 
PRINCIPAIS AUTORES

Os Contos Maravilhosos se origina-
ram dos contos orientais nos quais se 
destacam a parte material, sensorial e 
ética dos humanos abordando assun-
tos como as suas necessidades bási-
cas: comida, sexo e a luta pelo poder.

De acordo com vários estudiosos os 
Contos Maravilhosos possuem como 
tema gerador uma problemática so-
cial ligada à vida prática e concreta. 
Trata-se do desejo de auto realização 
do herói ou anti-herói no âmbito so-
cioeconômico, através da conquista 
de bens, riqueza, poder material, etc. 
Geralmente, a miséria e a necessidade 
de sobrevivência é o ponto de parti-
da para essas aventuras. Por isso, dis-
cutiremos sobre os principais autores. 

Perrault, erudito e acadêmico 
francês, é autor de vários livros para 
adultos, tornando-se célebre e imortal 
por seu único volume de contos para 
crianças. Ele escreveu sobre histórias 
relacionadas a seu povo, respeitando 
o que tivessem de cruel, de moral e de 
poético. Muitos de seus contos foram 
também recontados pelos irmãos 
Grimm, mais de um século depois, 
mas com menos qualidade literária. 

Jesualdo (apud Abramovich, 1995) 
explicita que: 

Os contos de Perrault são apenas 
fragmentos e documentos dessa 
história poética que todos os po-
vos possuem, mas que não foi es-
crita... Mistura a criação popular à 
sua imaginação de escritor, dando 
detalhes e minúcias reais nos con-
tos encontráveis e características 
de sua época. São obras primas.

Jacob e Wilhelm, conhecidos como 
os irmãos Grimm, foram pesquisa-
dores, que viajaram por toda a Ale-
manha conversando com o povo, 
levantando suas lendas e sua lingua-
gem e recolhendo farto material que 
transcreviam à noite. Não preten-
diam escrever para crianças, tanto é 
que seu primeiro livro não se destina-
va a elas. Somente em 1815 que os 
irmãos demonstraram preocupação, 
utilizando seu material fantástico 
de forma sensível e conservando a 
ingenuidade popular, a fantasia e o 
poético ao escrevê-los (PAULA, 2012).

Andersen é outro escritor que tran-
screveu a seus contos sua própria in-
fância. Jesualdo (apud Abramovich, 
1995) relata que: “Nele o maravil-
hoso é a própria alma e seu mundo 
inteiro, seu mundo vivo, produto de 
sua própria vida. É o poeta da in-
fância”. Suas obras mais conhecidas 
são: os Contos da Mamãe Gansa; 
A Bela Adormecida; O Gato de Bo-
tas; Cinderela; Chapeuzinho Ver-
melho, O Patinho Feio, entre outros.
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Já no Brasil, somente nos séculos 
XIX e XX é que surgiram obras na-
cionais a partir dos textos de Mon-
teiro Lobato. Isso foi de suma im-
portância para a literatura infantil, 
pois o brasileiro começou a consum-
ir bens culturais. Atualmente temos 
diversos autores produzindo livros 
infantis, com grande variedade de 
temas e com qualidade para ser-
em trabalhados com as crianças.

Por isso, pais e educadores devem 
criar situações para que as crianças 
ouçam histórias e por meio da orali-
dade tomem contato com os textos, 
pois ouvir é uma das formas de ler. A 
leitura ou contação de histórias é uma 
condição fundamental para o desen-
volvimento das competências leitora 
e escritora por parte dos educandos. 

Amarilha afirma que: 
A audição é um dos primeiros sen-

tidos a se desenvolver  no homem (....) 
como essa capacidade de ouvir é , em 
geral, mais avançada do que sua habil-
idades de leitura(....) quando se lê para 
a criança estamos lhe proporcionan-
do informações e estruturas acima do 
seu nível de leitura, estamos tornan-
do-lhe acessível o complexo mundo 
da escrita (AMARILHA, 1997, p.56).

Por fim, o universo maravilho-
so dos contos de fadas propor-
ciona as crianças se conhecerem 
emocionalmente. Esses contos con-
duzem os pequenos ao pensamen-
to crítico ajudando-os a enfren-
tarem os seus próprios desafios.

A UTILIZAÇÃO DOS CONTOS NAS 
ESCOLAS

Trabalhar os Contos de Fadas em 
sala de aula é uma atividade prazerosa 
para todos os envolvidos no processo 
educativo, pois é um tema de grande 
aceitação entre as crianças. A con-
tação de histórias é um dos mais anti-
gos meios de interação humana para 
transmitir conhecimentos, estimular 
a imaginação e a fantasia desenvol-
vendo também valores morais, dis-
ciplinares e o interesse pela leitura.

Ouvir histórias pode estimular, o 
sair, o ficar, o pensar, o encenar, o 
imaginar, o brincar, o ver o livro, o es-
crever, o querer ouvir novamente (a 
mesma história ou outra). Afinal, tudo 
pode acontecer a partir da leitura de 
um texto (ABRAMOVICH, 1995).

Além disso, a contação de histórias 
pode contribuir para a compreensão 
dos significados do mundo das cri-
anças ajudando-as na aprendizagem, 
caracterizando-se pela descontração, 
alegria e atenção que pode desen-
volver o educando através do lúdico.

Segundo Bettelheim: 

Para que uma estória realmente 
prenda a atenção da criança, deve 
entretê-la e despertar sua curiosi-
dade. Mas para enriquecer sua vida, 
deve estimular-lhe a imaginação: 
ajuda-la a desenvolver seu intelecto 
e a tornar claras suas emoções; es-
tar harmoniza com sua ansiedades 
e aspirações; reconhecer plena-
mente sua dificuldades e, ao mes-
mo tempo, sugerir soluções para 
os problemas que a perturbam. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1235

Resumindo, deve de uma só vez 
relacionar-se com todos os aspectos 
de sua personalidade e isso sem nun-
ca menosprezar a criança, buscando 
dar crédito a seus predicamentos e, 
simultaneamente, promovendo a 
confiança nela mesma e no seu fu-
turo (BETTELHEIM, 1996. p.13).

Para o educador, utilizar esse tipo 
de metodologia proporciona as cri-
anças uma atividade lúdica prazerosa, 
além de desenvolver a leitura e pos-
teriormente à escrita. É importante 
que os educadores em sala de aula 
utilizem a prática de contar histórias 
principalmente na Educação Infantil, 
pois apesar de não serem capazes 
ainda de dominar a escrita, são ca-
pazes de compreender a linguagem 
oral, as imagens e os gestos. A criança 
se desenvolve através de estímulos 
exteriores e a contação de histórias 
possibilita esta interação auxiliando-a 
a diferenciar o real do imaginário.  

Segundo Abramovich: 
Se é importante para o bebê ouvir a 

voz amada e para a criança pequenina 
escutar uma narrativa curta, simples, 
repetitiva, cheia de humor e calidez 
(numa relação a dois, para a criança 
da pré-escola ouvir histórias também 
é fundamental (agora numa relação 
a muitos: um adulto e várias cri-
anças) (ABRAMOVICH, 1995, p.22).

Ainda de acordo com o autor, ao 
ler histórias para crianças é propor-
cionar sorrisos, risos, gargalhadas 
através das situações vividas pelos 
personagens, com a ideia central 
do conto ou com o jeito de escrev-
er de determinado autor e, então, 
poder ser um pouco cúmplice desse 
momento de divertimento das cri-
anças (ABRAMOVICH, 1995).

Para contar histórias uma estraté-
gia interessante é a de o professor 
cantar com a turma antes de narrar os 
contos, iniciando e terminando com 
as frases “era uma vez”, “há muito 
tempo atrás”, “entrou por uma porta e 
saiu pela outra”, entre outros jargões.

Para Abramovich:
Para contar uma história seja qual 

for é bom saber com se faz. Afinal, 
nela se descobrem palavras novas, 
se entra em contato com a música 
e com a sonoridade das frases, dos 
nomes... Se capta o ritmo, a cadência 
do conto, fluindo como uma canção.. 
Ou se brinca com a melodia dos ver-
sos, com o acero das rimas, com o 
jogo das palavras... Contar histórias 
é uma arte... é tão linda!!! É ela que 
equilibra o que é ouvido com o que 
é sentido, e por isso não é nem re-
motamente declamação ou teatro... 
Ela é o uso simples e harmônico da 
voz (ABRAMOVICH, 1995, p. 18).

Ou seja, o educador precisa 
conhecer o interesse do ouvin-
te e proporcionar histórias ad-
equadas à idade da sua turma.

Coelho a respeito da indicação 
para a faixa etária descreve que: 

Deve ser proporcionado para 
cada faixa etária na educação in-
fantil. Ela classifica as crianças 
de até 3 anos estão na fase pré–
mágica, em que deve ser enfatiza-
do histórias de bichinhos, brin-
quedos, objetos e seres da natureza. 
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Dos 3 a 6 anos, as crianças se en-
contram na fase mágica, neste perío-
do deve ser trabalhado histórias acu-
mulativas e com repetição; contos de 
fadas; ela relata que em primeiro mo-
mento as crianças preferem histórias 
curtas, depois optam por enredos 
mais longos. Para a autora, ambas as 
fases devem conter um enredo sim-
ples, vivo e atraente (COELHO, 1998).

Ainda a autora relata que a “hora do 
conto ou a hora da história” é um mo-
mento fundamental na rotina com as 
crianças pequenas tendo em vista que 
os primeiros anos de vida são aque-
les em que o indivíduo se desenvolve 
de forma acelerada, aperfeiçoando 
a percepção, a atenção, o pensa-
mento, a comunicação e a memória.   

Ao narrar os contos para as cri-
anças, o educador não deve perder 
a essência da história procurando 
trabalhar a emoção e a imaginação 
das crianças. Para isso, durante a 
escolha é fundamental pensar na 
qualidade dos livros que serão lidos 
para elas pensando em seu desen-
volvimento e na formação aprofun-
dando assim, seus conhecimentos. 
O momento de contar e ler histórias 
são oportunidades preciosas para 
as crianças estimulando a imag-
inação e apresentando as mais di-
versas emoções e situações que a 
criança pode ou poderá vivenciar.

Assim, a história precisa ser inter-
pretada pelo educador como algo 
real e vivenciado por eles para poder 
chamar a atenção das crianças. Além 
disso, o educador pode ficar senta-
do no chão ou na cadeira desde que 
fique na altura das crianças para ol-
há-las nos olhos, aproximando-se ain-
da mais dos pequenos: “que cada um 
encontre um jeito gostoso de ficar: 
sentado, deitado, enrodilhado, não 
importa como... cada um a seu gos-
to... E depois, quando todos estiver-
em acomodados, aí começar “Era uma 
vez”... (ABROMOVICH, 1995, p. 22).

Ainda, o contato com a leitura 
pode e deve levar ao sucesso esco-
lar. As crianças com acesso ao am-
biente letrado tem maior interesse 
pela leitura, por isso, o educador que 
apresenta bons livros para seus edu-
candos aguça neles o gosto pela lei-
tura gerando um interesse maior em 
ouvir histórias e futuramente lê-las. 

Outra situação a ser destacada é 
a de que é adequado que o educa-
dor saiba que a história não pode ser 
contada de qualquer jeito para as cri-
anças, sem ser planejada e contada 
com segurança e naturalidade, sendo 
observadas as diversas característi-
cas dos elementos que a compõe. É 
preciso criar um clima, saber pausar na 
hora certa e dar um tempo para as cri-
anças compreenderem o que ouvem.
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É ouvindo histórias que se podem 
sentir também as emoções, como a 
tristeza, a raiva, a irritação, o medo, a 
alegria, o pavor, a insegurança, a tran-
quilidade, e tantas outras, vivencian-
do mesmo que na imaginação tudo 
que as narrativas provocam em quem 
as ouve com amplitude, significância 
e verdade que cada uma delas fez 
ou não sentir: “pois é ouvir, sentir 
e enxergar com os olhos do imag-
inário” (ABRAMOVICH,1995,  p. 22).

Ainda quanto ao educador, o mes-
mo pode utilizar recursos simples 
para ajudar na narrativa como gra-
vuras, fantoches, desenhos, músicas, 
entre outros recursos. Independen-
temente do modo utilizado é impor-
tante a entonação da voz para cada 
personagem específico despertan-
do o interesse da criança pela lei-
tura. Dramatizar um conto de fadas 
com fantoches, dedoches, luvas e 
máscaras são recursos que pren-
dem mais ainda a atenção das cri-
anças. Esses instrumentos mágicos 
estimulam as crianças a descobrir 
as maravilhas dos Contos de Fadas.

Ou seja, para a formação de bons 
leitores é importante desenvolver 
nas crianças o compromisso com a 
leitura, abrangendo escola e família. 
É importante também que o educa-
dor busque livros que ensinem a cri-
ança através da ludicidade e que seja 
introduzida a leitura desde a Edu-
cação Infantil, proporcionando assim 
um contato diário com a literatura.  

PROCEDIMENTOS  
METODOLÓGICOS

Esta pesquisa teve por base levantam-
ento bibliográfico a respeito da influên-
cia da utilização dos Contos de Fadas 
na Educação Infantil, a fim de contribuir 
para a formação de futuros leitores. A 
pesquisa teve caráter qualitativo, uti-
lizando-se abordagem documental. 

Como aporte para o desenvolvimen-
to desta, utilizamos Abramovich (1995), 
Coelho (1998), Vasconcellos (2008), 
dentre outros autores que trazem a prob-
lemática referente aos Contos de Fa-
das, tema abordado no presente artigo.  

Assim, foram analisados artigos, tre-
chos de livros e sites sobre a temática, 
a fim de gerar discussões e reflexões 
a respeito do tema, contribuindo para 
uma melhor compreensão da utilização 
dos Contos de Fadas no desenvolvi-
mento das competências leitora e es-
critora, bem como o prazer pela leitura.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo buscou trazer reflexões sobre a importância da lei-
tura como instrumento na formação do leitor infantil possibilitan-
do o seu desenvolvimento como indivíduo pensante na sociedade.

A leitura contribui para que a criança cresça, aprenda a se expres-
sar bem, a pensar e a questionar o seu papel na sociedade. É de grande 
importância que a criança ouça muitas histórias e leia diversos gêner-
os literários, pois quando lê dialoga consigo mesma se desenvolvendo 
intelectualmente, facilitando sua vida na escola, no trabalho e na vida.

Em especial, a leitura dos Contos de Fadas pela criança aju-
da-a no seu desenvolvimento psicológico quando a faz sonhar imag-
inando-se um ser mágico capaz de resolver todas as suas aflições.

Concluímos, portanto, que a literatura infantil possibilita inúmeras atividades 
que podem ser desenvolvidas com as crianças no intuito de incentivar o gosto 
pela leitura, além de facilitar o processo de aquisição da leitura e da escrita.
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A REPRESENTAÇÃO DO NEGRO NA LITERATURA INFANTIL 
BRASILEIRA DO SÉCULO XX
RESUMO: Nesta monografia serão discutidas algumas questões relevantes rel-
acionadas a representação dos negros na literatura infantil do século XX. A 
partir da análise de obras de três autores brasileiros de grande visibilidade 
(Monteiro Lobato, Ziraldo e Ruth Rocha), pretende-se observar quais foram as 
mudanças na representação de personagens negras nos livros infantis e de que 
modo essas mudanças refletem as transformações na sociedade daquela épo-
ca. A hipótese aqui apresentada é a de que, apesar do preconceito implícito 
em obras das primeiras décadas do século XX, no decorrer do mesmo perío-
do é possivel verificar que a literatura infantil começa a se adequar a estas mu-
danças (iniciadas no século XIX). Com isso, muitos autores  assumem explicita-
mente em seus livros o intuito de formar uma sociedade mais igualitária, que 
respeite as diferenças e dê a todas as pessoas os mesmos direitos, rompendo 
com os silenciamentos, esterótipos e preconceitos em relação a população negra.

Palavras-chave: literatura infantil brasileira; representatividade negra; racismo.
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INTRODUÇÃO

O objetivo deste estudo foi pesquisar 
como as dinâmicas de relações raciais 
observadas no Brasil durante o século XX 
se refletem na literatura infantil produz-
ida no mesmo período e contextualizar 
brevemente as relações entre a popu-
lação negra e os colonos portugueses 
desde o Brasil Colônia até o século XX;

A justificativa deste trabalho  é con-
tribuir para as reflexões sobre a repre-
sentatividade negra na literatura infan-
til e a relação da produção de obras para 
crianças com as questões e dinâmicas 
em voga na sociedade, aqui especifica-
mente com as relações étnico-raciais.

O ano de 1531 foi marcado pelo pri-
meiro desembarque de um navio ne-
greiro no Brasil. Por mais de 300 anos, 
foi frequente (e lucrativa) a prática que 
capturava africanos, de diversas etnias, 
à força e os transportava para o país 
em condições sub-humanas. Aqueles 
que sobreviviam à travessia do Atlânti-
co nos porões das embarcações eram 
comercializados e estavam sujeitos às 
ordens dos colonos portugueses, que 
utilizavam de suas forças de trabalho 
para a manutenção dos grandes lat-
ifúndios dos quais eram proprietários.

Segundo o historiador Herbert S. 
Klein, durante todo o curso do tráfi-
co negreiro para o Brasil, a estimativa 
mais precisa é a de que 04 milhões de 
africanos tenham chegado ao país na 
condição de escravos. Isso significa que 
aproximadamente 33% de todos os ne-
gros que foram trazidos para as Améri-
cas na condição de escravos estavam 
no Brasil (KLEIN, 1987, pp. 129-133). 

“Sem negros não há Pernambuco”, te-
ria dito o Padre Antônio Vieira no sécu-
lo XVI. De fato, é possível afirmar que 
sem a população negra, o Brasil nunca 
teria se desenvolvido da forma como o 
conhecemos hoje. Todo o modo de pro-
dução agrícola vigente no país durante 
o período colonial e, posteriormente, 
durante a era imperial estavam funda-
dos e eram sustentados pelo sistema 
escravocrata, que abusava e extorquia 
a mão-de-obra da população negra.

Provavelmente, esta tenha sido 
uma das principais razões pelas quais 
a elite agrária brasileira foi tão resis-
tente aos ideais abolicionistas, mesmo 
sobre forte pressão do maior parceiro 
comercial na época: a Inglaterra. Na 
época a maior potência mundial, o Re-
ino Unido buscava o fim da escravatu-
ra para que novos mercados consum-
idores fossem constituídos, visando 
assim fomentar seu crescimento após 
o processo de Revolução Industrial, 
que teve seu estopim entre o fim do 
século XVIII e o início do século XIX. 

Antes da abolição completa, diver-
sas outras leis foram promulgadas pe-
los imperadores brasileiros na tentativa 
de agradar tanto a elite local quanto a 
potência internacional, limitando o re-
gime de escravidão sem extingui-lo por 
completo. Dentre elas, destacam-se 
três: a Lei Eusébio de Queirós, de 
1850, que proibiu o tráfico de escravos 
para o Brasil; a Lei do Ventre Livre, de 
1871, que decretou que todas as cri-
anças nascidas de mulheres escravas 
a partir daquela data seriam consid-
eradas livres; e, finalmente, a Lei dos 
Sexagenários, de 1885, que estabele-
ceu que todos os escravos com mais 
de 60 anos deveriam ser libertados.
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Foi somente no dia 13 de maio de 
1988 que a princesa-regente Isabel 
assinou a Lei Áurea (oficialmente a lei 
nº 3.353) em nome do imperador Dom 
Pedro II, fazendo uso do principio de 
igualdade para abolir a escravidão em 
todo o território nacional. Dessa forma, 
o Brasil tornou-se o último dentre os 
países do continente americano a abolir 
o regime escravocrata por completo.

Assim sendo, entre o fim do sécu-
lo XIX e o início do século XX, a pop-
ulação negra começa a ser substituída 
pela mão-de-obra imigrante (originária 
principalmente dos continentes euro-
peu e asiático) e é marginalizada nos 
grandes centros urbanos, levando a 
construção das primeiras comuni-
dades carentes, popularmente conhe-
cidas como “favelas”. E o racismo, que 
por tanto tempo justificou a opressão 
exercida pelos brancos contra os ne-
gros, continua latente na sociedade 
brasileira – tanto no discurso políti-
co e científico, quanto na vida social.

É somente a partir da segunda meta-
de do século XX que a questão racial 
começará a receber mais atenção e a 
ser identificada como um problema so-
cial crônico no país. O reconhecimen-
to da importância da população negra 
para a formação do país e os debates 
levantados por intelectuais, políticos 
e movimentos sociais são fatores que 
contribuem para que, na Constituição 
Federal de 1988 (elaborada após o fim 
da ditadura militar), a palavra “racis-
mo” esteja presente e tipificada como 
crime inafiançável pela primeira vez.

Levando isso em consideração, o obje-
tivo desta monografia é observar de que 
maneira essas mudanças nas dinâmicas 
raciais no Brasil durante o século XX in-
fluenciaram e foram refletidas na rep-
resentação de personagens negros e 
negras na literatura infantil brasileira.

Cabe ressaltar que parte-se aqui do 
pressuposto de que, apesar de cada 
autor ter suas características pessoais, 
todas as produções literárias sofrem 
uma forte influência de fatores exter-
nos, advindos do contexto social no 
qual elas são criadas, tornando-se tam-
bém elementos intrínsecos às obras. 
Como afirma Antônio Candido (2006, 
p.13), em qualquer livro “o externo (no 
caso, o social) importa, não como cau-
sa, nem como significado, mas como 
elemento que desempenha um cer-
to papel na constituição da estrutu-
ra, tornando-se, portanto, interno”.

Para tanto, serão analisados nas 
próximas páginas a produção de três 
importantes autores do gênero: Mon-
teiro Lobato e sua obra “Sítio do Pi-
capau Amarelo”; Ziraldo e seu livro “O 
Menino Marrom”; e, finalmente, Ruth 
Rocha com seu livro “O Amigo do Rei”. 

A hipótese aqui levantada é a de que, 
mesmo sendo possível observar pre-
conceito racial em livros das primeiras 
décadas do século XX,  no decorrer 
do mesmo século a literatura infan-
til começa a se adequar a uma nova 
concepção de relações raciais e, com 
isso, muitos autores  passam a incopo-
rar elementos em suas narrativas com 
o objetivo claro de combater o racis-
mo e de contribuir para a formação de 
uma sociedade mais justa e igualitária.
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Tendo em vista o supracitado, o 
principal objetivo desta dissertação 
é responder a seguinte inquietude: 
Como a literatura infantil brasilei-
ra do século XX foi afetada pelas no-
vas dinâmicas étnico-raciais do país, 
em especial quanto à questão da 
representação da população negra?

A hipótese inicial é de que, apesar 
do preconceito implícito em obras das 
primeiras décadas do século XX, no 
decorrer do mesmo período é possivel 
verificar que a literatura infantil começa 
a se adequar a estas mudanças (inicia-
das no século XIX). Com isso, muitos 
autores  assumem explicitamente em 
seus livros o intuito de formar uma so-
ciedade mais igualitária, que respeite 
as diferenças e dê a todas as pessoas 
os mesmos direitos, rompendo com os 
silenciamentos, esterótipos e precon-
ceitos em relação a população negra.

AS PERSONAGENS NEGRAS DA 
COLEÇÃO “O SÍTIO DO PICAPAU  
AMARELO”, DE MONTEIRO LOBATO

 Um dos maiores clássicos da liter-
atura infantil brasileira, a história criada 
por Monteiro Lobato para sua coleção 
“O Sítio do Picapau Amarelo” narra a 
história de duas crianças, os irmãos Pedro 
e Lúcia (que atendia pelo apelido “Nariz-
inho”), que vão ao sítio de sua avó Dona 
Benta e lá vivem inúmeras aventuras. 

No sítio, eles encontram diversas 
outras criaturas mágicas que os fazem 
companhia, dentre as quais se desta-
cam: Emília, a boneca não só falante, 
mas tagarela, de Narizinho, que ganha 
vida na propriedade; o Marquês de Ra-
bicó, um porco guloso que se casa com 
Emília; Visconde de Sabugosa, um bon-
eco feito de sabugo de milho e que é 
extremamente sábio por apreciar a lei-

tura; Conselheiro, um burro falante que 
ganha seu apelido de Emília já que, se-
gundo a boneca, ele seria ótimo para dar 
conselhos; Quindim, um rinoceronte af-
ricano natural de Uganda e que, por essa 
razão, domina perfeitamente a língua 
inglesa; e, finalmente, a Cuca, descrita 
por Lobato como uma bruxa velha que 
tinha dedos de gaviões e a cara de um 
jacaré, mas que – nas adaptações tele-
visivas da obra – foi caracterizada como 
um grande jacaré com cabelos loiros.

 

Além dessas personagens já mencio-
nadas, três personagens de etnia neg-
ra faziam parte do núcleo principal de 
“O Sítio do Picapau Amarelo”. Um deles 
era o Saci, inspirado na figura mitológi-
ca do folclore brasileiro do jovem negro 
de uma só perna, que usa uma carapuça 
vermelha e gosta de pregar truques e 
armadilhas nas pessoas das zonas ru-
rais. Já os outros dois deles eram fun-
cionários do sítio: a Tia Nastácia, a 
cozinheira que trabalhava para Dona 
Benta e ajudava a cuidar das crianças, 
e o Tio Barnabé, que vivia na proprie-
dade da matriarca e, como contrapar-
tida, prestava alguns serviços no sítio. 

Foram as descrições feitas por Mon-
teiro Lobato sobre a personagem Tia 
Nastácia que trouxeram recentemente 
a questão do racismo nos seus liv-
ros infantis a público e despertaram 
toda a discussão sobre suas obras. 
No livro “Caçadas de Pedrinho” (pub-
licado em 1933), em uma cena de 
fuga de uma onça, o autor descreve 
que a personagem “trepou que nem 
uma macaca de carvão pelo mastro 
de São Pedro acima, com tal agilidade 
que parecia nunca ter feito outra coi-
sa na vida senão trepar em mastros”. 
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Como este livro de Monteiro Loba-
to fazia parte da seleção do Programa 
Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), 
através do qual o Ministério da Edu-
cação (MEC) distribui títulos infantis a 
alunos da rede pública de todo o Bra-
sil, diversos representantes de mov-
imentos sociais e partidos políticos 
entraram na justiça em 2012 com um 
mandado de segurança, na tentativa 
de exigir a retirada do mesmo do acer-
vo de todas as escolas de nível básico 
do país ou a inclusão de uma nota ex-
plicativa que classificasse a descrição 
como racista. Em 2014, o ministro Luís 
Fux do Supremo Tribunal Federal (STF) 
julgou o pedido como improcedente.

 

Na época da discussão, autores de 
livros infantis e alguns pesquisadores 
sobre a temática se apressaram em de-
fender a produção de monteiro loba-
to. O acadêmico João Luís Ceccantini, 
por exemplo, classificou as tentativas 
de modificação do livro original como 
“analfabetismo histórico” em entrevista 
à revista veja, no ano de 2012. Segundo 
ele, o público infantil assimila somente 
a essência das histórias com as quais 
tem contato e, no caso das obras de 
monteiro lobato, “essa essência não é 
racista”. Ele afirmou ainda que qualquer 
tentativa de modificação em um produ-
to cultural deveria ser classificada como 
censura e que isso seria um “absurdo”.

 

Todavia, os defensores de monteiro 
lobato não conseguiram rebater os doc-
umentos históricos que vieram à tona 
nos últimos anos e que comprovam a 
admiração do autor por movimentos 
de segregação racial, bem como seu 
apreço pela eugenia explícito em pub-
licações voltadas para o público adulto. 
Em um artigo de 2013 publicado pela 
revista “dados” (UERJ), por exemplo, 
cientistas recuperaram uma carta de 

lobato ao médico Arthur Neiva (ambos 
supostamente membros da Sociedade 
Eugênica de São Paulo) na qual o céle-
bre autor infantil afirma que “um dia se 
fará justiça ao Kux Klan (...) Que man-
tém o negro no seu lugar”. Já a frase 
final de seu livro de contos “urupês”, 
várias vezes aclamado pela crítica, é 
uma condenação explícita à misci-
genação: “O caboclo é o sombrio urupê 
de pau podre”, afirma Monteiro Lobato.

A PERSONAGEM NEGRA DE “O 
MENINO MARROM”, DE ZIRALDO

A obra “O Menino Marrom”, de Ziral-
do, foi publicada pela primeira vez em 
1986 pela Editora Melhoramentos e foi 
recebida com entusiasmo por grande 
parte da crítica especializada. Por ela, 
o autor foi um dos ganhadores, em 
1987, do Prêmio da Fundação Nacional 
do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ), que 
reconhece, desde 1975, os melhores 
livros infanto-juvenis lançados no Brasil.

A narrativa tem como protagonista 
um “menino marrom” e gira em torno 
da sua amizade com um “menino cor-
de-rosa”. Nas 32 páginas da obra, Ziral-
do retrata - com o auxílio de algumas 
ilustrações- a jornada de descoberta 
dos garotos sobre as diferentes tonal-
idades de pele, bem como o question-
amento sobre o que essas diferenças 
realmente significam em suas vidas.

Diferentemente do retrato das per-
sonagens negras na produção de Mon-
teiro Lobato, o “menino marrom” é 
caracterizado de maneira muito mais 
positiva. Ziraldo o define como um 
menino “muito bonito”, mais bonito 
que a ilustração, cuja pele seria da cor 
de “chocolate puro”, que teria cabe-
los “enroladinhos e fofos” e olhos tão 
pretos que pareceriam “duas jabutica-
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bas”. A personagem de etnia branca, o 
“menino cor-de-rosa”, também recebe 
adjetivos positivos do autor: os seus 
cabelos seriam “amarelados”, os lábios 
“fininhos”, seus olhos  mudariam de cor 
dependendo da luz do sol em deter-
minado dia (podendo ser verdes, azuis 
ou castanhos) e ele também é definido 
como sendo uma criança muito bonita.

Durante a estória, os meninos fazem 
diversos experimentos com cores. Pri-
meiramente, eles misturam todas as 
cores de tintas de aquarela e desco-
brem que o resultado dessa mistura é 
uma tonalidade de marrom bem escuro. 
Sendo assim, concluem que a cor mar-
rom seria a mistura de todas as cores. 
No entanto, ao utilizarem um disco de 
Newton na escola para combinar todas 
as cores do arco-íris, eles descobrem 
que a mistura de todas as cores na ver-
dade seria o branco, mais próximo da 
cor da pele do “menino cor-de-rosa”.

A partir deste ponto da narrativa, 
as personagens iniciam um questiona-
mento sobre o que seria de fato branco 
e preto na natureza, tentando elencar 
todos os elementos e materiais que 
conheciam que possuíam essas cores 
naturalmente. Após fazerem essa re-
flexão, eles concluem que não existem 
pessoas brancas e negras, mas sim de 
diversas tonalidades de pele dos mais 
diferentes tipos. Como afirma Ziral-
do, na narrativa original (1986, p. 18):

“E quando os dois chegaram em 
casa, estavam encantados com uma 
nova descoberta: o mundo não é divi-
dido entre pessoas brancas e pretas.

Mesmo porque elas não existem!
O que existe - que boa descober-

ta! - é gente marrom, marrom-escu-
ro, marrom-claro, avermelhada, cor-
de-cobre, cor-de-mel, charuto, pardo, 
castanha, bege. flicts, esverdeada, 
creme, marfim, amarelada, ocre, café-
com-leite, bronze, rosada, cor-de-rosa 
e todos esses nomes aproximados e 
compostos das cores e suas variações.”

Embora esteja claro que o objetivo 
do autor seja celebrar a diversidade das 
cores e a miscigenação, bem como com-
bater o preconceito racial, herdado do 
período escravagista, ainda existente 
na sociedade brasileira, a conclusão 
de sua narrativa peca por reforçar o 
chamado “mito da democracia racial”. 
Este termo é utilizado para referir-se 
á crença popular de que o Brasil – dif-
erente de outros países, como os Esta-
dos Unidos ou a África do Sul – nunca 
foi caracterizado por conflitos raciais 
abertos e, sendo assim, a raça nun-
ca foi um fator determinante na tra-
jetória de qualquer indivíduo na nação. 

Essa visão utópica posiciona o país 
e sua sociedade em um estágio mais 
avançado que o restante do mun-
do, preconizando um futuro em que 
as raças e tonalidades de pele não 
terão influência nas relações sociais e 
políticas (BERNADINO, 2002, p. 249). 
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Acredita-se que o “mito da democ-
racia racial” foi legitimado cientifica-
mente em 1933, pela publicação do 
livro “Casa Grande e Senzala”, do so-
ciólogo Gilberto Freyre. Nele, o pesqui-
sador parece ter uma postura otimista 
em relação ao regime escravocrata de 
produção e a organização social vigen-
te no Brasil Colônia, que – segundo ele 
– favorecia a ascensão social do cab-
oclo miscigenado, caracterizando este 
regime como “um dos mais democráti-
cos, flexíveis e plásticos” (FREYRE 
apud BERNADINO, 2002, p. 251). 

Dito isto, ao negar a existência de 
raças e a influência das mesmas na 
vida social das pessoas, Ziraldo re-
itera uma ideia de que a lei da “meri-
tocracia” impera na sociedade brasile-
ira. Segundo este ideal, complementar 
ao “mito da democracia racial”, pres-
supondo que não existem obstácu-
los maiores como consequência de 
discriminações raciais, bastaria que a 
população negra se esforçasse mais 
individualmente para que chegasse ao 
mesmo “patamar” da população branca.

Esta visão está implícita no final do 
texto, quando o autor narra os destinos 
do “menino marrom” e do “menino cor-
de-rosa” sem identificar em nenhum 
momento a qual dos dois ele está se 
referindo: “um é craque de basquete e 
o outro de voleibol; [...] um está tocan-
do flauta e o outro, violão; [...] um quer 
conhecer o mundo e o outro, a Pata-
gônia” (ZIRALDO, 1986, p. 31). Segundo 
a lógica do autor, não seria necessário 
identificá-los porque a questão ra-
cial já teria sido totalmente superada 
e não havia tido nenhum tipo de in-
fluência no destino de nenhum deles.

O grande problema do “mito da de-
mocracia racial” e do ideal de “meri-
tocracia”, ambos reforçados no final 
do livro infantil “O Menino Marrom”, 
é que eles impedem um combate mais 
árduo ao preconceito, isso porque 
mascaram os efeitos nocivos da dis-
criminação racial à inserção social dos 
indivíduos negros. É evidente que o 
autor visa celebrar a união das raças 
e enaltecer a miscigenação, mas - ao 
adotar essa perspectiva - ele pode es-
tar prejudicando mais do que auxilia-
ndo nessa luta que já dura há séculos.

 

AS PERSONAGENS NEGRAS DE “O 
AMIGO DO REI”, DE RUTH ROCHA

 Apesar de ter sido escrito en-
tre 1961 e 1983, o livro “O Amigo do 
Rei” foi publicado pela primeira vez so-
mente no ano de 1993, um momento 
em que o Brasil vivia as suas primei-
ras experiências de democracia livre 
e universal, após mais de vinte e cin-
co anos de regime ditatorial militar. 

Sendo assim, pode-se dizer que o 
lançamento da obra reflete uma visão 
mais autocrítica das relações raciais 
no Brasil, com a sociedade e o merca-
do literário incorporando alguns dos 
debates e discussões que emergiram 
durante a composição da Constitu-
ição Federal de 1988. Em tempo, cabe 
dizer que Ruth Rocha publicou o livro 
em sua primeira tiragem pela edito-
ra Ática, como parte de sua série “Vou 
te Contar”, mas atualmente é a Edito-
ra Salamandra que detém os direitos 
de publicação de todas as suas obras.
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No livro em questão, a escritora nar-
ra a amizade de dois meninos nascidos 
durante o Brasil escravocrata sendo um 
deles branco e filho do dono da fazen-
da (Ioiô) e o outro filho de escravos que 
eram explorados naquele local (Matias). 
Ruth Rocha vai retratar a amizade entre 
os dois garotos sem negar a desigual-
dade existente entre eles: por exemplo, 
mesmo afirmando que estavam sempre 
brincando juntos, ela deixa claro que 
quando havia alguma briga o menino 
branco sempre tinha razão porque ele 
era o “patrão” (ROCHA, 1993, p. 8).

 

Outro ponto interessante desta obra 
infantil é que a autora joga com as ex-
pectativas do leitor, comumente in-
fluenciado por visões estereotipadas 
sobre as pessoas de cor no Brasil. Na 
sinopse, ela afirma que um dos meninos 
será “rei” o que poderia fazer com que 
o leitor assumisse que a personagem 
“Ioiô” seria o monarca em questão, já 
que Matias era seu escravo. No entan-
to, no decorrer do livro, é revelado que 
o pai de Matias era um rei africano e 
que os outros escravos já o consider-
avam como sucessor legítimo do trono. 

Dessa maneira, ela inverte o sen-
so comum e demonstra ao públi-
co que a população negra tinha uma 
história muito rica em seu continen-
te de origem muito antes de ter sido 
sequestrada e trazida à força pelos 
colonizadores europeus ao Brasil.

 

Em determinado momento da estória 
criada por Ruth Rocha, as crianças en-
contram um quilombo no meio da flo-
resta e, mais uma vez, diferentemente 
dos seus predecessores, a escritora 
infantil valoriza a cultura africana e 
faz descrições positivas da mesma. Os 
guerreiros negros, por exemplo, são 
caracterizados como sendo “imponen-
tes, pintados, enfeitados e armados” 
e são feitas alusões tanto a tambores 
quanto a expressões típicas de diale-
tos tribais africanos como “Dunda lá” 
e “Saruê” (ROCHA, 1993, pp. 20-24).

 

Para concluir essa obra, a autora 
menciona a luta para a conquista da 
abolição no Brasil, mostrando que tan-
to os quilombolas – representados pela 
figura de Matias –, quanto alguns mem-
bros da então chamada “sociedade 
livre” (representados pela figura de Ioiô, 
agora mais velho) tiveram grande im-
portância no ativismo pela libertação da 
população negra no final do século XIX.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se concluir que a hipótese inicial deste trabalho de pesquisa, isto é, 
de que a literatura infantil do século XX refletiu as mudanças nas relações ra-
ciais ocorridas no âmbito da sociedade brasileira na maneira em que os per-
sonagens negros de importantes obras eram retratados, foi confirmada. 

Como foi possível observar com a análise das três obras, autores proeminentes 
do começo do século comumente ainda carregavam estereótipos e preconceitos 
sobre a população negra na caracterização e criação de suas personagens, como 
é o caso do célebre (e polêmico) Monteiro Lobato. Um avanço pode ser observa-
do na segunda metade do século, com a celebração da miscigenação e da diver-
sidade racial brasileira, mas escritores como Ziraldo ainda se negavam a recon-
hecer a existência de disparidades e desigualdades sociais entre negros e brancos 
no país. Somente com as discussões impulsionadas pela Constituição Federal 
de 1988 e a tipificação do racismo como crime inafiançável e imprescritível é 
que o mercado literário infanto-juvenil e seus atores passam a retratar em suas 
obras o preconceito existente contra os negros e a valorizar elementos da cul-
tura africana, como se pôde constatar no livro “O Amigo do Rei” de Ruth Rocha.

Por fim, cabe ressaltar que muitos avanços ainda são necessários quando se 
trata da representatividade da população negra em livros infantis, tendo em vista 
que ainda hoje – no século XXI – observam-se casos de preconceitos e estereóti-
pos embutidos em narrativas voltadas para crianças. No entanto, como foi com-
provado neste trabalho, é inegável que houve um grande avanço no que tange 
à percepção das relações raciais por parte dos autores do gênero que reflete 
também as conquistas sociais da população negra durante o mesmo período.
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A ARTE TERAPIA E A ARTE EDUCAÇÃO: DEFINIÇÕES E 
CONCEITOS

RESUMO: Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica com o foco voltado a Arte Terapia 
e a Arte Educação. Neste sentido, este estudo busca apresentar algumas concepções que en-
volvem o termo Arte Terapia e as suas definições, além deste propósito, este estudo irá elen-
car os principais aspectos relacionados a Arte e a Educação no contexto educacional e como 
os dois termos são apresentados neste sentido. Embora a Arte terapia e Arte educação sejam 
áreas de estudo independentes, compartilham conceitos relacionados aos processos criati-
vos e cognitivos, além dessas áreas compartilharem também um processo histórico ligado às 
mudanças conceituais na arte, na psicologia, na psicanálise e na educação, ao longo do século 
XX. A Arte sempre esteve presente na história da educação escolar e dependendo da época 
e do contexto social no qual estava inserida, assumia diferentes papeis e princípios na escola. 
Ao longo dos anos o conceito de Arte foi adquirindo diferentes interpretações. O trabalho 
com Arte terapia em sala de aula, pode trabalhar a ansiedade e os desconfortos emocionais 
que os adolescentes possam apresentar, a produção gerada por eles constitui-se em base 
para o estudo em sessões de arte terapia, relacionadas aos aspectos emocionais dos sujeitos.

Palavras-chave: Arte Educação; Arte Terapia; Aprendizagem; Contexto Educacional.
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INTRODUÇÃO

A Arte sempre esteve presente na história da educação esco-
lar e dependendo da época e do contexto social no qual estava in-
serida, assumia diferentes papeis e princípios na escola. Ao longo 
dos anos o conceito de Arte foi adquirindo diferentes interpretações.

De acordo com as Orientações Curriculares do MEC (1998) o conhecimento 
em artes são divididos em: Artes Visuais, Música, Teatro e Dança. O trabalho 
com as Artes Visuais deve respeitar as peculiaridades das crianças e o seu nível 
de desenvolvimento, favorecendo o processo de criação das mesmas. O educa-
dor deve intervir proporcionando o contato com diferentes objetos agindo de 
forma intencional com o intuito de enriquecer a ação desenvolvida pela criança. 

No Brasil, os movimentos em prol do ensino de Artes sofreram influência 
de alguns movimentos que aconteciam internacionalmente e que defen-
diam o ensino das Artes relacionados a Educação, conceito de Arte Edu-
cação, a favor do ensino de Artes. Em 1928, com a Reforma de Fernando 
de Azevedo foi instituído o jardim de infância com a inclusão da música 
para crianças e nos diferentes cursos. A concepção moderna de Artes e 
seu ensino não tinham espaço nas escolas regulares no Brasil nesta época. 

O trabalho com Arte terapia em sala de aula, pode trabalhar a ansiedade 
e os desconfortos emocionais que os adolescentes possam apresentar, 
a produção gerada por eles constitui-se em base para o estudo em ses-
sões de arte terapia, relacionadas aos aspectos emocionais dos sujeitos.

A Arte terapia é uma prática terapêutica que trabalha com a transdiscipli-
naridade de vários saberes como a educação, saúde e a arte, buscando resgatar 
a dimensão integral do homem, auxiliando o processo de autoconhecimento 
em que as imagens se transformam em símbolos, criando condições para es-
truturar e informar o que antes era inconsciente passa a integrar a consciência. 

De acordo com Alves (2016) a Arte terapia é uma ciência fundamentada 
em medicina, psicologia e arte que estuda e pratica os meios adequados para 
avaliar, curar ou contribuir para a cura dos indivíduos por meio das expressões 
artísticas em prática profissional, com o objetivo de utilizar a arte e as diver-
sas formas de expressões artísticas como processo terapêutico que busca um 
caminho mais prazeroso para possíveis descobertas e novas possibilidades.
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DEFINIÇÕES E CONCEITOS SOBRE 
ARTE TERAPIA E ARTE EDUCAÇÃO

Com base nas ideias de Silva 
(2013) a arte utilizada terapeutica-
mente surge nas civilizações antigas 
no século XX, a Arte terapia se con-
solida como um conceito próprio de 
atuação, em decorrência das modifi-
cações que aconteceram na época. 

A Arte terapia e a Arte educação são 
consideradas áreas de estudo e inves-
tigação distintas e independentes, 
compartilham conceitos relaciona-
dos aos processos criativos e cogniti-
vos, além dessas áreas compartilha-
rem também um processo histórico 
ligado às mudanças conceituais na 
arte, na psicologia, na psicanálise e 
na educação, ao longo do século XX.

A Arte sempre esteve presente na 
história da educação escolar e depen-
dendo da época e do contexto social 
no qual estava inserida, assumia dif-
erentes papeis e princípios na es-
cola. Ao longo dos anos o conceito 
de Arte foi adquirindo diferentes 
interpretações: a Arte como técni-
ca, como expressão, como lingua-
gem, como comunicação, produção 
de materiais artísticos e como lazer.

A Arte terapia emerge como um 
campo aberto ao encontro e diálo-
go entre as áreas da Psicologia, Edu-
cação e Artes, resgatando o potencial 
terapêutico, pedagógico e de cresci-
mento pessoal contido em todas as 
formas de arte, colocando a arte a 
serviço da vida e de seu florescimen-
to, trazendo à tona a dimensão do 
sagrado, como era e ainda é entre os 
povos primitivos o papel da arte, para 
comungar com a existência humana, 
resgatando os elos com nossa ances-
tralidade” (Bernardo, 2006, p. 27). 

O educador deve conduzir o pro-
cesso educativo dando significado 
aquilo que a criança aprende, inclu-
ir a Arte no currículo escolar, não é 
suficiente para a garantia de apren-
dizado, a Arte deve estar integrada 
as demais áreas do conhecimento e 
tornar possível que a criança apren-
da e compreenda o seu conteúdo 
de forma relevante e significativa.

Desta maneira afirma-se que o 
trabalho com as Artes Visuais na 
Educação Infantil deve respeitar as 
peculiaridades das crianças e o seu 
nível de desenvolvimento, favore-
cendo o processo de criação das 
mesmas. O educador deve intervir 
proporcionando o contato com dif-
erentes objetos agindo de forma in-
tencional com o intuito de enriquec-
er a ação desenvolvida pela criança. 
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Os documentos norteadores da 
educação fazem orientações didáti-
cas aos professores incluindo a músi-
ca dentre as atividades permanen-
tes que devem ser oportunizadas 
às crianças, além disso define que 
os eixos do currículo devem garan-
tir experiências que promovam o 
relacionamento e a interação das 
crianças com diversificadas mani-
festações de música, artes plásti-
cas e gráficas, cinema, fotografia, 
dança, teatro, poesia e literatura.

A Arte terapia se propõe a lidar com 
aspectos sufocados do inconsciente, 
utilizando-se, para tal feito, materiais 
de arte, para que sejam construídas 
imagens, movimentos e ações que 
permitam a redescoberta das neces-
sidades e potencialidades individ-
uais, com isso, o cliente aprende e 
toma conhecimento da existência de 
conteúdos antes desconsiderados, 
podendo entrar em contato com 
eles criativamente, organizando-os 
quando expressados, visando um 
equilíbrio de sua personalidade, pro-
duzindo insights, integrando assim 
seu passado no presente, desejo e 
realidade com um projeto de futuro. 

 

[...] os recursos arte terapêuticos 
são de grande valia na prevenção 
do abuso de poder nas terapias, no 
trabalho com grupos e no ensino, 
pois na medida em que a pessoa 
cria, ela participa ativamente e com 
seus próprios recursos do seu pro-
cesso de aprendizado, crescimen-
to ou cura, aprendendo um camin-
ho que pode seguir mesmo sozinha 
em outros momentos de sua vida, 
não dependendo da figura do pro-
fessor, facilitador ou terapeuta para 
isso. (BERNARDO, 2006, p.12). 

A Arte terapia permeia os difer-
entes campos de atuação, em espe-
cial Saúde e Educação, mesmo sem 
existirem cursos de graduação espe-
cíficos nessa área, segundo Valladares 
(2008) pode ser definida como uma 
atividade que canaliza o trabalho 
para a reordenação e reestruturação 
mental do sujeito, direcionando para 
os processos individuais, preocupan-
do-se com as emoções, questões 
e dificuldades de cada pessoa.
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Ainda conforme a autora a Arte 
terapia busca resgatar os processos 
de autoconhecimento e de transfor-
mação pessoal, por meio da produção 
de imagens, do desenvolvimento da 
comunicação, da valorização da subje-
tividade e da liberdade de expressão.

Na sala de aula, o tratamento da Arte 
baseia-se em três dimensões: Arte 
como linguagem, como expressão 
da cultura e como conhecimento. 

A Arte como linguagem no sen-
tido de realizar leituras e esta-
belecer sentidos interpretando as 
relações da mensagem artística; a 
Arte como expressão da cultura no 
sentido da preocupação com a in-
fluência cultural, observar a arte 
em sua relação com a cultura, mel-
hor entendendo as obras artísticas; 
a Arte como conhecimento no sen-
tido de entendê-la como qualquer 
outra área do conhecimento, vi-
venciado e refletido pelas crianças.

Ao falarmos de produções bibli-
ográficas em Arte terapia no Bra-
sil, não podemos deixar de comen-
tar sobre os pioneiros dos estudos 
que discutiam sobre a interface en-
tre Arte e Medicina, que são Os-
ório César desenvolvendo suas 
pesquisas no Hospital do Juquery 
em Franco da Rocha na cidade de 
São Paulo já na década de 20 e Nise 
da Silveira no Hospital Engenho de 
Dentro no Rio de janeiro na década 
de 40. (GONÇALVES, 2008, p. 18). 

Com base nas ideias de Philippini 
(2005) temos que a Arte terapia é 
uma prática terapêutica que trabalha 
com a transdisciplinaridade de vários 
saberes como a educação, saúde e a 
arte, buscando resgatar a dimensão 
integral do homem, auxiliando o pro-
cesso de autoconhecimento em que 
as imagens se transformam em sím-
bolos, criando condições para estru-
turar e informar o que antes era incon-
sciente passa a integrar a consciência. 
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De acordo com Bernardo (2006), 
trabalhando com recursos vivenciais 
e expressivos, tais como desenho, 
pintura, modelagem, colagem, dança 
e expressão corporal, relaxamento, 
visualização criativa, dramatização, 
contos de fadas, entre outros, pro-
move a melhoria da qualidade de 
vida ao relacionar significativamente 
o mundo interno e o externo, propi-
ciando o reconhecimento e desen-
volvimento de potencialidades.

No Brasil, o processo histórico 
em defesa do ensino de Artes teve 
como grande influência os movi-
mentos internacionais em defesa da 
Arte Educação, esses movimentos 
direcionaram o movimento interno 
do país em favor do ensino de Ar-
tes. Mais tarde na Reforma de Fer-
nando de Azevedo (1928), instituiu 
o jardim de infância e incluiu a mu-
sicalização para crianças e ensino de 
música nos diversos cursos. As con-
cepções modernistas de ensino de 
Artes ainda se encontravam fora do 
espaço da escola regular no Brasil. 

A Arte terapia surgiu como auxil-
iar de medidas terapêuticas no trat-
amento dos transtornos mentais, a 
partir de medidas tomadas frente à 
sua própria prática: facilitadora de 
catarses (expurgos de materiais inde-
sejáveis à mente), como medida pre-
ventiva ao embotamento psíquico 
e de competências para a noção de 
aquisição de esquemas da vida diária 
A capacidade de fazer escolhas, dif-
erente do abandono do doente à sua 
própria sorte com a deterioração de 
sua mente foram avanços efetuados 
pela Arte terapia, que anteriormente 
levava o nome de Terapia Ocupa-
cional” (Urrutigaray, 2008, p.41).

Segundo a Associação Brasileira 
de Arte terapia podemos defini-la 
como um modo de trabalhar utili-
zando a linguagem artística como 
base da comunicação cliente-profis-
sional. Sua essência é a criação es-
tética e a elaboração artística em 
prol da saúde. A Arte terapia não 
utiliza somente os meios, mas os 
processos da arte e está relaciona-
da à saúde integral do sujeito, em 
seus aspectos psicológicos e físicos.
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A arte/educação cada vez mais 
traz à sala de aula reflexões críticas 
sobre o cotidiano e a sociedade, o 
aluno é estimulado a pensar e refle-
tir sua condição e não ser apenas um 
receptor passivo de informações. Por 
outro lado, a arte terapia foi traçando 
seu percurso e se firmando enquan-
to saber, buscando tornar possível 
um ser humano mais consciente, 
mais livre para fazer suas escolhas 
e através da escuta e da valorização 
do indivíduo, fortalecer a autocon-
fiança ajudando esse indivíduo a se 
colocar e lidar com suas emoções.

A Psicanálise oferece recursos ad-
equados para análise e interpretação 
do material produzido no trabalho 
com a Arte, fazendo uso da Asso-
ciação Livre em que o terapeuta não 
direciona a questão a ser trabalhada, 
mas deixa com que o próprio paciente 
mergulhe em seu inconsciente e tra-
ga seus conteúdos. Então, é a partir 
destes conteúdos inconscientes man-
ifestados no “setting” clínico que o 
processo terapêutico se configura e é 
estruturado” (OLIVEIRA, 2010, p.15). 

O trabalho com Arte terapia em sala 
de aula, pode trabalhar a ansiedade e 
os desconfortos emocionais que os 
adolescentes possam apresentar, a 
produção gerada por eles constitui-se 
em um rico material a ser trabalhado 
em sessões de arte terapia em gru-
po, visto que a proposta é atender, 
dentro do possível, as necessidades 
culturais e emocionais dos sujeitos.

O educador deve compreender o 
desenho da criança como um pro-
cesso de criação e como uma for-
ma de linguagem, deve deixar a cri-
ança livre para criar e representar 
aquilo que deseja, as marcas deixa-
das pelas crianças são únicas e val-
orosas quando pensamos no ver-
dadeiro sentido de criação e arte.

Privilegiando as diversas formas 
expressivas, utilizando-nos de dif-
erentes linguagens (fala, jogos, dra-
matização, música, dança, desenho, 
pintura, literatura, argila), ampliamos 
a ideia de arte para além da técnica 
– como expressividade, comunicab-
ilidade. E expressar-se livremente é, 
antes de tudo, direito inalienável de cri-
anças e adultos. (LEITE, 1998, p. 149).
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O educador deve conduzir o pro-
cesso educativo dando significado 
aquilo que a criança aprende, inclu-
ir a Arte no currículo escolar, não é 
suficiente para a garantia de apren-
dizado, a Arte deve estar integrada 
as demais áreas do conhecimento e 
tornar possível que a criança apren-
da e compreenda o seu conteúdo 
de forma relevante e significativa.

Segundo Alves (2016) a Arte ter-
apia também está relacionada a 
psicoterapia como meio de lingua-
gem, com a utilização da pintura, 
escultura, colagem e outras man-
ifestações artísticas, contribuindo 
para o processo de aprendizagem, 
abarcando um contexto bem mais 
amplo, antes voltado apenas aos 

estudos psiquiátricos e clínicos. O 
profissional que atua nesta área deve 
possuir licenciatura em arte terapia. 

A Arte terapia é uma atividade que 
ao lidar com estratégias lúdicas que 
irão integrar o homem em suas difer-
entes dimensões, pode ser vista como 
uma alternativa a ser aplicada em 
todos os espaços institucionais que 
tenham como objetivo a formação do 
homem. Ao participar das oficinas de 
Arte terapia, é possível o desenvolvi-
mento das potencialidades criativas 
do aluno, permitindo a descoberta e o 
reconhecimento de suas habilidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A análise evidenciou que o educador deve conduzir o processo educativo 
dando significado aquilo que a criança aprende, incluir a Arte no currículo 
escolar, não é suficiente para a garantia de aprendizado, a Arte deve estar 
integrada as demais áreas do conhecimento e tornar possível que a criança 
aprenda e compreenda o seu conteúdo de forma relevante e significativa.

A Arte sempre esteve presente na história da educação esco-
lar e dependendo da época e do contexto social no qual estava in-
serida, assumia diferentes papeis e princípios na escola. Ao longo 
dos anos o conceito de Arte foi adquirindo diferentes interpretações.

A Arte terapia permeia os diferentes campos de atuação, Saúde e Ed-
ucação, e é capaz de reordenar e reestruturar a mente do indivíduo, tra-
balhando aspectos como as emoções e as questões que o indivíduo 
apresente dificuldades individuais ou coletiva. A prática arte terapêuti-
ca busca resgatar os processos de autoconhecimento e de transformação 
pessoal, por meio da produção de imagens, do desenvolvimento da co-
municação, da valorização da subjetividade e da liberdade de expressão.

Segundo a Associação Brasileira de Arte terapia podemos defini-la 
como um modo de trabalhar utilizando a linguagem artística como base 
da comunicação cliente-profissional. Sua essência é a criação estéti-
ca e a elaboração artística em prol da saúde. A Arte terapia não uti-
liza somente os meios, mas os processos da arte e está relaciona-
da à saúde integral do sujeito, em seus aspectos psicológicos e físicos.

A Arte Educação cada vez mais traz à sala de aula reflexões críticas sobre o 
cotidiano e a sociedade, o aluno é estimulado a pensar e refletir sua condição 
e não ser apenas um receptor passivo de informações. Por outro lado, a arte 
terapia foi traçando seu percurso e se firmando enquanto saber, buscando 
tornar possível um ser humano mais consciente, mais livre para fazer suas 
escolhas e através da escuta e da valorização do indivíduo, fortalecer a au-
toconfiança ajudando esse indivíduo a se colocar e lidar com suas emoções.
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HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO: MARCOS DA AFABETIZAÇÃO 
E A ALFABETIZAÇÃO E O LETRAMENTO NO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM DE CRIANÇAS NAS SÉRIES INICIAIS 
DO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: O objetivo deste estudo é identificar as contribuições no processo ensino-apren-
dizagem que possam contribuir como técnicas didático-pedagógicas para permitir o processo 
de concretização do ato de alfabetizar e do letramento nas séries iniciais do ensino fundamental. 
Buscou-se avaliar os processos de representação do letramento e da alfabetização no processo 
de ensino-aprendizagem da fase inicial da educação formal de crianças nas séries iniciais do ensi-
no fundamental, além de avaliar a dimensão simbólica da escrita e da leitura por meio de técnicas 
construtivistas para a criança na fase de alfabetização e sua associação com as condições con-
cretas de favorecer um letramento efetivo, determinando as causas das dificuldades de apren-
dizagem de aprendentes durante o processo de alfabetização que impedem a construção da 
alfabetização e do letramento e apontando as dificuldades dos educadores em compreender os 
significados simbólicos do processo de alfabetização e das condições concretas de determinar 
um caminho para o eficiente trabalho didático-pedagógico para atingir o nível de letramento.

Palavras-chave: Letramento; Alfabetização; Técnicas Construtivistas; Séries Inici-
ais do Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

O estudo sobre a criança na fase de Alfabetização Inicial na Educação 
Infantil é muito relevante na construção do eficiente Letramento. Dahl-
berg, Moss & Pense (2003) avaliam que a Qualidade da Educação da Pri-
meira Infância a partir de uma perspectiva pós-moderna deve ser regida 
de ações que permitam o significado entre Alfabetização e Letramento.

Com base na relação entre Alfabetização e Letramento, é possível atingir 
um verdadeiro domínio dos conhecimentos de escrita que em contraparti-
da exigem dos educadores uma concepção do ato de alfabetizar para além 
da simples aplicação de métodos dissociados da escrita contextualizada.

Neste sentido, a problemática do estudo tem como foco a se-
guinte questão: Qual a importância do Processo de Representação 
da Alfabetização e do Letramento no Processo de Ensino-Apren-
dizagem de Crianças nas Séries Iniciais do Ensino Fundamental?

Os impactos da mudança ocorrida recentemente têm produzi-
do reflexões sobre as práticas educativas dos docentes para reverter 
questões importantes sobre a Alfabetização e o Letramento, sendo as-
sim o objetivo do estudo visa identificar as contribuições no proces-
so ensino-aprendizagem que possam contribuir como técnicas didáti-
co-pedagógicas para permitir o processo de concretização do ato de 
alfabetizar e do letramento nas séries iniciais do ensino fundamental.

Sendo assim, este estudo trata da relação entre aprendizagem da es-
crita na alfabetização por meio do letramento, ao mesmo tempo buscan-
do respostas para as dificuldades e os desvios ortográficos em educan-
dos que se projetam no início do ciclo do ensino fundamental e se não há 
uma intervenção pedagógica do educador nessa fase, os desvios de escri-
ta persistem expressivamente até a idade adulta produzindo dificuldades 
que são constatadas até mesmo em alunos que cursam o ensino superior.

A metodologia do trabalho pautou uma pesquisa metodologia que orien-
tou uma pesquisa bibliográfica que veio a priorizar a consulta a publicações 
de teóricos especialistas no assunto, que poderão nos levar a compreender 
de maneira significativa o contexto histórico no qual essa problemática se 
insere, propondo como foco que a escrita e a leitura são eixos do Letramen-
to, levando em consideração que a escrita para a criança não é somente 
um traço ou uma marca, mas se trata de um objeto substituto que não 
significa uma representação da linguagem e dos aspectos formais da fala.
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HISTÓRIA DA ALFABETIZAÇÃO

Para compreender o Processo de 
Letramento no Brasil, é fundamental 
compreender como se processou os 
fundamentos e princípios da Alfabet-
ização como modelo educacional, suas 
influências, propostas e correntes na 
História da Alfabetização na Socie-
dade Brasileira associadas ao ensino 
da leitura e escrita no Brasil do final 
do século XIX ao final do século XX.

Demenech & Paula (2010) rev-
ela que, em nível de fundamen-
tos e conceitos, o processo de al-
fabetizar envolveu o uso de um 
sistema de ensino baseado na no-
tação alfabético-ortográfica em 
momentos históricos a técnica de 
ensino teve como foco o ensino do 
alfabeto fonético formado por um 
conjunto de caracteres gráficos.

Na alfabetização utiliza-se um 
sistema convencional que transcreve 
as sílabas, palavras e textos que rep-
resentam a partir do alfabeto fonéti-
co os sons que dos sinais fonéticos.

Com a institucionalização do en-
sino passou a ocorrer um processo 
de ordenamento do currículo e das 
disciplinas e das diretrizes didáti-
co-pedagógicas metodologias de 
ensino para a alfabetização. Essa 
dimensão do planejamento tem 
como base o funcionamento da es-
crita uma maior interação com a cri-
ança e a compreensão da escrita.

A Alfabetização antes da Pro-
gramação da República teve tradi-
cionalmente o ordenamento das 
disciplinas escolares, formado por 
diferentes conteúdos utilitaristas 
focados na busca de uma tradição 
acadêmica e conteúdos de con-
hecimentos gerais. Com as ren-
ovações produzidas pela mudança 
de Governo, a Educação passou a 
ser um destaque na sociedade, rep-
resentando uma forma de status.

É importante ressaltar que a escola 
passou a ser o cenário das oportuni-
dades de Alfabetização. A escola se 
tornou leiga e gratuita, sem acesso a 
toda a população, mas com escolas in-
stitucionalizadas pelo Estado em um 
ensino direcionado e sistematizado, 
inclusive com formação profission-
al, o qual se criou um modelo básico 
de orientação caracterizado pelo uso 
de Cartilhas na Alfabetização, con-
forme Corrêa & Silva (2010, p. 07):

Um dos processos que marcam a 
preocupação das Políticas de Edu-
cação está focado no Método de Al-
fabetização entre os anos de 1876-
1889, passando o tema por críticas 
e polêmicas, onde o fracasso escolar 
geralmente era visto como uso de 
método inadequado para atender ple-
namente o ensino da leitura e escrita. 

O uso de cartilhas de ABC se con-
stituía no aprendizado convencion-
al, os Métodos de Ensino eram ba-
sicamente apontados como fator 
de sucesso para a aprendizagem.
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Com o avanço das Cartilhas de ABC, 
como um Método Prático de Ensino, 
a aprendizagem se efetiva por meio 
do reconhecimento sonoro e gráfico 
de cada letra, sílaba ou palavra. Neste 
sentido, os educadores que utilizam 
esse método esperam ao final desta 
fase estar instaladas as competências 
de leitura e escrita autônomas. A par-
tir daí, resta desenvolver e aprimorar 
a capacidade de leitura e escrita.

Por meio do uso dos Métodos 
Sintéticos mais comuns, as Cartil-
has de ABC passaram a fazer parte 
da História da Alfabetização se di-
vidindo em alfabético (aprendizado 
com base em letras, sílabas e con-
soantes), fônicos (ensino por meio 
de sons das letras, vogais e conso-
antes) e silábicos, se relacionando 
diretamente com a associação entre 
sons, grafia e sons orais e escritos.

O Método Fônico compoem-se de 
um quadro de referências no ensino 
da leitura que leva o aprendiz a iden-
tificar e a manipular os sons elemen-
tares (fonemas) que formam as pa-
lavras faladas do idioma, ou seja, as 
palavras escritas são sequências de 
letras do alfabeto que correspondem 
a combinações de sons elementar-
es que formam as palavras faladas.

Os Métodos considerados Tradi-
cionais se constituem do Método 
Sintético e Método Analítico que 
apresentam-se diferenciados, mas se 
constituem em modelos que se carac-
terizam pelo uso no sistema de escrita.

O Método Global/Analítico utili-
za-se das palavras e orações no pro-
cesso de aprendizagem, sendo valo-
rizado no mundo visual quando nos 
referimos ao Processo de Leitura dan-
do ênfase às habilidades perceptivas. 
Este tipo de Método apresenta dire-
trizes voltadas para aprendizagem 
do léxico. Portanto, se encontra rel-
acionado ao processo de Letramen-
to da Língua Portuguesa, cuja noção 
está direcionada à produção oral.

No Brasil esse Método tem sido 
considerado fora da realidade viven-
ciada nas escolas. Martins (2008) 
avalia que o Método Global não é 
eficiente para o desenvolvimen-
to da leitura, mas da produção oral.

O Método Global (analítico) é atual-
mente muito usado pelos professores 
na aprendizagem da leitura por meio 
da apresentação das palavras, a visu-
alização das mesmas e a repetição em 
voz alta como forma de identificação 
das palavras isoladas e em frases, a 
partir de suas unidades linguísticas 
complexas (palavras) chamando a 
atenção das crianças para os elemen-
tos que as constituem (sílabas, letras 
e sons). É, portanto, um Método que 
trabalha a Alfabetização partindo 
do todo para as partes, seja no tra-
balho com palavras, frases ou texto.

Essa fase de preocupação com 
a noção de Método em Alfabet-
ização foi o primeiro foco associado 
a uma formulação histórica do en-
sino entre os anos de 1876 a 1889.
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O segundo Marco Histórico da Al-
fabetização se projeta pela preocu-
pação em relação à didática no ensino 
da leitura levando em consideração 
as questões de ordem didática e 
de maturação cognitiva da criança.

A existência de uma reforma ed-
ucativa nos sistemas de ensino dos 
Estados Unidos, Alemanha e Suíça, 
influenciaram em nível nacional, a 
utilização dos métodos adaptados 
à realidade da sociedade brasileira.

Demenech & Paula (2010) reve-
lam que com a implementação da 
reforma educativa, o ensino passou 
a ter uma forte influência dos fun-
damentos positivistas que deline-
ou para o sistema de alfabetização 
os métodos intuitivos e analíticos.

Nos anos de 1909 e 1910 o Mét-
odo Analítico passou a ser adota-
do em nível nacional até meados 
de 1920, com as mudanças ocorri-
das pelas Reforma Sampaio Dória 
que estimulou a autonomia dos 
educadores na escolha do mét-
odo de ensino de alfabetização, 
embora o método analítico fosse 
obrigatório, mesmo que associado 
a outros métodos que pudessem 
facilitar e trazer resultados em efi-
ciência no ensino de alfabetização.

Demenech & Paula (2010) pontu-
am que a primeira “Cartilha de Al-
fabetização” foi elaborada por Maria 
Guilhermina Loureiro de Andrade, 
cuja característica foi à associação do 
Método Analítico com outras técnicas 
por meio de palavração ou historietas.

É importante ressaltar que o Méto-
do Analítico passou a ser reconheci-
do como o método que se opõem ao 
método sintético que ensinava a cri-
ança apenas por meio de palavras sol-
tas sem contextualização concreta. 
Com a expansão da reforma Sampaio 
Dória, a partir de 1920 se intensifi-
cou as polêmicas acerca dos méto-
dos de alfabetização, assim como a 
resistência de educadores quanto 
ao uso oficial do método analítico. 
Deste modo, surgiram novas propos-
tas para solucionar a problemáti-
ca do ensino da leitura e da escrita.

No terceiro momento que vai de 
1930 a 1970, houve uma gradati-
va relativização do Método, em-
bora se evidenciem também a ex-
istência de disputas em relação aos 
Métodos Sintéticos e o Analítico. 

Os Métodos foram considerados 
uma forma de conduzir o conhecimen-
to da escrita e da leitura, mas também 
seria necessário respeitar a matu-
ração no processo de desenvolvimen-
to da criança para o aprendizado ou 
seu estado psicológico, assim como 
o desenvolvimento sensório-motor 
na preparação para aprender, surgin-
do a criação das aulas de caligrafia, 
com ênfase à melhoria da escrita.

Discutia-se nos meios acadêmicos 
a eficácia dos Métodos de Alfabet-
ização, levando-se em conta qual 
seria determinante para facilitar o 
processo de aprendizagem pela cri-
ança e trazer abordagens qualitati-
vas na aprendizagem na educação 
infantil, tendo por base uma análise 
dos Métodos de Alfabetização.
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Demenech & Paula (2010, p. 17) 
explicam que, embora houvesse 
um acirrado descontentamento 
com o Método Analítico, existiam 
críticos que o consideravam ide-
al para a Alfabetização, “criando-se 
um clima de ecletismo processu-
al e conceitual em alfabetização”.

Em 1980 novas mudanças Políti-
cas favoreceram o enfrentamento 
da Crise Educacional na Fase de Al-
fabetização, assim como as impli-
cações de Práticas Pedagógicas na 
realidade Brasileira que impediam a 
criança de avançar da Alfabetização 
para o processo de Letramento.

As inovações com os estudos em 
Psicogenética empreendidos por Fer-
reiro & Teberosky 1985) trouxeram 
inovações para a Prática Pedagógi-
ca de Alfabetização, atualmente, 
vem sendo influenciada por alguns 
estudos e pesquisas sobre o con-
hecimento e a linguagem, ou seja, o 
construtivismo sob o enfoque da Psi-
cogênese da Língua Escrita, a análise 
do discurso e linguagem extra verbal.  

A Alfabetização passou a ser 
questionada devido à carência de 
fundamentos que favorecessem 
o processo de assimilação das ex-
periências em razão da vivência do 
alfabetizando com o desenho e a 
escrita de forma ativa e perceptiva.

A década de 80 trouxe também à 
tona a discussão sobre Letramen-
to, Soares (2006) associado à noção 
de alfabetizar letrando, relaciona 
essa noção a uma grande diversi-
dade de Práticas Sociais obtidas por 
meio da leitura e da escrita, associa-
dos aos estudos de Ferreiro & Te-
berosky (1985) que trazem a noção 
de Psicogênese da Língua Escrita.

Estudos de Gray (1957) demon-
stram que as crianças em Pro-
cesso de Alfabetização possuem 
maiores oportunidades de viven-
ciar diferentes experiências de me-
diação sem que haja ligação com o 
uso de Métodos de Alfabetização. 

Assim, houve uma grande polêmica 
acerca do melhor Método de Alfabet-
ização, tendo sido a Teoria da Psico-
genética que contribuiu para a análise 
dos Métodos Tradicionais e, por meio 
desta teoria, passou-se a analisar 
mais o processo de aprendizagem em 
si, do que os aspectos do Método.

Ferreiro & Teberosky (1985) reve-
lam que a Alfabetização tem sido uma 
questão discutida pelos Profissionais 
da Educação, leigos e teóricos que se 
preocupam com as dificuldades de 
educadores e alunos na aprendiza-
gem da escrita e da leitura, mas so-
mente com as pesquisas sobre Psico-
genética, passou a haver uma maior 
relevância sobre o tema, com estudos 
que foram além da escrita e da lei-
tura, mas trazendo a questão do de-
senho como uma marca importante 
de construção simbólica da criança.
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A escola não tem trabalhado a 
elaboração do conhecimento com 
as crianças sobre a sua interpre-
tação para a escrita, Smolka (2001) 
revela que para a construção do Le-
tramento essa questão implica em 
ações que oportunizem a criança 
uma completa interação entre es-
crita e leitura associada a uma con-
strução social de natureza dinâmica.

Segundo Weisz (2000, p. 05) “al-
fabetização é o processo de contínua 
descoberta, reconhecimento, rela-
cionamento, interpretação e interior-
ização do universo da língua escrita”. 
Ou seja, uma fase de descobertas da 
criança em relação ao sistema formal 
de escrita, mas não se trata somente 
de aplicar técnicas de memorização 
das letras, vogais e consoantes, tra-
ta-se de um longo Processo de Le-
tramento que impõe representações 
resultantes da associação de conhec-
imentos prévios da criança com as no-
vas experiências no ambiente escolar.

A Prática Pedagógica de Alfabet-
ização, atualmente, vem sendo in-
fluenciada por alguns estudos e 
pesquisas sobre o conhecimento 
e a linguagem sob diversos enfo-
ques que favorecem novos conhe-
cimentos aos educadores acerca do 
construtivismo, sócio construtivis-
mo, psicogênese da língua escrita, 
análise do discurso e linguagem ex-
tra verbal que fazem parte de novas 
teorias que tem favorecido um con-
hecimento sobre os processos de 
escrita, que de acordo com Colello 
& Silva (2003) possuem o seu papel 
pautado nas formas de construção 
pela criança que podem favorecer ao 
longo do Processo de Alfabetização, 
onde as ações devem instiguir ex-
periências e a construção do letra-
mento como ação predominante 
na prática didático-pedagógica.

Sobre os trabalhos desenvolvidos 
pelos teóricos do pensamento cog-
nitivo com ênfase ao Construtivismo 
Pedagógico de Piaget (et. al., 1977), 
Ferreiro & Teberosky (1985) explica 
que eles favoreceram aos Pedagogos 
e Psicólogos da Educação, trazendo 
uma compreensão de como a cri-
ança desenvolve os mecanismos de 
aprendizado da escrita e da leitura.

A pesquisa psicogenética trouxe 
dados sólidos que comprovam que 
o começo do conhecimento pode 
ser situado em torno de um limite 
pré-escolar. As crianças não chegam 
ignorantes à escola, elas têm conhe-
cimentos específicos sobre a língua 
escrita, ainda que não compreendam 
a natureza do código alfabético. Ess-
es conhecimentos é que determinam 
o ponto de partida da aprendiza-
gem, e não as decisões escolares.

Ferreiro & Teberosky (1985) re-
alizaram investigações científicas 
que deixam transparente a ideia de 
que a criança reconstrói o código lin-
guístico e reflete sobre a escrita. As-
sim, Polimero & Freire (1999 p. 39) 
vem desenvolvendo trabalhos sobre 
as hipóteses de pensamento que a 
criança pode apresentar a respeito 
da linguagem escrita, propondo uma 
“nova pedagogia” ou um “novo mét-
odo”, mas suas pesquisas deixam cla-
ro que o que leva o aprendiz a recon-
strução do código linguístico não é 
cumprimento de uma série de tare-
fas ou o conhecimento das letras e 
das sílabas, mas uma compreensão 
do funcionamento do código.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em vista dos argumentos apresen-
tados, o estudo realizado permitiu ev-
idenciar as contribuições no proces-
so ensino-aprendizagem que possa 
contribuir com técnicas didático-ped-
agógicas associadas à Alfabetização 
por meio de técnicas de Letramento 
que permitam à criança um avanço 
maior de experiências educativas.

Os processos de representação da 
Alfabetização e do Letramento no pro-
cesso ensino-aprendizagem da fase ini-
cial da educação formal de crianças nas 
séries Iniciais é diferenciada na visão do 
docente e do aprendente, como demon-
stram os estudos no campo de investi-
gação Psicogenético e Construtivista.

Constatou-se no estudo que a apren-
dizagem deverá apresentar uma di-
mensão simbólica por meio da escrita e 
da leitura com técnicas construtivistas 
para a criança na Fase de Alfabetização 
e sua associação com as condições con-
cretas de favorecer um Letramento efe-
tivo que implicam em uma postura do 
educador no esforço de compreender a 
melhor forma de dar autonomia à cri-
ança na construção dos conhecimentos.

Deste modo é necessário aos ed-
ucadores compreenderem os signifi-
cados simbólicos do processo de Al-
fabetização e das condições concretas 
de determinar um caminho para o 
eficiente trabalho didático-pedagógi-
co para atingir o nível de Letramento. 

Neste sentido, o Método deixa-
va de ser predominantemente o as-
pecto mais importante na medida em 
que seu uso em relação aos níveis de 
fracassos existentes era visto como 
problema do Método, ou seja, o Mét-
odo por si era visto como inacabado.

A transformação em relação ao Mét-
odo se constituiu a partir da análise de 
como vinham sendo aplicados na Ed-
ucação, depois de tantos fracassos se 
tornou possível evidenciar que como 
as aprendizagens são heterogêneas 
um único Método poderá não cor-
responder totalmente às necessi-
dades cognitivas de todos os alunos.

O estudo demonstrou, ainda, que 
os educadores desconhecem a forma 
como as crianças aprendem ou como 
realizam as hipóteses de como se con-
strói o esquema de escrita e leitura, 
permitindo analisar que os desvios de 
escrita se colocam como um grande em-
pecilho aos educadores que trabalham 
pedagogicamente com produção de 
textos e outras atividades que depen-
dem da elaboração escrita dos alunos.

Desse modo, é possível concluir que 
na Prática Pedagógica, o planejamento 
das atividades educativas com gêneros 
textuais deve ser realizado em função 
de uma classe real e, portanto, o edu-
cador deve reconhecer os níveis de in-
teração entre os alunos e os diferentes 
níveis de aprendizado e conhecimento. 

O Construtivismo, como Prática Ed-
ucativa, incentiva a heterogeneidade e 
a autonomia dos educandos que deve 
ser considerada neste aspecto, um fa-
tor positivo porque poderá favorecer a 
aprendizagem e a circulação de infor-
mações e a construção do conhecimen-
to pela criança, sendo fundamental que 
o educador tenha conhecimento que os 
erros ortográficos em adolescentes e jo-
vens expressam na verdade algum tipo 
de problema que poderá ser caracteri-
zado quando o aluno escreve de acordo 
com o que ouve de seu grupo social e 
outros erros gerados por desatenção e 
falta de conhecimento da língua padrão.
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O PSICOPEDAGOGO E AS INTERVENÇÕES NAS 
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

RESUMO: A finalidade deste artigo é refletir acerca das dificuldades de aprendiza-
gem do modo de ensinar, considerando o papel do psicopedagogo no contexto escolar. A 
pesquisa, além de discorrer sobre as dificuldades de aprendizagem e suas características, 
também retrata sucintamente as possíveis causas e fatores que as desencadeiam. Ain-
da dentro do contexto a importância da escola que não está apenas em transmitir os con-
hecimentos construídos pela humanidade, mas também por ser um local onde as dificul-
dades de aprendizagem podem ser identificadas com maior facilidade e agilidade, já que o 
espaço escolar é uma fonte de aprendizagem, na qual as crianças têm a oportunidade de 
contato com a leitura e a escrita.  A pesquisa é o resultado de uma pesquisa bibliográfi-
ca, e para isso foram utilizadas referências especializadas impressas e consultas a Internet. 
Com base na pesquisa realizada constatou-se que as crianças que apresentam dificuldades 
de aprendizagem devem ser identificadas e encaminhadas ao especialista o mais cedo pos-
sível. O psicopedagogo deve atuar de forma a intervir no processo de aprendizagem, e ter 
uma visão sistemática para a construção de ações que visem à aprendizagem do aluno. 

Palavras-chave: Aprendizagem; Intervenção; Dificuldade.
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INTRODUÇÃO

Adquirir conhecimento é um dos desafios para a criança que apresen-
ta algum tipo de dificuldade de aprendizagem. Com base nos pressupos-
to, lança-se um desafio aos professores e psicopedagogos a fim de alca-
nçar objetivos para esclarecer mediações que facilitem a aprendizagem. 

A educação realmente comprometida com a aprendizagem e com 
seus princípios básicos reconhece a necessidade emergencial de mei-
os para proporcionando e desenvolvendo ações pedagógicas capaz-
es de intervir nas crianças com dificuldades de aprendizagem pro-
movendo uma pedagogia capaz de educar a todos, respeitando suas 
necessidades e proporcionando uma educação realmente significativa. 

Na atualidade pode-se apontar, sem medo de errar, que as difi-
culdades de aprendizagem têm sido um assunto muito estudado em 
razão ao número de crianças encaminhadas para atendimentos espe-
cializados e o índice de reprovação e evasão do Ensino Fundamental. 

Dentro de tantos fatos recorrentes das dificuldades de apren-
dizagem nos leva a várias discussões, que partem desde a questão 
do tipo de dificuldade, até a escolha de estratégias educacionais. 

Para tanto, a metodologia utilizada foi à pesquisa bibliográfica, por 
meio de consulta a alguns autores como Amaral, Bossa, Rubinstein, Ref-
erencial Curricular Nacional para Educação Infantil e publicações do 
MEC (Ministério Da Educação e Cultura) direcionadas ao assunto, para 
se discutir acerca das dificuldades de aprendizagem, para que seja pos-
sível elucidar um pouco este assunto que para muitos profissionais da 
educação ainda requer aprofundamento, em virtude a isso, não con-
seguem ajudar adequadamente as crianças com essas dificuldades. 

É importantes que alunos com dificuldade de aprendizagem se-
jam devidamente avaliados com os critérios estabelecidos pelo MEC, 
e acompanhados no seu processo de aprendizagem, por psicopedago-
go que encontrará meios para intervir no ensino/aprendizagem e en-
caminhará os que tenham outros transtornos a outras especialidades.
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BREVE HISTÓRICO SOBRE 
A PSICOPEDAGOGIA
 
 
Segundo Bossa (2000), 

[...] mais recentemente, a partir 
do início da década de 90, os cur-
sos de especialização em Psicopeda-
gogia, Lato Sensu multiplicaram-se. 
A maioria das faculdades de Edu-
cação, em São Paulo, contam hoje 
com eles. Em outros estados a de-
manda também é grande, são vári-
os cursos que estão surgindo, tanto 
nas instituições estatais quanto nas 
particulares. (BOSSA 2000, p. 56).

 

A psicopedagogia surgiu na Eu-
ropa, mais precisamente na França, 
em meados do século XIX, na qual a 
Medicina, Psicologia e a Psicanálise, 
começaram a se preocupar com uma 
alternativa de intervenção nos prob-
lemas de dificuldade de aprendiza-
gem e suas possíveis causas. A cor-
rente europeia influenciou a iniciação 
da psicopedagogia na Argentina, e a 
mesma influenciou a identidade da 
psicopedagogia brasileira. Em nosso 
país a psicopedagogia surgiu aproxi-
madamente nos anos 70, a partir da 
necessidade de atendimento a cri-
anças com dificuldades de aprendiza-
gem, consideradas inaptas dentro do 
sistema educacional convencional, 
porém, os cursos na área só começam 
a se multiplicarem na década de 90. 

E hoje, percebemos que a de-
manda pelos cursos aumentou mui-
to, já que a psicopedagogia con-
tribui para uma maior reflexão 
sobre o processo de aprendizagem.

Este profissional vem crescendo a 
cada dia, seu trabalho está reconhe-
cido dentro das instituições, e a par-
ceria de professor e psicopedagogo 
tem dado cada vez mais certo, isso 
pode ser visto ao final do ano letivo, 
com o sucesso dos alunos que pos-
suíam determinadas dificuldades. 
 

DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM 

Segundo Bossa (2000), as difi-
culdades de aprendizagem acabam 
muitas vezes confundidas com dis-
túrbios de aprendizagem. Porém de-
vemos observar que quando se fala 
em distúrbio de aprendizagem trata-
-se de um quadro de disfunção neu-
rológica e as dificuldades em apren-
der são próprias das crianças que a 
possuem. Já a dificuldade de apren-
dizagem é relacionada a questões 
de âmbito psicopedagógica ou so-
cioculturais, ou seja, não é centrada 
exclusivamente na criança e somen-
te pode ser diagnosticada em crian-
ças cujo déficit de aprendizagem não 
se deva a problemas neurológicos. 

O termo dificuldades de aprendi-
zagem está focado no indivíduo que 
não responde ao desenvolvimento 
que se poderia supor e esperar do 
seu potencial intelectual e, por essa 
circunstância específica cognitiva da 
aprendizagem, ele tende a apresentar 
desempenhos abaixo do esperado.
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Embora não vamos tratar direta-
mente das características específicas 
das dificuldades de aprendizagem, 
como o transtorno e a desordem 
de aprendizagem, algumas infor-
mações nos mostra características 
das suspeitas que possam fazer par-
te dos resultados após a avaliação.

• Dislexia: tem por carac-
terística dificuldades na 
aprendizagem da leitura. 

• Disgrafia: tem por característica 
dificuldades na escrita (poden-
do ou não associar-e à dislexia). 

• Disortografia: tem por car-
acterística a dificuldade 
de transcrever correta-
mente a linguagem oral. 

• Dislalia: tem por carac-
terística dificuldades na fala. 

• Discalculia: tem por car-
acterística dificuldades 
para cálculos e números. 

• TDAH: tem por característi-
ca atividade excessiva e 
atenção com impulsividade.

Segundo a autora:
Cabe ao psicopedagogo perceber 

eventuais perturbações no processo 
aprendizagem, participar da dinâmi-
ca da comunidade educativa, favore-
cendo a integração, promovendo 
orientações metodológicas de acor-
do com as características e particu-
laridades dos indivíduos do grupo, 
realizando processos de orientação. 

Já que no caráter assistencial, o psi-
copedagogo participa de equipes re-
sponsáveis pela elaboração de planos 
e projetos no contexto teórico/práti-
co das políticas educacionais, fazen-
do com que os professores, diretores 
e coordenadores possam repensar o 
papel da escola frente a sua docên-
cia e às necessidades individuais de 
aprendizagem da criança ou da própria 
ensinagem. (BOSSA, 1994, p. 23).

A autora afirma que é tarefa do 
psicopedagogo perceber as dificul-
dades no processo de ensino/apren-
dizagem da criança, avaliando o que 
acontece, quais intervenções devem 
ser feita para que a criança alcance a 
meta para sua progressão. A parce-
ria de professor, psicopedagogo e a 
equipe de coordenação são funda-
mentais para que juntos possam en-
contrar meios para ajudar o desen-
volvimento escolar das crianças que 
tenham dificuldade na aprendizagem.  
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Bossa em seminário orienta sobre as possíveis causas de dificuldades de 
aprendizagem.

Dificuldades de Aprendizagem escolar
Causas Intra Escolares

Dificuldades de Aprendizagem escolar
Causas Extras Escolares

• Metodologia do professor.

• Formação do professor.

• Cultura da escola.

• Relação professor – aluno

• Política educacional.

• Representação do professor so-
bre a dificuldade de aprendiza-
gem escolar.

• Orgânico: lesões, doenças, hipe-
ratividade, imaturidade.

• Emocionais: neuroses, psicoses, 
perversões, inibição intelectual.

• Culturais: falta de estímulo, con-
dições sócio econômicas.

• Intelectuais: atraso no desenvol-
vimento intelectual, deficiência.

• Específicos: dislexia, disgrafia, 
discalculia.

• Relação dos pais com o estudo 
dos filhos.

QUADRO Nº 1 -  
Elaboração própria. Referência do Seminário “O Olhar Psicopedagógico nas Dificuldades de Aprendizagem”.
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INTERVENÇÕES PSICOPEDAGÓGI-
CAS NAS DIFICULDADES DE 
APRENDIZAGEM
 

Para que se possam desenvolv-
er estratégia psicopedagógicas mais 
adequada para trabalhar com cri-
anças que apresentam alguma difi-
culdade de aprendizagem torna-se 
necessário conhecer a criança, com-
preender suas dificuldades, desta-
car e potencializar suas capacidades. 
Podendo assim proporcionar a es-
sas crianças conseguirem aprender, 
tornando as capazes de perceber, 
compreender, analisar, armazenar, 
elaborar e exprimir informações.
    

    A autora diz:
Os psicopedagogos são, portanto, 

profissionais preparados para a pre-
venção, diagnóstico e o tratamento 
dos problemas de aprendizagem esco-
lar. Através do diagnóstico clínico ou 
institucional, identificando as causas 
da problemática e elaborando o plano 
de intervenção. (BOSSA 2007, p.13).

A autora Bossa (2007, p.15) afir-
ma, “não é fácil para o professor à 
decisão de encaminhar um aluno 
para atendimento psicopedagógico”. 
A difícil tarefa de encaminhar um 
aluno ao psicopedagogo é a crítica 
que o professor receberá dos pais, 
alguns sem conhecimento não en-
tende o trabalho do psicopedago-
go, acham que os professores estão 
chamando o filho de “deficiente” ou 
são incapazes de ensinar seus filhos.                                                                                                                                 

Tudo começa com base neste 
ponto, o psicopedagogo deverá in-
formar aos pais sobre seu trabalho, 
qual a sua real razão e qual ajuda 
será oferecida a seu filho, para que 
eles tenham conhecimento do tra-
balho do especialista, e quais os 
benefícios isso trará para seu filho. 

Após vem a avaliação do 
aluno pelo psicopedagogo.

 

A intervenção psicopedagógica fo-
caliza o sujeito na sua relação com a 
aprendizagem. A meta do psicopeda-
gogo é ajudar aquele que, por difer-
ente razão, não consegue aprender 
formal ou informalmente, para que 
consiga não apenas interessar-se 
por aprender, mas adquirir ou desen-
volver habilidades necessárias para 
tanto. (RUBINSTEIN 1999, p. 26).

Ao avaliarmos os alunos que 
apresentam dificuldades de apren-
dizagem, vamos encontrar diver-
sas categorias. Haverá aqueles que 
necessitam da intervenção psi-
copedagógica, ou até mesmo de or-
dem médica, aqueles que o prob-
lema pode ser resolvido dentro da 
escola, por meio de programas in-
dividualizados de ensino e práticas 
pedagógicas diferenciadas, as out-
ras crianças deverá ser encamin-
hada a outros campos de estudos.

 Dessa forma a avaliação torna-se 
um elemento muito importante 
para traçarmos um norte. Esta aval-
iação tem a finalidade de promov-
er alternativas para a intervenção 
psicopedagógica e os encamin-
hamentos que forem necessários. 
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O MEC tem critérios para que essa 
avaliação aconteça, uma cartilha 
para que essa avaliação tenha em-
basamento. Critérios para seleção 
de instrumentos de avaliação.

1. O primeiro critério é o de atenção 
ao propósito do instrumento. Alguns 
instrumentos são descritivos e muito 
simples, formando uma ideia apenas 
geral do desenvolvimento da criança, 
não fornecendo informações detalha-
das que poderão subsidiar um plane-
jamento curricular amplo e profundo. 

2. O segundo critério é a neces-
sidade de definir claramente os ob-
jetivos da avaliação, especificando 
quais aspectos do desenvolvimen-
to o instrumento é capaz de medir.

3. Terceiro, a seleção de indicadores 
comportamentais deve ser apropria-
da para os objetivos do instrumento e 
para a população na qual o instrumen-
to será usado. Um exemplo de uso in-
devido é a utilização de instrumento 
que valoriza a resposta verbal da cri-
ança sendo aplicado em crianças com 
dificuldades de articulação da fala.

4. O quarto critério requer que o 
instrumento seja culturalmente ap-
ropriado, evitando que a avaliação 
subestime ou superestime o poten-
cial de desempenho da criança em 
decorrência de variações de cos-
tumes ou práticas de educação es-
pecíficas de determinada região 
que incentivam ou retardam a aqui-
sição de habilidades e capacidades.

5. Quinto, os instrumentos de-
vem ser validados de modo a ga-
rantir que o desempenho da cri-
ança possa ser comparado com o 
desempenho médio das crianças da 
mesma idade, oferecendo um refer-
encial do nível de desenvolvimen-
to em que a criança se encontra 
nas diferentes áreas de habilidades.

6. Sexto deve-se garantir que haja 
confiabilidade na aplicação e cor-
reção dos testes verificando, se há 
consistência entre os registros dos 
avaliadores por meio de testagens.

7. O critério final, na seleção de 
instrumentos para avaliação de 
desenvolvimento, está relacionado 
a quanto será viável de ser incor-
porado em programas educacio-
nais, considerando a sua facilidade 
de compreensão e acesso aos in-
strumentos. (RCNEI 1998, p.24,25).

No término do processo de aval-
iação surge uma pergunta “e ago-
ra o que fazer?”. Segundo o autor:

A psicopedagogia não se coloca no 
lugar da Pedagogia no sentido de que 
irá trabalhar com o sujeito cogno-
scente, o sujeito do conhecimento, 
nem no lugar da Psicologia. [...] Não 
trabalhará com a soma destas duas 
instâncias, mas na articulação de 
ambas, no espaço de transformação. 
[...] que possibilita o nascimento do 
sujeito aprendente. A construção 
do pensamento é aqui considerada 
enquanto um processo. [...] traz a 
articulação possível e necessária 
entre mundo interno e mundo ex-
terno de um sujeito que formula te-
orias sobre o mundo e sobre si mes-
mo desde que se constitui como 
sujeito (AMARAL, 2003, p. 43,44).

As intervenções devem aconte-
cer, para que essa criança possa 
superar essas dificuldades e desco-
brir um mundo de aprendizagem. 
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Segundo o MEC:
Cabe ao professor a tarefa de in-

dividualizar as situações de apren-
dizagens oferecidas às crianças, con-
siderando suas capacidades afetivas, 
emocionais, sociais e cognitivas as-
sim como os conhecimentos que 
possuem dos mais diferentes assun-
tos e suas origens socioculturais di-
versas. Isso significa que o professor 
deve planejar e oferecer uma gama 
variada de experiências que respon-
da, simultaneamente, às demandas 
do grupo e às individualidades de 
cada criança. (RCNEI 1998, p.32).

 
 
As atividades significativas fazem 

parte da gama de tarefas a ser-
em elaboradas pelo psicopedago-
go, para intervir nesse processo 
tão difícil que são as dificuldades 
de aprendizagem encontradas pe-
los alunos que elas possuem.
 

ESTRATÉGIAS E ESTILOS DE 
APRENDIZAGEM

A escola exige do aluno a aquisição 
de uma grande quantidade de saberes. 
No entanto, a maior parte desses sa-
beres será esquecida a não ser que 
os alunos “aprendam a aprender” e 
“aprendam a recordar”. Para além da 
mera função de transmissão de con-
hecimentos, o professor deverá en-
sinar os alunos a organizar e a reter 
esses conhecimentos para posterior-
mente usá-los, ou seja, recordá-los.

Quando queremos memorizar algo, 
quais são as estratégias de aprendiza-
gem mais adequadas para conseguir? 
Durante muito tempo a repetição foi 
uma possível resposta. A repetição 
é uma boa atividade mental para se 
conseguir uma boa memorização. Já 
Aristóteles dizia a Alexandre Mag-
no: “Para se aprender algo, é pre-

ciso repeti-lo” (Pinto, 1992). Nos 
séculos XVIII e XIX os filósofos as-
sociacionistas ingleses afirmaram 
que a repetição era o fator primor-
dial na aquisição de associações.

Ebbinghaus, pioneiro no estu-
do da memória humana, afirmou 
ainda que a repetição fosse indis-
pensável para uma boa memorização.

Na escola, a repetição será por-
ventura a estratégia de aprendiza-
gem mais utilizada. Os alunos leem 
os seus apontamentos às vezes sem 
conta com o objetivo de memo-
rizar os assuntos que poderão ser 
exigidos nos exames finais. Muitas 
vezes, os professores encorajam os 
alunos a este tipo de procedimen-
to, pensando ser simples e eficaz. 
Quem não se lembra de, na escola 
primária, ter sido obrigado a escrev-
er 10, 20, 30 vezes uma palavra que 
tinha sido escrita incorretamente?

De fato, repetir, por exemplo, um 
número de telefone que se acabou 
de ler na lista telefônica, ao passo que 
se faz a marcação, é uma forma efi-
caz para este tipo de tarefa. A vanta-
gem destas repetições reside no fato 
de se tratar de tarefas de curto pra-
zo com um intervalo de retenção re-
duzido e com poucas possibilidades 
da tarefa ser interrompida por outra.

Considerando estas vantagens, a 
repetição na retenção de curto pra-
zo tem sido generalizada por alunos 
e professores. Temos como exemplo 
o professor que manda o aluno es-
crever várias vezes uma palavra cor-
retamente, ou ainda o aluno que ao 
entrar para uma sala de exame dá 
uma vista de olhos nos apontamen-
tos para não esquecer uma data ou 
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uma definição. Muitas vezes, ou-
vimos gíria estudantis expressões 
que deixa supor a existência de uma 
atividade mental pouco refletida. 
Assim, a repetição é uma estratégia 
pobre na retenção de longo prazo.

Possivelmente os alunos nunca se 
perceberam as diferenças que resul-
tam no desempenho de uma tarefa, 
quando usam a repetição em vez de 
outras estratégias de aprendizagem.

Uma estratégia de aprendizagem 
diz respeito ao tipo de processa-
mento que ocorre quando um su-
jeito se prepara para uma prova de 
memória. O tipo de processamen-
to adotado poderá ser a repetição 
simples, a repetição organizadora, a 
categorização e classificação das in-
formações, a formação de imagens, 
o processamento episódico, e cada 
um destes tipos dependem provavel-
mente do estilo de aprendizagem do 
sujeito. Segundo Schmeck (1983) ex-
istem quatro estilos de aprendizagem:

• Aprendizagem de processa-
mento categorial (o aluno gasta 
o tempo suficiente categori-
zar a informação recebida e a 
avaliar a adequação da clas-
sificação efetuada com out-
ras categorizações similares);

• Aprendizagem de processa-
mento episódico (o aluno per-
sonaliza a informação recebi-
da, traduzindo-a por palavras 
próprias e relacionando-a com 
a sua própria experiência);

• Aprendizagem factual (o aluno 
concentra-se no processamento 
de fatos e pormenores relacio-
nados com ele e na memorização 
de definições, nomes e datas);

• Aprendizagem metódica (o 
aluno organiza e planeia o 
seu tempo de estudo, faz re-
visões periódicas e cumpre to-
das as obrigações escolares).

Perante diferentes estilos de apren-
dizagem, coloca-se a questão: se o 
estilo de aprendizagem determina a 
estratégia de aprendizagem adotada 
e se esta condiciona ao desempen-
ho do aluno, será que o desempenho 
deste depende fundamentalmente da 
estratégia de aprendizagem seguida 
ou das suas habilidades intelectuais?

Assim, ensinar o aluno a orga-
nizar a informação adquirida e, a 
saber, recordá-la de uma forma 
mais eficaz deve ser um dos objeti-
vos primordiais do professor, para 
deste modo se conseguir uma di-
minuição efetiva nas diferenças 
de desempenho entre os alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Ainda que as Dificuldades de Apren-

dizagem sejam um fato muito pre-
sente em praticamente todas as esco-
las, o ensino adequado possivelmente 
pode superar essas dificuldades. Um 
dos grandes problemas é a falta de 
identificação das dificuldades nas cri-
anças no início de sua vida escolar, 
o professor é o primeiro a ser depa-
rar com o aluno com dificuldades por 
isso é imprescindível uma boa for-
mação ao professor para que seja ca-
paz de identificar tais dificuldades, já 
que o diagnóstico precoce pode faz-
er toda a diferença na vida da criança. 

O professor deve encaminhar a cri-
ança ao psicopedagogo, para que ele 
faça uma avaliação das dificuldades 
que o aluno apresenta e possa encon-
trar caminhos para intervir junto ao 
aluno. Critérios aqui apontados pelo 
MEC são de extrema importância na 
hora da avaliação. Nem todas as difi-
culdades de aprendizagem serão re-
solvidas pelo psicopedagogo, mas é um 
primeiro caminho, por meio do espe-
cialista a criança pode ser encaminha-
da a outras especialidades. O que não 
podemos é fugir da responsabilidade 
de educar o aluno por vários métodos 
que ele possa alcançar o sucesso na 
sua vida escolar e na sua vida adulta.

Deixo aqui minha pequena con-
tribuição para esse tema tão estuda-
do, e aos próximos colegas digo que o 
tema é complexo, todavia é uma busca 
para a melhoria da qualidade de vida 
escolar, para aqueles que ainda es-
tão sofrendo por não aprender, a eles 
entrego a continuação desse tema.
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O lúdico, contendo contos de fadas, Jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte 
do mundo da criança, pois estão presentes na humanidade desde o seu início. Este trabalho 
busca mostrar a importância das brincadeiras para o desenvolvimento e a aprendizagem das 
crianças na Educação Infantil, pois, é por meio delas que as crianças desenvolvem o pensa-
mento, a imaginação e a criatividade. A criança necessita experimentar, vivenciar e brincar 
para adquirir conhecimentos que futuramente lhe ajudará a desenvolver de maneira mais 
eficiente um aprendizado formal. Por meio das brincadeiras a criança acaba explorando o 
mundo a sua volta livremente, pois é a partir daí que ela constrói seu aprendizado, e é nesse 
espaço que a criança acaba criando um mundo de fantasias e manifesta seus sentimentos, 
se sentindo cada vez mais segura para interagir. É brincando também que a criança aprende 
a respeitar regras, a ampliar o seu relacionamento social e a respeitar a si mesmo e ao out-
ro. Para realizar esse trabalho, contamos com uma bibliografia ampla, com leituras de livros, 
artigos, revistas e sites sobre o tema abordado, além de pesquisar grandes autores e pensa-
dores. Desta forma poderemos evidenciar o quão importante é o brincar na vida da criança.

Palavras chave: Brincar; Aprendizagem; Desenvolvimento Infantil; Educação In-
fantil.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1281

 INTRODUÇÃO  

A escola tem sofrido modificações no sentido de possibilitar for-
mas de ensinar, diferentes daquelas em que o conhecimento como con-
junto de regras bem estruturadas, tinha na pessoa do professor o úni-
co árbitro. O conto de fadas entrou na grade curricular do educador 
de maneira com que ele possa se atentar ao imaginário da criança.

As professoras afirmam que os jogos e as brincadeiras são trabalhados 
diariamente pois a proposta é assim brincando. Para Antunes (2004) o lúdi-
co é uma ferramenta pedagógica ao mesmo tempo promotora do desen-
volvimento cognitivo e o social. Trabalhar o lúdico e contos de fadas traz o 
resgate de algo novo e fantasioso para o mundo das crianças. De maneira 
prazerosa as educadoras devem inserir tudo que possa resgatar o imaginário.

   Todos os professores em suas respostas foram categóricos em con-
cordarem sobre a importância do lúdico no desenvolvimento infantil con-
forme Almeida (2008) o lúdico é quaisquer atividades que nos do prazer ao 
executá-la. Por meio do lúdico a criança aprende a ganhar, perder, codificar, 
conceitos, esperar sua vez, lidar com frustrações, conhecer e explorar o mundo.

    

 As professoras respondem que a finalidade atribuída aos jo-
gos e brincadeiras é o estímulo para uma aprendizagem significa-
tiva e conforme Almeida (1995) a educação lúdica contribui e in-
fluência na formação da criança possibilitando um crescimento sadio 
um enriquecimento permanente integrando-se ao mais alto espíri-
to democrático enquanto insiste em uma produção de conhecimento. 

         

As professoras relatam que o resultado obtido por meio dos jogos e brinca-
deiras é positivo e compensador. Assim Kishimoto (2009) afirma que a criança 
ao brincar e jogar, brincar, se entusiasma, e coloca por ação seu sentimento e 
emoção. Pode-se dizer que a atividade lúdica funciona com um elo integrador 
entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e sociais. Portanto a partir do 
brincar desenvolve-se a aprender para aprendizagem, o desenvolvimento so-
cial, cultural e pessoal que contribui para uma vida saudável, física e mental.

   

A atividade lúdica tem o papel indispensável na estruturação dos psiqu-
ismos da criança é no ato do brincar que a criança desfruta elementos da 
realidade e fantasia, ela começa a perceber a diferença do real e imaginário.
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FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

O objetivo do ensino de didáti-
ca é equipar o aluno, futuro pro-
fessor, com instrumentos teóricos 
que funcionem como recursos a 
serem mobilizados em situações 
concretas da atuação pedagógica. 

O ensino de didática na formação 
de professores tem por objetivo con-
scientizar os alunos quanto ás con-
cepções e conceitos referentes aos 
disciplinas a serem ministradas e ao 
modo de ensiná-las. O professor deve, 
portanto, buscar meios de ensino que 
chamem a atenção ao lúdico, e ao 
que interessa para seu aluno. O mun-
do lúdico é cheio de fantasias e a arte 
trabalha “brincando “despertando os 
interesses daqueles que a buscam. 

Existem inúmeras formas ped-
agógicas para se dirigir às ações 
dos educandos. Crianças de 4 e 
5 anos, por exemplo que se en-
contram na educação infantil, tem 
visões acentuadas para receber in-
formações e associar a sua fantasia. 
elas aprendem com o imaginário.

A EDUCAÇÃO INFANTIL 
E O BRINCAR

O processo de educação infantil no 
Brasil, correspondente a creches e 
pré-escolas. Esta modalidade escolar 
passou a integrar a educação básica 
brasileira a partir de 1996, quando 
a Lei n° 9394/96 Lei de diretrizes e 
bases da educação – LDB, entra em 
vigor. Após dez anos, em fevereiro de 
2006, a lei 11.274 é implementada 
trazendo algumas alterações a serem 
feitas na LDB, no que diz respeito à 
educação básica e aos seus níveis de 
ensino. Dessa forma a educação in-
fantil seria composta pelas creches, 
responsáveis pelas crianças de até 
3 anos e a pela pré-escola que atu-
aria com as crianças de 4 e 5 anos. 

Como o próprio nome da modali-
dade já diz claramente, a educação 
infantil tem como centro do seu tra-
balho as crianças. Levando em con-
sideração que uma parte do seu dia a 
criança está na escola, para que esse 
seu direito seja garantido a escola é 
um dos ambientes a brincadeira tam-
bém deve acontecer. O Referencial 
Curricular Nacional para Educação 
Infantil traz em seu texto diversos 
fatores que devem ser contemp-
lados por uma escola de educação 
infantil e o brincar está entre eles. 
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Assim: Considerando-se as espec-
ificidades afetivas, emocionais, soci-
ais e cognitivas das crianças de zero 
a seis anos, a qualidade das experiên-
cias oferecidas que podem contribuir 
para o exercício da cidadania de-
vem estar embasadas nos seguintes 
princípios: o respeito à dignidade 
e aos direitos das crianças, consid-
eradas nas suas diferenças individ-
uais, sociais, econômicas, culturais. 

PROCEDIMENTOS  
METODOLÓGICOS

Para conhecer e estudar o cotidi-
ano das classes de educação in-
fantil e como o lúdico se apre-
senta nesta rotina, foi utilizada a 
abordagem qualitativa de pesquisa. 

A escolha por esta modalidade de 
pesquisa ocorreu pela necessidade 
de aproximação da realidade que 
se desejava ser estudar, para que 
fosse possível observar as situações 
como elas acontecem de forma nat-
ural, participando do cotidiano e 
observando os fenômenos e as de-
mandas que ocorrem no dia-a-dia. 

Como o objetivo do trabalho era 
estudar a presença do lúdico no 
cotidiano das classes de grupo 5, 
para compreender e analisar o objeto 
se fez necessário a observação dos 
acontecimentos dentro do seu con-
texto. Como afirmam André e Ludke: 
a observação possibilita um conta-
to pessoal estreito do pesquisador 
com o fenômeno pesquisado, o que 
a apresenta uma série de vantagens. 

Em primeiro lugar, a experiência di-
reta é sem dúvida o melhor teste de 
verificação da ocorrência de um deter-
minado fenômeno. “Ver para crer”, diz 
o ditado popular (LUDKE, 1986, p.26). 

De acordo com Ludke (1986), a ob-
servação é considerada como princi-
pal método de investigação, já que 
possibilita um contato maior entre o 
pesquisador e o objeto de pesquisa. 
Por meio dele é possível coletar in-
formações e ter impressões sobre o 
tema estudado de acordo com a visão 
do observador e do observado. Entre-
tanto essa colocação não impede que 
tal técnica de coleta de dados possa 
ser utilizada associada a outras como 
a entrevista, e a aplicação de ques-
tionários para que haja um enriquec-
imento do trabalho de pesquisa.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS  
TRABALHANDO COM O LÚDICO

É de pura responsabilidade do pro-
fessor como educador, observar e 
acompanhar seu aluno, dizemos que 
um indivíduo, ele só está alfabetiza-
do quando conhece o código, e con-
segue usá-lo para decodificar e cod-
ificar,com a arte não diferente ,ele 
precisa se expor e identificar sua arte. 

Estabelecer o contato direto com 
contos de fadas na educação in-
fantil ,cria uma ponte direta com 
os sentimentos e desejos de cada 
uma das crianças,quem nunca son-
hou em ser princesa ou príncipe?

 Ou seja ,viver o real ensinando a ar-
te.O aluno precisa somente se iden-
tificar com os contos e com o con-
teúdo estabelecido,um dos segredos 
da prática pedagógica é falar a mes-
ma “linguagem dos seus alunos “ 
,se aproximando ,se fazendo real 
,trazendo a teoria para prática. Mas 
não existe problemas nessa questão, 
pelo contrário, essas situações de-
vem ser vistas de maneira normal. 
Gradativamente o professor vai su-
gerindo que a arte seja realizada no 
dialeto padrão, isso quando o aluno 
é um falante de outra variedade. A 
arte é de acesso de todos, sem dis-
tinção ou exceção, e ao deixar que a 
criança se identifique e se descubra.

Uma dificuldade que essa con-
cepção de ensinamento apresen-
ta ,é de como diferenciar as artes e 
seus significados,porém cabe á nós 
professoras usarmos nossa visão de 
observação e distinguir a prática das 
habilidades que cada aluno traz de 
bagagem. Ainda, de acordo com as 
pesquisadoras o indivíduo no pro-
cesso de aprendizagem passa por 
fases distintas, ampliando a sua re-
flexão sobre o seu sistema até che-
gar ao seu domínio, vivendo o lúdico.

            

  Por meio do lúdico a criança 
aprende a ganhar, perder, conviver, 
esperar sua vez, lidar com as frus-
trações, conhecer e explorar o mun-
do. As atividades lúdicas têm papel 
indispensável na estruturação do 
psiquismo da criança, é no ato de 
brincar que a criança desfruta ele-
mentos da realidade e fantasia, ela 
começa a perceber a diferença do 
real e do imaginário. É por meio do 
lúdico que ela desenvolve não só a 
imaginação, mas também fundamen-
ta afetos, elabora conflitos, explora 
ansiedades à medida que assume 
múltiplos papéis, fecunda com-
petências cognitivas e interativas. 

Almeida (2008) afirma que os jo-
gos contribuem de forma prazerosa 
para o desenvolvimento global das 
crianças, para inteligência, para a 
efetividade, motricidade e também 
sociabilidade. Por meio do lúdico a 
criança estrutura e constrói seu mun-
do interior e exterior. As atividades 
lúdicas podem ser consideradas 
como meio pelo qual a criança efetua 
suas primeiras grandes realizações. 
Por meio do prazer ela expressa a 
si própria suas emoções e fantasias.
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As crianças expressam emoções, 
sentimentos e pensamentos, ampli-
ando a capacidade do uso significa-
tivo de gestos e posturas corporais.

No século XX entre as décadas de 
20 e 30, estudiosos como Piaget e 
Vygotsky identificaram a importân-
cia do ato de brincar no desenvolvi-
mento integral da criança, pois ela 
se apropria do conhecimento por 
meio da brincadeira, possibilitan-
do a sua ação no meio em que vive.

 A função do brincar é ao mesmo 
tempo, construir uma maneira de 
acomodar a conflitos e frustrações 
da vida real. Para Piaget (1990), o 
brincar retrata uma etapa do desen-
volvimento da inteligência, marcado 
pelo domínio da assimilação sobre 
a acomodação, tendo como função 
consolidar a experiência vivida. 

A intervenção do professor é 
fundamental no processo de en-
sino aprendizagem, além da inter-
ação social ser importante para 
a aquisição do conhecimento.

O jogo é um estímulo natural e 
influência no processo de desen-
volvimento dos esquemas mentais. 
Seus benefícios permitem a inte-
gração de várias ações como: a afe-
tiva, a social motora, a cognitiva, 
a social e a afetiva. Existem algu-
mas considerações sobre a função 
lúdica e educativa do brinquedo. 

A função lúdica do brinque-
do promove prazer, diversão e até 
mesmo desprazer, quando escol-
hido voluntariamente, com função 
educativa o brinquedo ensina 
qualquer coisa que complete ao in-
divíduo em seu saber, seus conhec-
imentos e sua apreensão do mundo.

A teoria froebeliana, ao consid-
erar o brincar como uma atividade 
espontânea da criança, concebe 
suporte para o ensino e permite a 
variação do brincar, ora como ativ-
idade livre, ora orientada. As con-
cepções froebeliana de educação, 
homem e sociedade estão inti-
mamente vinculados ao brincar. 

Assim, o brincar como atividade 
livre e espontânea, é responsável 
pelo desenvolvimento físico, moral, 
cognitivo, os dons ou brinquedos, 
objetos que subsidiam atividades 
infantis. Entende também que a cri-
ança necessita de orientação para 
o seu desenvolvimento, perspicá-
cia do educador levando-a a com-
preender que a educação é um ato 
institucional que requer orientação.

Ao brincar a criança também ad-
quire a capacidade da simbolização 
permitindo que ela possa vencer re-
alidades angustiantes e domar me-
dos instintivos. O brincar é um im-
pulso natural da criança, que aliado 
à aprendizagem tornar-se mais fácil 
à obtenção do aprender devido à es-
pontaneidade das brincadeiras por 
meio de uma forma intensa e total. 
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O mundo infantil é diferente do 
mundo adulto, nele podemos en-
contrar o faz-de-conta, o mundo 
da fantasia, sonhar e descobrir. Por 
meio das brincadeiras, que é uma 
ação comum da infância, a criança 
tem a oportunidade de se conhecer 
e de se constituir-se socialmente.

Compreender esse universo lúdi-
co tornar-se indispensável para o 
bom desenvolvimento do trabalho 
pedagógico efetivado pelo professor 
que é o mediador destas ações. O 
jogo educativo é essencial, pois pos-
sibilita a criança uma aprendizagem 
por meio das vivências, por meio 
das quais podem experimentar sen-
sações e explorar as possibilidades 
de movimentos do seu corpo e do 
espaço adquirindo um saber global-
izado a partir de situações concretas.

A atividade lúdica é um instrumen-
to que possibilita que as crianças 
aprendam a relacionar-se com out-
ras crianças, promove o desenvolvi-
mento da linguagem e da concen-
tração conseqüentemente gera uma 
motivação a novos conhecimentos. 
O eixo da infância é o brincar, sen-
do um dos meios para o crescimen-
to, e por ser um meio dinâmico, o 
brinquedo oportuniza o surgimen-
to de comportamentos, padrões 
e normas espontâneas. Caracteri-
za-se por ser natural, viabilizando 
para a criança há uma exploração 
do mundo exterior e interior.

O primeiro deles é o nível de 
desenvolvimento efetivo, que se faz 
por meio dos testes que estabele-
cem a idade mental, isto é, aqueles 
que a criança é capaz de realizar por 
si mesma, já o segundo deles se con-
stitui na área de desenvolvimento 
potencial, que se refere a tudo aq-
uilo que a criança é capaz de fazer 
com a ajuda dos demais, seja por im-
itação, demonstração, entre outros.  

A criança deve ser compreendida 
como um ser em pleno desenvolvi-
mento, é importante que as escolas e 
os educadores, incentivam a prática 
do jogo, como forma de aperfeiçoar 
esse desenvolvimento infantil.

Jogo de faz de conta possibili-
ta à criança sonhar e fantasiar rev-
ela angústias, conflitos e medos 
aliviando tensões e frustrações 
são importantes para que se tra-
balhe diferentes tipos de sentimen-
tos e a forma de lidarmos com eles.

As fases do desenvolvimento da 
criança, determinadas por Piaget, 
se apresentam em uma seqüência 
necessária e esses estágios não de-
vem ser interrompidos, já que uma 
etapa prepara a outra. Isso acontece 
também com os jogos. Em cada etapa 
do desenvolvimento infantil um tipo 
de jogo se apresenta mais adequa-
do. A criança deve ser compreendida 
como um ser em pleno desenvolvi-
mento, é importante que as escolas e 
os educadores, incentivam a prática 
do jogo, como forma de aperfeiçoar 
esse desenvolvimento infantil.
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A personalidade humana é um 
processo de construção progressivo, 
onde se realiza a integração de duas 
funções principais: a afetividade, 
vinculada à sensibilidade interna e 
orientada pelo social e a inteligên-
cia, vinculada às sensibilidades ex-
ternas, orientada para o mundo 
físico, para a construção do objeto.

Conforme Antunes (2004), a 
aprendizagem é tão importante 
quanto o desenvolvimento social e 
o jogo constituem uma ferramenta 
pedagógica ao mesmo tempo pro-
motora do desenvolvimento cogniti-
vo e o do social. O jogo pedagógico 
pode ser um instrumento da alegria. 
Uma criança que joga, antes de tudo 
o faz porque se diverte, mas des-
sa diversão emerge a aprendizagem 
e a maneira como o professor após 
o jogo, trabalhar suas regras pode 
ensinar-lhes esquemas de relações 
interpessoais e de convívio ético.

Trabalhar com jogos é fazer com 
que a criança aprenda de forma 
prática, interativa e alegre, ou seja, 
participando de atividades mais de-
scontraídas o aluno se sente feliz e 
motivado e ao mesmo tempo adquire 
o seu conhecimento de forma praze-
rosa. As regras de um jogo são feit-
as para que a criança adquira valores 
que possam ser usados durante toda 
a sua vida, é por isso que ao fazer as 
atividades o educador deve pensar 
quais são os objetivos daquele jogo 
para aquela faixa etária e para a re-
alidade a que pertence aquele aluno.

Na infância os jogos são essenci-
ais para o desenvolvimento de con-
strução, estimulando todos os senti-
dos tais como: psicomotor, cognitivo, 
social e emocional, desenvolvendo 
a capacidade de pensar, refletir, ab-
strair, organizar, realizar e avaliar.

Quando a criança joga, ela lib-
era e realiza suas energias e 
tem o poder de transformar 
uma realidade proporcionando 
condições de liberação de fantasia.

De acordo com Wajskop (2001), 
a brincadeira pode ser um espaço 
privilegiado de interação e confron-
to de diferentes crianças com pontos 
de vistas diferentes. Nesta vivência 
criam autonomia e cooperação com-
preendendo e agindo na realidade de 
forma ativa e construtiva. Ao defini-
rem papéis a serem representadas nas 
brincadeiras e no processo de duração 
e do espaço nos diferentes temas de jo-
gos, as crianças têm possibilidades de 
levantar hipóteses, resolver problemas 
e a partir daí construir sistemas de rep-
resentação, de modo mais amplo, no 
qual não teriam acesso no seu cotidiano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Em nossa prática docente, precisamos propiciar situações de apren-
dizagem que levem ao desenvolvimento de habilidades e de conteúdos 
que possam responder às necessidades dos alunos ao meio social que 
habitam. Trabalhar o lúdico com os pequeninos não é difícil, basta en-
trar em seu mundo de faz de conta, mas o que se torna difícil é ter um 
olhar pedagógico é voltado para o mundo que insere o aluno, isto im-
plica entendê-lo como produção humana e compreender a forma que 
ele assume sob determinada organização social e qual função cumpre. 

Por esta razão, o ensino da arte, nem mesmo no período inicial de sua 
aprendizagem, se reduz ao mero domínio do código (desenhos e garatu-
jas e interpretações do faz de conta ) ,pois este é apenas um instrumen-
to de realização de determinadas funções ,e como tal não esgota to-
das as possibilidades sociais da arte ,a proposta de ensinar pressupõe 
o desenvolvimento da prática como forma de produção de sentido .

O professor acompanha a adequação do conhecimento e a social-
ização para que seja preservada a cultura, reconhecendo também a 
variação de posição da linguagem em diversas situações de inter-
ação pela escrita, levando em consideração as diferentes linguagens .
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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 desen-
ho na educação infantil foi considerado uma atividade de entretenimento, essa visão pas-
sou a ser vislumbrada sob outro enfoque com o passar dos anos. Na atualidade, o profes-
sor 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 en-
sino de arte no país. Pretende-se, portanto, reafirmar a importância da arte e das artes vi-
suais 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  Artísti-
ca 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 Nacion-
al (LDB, 1996), em seu § 2º, dispõe que: 

§ 2º. O ensino da arte constituirá 
componente curricular obrigatório, nos 
diversos níveis da educação básica, de 
forma a promover o desenvolvimen-
to 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 básica. Lavelberg (2003, p. 
118) revela que os muitos educadores 
passam a trabalhar a partir de três for-
mas de aprendizagem significativa em 
arte que envolvem o “fazer artístico 
do aluno, a apreciação do aluno (dos 
próprios trabalhos, dos de colegas 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 novos recursos para 
a interação entre professor-aluno, no 
qual o professor é auxiliar das experiên-
cias.  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 Escolano-
vismo contrapõe-se à educação tradi-
cional, avançando um novo passo em di-
reção ao ideal de assumir a organização 
de uma sociedade mais democrática”.

 Assim, Fusari & Ferrari (2001) 
esclarecem que os educadores que 
apoiam essa concepção passam a acred-
itar que as pessoas 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 alca-
nçar tais objetivos, é preciso que haja 
experiências cognitivas e que ocorra de 
maneira ativa, progressiva, levando em 
consideração a motivação, o interes-
se e as iniciativas individuais do aluno.

 De acordo com Carneiro (2007, p. 
24), a primeira Lei de Diretrizes e Bas-
es da Educação Nacional, a Lei nº 4.024 
de 20 de dezembro de 1961, “[...] teve 
uma gestação lassa e penosa”. Essa 
Lei, que ficou treze anos no Congres-
so, estabeleceu nova estrutura para os 
currículos do ensino primário e médio.  

[...] flexibilizar a estrutura do ensi-
no, possibilitando o acesso ao ensino 
superior, independentemente do tipo 
do curso que o aluno tivesse feito an-
teriormente. Por outro lado, a flexi-
bilidade se dava, também, em nível 
da migração interna do aluno que, 
através do mecanismo de aproveita-
mento de estudos, poderia, a partir de 
então, migrar de um ramo para out-
ro de ensino, sem ter de recomeçar 
como se nada houvera antes (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 salien-
tar que a arte sempre esteve presente 
em nossas vidas e é utilizada desde o 
princípio da humanidade cumprindo as 
mais diferentes funções, sendo que, em 
um primeiro momento, a arte signifi-
cava divertimento. Com o tempo, pas-
sou a representar crenças religiosas e a 
ser instrumento 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 musicais, 
teatrais e outras manifestações artísti-
cas como parte de tratamento medicinal.
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O objetivo desse estudo centra-se 
em elucidar sobre o que é arte e de-
screver os principais aspectos e a fun-
damentação da Arte Visual e do De-
senho Infantil, inserido no Currículo 
da Educação, avaliando os resultados 
e contribuições didáticas do Desen-
ho Infantil no Processo Educacional. 
Justifica-se esse estudo de pesquisa a 
partir da necessidade de compreensão 
sobre as características e a importância 
da Arte na Educação Infantil, atentan-
do essa abordagem para fortalecer a 
convicção de que o desenho é uma ex-
celente ferramenta de desenvolvimen-
to infantil, sendo também um exercício 
da inteligência humana e que na fase da 
educação infantil permite que a criança 
brinque e verbalize seus pensamentos 
e sentimentos, registrando no papel sua 
identificação, uma vez que a temática do 
presente 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 ex-
pressão do ser humano” sempre desper-
tou interesse de estudo e teve diversos 
momentos na história da humanidade.

 
Com base nesses pressupostos 

este artigo também permite uma re-
flexão, 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 camin-
ho percorrido pelo Ensino de Arte no 
Brasil, é possível observar que existem 
vários direcionamentos com relação à fi-
nalidade do reconhecimento como área 
de conhecimento, principalmente, aos 
cursos oferecidos pelas Instituições e 
que refletem na postura dos Docentes.

Assim, é possível verificar que 
há divergências nos interesses das 
Políticas Educacionais e das Políti-

cas Pedagógicas do Ensino da Arte, 
sendo possível concluir que a Arte 
como Componente Curricular é com-
preendida como algo filosófico e hu-
manista, por meio das tendências 
tradicionalistas e da Escola Novista.

No decorrer dos séculos, a Escola e os 
Educadores começaram a basear suas 
aulas em livros didáticos, apostilas ou, 
ainda, de acordo com a visão do profes-
sor ou da Instituição de Ensino. Neste 
modelo de Educação do Ensino da Arte, a 
escola acaba por ensinar somente o que 
está atrelado à visão do professor, que 
acaba por transmitir de forma repetida, 
se limitando a transmitir o conteúdo.

Na Pedagogia adotada pela Escola 
Nova, as Instituições de Ensino Bra-
sileiras adotaram outras Práticas Ped-
agógicas, no qual o ensino passou a 
ser centralizado no ritmo de desen-
volvimento próprio de cada criança, 
valorizando suas necessidades, estim-
ulando outras maneiras de expres-
sar e, sobretudo, valorizando o en-
tendimento do mundo em que vive.

Gullar (2006, p. 152) revela que o 
mundo que o artista cria parte das 
suas experiências, ou seja, “daquilo 
que ele consegue enxergar no mundo, 
na sua cultura”. Sendo assim, é pos-
sível compreender que a Arte parte 
sempre de dentro do indivíduo, tra-
zendo uma bagagem de sentimentos, 
interesses, valores e conhecimentos.

No Século XX, mais precisamente na 
Década de 70 e 80, a Disciplina de Arte, 
denominada Educação Artística no 
Currículo, foi considerada um grande 
avanço, principalmente na questão da 
compreensão do papel da Arte como 
contribuição no desenvolvimento dos 
alunos por meio dos pensamentos in-
ovadores. Entretanto, Gullar (2006) 
revela que o efeito desse avanço, aca-
bou sendo incoerente, pelo fato de 
que a durante sua formação os profes-
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sores não eram estimulados a trabalha-
rem com as várias linguagens artísticas 
como, por exemplo, as Artes Plásticas, 
a Educação Musical e as Artes Cênicas, 
sendo essas linguagens que necessi-
tavam pertencer ao Currículo Escolar.

Sendo assim, é possível concluir 
com os estudos de Gullar (2006) que 
a Educação, durante a década de 70 e 
80, vivia um conflito em relação a te-
oria e a prática, pois os profissionais 
que atuavam em Educação Artística 
se baseavam nos Guias Curriculares 
ou nos poucos livros didáticos dis-
poníveis sobre a disciplina, não pro-
porcionando aulas com fundamentos 
metodológicos e nem orientações.

Gullar (2006) relata, ainda, que refer-
ente à Formação Acadêmica dos Pro-
fessores de Educação Artística, não 
haviam bases conceituais, o que acaba 
por contribuir para formar professores 
inseguros; professores que buscavam 
por diversificar suas aulas com ativi-
dades musicais ou produções corporais 
mesmo sem ter formação adequada.

No final dos anos 80, surge o mov-
imento Arte-Educação, que de acor-
do com Gullar (2006) tem o objetivo 
de oferecer uma estrutura ao profis-
sional, estimulando um trabalho volta-
do ao movimento nas aulas de Artes. 
Assim, o movimento traz a tona dis-
cussões sobre a formação acadêmi-
ca e a formação continuada do 
educador, no sentido de ampliar o con-
hecimento e estimular suas habilidades.

Conforme os Parâmetros Curriculares 
Nacionais de Artes (1997, p. 41-42):

Tendo em conta os três eixos 
como articuladores do proces-
so 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 preci-
so considerar os seguintes critérios: 

• conteúdos compatíveis com as pos-
sibilidades de aprendizagem do aluno;

• valorização do ensino de con-
teúdos básicos de arte necessários à

formação do cidadão, considerando, 
ao longo dos ciclos de escolaridade,

manifestações artísticas de po-
vos e culturas de diferentes épocas,

incluindo a contemporaneidade;
• especificidades do conhecimen-

to e da ação artística. (PAR MET-
ROS CURRICULARES NACIO-
NAIS DE ARTE, 1997, p. 41-42).

Em 1988, com a promulgação da Con-
stituição, iniciam-se as discussões sobre 
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, que seria sancionada apenas 
em 20 de dezembro de 1996. Convic-
tos da importância de acesso escolar 
dos alunos de ensino básicos também 
à área de Artes, houve manifestações e 
protestos de inúmeros educadores con-
trários a uma das versões da referida lei, 
que retirava a obrigatoriedade da área.

Na década de 90, a partir desta con-
scientização dos professores e as dis-
cussões adquiriram concepções e 
metodologias para o processo de en-
sino- aprendizagem de Artes nas In-
stituições de Ensino. Santoro (s/d, p. 
11-12) esclarece que “com a consci-
entização da importância do Ensino 
da Arte como área de conhecimento, 
surgiram novas tendências curriculares 
em Artes”, fazendo com que fosse in-
cluída 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; proporcionando ao educa-
dor de Arte espaço para estimular seu 
aluno a ter um olhar criativo em relação 
a sua própria produção e de seus pares.A 
palavra “arte” vem do latim ars, e significa 
técnica ou habilidade. De um modo ger-
al, é entendida como atividade humana 
ligada a manifestações de ordem estética.
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A definição do termo “estética” varia 
de acordo com a cultura de cada épo-
ca, principalmente devido às consid-
erações do que é belo e o que não é 
belo. Portanto, aqui, vamos defini-la 
apenas como uma “harmonia das 
formas e coloridos”, de acordo 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 nos-
sos estudos, vamos definir arte como 
a técnica/habilidade de desenvolver 
um conjunto de ações criativas usan-
do a percepção, a emoção e as ide-
ias, tudo ligado à imaginação. O ob-
jetivo da arte é estimular os vários 
níveis da mente humana, chamando a 
atenção de um ou mais espectadores.

Em todas as suas manifestações, 
a arte é uma demonstração de sa-
beres, emoções, ideias e fatos trans-
formados em símbolos. Sentir uma 
obra de arte é, muitas vezes, mais 
importante do que entendê-la.

Se por um lado a arte transmite 
emoção, por outro, ela pode causar est-
ranhamento, porque a atividade artísti-
ca é individual e variável, marcada pela 
sensibilidade, a personalidade e os in-
teresses de cada ser, podendo revelar 
uma relação com a sociedade e o mundo.

Para enriquecer nossos estudos, a 
seguir, vamos 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 História 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 pesquisas da Arqueolo-
gia, a ciência responsável por estudar 
as culturas e modos de vida do passado 
a partir da análise de restos materiais. A 
Pré-História é dividida em três períodos: 
paleolítico, neolítico e idade dos metais.

Período Paleolítico (Idade da Pedra 
Lascada): O artista pintava os seres, 
os animais, ou seja, a natureza em ger-
al, do modo como a via. Considera-se 
que a arte era realizada por caçadores 
e que fazia parte de uma tarefa de ma-
gia: o pintor-caçador acreditava ganhar 
poderes ao matar um animal e repre-
sentá-lo ferido em um desenho. Uti-
lizavam as pinturas rupestres, isto é, 
feitas em rochedos e paredes de cav-
ernas. O homem deste período era 
nômade, ou seja, sem moradia fixa.

Período Neolítico (Idade da Pedra 
Polida): 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 representado por sementes. 
A arte assume tons exagerados e as 
imagens não reproduzem mais a na-
tureza tão fielmente. Começa, aqui, 
as representações da vida em grupo.

Idade dos Metais: A descoberta do 
cobre, do estanho, do bronze e a for-
mação de rotas comerciais marcam 
este período. A arte torna-se decora-
tiva e com formas mais definidas. Aqui 
surge a metalurgia e, consequente-
mente, o ferro. É o período em que na-
scem 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.

Arte Egípcia: No Egito se desenvolveu 
uma das principais civilizações da Anti-
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guidade, com uma organização social 
complicada, mas de uma rica produção 
cultural. A religião é característica mar-
cante do povo egípcio, pois acredita-
vam 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 presente. Em 
homenagem aos mortos, erguiam tem-
plos funerários e túmulos grandiosos.

Arquitetura: As pirâmides do deser-
to de Gizé são as obras arquitetônicas 
mais famosas e foram construídas por 
importantes reis do Antigo Império: 
Quéops, Quéfren e Miquerinos.

As pirâmides tinham base quadran-
gular e eram feitas com pedras que 
pesavam cerca de vinte toneladas. In-
crivelmente 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 ver-
dadeiro labirinto levava em direção à 
câmara funerária, local onde estava 
a múmia do faraó e seus pertences.

As esfinges, outra marca da cultura 
egípcia, são uma espécie de estátua, 
formadas pelo corpo de um leão (que 
representa força) e por uma cabeça hu-
mana (que representa sabedoria). Eram 
colocadas nos corredores de entrada 
do templo para afastar os maus espíri-
tos. A mais famosa é a Esfinge de Gizé.

Os Obeliscos são colunas de pe-
dras colocadas em frente aos templos 
para materializar a luz solar, geral-
mente formadas de granito vermelho.

Escultura: Os escultores egípcios 
representavam os faraós e os deuses 
em posições serenas e sem demonstrar 
emoção, quase sempre de frente. Feit-
as de pedras, as esculturas pretendiam 
traduzir uma ilusão de imortalidade, 
por isso exageravam as proporções do 
corpo humano, dando às figuras 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; - 
Colorido a tinta lisa, sem claro-escu-
ro. -Frontalidade: o tronco da pessoa 
era representado sempre de frente, 
enquanto sua cabeça, suas per-
nas e seus pés eram vistos de perfil.

Quanto maior era a importân-
cia na sociedade, maior era a pin-
tura que a representava, 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 in-
teligência. Seus reis não eram deus-
es, mas seres inteligentes e justos 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 busca 
da perfeição, ele cria uma arte intelec-
tual marcada pelo ritmo e equilíbrio.

Características: - O racionalismo; ou 
seja, a razão. - O amor pela beleza: - O 
homem como centro do universo, “a me-
dida de todas as coisas”: - A democracia.

Arquitetura: O que chama mais 
atenção nos templos gregos é a medida 
proporcional entre a entrada e os fundos. 
O templo era construído sobre uma base 
de três degraus. No degrau mais elevado 
eram erguidas as colunas que sustenta-
vam um entablamento horizontal, que é 
uma espécie de laje. As colunas e o entab-
lamento eram construídos segundo os 
modelos da ordem dórica, jônica e coríntia.

- Ordem Dórica - expressava o pens-
amento. Sendo a mais antiga das ordens 
arquitetônicas gregas. a ordem dórica, 
por sua simplicidade e severidade, em-
presta uma ideia de solidez e imponên-
cia. Representa a forma do homem.

- Ordem Jônica - Repre-
sentava a graça e o feminino.
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OS PRIMEIROS PASSOS DAS MU-
DANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
        

No Brasil os primeiros jardins de In-
fância surgiram em São Paulo e Rio de 
Janeiro com caráter assistencialista. Nas 
décadas de 70 e 80 com as mudanças e 
a industrialização do país, as mulheres 
entram no trabalho assalariado o que 
exige a ampliação do atendimento ed-
ucacional para as crianças de quatro a 
seis anos de idade e posteriormente 
para as crianças de zero a três anos.

O atendimento institucional à cri-
ança pequena, no Brasil e no mundo, 
apresenta ao longo de sua história con-
cepções bastante 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 
problemas ligados à sobrevivência das 
crianças foi, durante muitos anos, jus-
tificativa para a existência de atendi-
mentos de baixo custo, com aplicações 
orçamentárias insuficientes, escassez 
de recursos materiais; precariedade de 
instalações; formação insuficiente 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 Diretrizes e Bas-
es da Educação Nacional – LDB Nº 
9394/1996. A Constituição Federal de 
1988 vem garantir que é dever do Es-
tado à criança ser atendida em creches 
e pré-escolas. A LDB (1996) institucio-
naliza que a Educação Infantil é uma 
etapa da Educação Básica e merece 
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 esco-

las estava excluído e era visto como pas-
satempo ou estava para ocupar o tem-
po disponível. Era a disciplina que não 
tinha relevância para a grade curricular, 
estava presente, mas não era dada a im-
portância necessária. A LDB (1996) traz 
muitas mudanças para educação nacio-
nal e essas acontecem também na arte.

A CONTRIBUIÇÃO DA  ARTE  
VISUAL E O DESENHO INFANTIL 

De acordo com vários autores em con-
senso, a criação artística contribui para 
um processo de formação do aluno, para 
que construa um relacionamento inter-
pessoal e também promova um domínio 
corporal. Desta forma, o fazer Arte vai 
além de simplesmente oferecer lápis, 
caneta, folha de papel, é preciso que o 
educador ofereça meios que estimule 
a criatividade e imaginação, por exem-
plo, com um pedaço de carvão ou um 
graveto é possível ter o mesmo resul-
tado de um lápis. Cava (2009) e Bom-
bonato & Farago (2016) revelam que a 
criança, desta forma ao fazer Arte, con-
hece a si mesmo e o mundo que o cerca.

O educador deve propiciar aos 
alunos um ambiente adequado, com 
diversas superfícies, materiais e instru-
mentos, de forma que tenham con-
tato com uma gama maior de possib-
ilidades para se expressar. Com mais 
recursos e mais estímulos ele poderá 
conhecer novas técnicas, novos ma-
teriais, texturas, misturas de cores e 
tintas, desenvolvendo seus sentidos e 
posteriormente sua intelectualidade.

Essa mudança não foi apenas nom-
inal, mas de toda a estruturação que 
envolve o tratamento de uma área 
de conhecimento. De atividades es-
porádicas de cunho mais próprio de 
relaxamento e recreação, passa-se 
ao compromisso de construir con-
hecimentos significativos em arte.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1297

Ferreira (2005) explica que a arte é 
uma forma de sentir a vida e ao se sen-
sibilizar diante do mundo as crianças se 
tornam quase sem se dar conta em mel-
hores seres humanos, pelo fato tão fácil 
de permitir expressar o seu mundo in-
terno de uma forma que, além do mais 
os estimulam a criar, aprender e inovar.

Como se fosse pouco, a arte nas cri-
anças potencializar 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 in-
clusive da dança, os pais poderão con-
hecer um pouco mais dos seus filhos. 
Por que isso acontece? Porque ajuda 
para que exista mais diversão e, portan-
to, o vínculo afetivo será melhorado.

Além do mais, também é importante 
a arte nas crianças pequenas porque as 
fazem pensar em si mesmas, tanto in-
ternamente como externamente. Com 
os desenhos, as massas de modelar ou 
as pinturas necessitam utilizar as par-
tes do corpo para poder expressar a sua 
arte, pontuando que a arte infantil tem 
muitos significados, uma vez que elas 
expressam sua criatividade sem limites. 

É de grande importância que o aluno 
desenvolva a capacidade crítica e por 
intermédio da experiência pessoal sua 
própria compreensão da obra. O impor-
tante é a criação. É necessário que se 
ofereça diversas opções artísticas para 
que o aluno possa construir a sua in-
terpretação baseada num contexto de 
diversidade e não em uma única obra, 
sempre supervisionado pelo trabalho do 
professor. Assim, a Arte é conhecimen-
to e ao ser trabalhado em sala de aula 
possibilita a ampliação da visão crítica.

A arte na educação como expressão 
pessoal e como cultura é um impor-
tante instrumento para a identificação 
cultural e o desenvolvimento individual. 
Por meio da arte é possível desenvolver 

a percepção e a imaginação, apreender 
a realidade do meio ambiente, desen-
volver a capacidade crítica, permitin-
do ao indivíduo analisar a realidade 
percebida e desenvolver a criatividade 
de maneira a mudar a realidade que 
foi analisada (BARBOSA, 2002 p. 18). 

Barbosa (2002), também afirma que a 
arte é cognição, é profissão, é uma for-
ma diferente da palavra para interpretar 
o mundo, a realidade, o imaginário e é 
conteúdo. Como conteúdo, arte repre-
senta o melhor trabalho do ser humano‖.

Segundo Mèredieu (2006) o desen-
ho, a pintura e a colagem das crianças 
são marcas que elas deixam a partir de 
sua relação com o mundo, em diálo-
go permanente com seu imaginário. 
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 mui-
tas cores ou escolhendo apenas uma 
etc. Nós professores (as), que lidamos 
dia a dia (sic) com meninos e meninas 
e suas produções culturais, seremos 
capazes de reconhecer a produção de 
cada criança mesmo que não tenha 
nome escrito se possibilitarmos que os 
pequenos se expressem com autoria.

Ferreira (2005), Cava (2009) e Bom-
bonato & Farago (2016) revelam que 
a literatura e várias publicações em 
livros, editoriais, revistas, tem estam-
pado relatos de psicólogos e peda-
gogos que promoveram pesquisas e 
estudos  com  crianças  que  tiveram  
educação  artística  espontânea  e 
lúdica, revelando depoimentos fas-
cinantes sobre  a Arte Visual e o De-
senho no Desenvolvimento Infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Artes Visuais são uma forma que 
a criança tem de expressar-se com sua 
visão de mundo e com isso desenvolv-
er-se nas dimensões afetiva, motora e 
cognitiva, utilizando as diferentes lingua-
gens artísticas que compõem as artes vi-
suais, tendo a oportunidade de constru-
ir, criar, recriar e inventar, tornando-se 
um sujeito ativo e crítico na sociedade.

As Artes Visuais são uma forma que 
a criança tem de expressar-se com sua 
visão de mundo e com isso desenvolv-
er-se nas dimensões afetiva, motora e 
cognitiva, utilizando as diferentes lingua-
gens artísticas que compõem as artes vi-
suais, tendo a oportunidade de constru-
ir, criar, recriar e inventar, tornando-se 
um sujeito ativo e crítico na sociedade. 

Em uma perspectiva histórica, as 
Artes Visuais percorreram um longo 
caminho para serem reconhecidas in-
stitucionalmente. Na medida em que 
a criança conquistou seu lugar na so-
ciedade como participante ativa da 
construção do seu conhecimento, as 
diferentes linguagens das Artes Vi-
suais passaram a ser objeto de estudo 
por muitos teóricos, que perceberam 
a necessidade de elas serem trabalha-
das, em especial, na Educação Infantil.

É preciso considerar que arte e lit-
eratura permitem mobilizar senti-
mentos intensos e desenvolver o 
imaginário. Possibilitar essa vivên-
cia permite ao sujeito trabalhar seus 
desejos e ansiedades, transpondo o 
real por meio da atividade simbólica. 

As diversas percepções conectam-se 
aos movimentos, às ações e aos rela-
cionamentos, que, de um lado, refletem 
o mundo interno e, de outro, as exigên-
cias do mundo externo, às quais, para 
sobreviver, somos obrigados a nos ad-
equar. Baseando-nos nessa questão, 
desenvolvemos a próxima categoria.

 

De acordo com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional, o ensino 
das artes passou a ser um componen-
te curricular obrigatório, nos diversos 
níveis da educação básica, de forma a 
promover o desenvolvimento cultur-
al dos alunos. Além das Artes Visuais 
trabalharem o afetivo e a interação so-
cial da criança, elas contribuem para 
o desenvolvimento da motricidade in-
fantil e de outros conteúdos trabalha-
dos em sala de aula que irão refletir, 
futuramente, na vida pessoal, esco-
lar e profissional do indivíduo.  Cada 
movimento, expressão ou recorte de 
papel constitui-se num direito que a 
criança tem de conhecer o mundo, ex-
pressar seus sentimentos sem a fala.

Muitas escolas utilizam esses recur-
sos para a formação da criança como 
um ser completo, trabalhando-os não 
como passatempo ou um recurso dec-
orativo, mas sim como uma forma de 
aprendizagem lúdica, repleta de ob-
jetivos importantes no desenvolvi-
mento da criança. Expressando-se no 
papel, com argila, na tela, fazendo co-
lagem, a criança faz arte naturalmente. 

A arte proporciona um contato direto 
com nossos sentimentos, despertan-
do no indivíduo maior atenção ao seu 
processo de sentir. As Artes Visuais 
e o conhecimento da imagem são de 
grande importância na Educação In-
fantil, se tornam fundamentais para 
o desenvolvimento cognitivo, afeti-
vo, motor e perceptivo da criança. É 
importante utilizar a Arte como um 
recurso que auxilia na formação da 
criança, trabalhando-a não como pas-
satempo ou um recurso decorativo, 
mas sim como uma forma de apren-
dizagem, cheia de objetivos impor-
tantes no desenvolvimento do aluno.
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O ESTUDO DAS ARTES VISUAIS NA EDUCAÇÃO BÁSICA
RESUMO: Esse artigo busca reflexões a respeito das Artes Visuais na Educação 
Básica. Ao praticar qualquer tipo de Arte a criança descobre o mundo e organi-
za-se nele. Lança-se para frente com a certeza de suas marcas, livre para constru-
ir e reconstruir, num diálogo fluido entre pensamento e sentimento. Tudo está 
carregado de significado. O espaço da Arte permite o experimento, o significar. 
É possível fazer e refazer. O fazer artístico auxilia no equilíbrio das funções por 
meio do uso da vontade. O contato com as Artes desperta a consciência para 
uma organização interna, na qual se torna externa, despertando uma aprendiza-
gem significativa. 

Palavras-chave: Artes Visuais; Educação Básica; Construção.
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INTRODUÇÃO

Na Educação Infantil e Anos Iniciais 
do Ensino Fundamental, o uso do ensino 
de Arte se faz de maneira imaginativa, 
envolvente e estimuladora, buscando 
instigar a criatividade e a capacidade de 
criar e inventar das crianças. Segundo 
os Parâmetros Curriculares Nacionais:

O conhecimento da arte abre per-
spectivas para que o aluno tenha uma 
compreensão do mundo na qual a di-
mensão poética esteja presente: a arte 
ensina que é possível transformar con-
tinuamente a existência, que é preciso 
mudar referências a cada momento, 
ser flexível. Isso quer dizer que cri-
ar e conhecer são indissociáveis e a 
flexibilidade é condição fundamental 
para aprender. (BRASIL, 1997, p. 19)

Fusari e Ferraz (1999), afirmam que: 
“a arte se constitui de modos específi-
cos de manifestação da atividade cria-
tiva dos seres humanos ao interagirem 
com o mundo em que vivem, ao se con-
hecerem e ao conhecê-lo” (1999, p. 16).

Dessa forma, a Arte age como for-
madora de mentes pensantes, possibil-
itando que qualquer cidadão que tenha 
acesso ou pratique algum meio artísti-
co, consiga observar e analisar profun-
damente os fatos grupais e individuais, 
mostrando a relevância que cada um 
deve configurar dentro da sociedade.

A Arte tem a capacidade de desen-
volver nos indivíduos as mais diver-
sas competências, mesmo que ain-
da existam vertentes de pensamento 
que a coloquem em segundo plano. 
De acordo com Martins (2011, p.72):

O aluno deve ser preparado para, a 
partir das manifestações orais, escritas, 
sonoras e visuais ser capaz de organi-
zar a sucessão de episódios e amar-
rá-los de uma forma lógica. O momen-
to em que ele está narrando algo sobre 
o que vê ele será capaz de descrever 
cenários, reinventar histórias, recriar, 

mas ao mesmo tempo solucionar prob-
lemas, dúvidas, sentimentos da sua 
vida cotidiana. (MARTINS, 2011, p. 72).

O papel do professor também é ob-
jeto de análise, sendo o responsável 
pelo acompanhamento do educan-
do e como orientá-lo à melhor for-
ma de apreensão do conhecimento. 

Além do professor e da família, a 
escola é essencial para que o aluno 
se adapte à vivência em sociedade, 
já que costuma ser o primeiro ambi-
ente externo ao familiar no qual a cri-
ança inicia sua vida em comunidade.

Uma escola que se preocupa em for-
necer ao aluno um ambiente saudável, 
agindo de acordo com os princípios 
morais que o cercam se torna um in-
strumento de ensino e disseminação 
de cultura e conhecimento, construin-
do indivíduos em sua totalidade, con-
sciente de sua liberdade, integrados 
com questões que o cercam e preocu-
pado com sua responsabilidade social.

É vivenciando a Arte desde cri-
ança que a sociedade apren-
derá a valorizar a sua cultura.

Oliveira (2007):

A todo o momento nos pedem rótu-
los, e esses precisam ser definidores, 
indetitários: “arte-educadora‟ tem um 
peso mais político e militante, e também 
mais teórico; “professora de Educação 
Artística‟ ou “professora Artística‟ é a 
professora moldada ainda em contor-
nos expressionista e espontaneístas; 
“professora de Arte‟ parece mais con-
temporâneo e atualizado, pode faz-
er pensar em mais pesquisa e estudo. 
No final das contas, talvez sejamos 
um pouco de cada uma delas, ao mes-
mo tempo. (OLIVEIRA, 2007, p.238)
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Com base na citação de Olivei-
ra (2007), não há como definir o que 
somos dentro da docência, assum-
imos identidades que nos rotulam.

Em toda produção de um aluno 
há uma intenção ou representação 
dos sentimentos que precisam ex-
pressar, basta apenas incentivarmos.

Ainda segundo Oliveira (2007):

As habilidades de descrever, analis-
ar e interpretar sejam trabalhadas com 
vigor em sala de aula, pois serão elas 
o subsídios para atender a qualquer 
metodologia de leitura de imagem que 
o professor venha a escolher para tra-
balhar... esse exercício passo a passo 
com as habilidades de descrever, de-
pois analisar e só depois interpretar 
permite uma construção mais aprofun-
dada das habilidade necessárias para 
a leitura. Trabalhar a habilidade de de-
scrição significa estimular a própria na-
tureza da criança da educação infantil 
que, ao olhar uma imagem, é capaz de 
prazerosamente descrevê-las com de-
talhes, pois antes da leitura das letras, 
as crianças desenvolvem naturalmente 
e significativamente uma leitura da im-
agem...Quanto a habilidade de analisar, 
queremos chamar a atenção de anal-
isar, queremos chamar a atenção para 
a importância do desenvolvimento da 
capacidade de analisar o discurso vi-
sual (um discurso sintético por nature-
za), pois ela que permite ao leitor per-
ceber como a imagem diz aquilo que 
diz. Já a interpretação é produto das 
relações entre o que foi analisado, so-
mando-se a isso informações históricas 
sincrônicas e diacrônicas ligadas à im-
agem lida e a produção do artista es-
tudado. (OLIVEIRA, 2007, p.256- 257.)

A cultura visual está presente 
em tudo, portanto deve ser es-
tudada dentro e fora da escola.

COORDENAÇÃO MOTORA E ARTE

Uma das características básicas do 
ser humano é a capacidade de esta-
belecer relações consigo mesmo, com 
os outros e com o mundo. A partir des-
ta função de relação, pode-se perceber 
a unidade do ser enquanto inteligên-
cia, vontade, afetividade, motricidade e 
fundamentalmente, a psicomotricidade 
enquanto função integradora por meio 
da qual o indivíduo atinge o controle 
corporal, base a integração social. As-
sim, de acordo com este princípio, o 
homem é antes de tudo o seu corpo.

A cada fase de uma criança ela 
aprende algo e essas aprendizagens 
estão relacionadas com a coorde-
nação e com a Arte, pois as expressões 
por meio dos movimentos, os desen-
hos e outras atividades estão rela-
cionados com a linguagem artística. 

A criança que possui as noções de 
imagem corporal bem desenvolvida 
consegue perceber a posição que os 
objetos ocupam, usando seu corpo 
como ponto de referência. Para assim-
ilar os conceitos espaciais a criança 
necessita ter uma coordenação defini-
da, na qual as Artes auxiliarão no pro-
cesso de construção da coordenação.

Uma forma de expressão que aux-
ilia no desenvolvimento da coorde-
nação motora é a Arte por meio do 
teatro e da dança, aos quais as cri-
anças desenvolvem amplas habilidades.

Por meio das linguagens artísti-
cas, as crianças, além de se diver-
tirem, criam, interpretam e se rela-
cionam com o mundo em que vivem.

A criança é um ser ativo, tra-
zendo consigo a necessidade de 
se movimentar e de se comuni-
car por meio de várias linguagens. 
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As Artes colaboram para que 
a criança se aproprie do mundo 
adulto, das regras e da complexi-
dade sócio-cultural da sociedade.

A presença efetiva das Artes nos 
currículos escolares pode significar 
uma contribuição para a compreensão 
do mundo e do sujeito, é uma ferra-
menta para o sucesso do aprendizado.

A partir do desenvolvimento da ex-
pressividade gestual e da reflexão críti-
ca sobre as manifestações do homem 
no mundo, pode ser uma linguagem fun-
damental para reinventar a escola, tor-
nando a crítica capaz de responder ao 
desafio de contribuir com a construção 
de um mundo mais justo para vivermos.

Silva (1992), afirma que:

[...] mesmo quando somos rigorosa-
mente analíticos, não estamos fazen-
do teoria puramente desinteressada. 
Queremos conhecer os mecanismos 
que movimentam a dinâmica social 
para poder, de alguma forma, manipular 
pelo menos alguns desses mecanismos. 
É por isto que não estamos interessa-
dos apenas naquilo que faz com que a 
estrutura de amanhã seja a mesma de 
hoje, na reprodução, enfim. Queremos 
também saber quais processos e ações 
podem fazer com que haja rupturas, mu-
danças e movimento, produzindo assim 
estruturas novas e situações e posições 
modificadas (SILVA, 1992, p.71).

Portanto, por meio das Artes, o 
ser humano se movimenta con-
stantemente, podendo modifi-
car o espaço ao qual está inserido.

De acordo com Marinho (2007):
Para a vida afetiva, intelectual, cor-

poral, social e espiritual do aluno, sem 
as divisões tão usadas nas escolas. 
Compreende-se hoje que educar não é 
apenas estar preparado para o mercado 
de trabalho e acumular informações e 
conhecimento. Pelo contrário, o mundo 
exige pessoas com uma visão ampla, o 
que engloba autoconhecimento, desejo 
de aprender, capacidade de tratar com 
o imprevisível e a mudança, capacidade 
de resolver problemas criativamente, 
aprender a vencer na vida sem der-
rotar os demais, aprender a gostar de 
progredir como pessoa total e crescer 
até o limite das possibilidades, que 
são infinitas. (MARINHO, 2007, p.39)

O ensino das Artes consiste em 
elaborar operações que conduzem 
de uma situação a outra, seja de uma 
situação problema para solução ou 
comportamentos que modificam uma 
situação percebida para desejada.
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AS ARTES NA EDUCAÇÃO BÁSICA

As Artes na Educação Básica são 
fundamentais no decorrer do pro-
cesso ensino aprendizagem. Antes 
de ser preparado para explicar a im-
portância da arte na educação, o 
professor deverá estar preparado 
para entender e explicar a função da 
arte para o indivíduo e a sociedade.

No decorrer das práticas educativas 
em Artes, utilizam-se muitas técnicas 
relacionadas às cores, nas quais estão 
relacionadas ao Impressionismo, devido 
à presença de cores e luz, bem como a 
fotografia. As cores são uma ilusão ótica, 
e a única fonte de cor no universo é a luz. 

De acordo com Lichtenstein (2006, 
p. 48):

A luz é o que torna os objetos 
sensíveis à visão. E o colorido é uma 
das partes essenciais da pintura, por 
meio da qual o pintor imita a aparên-
cia das cores de todos os objetos natu-
rais e aplica aos objetos artificiais a 
cor mais adequada para iludir os olhos.

Para o autor a pintura abrange o 
conhecimento das cores particulares, 
a simpatia e antipatia que existem en-
tre elas, sendo assim a prática educa-
tiva em Artes é fundamental para o 
olhar mais sensível sobre os objetos.

As cores, na concepção de Johann 
Wolfgang Von Goethe (1749-1832), 
são estimuladas junto à luz, não sendo 
derivadas dela (GOETHE, 1993, p.18). 
Elas aparecem junto à luz, e decorrem 
dos fenômenos de consciência, ou seja, 
se formam pela luz, pelas propriedades 
dos objetos, pelo olho e pelo sistema 
nervoso.Segundo Goethe (1993, p. 24):

A cor deve ser analisada de acor-
do com o órgão da visão, e não ape-
nas através de instrumentos óticos, 
pois o olho é um órgão vivo. Goethe 
afirma ainda, que uma cor que não é 
vista é uma cor que não existe. O uni-
verso da cor deve levar em conta di-
versos dados da área cultural, estudar 
as mutações, os desaparecimentos, 
as inovações (GOETHE, 1993, p. 24).

Portanto, a cor é aquela que, em relação 
ao lugar que ela ocupa e com o auxílio 
de alguma outra cor, representa um ob-
jeto singular, como um tom de pele, um 
tecido, uma peça de roupa ou qualquer 
outro objeto distinto dos demais.

O papel da Arte na educação é gran-
demente afetado pelo modo como 
o professor e o aluno veem o papel 
da arte fora da escola. A Arte é uma 
forma na qual o ser humano expres-
sa suas emoções, sua história e sua 
cultura por meio de alguns valores 
estéticos, como beleza, harmonia, 
equilíbrio e pode ser representada de 
várias formas, nas quais as cores e a 
luz estão presentes a todo momento.

O trabalho com Arte na escola deve-
se ampliar, envolvendo as crianças e os 
adultos que fazem parte do contexto ed-
ucacional. Para tanto, o professor deve 
encontrar condições de aperfeiçoar-se 
continuamente, tanto em saberes 
artísticos e sua história, quanto em sa-
beres sobre a organização e o desen-
volvimento do trabalho de educação 
escolar em arte. Segundo o PCN (1998):
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As artes visuais, além das formas 
tradicionais — pintura, escultura, de-
senho, gravura, arquitetura, objetos, 
cerâmica, cestaria, entalhe—, incluem 
outras modalidades que resultam dos 
avanços tecnológicos e transformações 
estéticas do século XX: fotografia, 
moda, artes gráficas, cinema, televisão, 
vídeo, computação, performance, ho-
lografia, desenho industrial, arte em 
computador. Cada uma dessas mo-
dalidades artísticas tem a sua particu-
laridade e é utilizada em várias possi-
bilidades de combinações entre elas, 
por intermédio das quais os alunos 
podem expressar-se e comunicar-se 
entre si e com outras pessoas de dif-
erentes maneiras. (PCN, 1998, p. 8-9)

Percebe-se que a prática educa-
tiva em Artes contribui para aspec-
tos emocionais e cognitivos dos seres 
humanos, que são expressados por 
meio das cores, luz e movimentos.

UM POUCO A RESPEITO DAS  
ARTES NA HISTÓRIA

Ao conhecermos as Histórias de 
povos diversos e suas culturas artísti-
cas estamos socialmente ampliando 
também a visão do mundo, o conhe-
cimento de outras realidades de vida, 
de outros padrões éticos e estéticos, 
valorizando a diversidade e incenti-
vando novos conceitos de Arte, con-
tribuindo para o desenvolvimento 
integral e significativo do indivíduo.

Silvestre (2010, p.17) afirma que: 

Independente da cultura que o alu-
no possui, é dever e direito da esco-
la saber integrar diferentes culturas, 
e valorizar cada vez mais as culturas 
de diferentes povos, trabalhando na 
perspectiva de incentivar os alunos 
para reconhecerem se a eles própri-
os. Trabalhar com diferentes culturas, 
ou com culturas locais oportuniza o 

aluno cada vez mais a se conhecer e 
conhecer o outro, e o mundo no qual 
está inserido (SILVESTRE,  2010, P.17). 

De acordo com Iavelberg (2003), 
a disciplina focada na arte enquanto 
campo de saberes construído pela hu-
manidade tem se caracterizado como 
um campo de conhecimento que du-
rante a sua história vem agregando dif-
erentes estudos na educação escolar e 
não escolar, valorizando o conhecimen-
to e saberes na construção de um pro-
cesso educativo cultural que busca a 
formação de um ser humano completo.

O papel do professor é importante 
para que os alunos aprendam a fazer 
a arte e a gostar dela à longa da vida. 
Tal gosto por aprender nasce também 
da qualidade da mediação que os pro-
fessores realizam entre os aprendiz-
es e a arte (IAVELBERG, 2003, p.10). 

A arte, quando valorizada no campo 
da educação, reflete nas diversas con-
cepções de arte que norteiam o ensi-
no no percurso histórico da educação 
no Brasil, demonstram o conhecimen-
to e as possibilidades de trabalho com 
arte na escola, possibilitando pesqui-
sas e saberes próprios da área, siste-
matizados e elaborados dentro do 
processo de ensino e aprendizagem. 

Nascentes (1988, p. 66) afirma que 
Arte é:

Atividade criativa e artística, be-
las-artes. Conjunto de obras artísticas 
de uma época ou de um país. Con-
junto de preceitos para a perfeita 
execução de qualquer coisa; trata-
do que contém esses preceitos; ex-
ecução prática de uma ideia; perícia 
em usar os meios para atingir um re-
sultado, astúcia; habilidade; ofício; 
profissão (NASCENTES, 1988, P. 66) 
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Já para Coli (1981, p. 8), as Artes:
São certas manifestações da ativi-

dade humana diante das quais nosso 
sentimento é admirativo, isto é: nossa 
cultura possui uma noção que denomi-
na solidamente algumas de suas ativi-
dades e as privilegia. Portanto, podem-
os ficar tranquilos: se não conseguimos 
saber o que a arte é, pelo menos sabe-
mos quais coisas correspondem a 
essa ideia e como devemos nos com-
portar diante delas (Coli, 1981, p. 8). 

Portanto, as Artes são manifestações 
culturais, nas quais pessoas produzem 
algo de acordo com a época na qual vive 
ou de acordo com seus sentimentos.De 
acordo com Lowenfeld e Brittain (1977):

A criança emocionalmente livre, 
desinibida, na expressão criadora, 
sente-se segura e confiante ao abordar 
qualquer problema que derive de suas 
experiências. Identifica-se, estreit-
amente, com seus desenhos e tem 
liberdade para explorar e experimen-
tar grande variedade de materiais. Sua 
arte encontra-se em constante mu-
dança, e ela não receia cometer erros 
nem se preocupa, a respeito da nota 
que receberá por esse exercício par-
ticular. Para ela, a experiência artísti-
ca é realmente sua, e a intensidade de 
sua absorção proporciona-lhe o verda-
deiro progresso emocional. (LOWEN-
FIELD e BRITTAIN 1977, p.39-40).

Fica claro que os autores afirmam 
que a criança coloca no seu desenho 
o seu íntimo ao qual estão guardadas 
as suas vivências e por esse motivo as 
Artes são expressões nas quais os in-
divíduos carregam culturas diversas.

A DIVERSIDADE CULTURAL  
E AS ARTES

A diversidade cultural no Brasil é ex-
tremamente vasta, possibilitando a melhor 
exploração das inúmeras formas de lingua-
gens artísticas como fonte de aprendizado.

A Arte tem a capacidade de desen-
volver nos indivíduos as mais diver-
sas competências, mesmo que ain-
da existam vertentes de pensamento 
que a coloquem em segundo pla-
no. De acordo com Martins (2011):

O aluno deve ser preparado para, 
a partir das manifestações orais, es-
critas, sonoras e visuais ser capaz de 
organizar a sucessão de episódios e 
amarrá-los de uma forma lógica. O mo-
mento em que ele está narrando algo 
sobre o que vê ele será capaz de de-
screver cenários, reinventar histórias, re-
criar, mas ao mesmo tempo solucionar 
problemas, dúvidas, sentimentos da sua 
vida cotidiana (MARTINS, 2011, p. 72).

 

Uma escola que se preocupa em for-
necer ao aluno um ambiente saudável, ag-
indo de acordo com os princípios morais 
que o cercam se torna um instrumento de 
ensino e disseminação de cultura e con-
hecimento, construindo indivíduos em 
sua totalidade, consciente de sua liber-
dade, integrados com questões que o cer-
cam e preocupado com sua responsabil-
idade social. Barbosa (1991), afirma que:

Sabemos que a arte na escola não 
tem como objetivo formar artistas, 
como a matemática não tem como ob-
jetivo formar matemático, embora ar-
tistas, matemáticos e escritores de-
vam ser igualmente bem-vindos numa 
sociedade desenvolvida. O que a arte 
na escola principalmente pretende é 
formar o conhecedor, fruidor, decod-
ificador da obra de arte. (1991, p.32)
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A capacidade criadora do ser hu-
mano é extremamente ampla, 
cabendo aos professores estimula-
rem essa capacidade nas crianças. 
Candini (1984) relata que a Arte:

É uma atividade de expressão que 
evoca o criativo e engloba todas 
aquelas atividades ou aqueles aspec-
tos de atividade de uma cultura em 
que se trabalha o sensível e o imag-
inário, com premissa em alcançar o 
prazer e desenvolver a identidade sim-
bólica de um povo uma classe social, 
em função de uma práxis transforma-
dora (CANDINI, 1984, p. 207-209).

Em toda produção de um aluno 
há uma intenção ou representação 
dos sentimentos que precisam ex-
pressar, basta apenas incentivarmos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As Artes Visuais trazem contribuições 
importantíssimas para o desenvolvi-
mento integral do ser humano, amplian-
do as possibilidades expressivas, afeti-
vas e cognitivas na formação do mesmo. 
O desenvolvimento da criança ocorre 
dentro de um grupo social a partir de 
sua interação com o meio ao qual vive.

A educação por meio das artes vi-
suais na educação básica contribui 
no desenvolvimento da criatividade, 
da autonomia e da espontaneidade.
Conclui-se que as Artes Visuais pos-
sibilitam o desenvolvimento da 
criatividade, da coletividade, da 
desinibição e da noção de organização.

As Artes Visuais são estratégias para 
que crianças, jovens e adultos se ap-
ropriem do conhecimento de forma 
significativa, desenvolvendo a criativi-
dade, a coletividade, o respeito, o au-
toconhecimento e contribuindo para a 
formação do ser sensível, crítico e re-
flexivo, que se expressa e se comunica.
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O AFETO NA APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente artigo busca por meio de um estudo bibliográfico a reflexão 
e análise da relação entre afetividade e o processo de aprendizagem, apontando 
para a importância de um ambiente acolhedor e humanizado, nos quais  os afetos 
e as emoções possam contribuir na relação professor, criança e aprendizagem. 
O professor assume neste contexto o papel de criar uma nova cultura na sala de 
aula, com uma visão humanística, proporcionando prazer e alegria dentro de um 
ambiente afetivo, tornando-se o mediador , permitindo um relacionamento de 
amizade e respeito, desenvolvendo o progresso físico, psíquico, espiritual e mor-
al. Esta reflexão e análise entre afetividade e o processo de aprendizagem está 
baseada e fundamentada na teoria de grandes autores, sendo que os mesmos 
expõem a necessidade da afetividade, reconhecendo que o cognitivo está asso-
ciado aos estímulos do afeto.

Palavras-chave: Afetividade; Aprendizagem; Criança; Educação; Professor.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1311

INTRODUÇÃO

A afetividade é um assunto bastan-
te discutido no ambiente escolar e 
fora dele, está diretamente ligada no 
desenvolvimento afetivo emocion-
al, cognitivo, social e nas relações do 
ser humano. Dada sua importância, a 
afetividade cada vez mais vem a tona, 
seja em programas de qualidade, de 
incentivo e de projetos direcionados 
a recursos humanos, porque o ser hu-
mano necessita de afeto para viver. 

Esta pesquisa bibliográfica se justifica 
a cerca da importância da afetividade no 
processo de aprendizagem como medi-
adora da pratica educativa. Piaget (LA 
TAILLE, 1992) afirma “que a inteligên-
cia humana somente se desenvolve no 
indivíduo em função de interações soci-
ais, que são em geral demasiadamente 
negligenciadas. O afeto é considerado 
a energia que move as ações dos seres 
humanos, pois sem a troca, o calor não 
há motivação nem interação entre os 
sujeitos, o que pode dificultar o desen-
volvimento da inteligência”. Diante de-
sta afirmação, esta pesquisa irá con-
ceituar a afetividade destacando sua 
importância para o processo da apren-
dizagem. O indivíduo, por ser genetica-
mente social precisa de afeto para a sua 
sobrevivência. No processo de apren-
dizagem não poderia ser diferente, pois 
ser admirado, valorizado, ter alguém 
para motivá-lo tornam-se fatores impre-
scindíveis para que os resultados posi-
tivos em sala de aula sejam alcançados.

Para refletir sobre a atuação do pro-
fessor, segundo Piaget (LA TAILLE, 1992, 
p. 14), “o ‘ser social’ de mais alto nível é 
justamente aquele que consegue rela-
cionar-se com seus semelhantes de for-
ma equilibrada”. Compreendemos a im-
portância da relação professor-aluno, o 

quanto é necessário manter a inteligên-
cia emocional dentro da sala de aula, re-
speitando os alunos como seres capaz-
es de perceber, questionar e contribuir 
de forma significativa no ensino, não os 
tratá-los como seres insignificantes que 
não sabem ou que apresentam dificul-
dades. Segundo Cunha (2008), o pro-
fessor deve olhar o aluno com zelo, com 
percepção, cada aluno é único e precisa 
conquistar sua identidade e autonomia.

Para o autor Paulo Freire (1993 
p,71), “cabe ao professor observar a 
si próprio; olhar para o mundo, olhar 
para si e sugerir que os alunos façam 
o mesmo e não apenas ensinar regras, 
teorias e cálculos”. O professor deve ser 
um mediador de conhecimentos, utili-
zando sua situação privilegiada em sala 
de aula não apenas para instruções for-
mais, para despertar os alunos à curio-
sidade; ensiná-los a pensar, a ser per-
sistentes, a ter empatia. O aluno tem 
que ter interesse em voltar à escola 
no dia seguinte motivado, interessado.

Para alguns professores ensinar ba-
seia-se apenas em concepções ped-
agógicas, práticas de conteúdos dentro 
do currículo trabalhado, finalizando por 
meio das avaliações. É necessário bus-
car novas práticas educacionais, abrir 
novas fronteiras para que o aprendizado 
qualitativo ocorra e não o quantitativo. 
Desta forma esta pesquisa nada mais é 
do que uma reflexão sobre os benefícios 
que a afetividade pode trazer ao proces-
so de aprendizagem e de que maneira a 
prática docente impulsionar o processo 
de construção do ensino aprendizagem.
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A nova Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional (LDB), a Lei nº. 
9.394 de 1996 oferecem os dois mais 
importantes princípios de afetividade 
e amor no âmbito escolar, o respeito 
à liberdade e o apreço à tolerância, 
que são inspirados nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidarie-
dade humana. Ambos têm o pleno 
desenvolvimento do educando, seu 
preparo para o exercício da cidadania 
ativa e sua qualificação para as no-
vas ocupações no mundo do trabalho. 

Henri Wallon, (2003) considera a 
pessoa como um todo. Afetividade, 
emoções, movimento e espaço físico 
que se encontram num mesmo plano. As 
emoções para o autor têm papel prepon-
derante no desenvolvimento da pessoa.

Os objetivos deste artigo são: anal-
isar a afetividade e sua importância 
no processo formativo do ser huma-
no, tentar compreender o processo 
de construção da afetividade, con-
hecer o significado para o professor 
da importância da afetividade no pro-
cesso educativo e entender como as 
práticas docentes adotadas processos 
que caracterizam uma relação afetiva. 

O objetivo geral é analisar se há 
relação entre a afetividade e o processo 
de aprendizagem.

É necessário compreender de que 
forma a afetividade pode influenciar na 
aprendizagem das crianças, e para isso é 
preciso refletirmos e analisarmos as situ-
ações do cotidiano escolar, nas quais são 
possíveis perceber a relação existente 
entre a afetividade e a aprendizagem.

A relação entre afetividade e apren-
dizagem esta presente na área educa-
cional baseada em contínuas pesqui-
sas e contribuições dos teóricos da 
educação, tal concepção se estabelece 
como uma educação significativa, pois, 
desenvolve totalmente o ser humano.

Segundo a teoria Walloniana, Ma-
honey e Almeida (2006, p.57), afir-
ma-se que “a relação interpessoal pro-
fessor aluno é um fator determinante”. 
Eles aliam afetividade à educação, 
visando a transformação interna do ed-
ucando e consequentemente o suces-
so do processo ensino-aprendizagem.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1313

A AFETIVIDADE PARA  
A APRENDIZAGEM 

 

O desenvolvimento das crianças 
se faz com as interações com as out-
ras pessoas e com as variações de al-
guns fatores ambientais. A teoria de 
Wallon, 2003, foca na teoria que é 
uma relação complementar entre os 
fatores orgânicos e socioculturais.

 

Quando aprofundamos a inves-
tigação sobre a origem e as carac-
terísticas das dificuldades dos alunos 
defasados em sala de aula, podem-
os identificar dois grandes padrões.

 

O primeiro padrão, que denomina-
mos dificuldade de aprendizagem, re-
sulta da influência de condições ou 
eventos transitórios na vida do aluno 
que estão interferindo negativamente 
no ato de aprender. Pode ser mudança 
de escola, troca de professor, nasci-
mento de um irmão, separação dos 
pais, perda de uma familiar, falta de 
sono, problemas de saúde, entre outros.

 

Existe um segundo padrão que se 
caracteriza pelo caráter inato e per-
sistente das dificuldades para aprender. 
São dificuldades que sempre estiveram 
presentes na vida escolar do aluno; 
ou seja, se observarmos o histórico 
daquele aluno, vamos notar que ele 
sempre esteve significantemente de-
fasado na aprendizagem de uma ou 
mais áreas do conhecimento, sem uma 
causa evidente, como uma deficiência 
intelectual ou sensorial. Esse segundo

padrão caracteriza o que chama-
mos de transtorno de aprendizagem.

A maioria dos transtornos de apren-
dizagem só são identificados quando a 
criança ingressa na escola, mas o olhar 
atento da família e dos professores do 
ensino infantil poderia auxiliar na iden-
tificação precoce dos casos mais graves.

 

O transtorno de aprendizagem pode 
ser específico para uma determinada 
competência (por exemplo, para lei-
tura e escrita ou para a aritmética) ou 
pode envolver múltiplas competências, 
atrapalhando diversos processos cog-
nitivos envolvidos na aprendizagem. 
Nesse último caso, estamos diante de 
um transtorno global de aprendizagem.

 

O processo de ensino aprendizagem 
acontece por meio do qual a criança se 
apropria do conteúdo da experiência dos 
seres humanos, dependendo do grupo 
social que pertence, e para que a criança 
aprenda ela necessita interagir com os 
demais seres humanos ao seu redor, até 
mesmo as crianças um pouco maiores.

 

Todas as pessoas acabam for-
necendo ajuda direta às crianças, 
todo mundo tem algo a ser oferecido, 
mostrando como deve proceder, por 
meio de algum gesto, instruções ver-
bais e demais situações interativas.
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A vida afetiva, como a vida intelec-
tual, é uma adaptação contínua e as 
duas adaptações são, não somente 
paralelas, mas interdependentes, 
pois os sentimentos exprimem os in-
teresses e os valores das ações, das 
quais a inteligência constitui a estru-
tura. (PIAGET, 1945/1990, p. 265).

 

Podemos verificar como a criança 
chega ao adulto/professor, do ponto de 
vista afetivo:

Desde o nascimento até um ano, as 
crianças são impulsivas e emociona-
is, expressando sua afetividade por 
movimentos um tanto desordenados, 
respondendo às sensibilidades corpo-
rais, e o processo ensino/aprendizagem 
exigindo respostas corporais, diversos 
contatos físicos, dando importância em 
se ligar a alguém, ou algum professor.

 

Depois do primeiro ano até o ter-
ceiro, se encontra o estágio sensório/
motor, pois dispõe da fala, estando 
voltada para o mundo externo e para 
todos os contatos internos, com os ob-
jetos, indagando de diversas maneiras, 
querendo saber como são, como fun-
cionam e de que lugar apareceu. Entre 
o terceiro e o sexto anos, há o personal-
ismo entre as crianças e as demais pes-
soas, estando na fase de se descobrir 
diferente de todas as outras pessoas.

 

Durante o sexto e o décimo primeiro 
ano, as crianças já se compreendem 
de uma forma mais nítida. A apren-
dizagem é predominantemente pela 
descoberta de diferenças e semel-
hanças entre alguns objetos e ideias.

 

Na pré-adolescência as crianças 
já conseguem explorar a si mesmas, 
buscando uma identidade autôno-
ma, mediante atividade de confron-
to, autoafirmação e questionamen-
tos. Neste estágio, o recurso principal 
de aprendizagem, do ponto de vis-
ta afetivo, volta a ser a oposição, que 
vai aprofundando e possibilitando a 
identificação das diferenças entre ide-
ias, sentimentos e valores próprios.

 

É importante que os professores 
levem em conta os fatores emocio-
nais e afetivos no processo de apren-
dizagem de seus alunos, com o obje-
tivo resolver algumas das dificuldades 
nesta área, propiciando a aquisição e 
reformulando os conhecimentos. Mes-
mo que o professor esteja atento aos 
aspectos emocionais, função essa que 
não está dentro das suas obrigações, 
mas que atualmente os professores 
precisam tentar promover o ajusta-
mento afetivo, observar a saúde men-
tal e até a felicidade dos alunos, para 
que os objetivos sejam alcançados.
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Na verdade cabe à escola esforçar-se 
por propiciar um ambiente estável 
e seguro, nos quais os alunos sin-
tam-se bem, pois nestas condições as 
atividades aplicadas são facilitadas.

 

Convém ressaltar que a afetividade e 
a inteligência se estruturam nas ações 
dos indivíduos. O afeto pode, assim, ser 
entendido como energia necessária para 
que a estrutura cognitiva possa operar. 
Tanto a inteligência como a afetividade 
são mecanismos de adaptação permitin-
do ao indivíduo construir noções sobre 
os objetos, as pessoas e situações di-
versas, conferindo-lhes atributos, qual-
idades e valores. Assim, contribuem 
para a construção do próprio sujeito, 
sua identidade e sua visão de mundo.

As emoções podem ser consideradas, 
sem dúvida, como a origem da consciên-
cia, visto que exprimem e fixam para o 
próprio sujeito, através do jogo de ati-
tudes determinadas, certas disposições 
específicas de sua sensibilidade. Porém, 
elas só serão o ponto de partida da con-
sciência pessoal do sujeito por intermé-
dio do grupo, no qual elas começam por 
fundi-lo e do qual receberá as fórmu-
las diferenciadas de ação e os instru-
mentos intelectuais, sem os quais lhe 
seria impossível efetuar as distinções 
e as classificações necessárias ao con-
hecimento das coisas e de si mesmo. 
(WALLON, por GALVÃO, 2010, p.63).

 

Outro aspecto importante é a di-
sponibilidade dos professores para 
gostar de seus educandos, as-
sim como da prática educativa. 

A afetividade não é nada sem a in-
teligência, que lhe fornece meios e 
esclarece fins. É pensamento pouco 
sumário e mitológico atribuir as cau-
sas do desenvolvimento às grandes 
tendências ancestrais, como se as ativ-
idades e o crescimento biológico fos-
sem por  natureza estranha à razão. 
Na realidade, a tendência mais profun-
da de toda atividade humana é a mar-
cha para o equilíbrio. E a razão – que 
exprime as formas superiores desse 
equilíbrio – reúne nela a inteligência e 
a afetividade. (BALESTRA, 2007, p. 49).

Quando acontece da criança e do pro-
fessor se tornarem afetuosos um com 
o outro, o processo de se expressar de 
uma forma mais afetuosa, faz crescer a 
prática educativa, abrindo mão de uma 
forma científica competente, fazendo 
a experiência educativa seja cada vez 
mais afetiva no decorrer do tempo, per-
meando diferentes sentimentos, como 
carinho, amor, paciência, emoções 
diversas, podendo ocorrer diversas 
mudanças pessoais e intrapessoais.

 

A educação pode ser muito mais do 
que uma simples transmissão de con-
teúdos, podendo abrir caminhos di-
versos por meio das relações e do en-
contro com o outro, empoderando 
assim o conhecimento de si mesmo.
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AS RELAÇÕES ENTRE CRIANÇAS E 
PROFESSORES

 

O grande professor brasileiro, recon-
hecido internacionalmente, Paulo 
Freire (1921-1997), defendeu uma 
práxis educativa que chamou de di-
alógica, comprometida com uma so-
ciedade mais democrática e respeitosa. 
Criticava a pedagogia tradicional, que 
estabelecia relações autoritárias entre 
professor e aluno, entre conhecimen-
to intelectual e conhecimento popular. 
A prática dialógica, no entanto, res-
peitava os saberes dos educandos e o 
direito de expressão de todos os en-
volvidos no processo educativo, a par-
tir de relações respeitosas e afetivas. 

 

Além disso, Paulo Freire (1997) afir-
mava que a prática docente acon-
tece quando o professor assume uma 
posição política, sem usar seu papel 
com autoridade, sem impor suas opções 
de maneira arbitrária às suas crianças. 
O professor precisa ter uma postu-
ra ética e democrática, apresentando 
aos alunos e fazendo conhecer e ter 
diversas perspectivas, reconhecendo 
que as crianças possuem o direito de 
assumir suas próprias posturas, mes-
mo que as opiniões sejam distintas.

A natureza formadora da docência, 
que não poderia reduzir-se a puro pro-
cesso técnico e mecânico de transferir 
conhecimento, enfatiza a exigência éti-
co-democrática do respeito ao pens-
amento, aos gostos, aos receios, aos 
desejos, à curiosidade dos educandos. 
Respeito, contudo, que não pode exi-
mir o professor, enquanto autoridade, 
de exercer o direito de ter o dever de 
estabelecer limites, de propor tare-
fas, de cobrar a execução das mesmas. 
Limites sem os quais as liberdades cor-
rem o risco de perder-se em licencio-
sidade, da mesma forma como, sem 

limites, a autoridade se extravia e vira 
autoritarismo. (FREIRE, 1997, p.39).

 

Quando o uso da linguagem é utiliza-
do de forma errada pode “emperrar a 
prática educativa”. É preciso que o pro-
fessor seja sensível à linguagem pop-
ular, deixando de lado o uso de metá-
foras, nem parábolas, pois com isso 
perde muito na comunicação com seus 
alunos, perdendo uma grande ferra-
menta de ensino aprendizagem, quan-
do o professor faz uso do modo como 
seus alunos falam, ganha de diversas 
maneiras, pois a confiança que ele traz 
ajuda e muito os alunos no processo de 
aprendizagem, pois conseguem entend-
er o que o professor está ensinando.

A maneira sempre aberta como me 
experimentei em casa, com direito 
posto em prática, de perguntar, de dis-
cordar, de criticar, não pode ser de-
sprezada na compreensão de como 
venho sendo professor. Segundo ex-
pressa, desde o início da sua prática 
ele já possuía convicção na necessi-
dade do diálogo e respeito ao aluno. 
“Minha prática dialógica com meus pais 
me preparar para continuar a vivê-la 
com 39 meus alunos (idem, p.83). Cada 
família transmite a seus filhos, mais 
por vias indiretas que diretas, um cer-
to capital cultural. (FREIRE, 1997, p.83)

 

Nas famílias que o relacionamento 
é prejudicado de alguma forma, o alu-
no acaba sofrendo diretamente, caus-
ando diferentes problemas dentro da 
escola, refletindo nos seus rendimen-
tos escolares. Para que o professor 
entenda o que o seu aluno está pas-
sando, não pode deixar de conversar 
e observar como é sua família, tentan-
do assim entender o que acontece 
com essa criança, nem sempre pode 
ajudar, mas entender já é de grande 
valia na hora de avaliar essa criança.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1317

Quando ocorre uma valorização de 
todas as pessoas na relação profes-
sor e aluno, nessa interação social, do 
aprendiz e do professor, sempre ocorre 
uma aprendizagem de ambos os lados.

 

O professor não deve tentar perman-
ecer longe das crianças, numa posição de 
detentor de todo o conhecimento, não 
se pode subestimar as crianças e nem se 
colocar numa posição de superioridade. 
A relação entre as crianças e os seus 
professores não deve ser apenas unilat-
eral, a criança aprende, construindo seu 
próprio conhecimento, no decorrer e à 
medida que a sua relação com seu pro-
fessor se torne cada vez mais afetuosa.

Infelizmente o professor é atingi-
do nas relações, aprendendo quando 
ensina, na medida em que consegue 
entender como a sua criança percebe 
e sente o mundo, começando a sond-
ar quais são os conhecimentos, os va-
lores e as habilidades que seus alunos 
já trazem do seu ambiente familiar 
e de seu grupo social para a escola.

 

Por conta do contato com a criança 
com seu professor é que são ampliados 
os conhecimentos, no contato com o 
novo, com o diferente, com novas ideias e 
diferentes pensamentos que as crianças 
são, naturalmente levadas a aprender.

 

No encontro de ideias, todos acabam 
desenvolvendo mutuamente, numa 
relação benéfica para todas as partes, 
existindo a importância do diálogo na 
relação entre professores e seus alunos.

 

Temos dois lados, o do professor que 
tem seu conhecimento organizado, es-
truturado e planejado, com uma forma 
de expressar de uma forma culta da lin-
guagem. O outro lado é formado por 

alunos, que se encontra no lado “opos-
to” do professor, com um saber que 
não é sistematizado, com ideias de-
sorganizadas e com formas simples de 
falar. O encontro pode acabar trazendo 
vários desentendimentos, ou poderá 
trazer grandes avanços na construção 
do saber, se o professor estiver aber-
to a entrar no universo desses alunos.

 

Na concepção Freireana, a respons-
abilidade do professor é sempre grande:

O professor autoritário, o professor 
licencioso, o professor competente, 
sério, o professor incompetente, irre-
sponsável, o professor amoroso da vida 
e das gentes, o professor mal-ama-
do, sempre com raiva do mundo e das 
pessoas, frio, burocrático, racionalista, 
nenhum desses passa pelos alunos sem 
deixar sua marca. (FREIRE, 1997, p. 73)

 

Portanto fica evidente a importân-
cia que tem para nós, professores, o 
conhecimento da afetividade, quer 
seja por meio das emoções, da força 
motora das ações ou do desejo e da 
transferência, para o melhor desen-
volvimento da aprendizagem do aluno 
e, consequentemente, para uma mel-
hor relação entre este e o professor. A 
escola, portanto, deve voltar-se para 
a qualidade das suas relações, valo-
rizando o desenvolvimento afetivo, 
social e não apenas cognitivo como 
elementos fundamentais no desen-
volvimento da criança como um todo.
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CONSIDERAÇÕES
 

 Aprender é uma relação entre in-
divíduos que têm histórias de vida, e 
ao mesmo tempo são sensíveis às ex-
periências em sala de aula. Pensando 
assim, o professor é um mediador que 
transita entre o aluno e o conhecimen-
to, e desperta nos educandos, a curi-
osidade e a criatividade, e outras situ-
ações interessantes de aprendizagem.

 
Fazer uso das relações afetivas no dia-

a-dia nas práticas pedagógicas, forma o 
indivíduo tanto quanto o desenvolvimen-
to de suas emoções e sentimentos, como 
para seu desenvolvimento humano.

 
A educação pode desenvolver tanto 

as habilidades cognitivas quanto a so-
cial de todas as crianças, pois a emoção 
acaba ativando e liberando de outro ser 
humano, buscando e indo de encontro 
com o outro e consigo, numa relação 
de afeto e cognição, no qual ambos tro-
cam ensinamentos e ambos aprendem.

 
Os vínculos afetivos conquistados 

na relação professor-aluno são capaz-
es de transmitir segurança e estímulos, 
acreditando no potencial de cada es-
tudante, e ao mesmo tempo, mudando 
significativamente a história de cada um. 

 
Ensinar e aprender são processos ri-

cos em experiências emotivas e cogni-
tivas, além de essencialmente humano, 
marcada por afetos, tal e qual como em 
toda relação que o homem está presente, 
e negar esse fator é negar a própria es-
sência humana. Esses fatores estão pre-
sentes nas escolas, deixando clara a tro-
ca permeada por aprendizagem e afeto.

 
Afinal, são os vínculos afetivos que 

possibilitam a transformação do dese-
jo de aprender em conhecimento, a 
didática utilizada pelo professor proces-
sará o trabalho cognitivo, este estará 
garantido pela formação dos vínculos 
estabelecidos pela consciência afetiva.

 

É por meio das interações sobre pro-
fessores e crianças, num processo de 
troca, os seres humanos constroem seu 
autoconceito, desenvolvendo sobre si 
mesmo o que é adquirido na relação, 
pois ninguém nasce sabendo, sendo 
uma formação constante de si mesmo.

 
Quando ocorre uma educação afetiva, 

os professores acabam conseguindo trans-
formar o comportamento, com caráter e 
uma atividade cognitiva de seus alunos.

 
O professor tem o papel de unir a razão 

e a emoção, com uma prática didática que 
legitime o caráter social da afetividade, 
pois com intermédio do afeto o homem 
acaba se desenvolvendo integralmente. 
Atualmente a aprendizagem mecânica 
vem perdendo espaço, por ser presa a ex-
austiva memorização de conhecimentos, 
essa forma de educação não dá espaço 
para emoções, sem vínculos afetivos.

 
Um professor que trabalhe de for-

ma afetiva respeita as emoções, nas 
quais o vínculo afetivo, facilitará as 
atividades cognitivas e simbólicas.

 
Pedagogia afetiva, esta é a forma que 

como professores precisamos exercer já 
que os sentimentos emoções do aluno 
precisam ser levados em conta, podendo 
favorecer ou desfavorecer o desenvolvi-
mento cognitivo com o qual está intens-
amente relacionado desde que o bebê 
vem ao mundo. Para isso, fundamental 
que o professor esteja consciente de sua 
responsabilidade, tomando decisões de 
acordo com os valores morais e as relações 
sociais de sua prática. Enfim, fica eviden-
te a importância do trato efetivo, um ol-
har diferenciado e a dedicação de todos 
nós professores na vida do aluno acred-
itando que o professor faz a diferença.
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A CONTRIBUIÇÃO DA ARTE NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: O ensino da arte está evoluindo a cada dia em virtude da necessidade de valo-
rização social do ser humano, e com isso evolui também a noção da importância da arte na 
inclusão. A arte é muito importante na formação do ser humano, contribuindo para que ele 
possa conhecer a si próprio. Assim sendo, o presente trabalho analisa o papel da arte na edu-
cação de crianças com deficiências. O ensino das artes é indicado como mais uma alternativa 
possível no processo de inclusão de educandos com diversas diferenças levando em consid-
eração não apenas as deficiências, mas também as eficiências, o potencial, aquilo que são 
capazes de fazer, de compreender e de comunicar por meio de imagens. O manejo das artes 
poderá promover a inclusão, desenvolvendo habilidades expressivas, criativas e artísticas que 
valorizem os indivíduos estigmatizados ou desconsiderados, como pessoas que conhecem, 
percebem e precisam se sentir integrados na sociedade. A inclusão é uma proposta, um ideal. 
O desejo por uma sociedade acessível e o empenho por sua construção não pode representar 
o impedimento de acesso dos indivíduos com deficiência aos serviços oferecidos na atuali-
dade, pelo contrário, é preciso manter o olhar no ideal, mas os pés na realidade.

Palavras-Chave: Arte; Inclusão; Arte-Educador.
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INTRODUÇÃO

No cruzamento de conhecimentos que abrangem a Educação e a Arte, e a 
questão da inclusão, muito ainda não passa de rascunho. A partir da promulgação 
da Declaração Mundial sobre Educação para Todos, no ano de 1990, tem-se pres-
enciado o aumento, na literatura educacional, de publicações acerca da educação 
inclusiva. Tanto que ela tem se tornado bandeira de luta e causa de reformas de 
plataformas educacionais em diversos países. Igualmente, vêm crescendo em quan-
tidade e importância as atenções orientadas ao tema da formação de educadores. 

Nesse contexto, tem-se respaldo político em documentos como a Lei de Di-
retrizes e Bases da Educação Nacional, LDB-9394/96 (BRASIL, 1996), o Plano 
Nacional de Educação - Lei 10.172 de 09/01/2001 (BRASIL, 2019), e ainda as 
Diretrizes Nacionais da Educação Especial na Educação Básica, lançadas no ano 
de 2001. Em todos esses documentos se constata, de forma direta ou indireta, as 
preocupações a respeito da implantação de um sistema inclusivo de educação, bem 
como com o preparo apropriado dos profissionais que participam desse processo. 

A título de exemplo, pode-se ver que na LDB, de 1996, está contemp-
lado, em seu artigo 59, item III, que os sistemas de ensino deverão garan-
tir aos alunos com deficiências: “Professores com especialização adequada 
em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como pro-
fessores do ensino regular capacitados para a integração desses educandos 
nas classes comuns...” (BRASIL, 1996, p. 44). Nas Diretrizes Nacionais da Ed-
ucação Especial na Educação Básica, de 2001, esse assunto é retomado, le-
vando a reflexões importantes sobre o tema da formação do educador.

Assim sendo, o presente trabalho tem como objetivo analisar o pa-
pel das artes visuais na educação de crianças com deficiências, es-
truturado na experiência do fazer, conhecer, exprimir, da linguagem 
e da produção artística, dotada de compreensibilidade e autonomia, 
fundamentos que sustentam a articulação da arte, ensino e produção artísti-
ca, diante da diversidade das necessidades educacionais contemporâneas.

O intuito é analisar as implicações educacionais de uma propos-
ta inclusiva de acordo com quatro eixos principais: o da cultura insti-
tucional, o do currículo, o da formação de educadores e o da avaliação.
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DESAFIOS PARA UMA ARTE  
EDUCAÇÃO PÓS-MODERNA

Tais temas, apesar de não compor 
todos os fatores em jogo na implemen-
tação de um sistema educacional inclu-
sivo, certamente abrangem aspectos 
fundamentais do processo educacional.

Nesse sentido, a arte tem o poder 
de transpor barreiras da realidade, fa-
zendo uso da ilusão como forma de 
fuga dessa realidade, que em deter-
minados momentos poderia estar an-
gustiando a alguém (AZEVEDO, 2009).

É importante salientar que nem todos 
têm acesso à educação por excelência, 
uma vez que são excluídos do ambiente 
educacional em razão de não se ade-
quarem aos paradigmas convencionais. 
Assim sendo, a arte vem para desmis-
tificar essa exclusão social. É possível 
notar que a questão da deficiência pre-
cisa ser tratada de forma igualitária, na 
qual se admite que o deficiente tem ca-
pacidade e dom artístico. Faz-se então 
necessário uma educação inclusiva que 
favoreça a interação e aceitação das 
deficiências nas diversidades dos seres 
humanos. Cada indivíduo tem possibil-
idade de destacar em uma determina-
da área das artes, seja ela: visual, te-
atral ou musical (GUIMARÃES, 2009).

Todos são iguais e têm direito a uma 
educação de qualidade. Nesse senti-
do, o trabalho com a Arte é muito rel-
evante, pois, a Arte colabora de algu-
ma forma para a interação e a inclusão 
social de educandos com deficiências.

A arte não é algo isolado das de-
mais atividades humanas. Ela faz par-
te do cotidiano do ser humano. Por 
meio da arte, é possível exprimir como 
ele enxerga o mundo e como se sente.

Conforme afirma Gomes (2019, p. 12):
Um dos principais objetivos da edu-

cação é o desenvolvimento integral do 
indivíduo. O ser humano transcende seu 
status animal, visto que vai além dos in-
stintos: compreende, reelabora, reflete, 
cria e recria, crítica, aprende e ensina, 
talvez aí, esteja não o único, mas o pon-
to inicial que justifica a importância da 
arte nesse processo de ensino-apren-
dizagem: a pluridimensionalidade do 
ser humano (GOMES, 2019, p.12).

Ao conhecer a arte produzida por 
sua própria cultura, o indivíduo con-
hece a si mesmo, percebe-se como ser 
histórico, capaz de alterar o futuro e 
toma propriedade de suas ideias e con-
cepções, podendo escolher de modo 
crítico seus princípios, superar precon-
ceitos e agir socialmente para trans-
formar sua realidade (GOMES, 2019).

A arte permite ao ser humano, 
com ou sem deficiência, uma forma 
particular de expressão dessa real-
idade, como a literatura, a dança, o 
teatro, a música, a fotografia, o de-
senho, a pintura, entre outras formas.

Não há como falar sobre a importân-
cia da Arte na formação dos indivídu-
os e a serviço da inclusão social, no 
combate à miséria e à violência, sem 
perder de vista as bases que formam 
a Cultura e os consequentes movi-
mentos da política social, econômica e 
ambiental com as quais se busca viver, 
conviver e sobreviver (MASON, 2001). 
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Mas, não dá para dissociar o(s) con-
ceito(s) Arte e Educação dos con-
ceitos Ensinar e Educar, respectiva-
mente, nessa prática tão necessária 
neste mundo atual em turbulên-
cia e de rápidas transformações.

Portanto, a intenção aqui é refle-
tir sobre a articulação da arte, ensi-
no e produção na educação inclusiva.

Como metodologia foi utilizada a Re-
visão Bibliográfica, pesquisando em liv-
ros, revistas, jornais, teses, sites da In-
ternet, material a respeito do assunto.

Nas últimas décadas, têm sido ob-
servadas iniciativas diversas em todo o 
mundo a fim de identificar, defender e 
promover os interesses comuns da hu-
manidade. Entre esses interesses, estão 
os relacionados com a cultura e a identi-
dade – com novos desafios e demandas 
para a arte-educação contemporânea. 

O III Fórum Social Mundial – 2003, 
realizado em Porto Alegre, por exem-
plo, foi uma dessas iniciativas. Um es-
paço cultural diversificado, aberto ao 
pluralismo, à diversidade de gênero, 
etnias, culturas e capacidades diver-
sas. A Conferência Geral da Unesco 
realizada em Paris, em 2 de novem-
bro de 2001, destacou que os direit-
os culturais são parte integrante dos 
direitos humanos, que são universais, 
indissociáveis e interdependentes. 

Tal como também defendem o artigo 
27 da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos e os artigos 13 e 15 do Pac-
to Internacional dos Direitos Econômi-
cos, Sociais e Culturais: toda a pessoa 
deve saber se expressar, criar e difundir 
suas obras na língua de sua escolha, de 
preferência na sua língua materna. As-
sim como toda a pessoa tem o direito 
de uma educação de qualidade, que re-
speite plenamente sua identidade cul-
tural, dentro dos limites impostos pelo 
respeito aos direitos humanos e às liber-
dades fundamentais (BUENO, 2011).

Que implicações podem ter es-
sas questões para a arte-educação 
atual?  É possível pensar propostas 
pedagógicas que incluem a arte-ed-
ucação com essas preocupações 
políticas e sociais mais amplas? 

A passagem da Era Moderna para a 
Pós-Moderna vem gerando transfor-
mações essenciais nas relações soci-
ais, com consequências lógicas para a 
arte e a educação contemporâneas. A 
tradição da Modernidade, que super-
valoriza o novo, impondo uma estéti-
ca ocidental, dita universalista, pro-
duto de uma elite intelectual artística, 
como única possibilidade para a ar-
te-educação, está sendo questionada, 
porque não atende às demandas da so-
ciedade pós-moderna (FRANZ, 2008). 
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Segundo Franz (2008), na sociedade 
da informação (mais e mais globaliza-
da e interdependente), o cruzamento 
entre o local e o global é praticado no 
dia-a-dia. Em um mundo cada vez mais 
interconectado por sistemas e redes 
de informação, a pluralidade, a frag-
mentação de crenças, as múltiplas cul-
turas de gosto e de gênero artístico se 
fundem em conflitantes tentativas de 
diálogo. Esses problemas, tão impor-
tantes para os movimentos de recon-
strução social, na perspectiva que esta 
reflexão segue, podem ser também o 
“pano de fundo” para uma concepção 
de arte – educação que se compreende 
democrática, inclusiva e competente.

A ARTE E SEU ENSINO NA 
PÓS-MODERNIDADE

O aumento da consciência da im-
portância dos fatores socioculturais 
na produção de qualquer significado 
tem consequências importantes para o 
ensino em Arte hoje. A arte-educação 
baseada em uma concepção pós-mod-
ernista é potencialmente conectada ao 
resto da vida, sem limites entre a arte e 
seu contexto social e cultural de origem. 
Enfatiza a habilidade da compreensão 
e interpretação crítica de obras de 
arte como principal resultado do en-
sino. Princípio este válido tanto para 
a arte erudita quanto para as tendên-
cias e impactos da cultura popular e 
da arte do cotidiano (EFLAND, 2002). 

Cada vez mais conscientes de seu 
papel na sociedade, arte-educadores 
pós-modernos, são participantes da 
Pedagogia Crítica, e engajados na 
produção artística contemporânea, 
o que implica reconhecer, explorar 
e conciliar-se com o Pós-Modern-
ismo como um paradigma cultur-
al e como um movimento estilístico 
(CARY, 1998 apud FRANZ, 2008, p. 8). 

A inglesa Rachel Mason lembra que 
para o ensino de arte de ateliê, por 
exemplo, esse conceito coloca em 
questão a pedagogia essencialista da 
Bauhaus e a crença fortemente fixada 
de que a “melhor” arte é sempre uma 
expressão altamente pessoal e indi-
vidual ao modo das artes de vanguar-
da, “uma vez que o conceito de arte 
é aberto para incluir não somente as 
artes populares e a arte folclórica e o 
artesanato, mas também as novas tec-
nologias, tais como o vídeo e os com-
putadores” (MASON, 2001, p. 13). 

Assim, conforme essa autora, as hab-
ilidades tradicionais da arte, tais como 
o desenho e a pintura, perdem seu pa-
pel privilegiado. A arte pós-moderna é 
eclética e pluralista em sua mistura de 
formas culturais diversas, não procura 
representações verdadeiras ou únicas 
da realidade (como pretendia o Mod-
ernismo). A arte contemporânea crit-
ica o projeto estético moderno e sua 
crença nas noções de progresso e uni-
versalismo. “A aldeia global pós-mod-
erna está aberta à cultura popular, 
há menos ênfase na estética e no 
good design” (MASON, 2001, p. 185). 
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Segundo a autora, o engajamento 
da arte-educação contemporânea com 
o paradigma pós-moderno tem con-
sequências enormes para a arte-edu-
cação atual. Cada vez mais o conceito 
de pura apreciação da arte perde o 
sentido, dando lugar às abordagens 
contextualistas, instrumentalistas e in-
terdisciplinares para o estudo da arte. 

As concepções atuais de arte, segun-
do as correntes do pensamento sobre 
a cultura e a sociedade (sobretudo as 
derivadas da pós-modernidade) levaram 
a estabelecer que a finalidade de uma 
arte na educação, numa cultura em mu-
dança, seria aprender o que é significa-
do, crítico e plural (HERNÁNDEZ, 2000). 

Conforme Hernández (2000), para 
levar a cabo uma educação críti-
ca cultural, há uma série de fontes 
e referências procedentes do pens-
amento pós-estruturalista, da teo-
ria crítica, e do pensamento feminista 
que podem contribuir para favorecer 
esse modo mais radical, mais profun-
do de pensar a educação em artes.

OS BENEFÍCIOS DA ARTE PARA O 
SER HUMANO

“Arte é a capacidade que tem o homem 
de dominando a matéria, por em práti-
ca uma idéia” (FERREIRA, 1998, p. 27).

Segundo Eco (1992), ela é um meio 
de expressão, de comunicação e de lin-
guagem. A arte pode orientar o desen-
volvimento da criatividade, pois, cri-
ar é expressar a existência humana. A 
expressão artística é a troca de ener-
gia entre o criador e o objeto criado.

De acordo com Brandt (2001), ao ex-
pressar-se em arte a pessoa se relaciona 
consigo mesma, voltando-se para a sua 
profundidade interior. A arte deve ser 
trabalhada de forma abrangente, com 
diversos materiais, abrindo caminhos 
para o experimento que leva a múltip-
las possibilidades, transformando ele-
mentos internos e externos em atitudes 
que facilitam o contato com a natureza 
criativa de cada ser (GARDNER, 1997).

A arte é desbloqueadora, aproxima a 
pessoa da sensação e da emoção dan-
do acesso a conteúdos internos não 
explicados pela linguagem verbal. Por 
meio do criar em arte e do refletir sobre 
os processos e trabalhos artísticos re-
alizados, os indivíduos podem ampliar 
o conhecimento de si e dos outros, au-
mentar a autoestima, lidar melhor com 
os sintomas do stress, com as experiên-
cias traumáticas, desenvolver recursos 
físicos, cognitivos e emocionais, a cri-
atividade, e espontaneidade favore-
cendo a busca pela harmonia e pela 
qualidade de vida (LOUREIRO, 2010).
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Segundo Paín e Jarreau (1996), na 
arteterapia os remédios são tintas, pa-
péis, movimentos... Todos os materiais 
e experiências artísticas acrescentam 
e permitem o aprendizado de novas 
formas de viver, desenvolvendo no-
vas habilidades, sentimentos e ações.

O olhar do terapeuta é importante 
porque cada material cada cor, cada som, 
cada técnica atua de maneira diferencia-
da em cada indivíduo e em cada situação.

A arteterapia é um caminho para 
que o indivíduo descubra possibi-
lidade encontre soluções criativas 
para problemas, para que esses sejam 
enfrentados com maior segurança.

Conforme Maricato (2019):

• Artes visuais (sobretudo artes 
plásticas, abrangendo artes gráfi-
cas, vídeo, cinema, fotografia e as 
novas tecnologias, como arte em 
computador): possibilita conhe-
cimento das cores primárias, se-
cundárias e terciárias, com técni-
cas diversas; o desenvolvimento 
da percepção e memória visual, 
auxiliando no conhecimento de 
seu processo histórico, poden-
do ser relacionado ao conhec-
imento técnico do educando. 

• Dança/expressão corporal: tra-
balha com questões voltadas para 
desinibição e espontaneidade, 
conhecimento do próprio cor-
po (esquema e imagem corporal) 
desenvolvendo ou aprimorando a 
coordenação motora, agilidade, rit-
mo, equilíbrio estático e dinâmico, 
lateralidade e orientação espacial. 
 
 

• Música: grande auxílio orientado 
para consciência fonológica, no 
conhecimento das rimas, aliter-
ações, sons iniciais e finais das pa-
lavras ou frases; ampliação de rep-
ertório e melhora no vocabulário, 
bem como, desenvolvimento da 
memória e percepção auditiva. 

• Teatro/Dramaturgia: além do 
desenvolvimento das capacidades 
de interação e socialização, por 
meio de jogos dramáticos os ed-
ucandos são capazes de exprimir 
suas ideias e decisões com maior 
confiança; explorar os recursos 
vocais (respiração, entoação, artic-
ulação); melhorar a expressão oral; 
exprimir emoções, simular acon-
tecimentos, representar person-
agens, trabalhando também com 
valores e representação de papéis. 
 

Experimentadas, num processo de ir 
e vir, um fazer/construir lúdico-estético.

Nas aulas de arte objetiva-se a in-
teração da criança com deficiência 
com o campo da arte, o seu conta-
to direto com ela, que segundo os 
Parâmetros Curriculares Naciona-
is envolve a experiência de fazer e 
fruir formas artísticas e a experiência 
de refletir sobre a arte como objetivo 
de conhecimento (AZEVEDO, 2009).

Durante o processo do ato criador, 
são postos em cena os elementos con-
hecidos pelo sujeito e ao criar, ele os 
transforma em algo novo que adquire 
significado na obra produzida e recon-
strói a forma, dando-lhe um novo sig-
nificado. Segundo Dorfles (1987, p. 
25), “de todas as nossas capacidades 
significativas, comunicativas e fruitivas 
baseadas em experiências vividas por 
nós, só aprendemos aquilo que, na nos-
sa experiência, se torna significativo”.
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Ao imaginar, o sujeito utiliza sua ca-
pacidade de construir imagens mentais; 
quando produz a imagem, utiliza uma 
linguagem como suporte para inven-
tar determinada forma, e esse proces-
so seja em papel, em tela, madeira ou 
argila, etc. requer o desenvolvimento 
de conhecimentos específicos sobre 
como fazer. No caso da pessoa com 
deficiência, esse ato criativo aciona 
outras áreas do cérebro e assim con-
sequentemente do corpo gerando 
neuroplasticidade, ou seja, o ato de 
reproduzir, criar de formas diferentes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A  igualdade de condições, em 
qualquer domínio da vida humana, 
coletiva ou individual, supõe neces-
sariamente igualdade de todos os 
seres humanos, a fim de que não seja 
apenas formal ou não esteja apenas 
nas leis ou resoluções, mas que, pelo 
princípio de equidade, sejam recon-
hecidas a diferença e a necessidade 
de haver condições diferenciadas para 
que as práticas sociais e, particular-
mente, o processo educacional con-
templem as dificuldades e possibili-
dades dos alunos em seus vários níveis, 
sejam elas físicas, sociais ou culturais.

A educação especial se refere ao aten-
dimento específico de indivíduos com 
deficiências em instituições especializa-
das. A educação inclusiva tem por fina-
lidade inserir deficiente e não deficien-
tes em salas de aula de escolas comuns. 

A inclusão escolar está diretamente 
vinculada a ações políticas, pedagógi-
cas, culturais e sociais, que torna pos-
sível a interação de crianças deficien-
tes com crianças consideradas normais 
convivendo no mesmo espaço escolar, 
aprendendo e respeitando as diferenças.

O princípio essencial da inclusão é 
a valorização da diversidade e da co-
munidade humana. A partir do mo-
mento em que a inclusão escolar é 
totalmente adotada, abandona-se a 
ideia de que as crianças precisam se 
tornar normais para dar alguma con-
tribuição para o mundo em que vive.

As deficiências não impossibili-
tam sua participação e contribuição 
na sociedade. Elas são capazes de 
participar ativamente da sociedade 
e do seu próprio desenvolvimento.

A escola precisa ter como base a LDB 
9.394/96 e realizar as devidas adap-
tações para não restringir os educan-
dos com grandes capacidades, para que 
consigam dar continuidade ao desen-
volvimento de sua intelectualidade.

É necessário ser criativo e procu-
rar novas alternativas. Adaptar ma-
teriais de estudo, brinquedos, 
acessórios, ferramentas para que os 
educandos possam absorver o conhe-
cimento e acompanhar o currículo es-
colar. Ter uma equipe de educadores, 
pedagogos, fonoaudiólogo, psicólogos, 
entre outros especialistas, para as-
segurar o processo de ensino-apren-
dizagem e inclusão com qualidade.
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INCLUSÃO ESCOLAR DA CRIANÇA COM DEFICIÊNCIA 
INTELECTUAL NA ESCOLA COMUM
RESUMO: Discutir sobre a inclusão escolar da criança com deficiência intelectual na escola é 
considerado um assunto complexo e desafiador, é necessário pesquisas de cunho qualitativo, 
no qual se aborda a definição de deficiência intelectual e as questões legais que respaldam o di-
reito a uma educação pública, gratuita e de qualidade a todos os indivíduos, deficientes ou não.  
Reforçando a importância de se compreender as especificidades das crianças com deficiência 
intelectual, e o como a inclusão escolar contribui para o desenvolvimento integral de todos os in-
divíduos. E ainda, a necessidade da sociedade se conscientizar e refletir sobre os tabus e paradig-
mas existentes na aceitação do outro ele é, ou seja, com todas as suas limitações e potencialidades.

Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Inclusão Escolar; Aprendizagem; Direito; 
Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O estudo sobre a Inclusão escolar da 
criança com deficiência intelectual tem 
como objetivo ampliar o conhecimen-
to e a discussão sobre esse desafiador 
e complexo. No Brasil, a educação In-
clusiva é um desafio a ser enfrentado 
pelos profissionais da educação, neces-
sitando que os mesmos se conscien-
tizem que, “incluir” engloba propiciar a 
ampliação do acesso desses alunos às 
classes comum e a compreensão de que 
todas as pessoas com deficiência, ou 
não possuem condições de aprender.

A educação inclusiva tem como prin-
cipal objetivo garantir que todos os 
alunos sejam sujeitos ativos no meio em 
que vivem e tenham as suas potencial-
idades desenvolvidas, conforme suas 
possibilidades. É considerado público 
alvo da mesma, pessoas com deficiência: 
auditiva, intelectual, física, visual, trans-
tornos globais do desenvolvimento e al-
tas habilidades/superdotação. Vale res-
saltar que o conceito de inclusão deve 
ir além de levar os alunos com deficiên-
cia às classes comuns, visto que ape-
nas matriculá-los não é garantia de sua 
efetivação. Dessa forma, para que real-
mente seja uma realidade é necessário 
que recebam acompanhamento que 
considerem suas especificidades, não 
exigindo que sigam um processo úni-
co de conhecimento que apenas mas-
care algo com extrema relevância.

QUESTÕES LEGAIS E INCLUSÃO 
ESCOLAR

A declaração de Salamanca resultado 
do congresso que envolveu as Nações 
Unidas em 1994 pode ser considerada 
um enorme salto, na compreensão e 
auxílio às pessoas com deficiência no 
processo de inserção social, pois ao 
recorrermos à história observa-se o 
quanto esses indivíduos foram isolados 
e tratados como seres totalmente in-

significantes, como sujeitos sem valor e 
apontados como detectores dos casti-
gos de Deus pelos maus feitos dos pais.

Assim, a declaração de Salamanca ao 
contribuir com a mudança dessa visão, 
passa ser considerada de imensurável 
importância. Uma vez que norteia o agir 
e coloca como eixo central que as espe-
cificidades das pessoas com deficiência 
devem ser respeitadas, bem como o di-
reito a voz ativa perante a sociedade.

Atualmente, nota-se que há uma 
maior abertura a discussões a essa 
temática, o que proporcionar aos in-
teressados uma reflexão sobre esta 
condição, que não é nova, porém foi 
abandonada, ou melhor, velada por 
anos, e que felizmente hoje é uma re-
alidade, seja na educação pública ou 
privada. Temos que nos aprofundar nas 
questões legais que regem em torno 
dos alunos com deficiência, para nos 
orientarmos e orientarmos as famílias, 
sobre o direito de todo cidadão a uma 
educação de qualidade. O que implica, 
dentre os fatores existentes o redimen-
sionamento da escola, que consiste 
não somente na aceitação da matrícula, 
mas sim na valorização das diferenças.

A LDB n. 9394/96 em seu capítulo V, 
define a Educação Especial como mo-
dalidade de educação escolar, ofereci-
da na rede regular de ensino, portanto 
observa se a necessidade de capacitar 
os professores e demais profissionais 
da unidade escolar, para que possam 
desenvolver um trabalho que realmente 
seja de proveito para esse alunado. Aos 
professores compete a responsabili-
dade de intervir e auxiliar o desenvolvi-
mento desses educandos em idade es-
colar. Assim, é importante que lhe seja 
oportunizado uma formação contin-
uada que o capacite adequadamente, 
abordando questões voltadas tanto 
para o entendimento das reais neces-
sidades educacionais, relacionadas ao 
conteúdo (processo de aprendizagem) 
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e necessidades adaptativas. Portanto, 
apenas o oferecimento de formação 
continuada, em modo de especialização 
e palestras informativas, não garante o 
cumprimento das leis que regem a ed-
ucação especial. Necessita sim, de um 
real engajamento de toda a comuni-
dade escolar, desenvolvendo um Pro-
jeto Político Pedagógico adequado a 
inserção dos alunos com deficiência.

A Lei n.7.853, de Outubro de 1989, 
dispõe sobre o apoio às pessoas com 
deficiência, sua integração social e dá 
outras providências. Conforme o Arti-
go 2º. Ao Poder Público e seus órgãos 
cabe assegurar às pessoas portadoras 
de deficiência o pleno exercício de seus 
direitos básicos, inclusive dos direitos 
á educação, á saúde, ao trabalho, ao 
lazer, à previdência social, ao amparo à 
infância e à maternidade, e de outros 
que, decorrentes da Constituição e das 
leis, propiciem seu bem estar pessoal, 
social e econômico. No que se refere à 
área da educação, a presente lei, abor-
da a inclusão como pertencente à Ed-
ucação Especial, abrangendo todas as 
etapas do processo educacional, da 
educação infantil ao ensino superior. 
Sendo a oferta da educação especial no 
ensino público, obrigatória e gratuita.

DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

Segundo a Associação Americana, 
Deficiência Intelectual se caracteriza 
por funcionalidade intelectual (QI) do 
desenvolvimento significativamente 
abaixo da média. No cotidiano isso sig-
nifica que a pessoa com Deficiência 
Intelectual tem uma dificuldade sig-
nificativa em entender e realizar ativi-
dades comuns, podendo se comportar 
como se tivesse uma idade menor do 
que realmente tem. A Deficiência In-
telectual resulta quase sempre, de uma 
alteração no desempenho cerebral, 
provocada por fatores genéticos, in-
tercorrências na gestação, problemas 
decorridos no parto ou após o nasci-

mento. Portanto, a quem defende a 
influencia cultural e social. O autor 
Sadão Omote (1994, p. 65) afirma que:

[...] a deficiência não é algo que emerge 
com o nascimento de alguém ou com a 
enfermidade que alguém contrai, mas é 
produzida e mantida por um grupo so-
cial na medida em que interpreta e tra-
ta com desvantagens certas diferenças 
apresentadas por determinadas pes-
soas. Assim, as deficiências devem [...] 
ser encaradas também como decor-
rentes dos modos de funcionamento do 
próprio grupo social e não apenas atrib-
utos inerentes às pessoas identificadas 
como deficientes (OMOTE, 1994, p. 65).

A deficiência intelectual não deve ser 
percebida de forma descontextualiza-
da das práticas sociais. Sendo assim, 
ao falar sobre a condição de deficiên-
cia intelectual, precisamos considerar 
as relações entre as pessoas e o pro-
cesso de mediação que se estabelecem 
circunscritas num contexto cultural, 
histórico e social, e desta forma a escola, 
como centro gerador de interpretações 
que imputa significado às diferenças.

Considerando que a Deficiência In-
telectual não pode ser incorporada de 
qualquer forma pela escola. Deve-se 
fazer uma reflexão em busca de uma 
compreensão adequada de suas múlti-
plas determinações. Isso significa que 
“tudo o que envolve o homem é huma-
no, é social, é cultural, com limites de-
sconhecidos” (PADILHA, 2001, p. 4), e 
é essa premissa que norteia o aprender 
que deve inspirar a prática pedagógica 
nas escolas, com todos os alunos e, con-
sequentemente, também com aqueles 
com deficiência intelectual. Temos que 
compreender que, ao falarmos da defi-
ciência intelectual, não podemos ignorar 
o que é genérico conforme Vygotsky 
(1997, apud OLIVEIRA, 2007, p. 72).
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De Carlo (2001), também como base 
em Vygotsky, aponta que a deficiência 
tem caráter mais social do que biológi-
co. As particularidades psicológicas es-
tão mais relacionadas ao social que ao 
núcleo biológico, ainda que este não 
possa ser desprezado. Portanto, não 
se trata de desconsiderar o núcleo bi-
ológico, mas de considerá-lo na dialéti-
ca das intermediações entre o substra-
to biológico e cultural, considerar que 
a dimensão humana está fortemente 
inserida na história e na cultura, e não 
no biológico, ou seja, o que nos torna 
pertencentes ao humano são as ca-
pacidades culturalmente colocadas, 
como a linguagem, a representação, os 
atos cotidianos da cultura; apropria-
mo-nos das formas de ser da nossa cul-
tura, desde os atos simples, cotidianos 
como banhar-se, pentear cabelo, esco-
var os dentes, comer com talheres, ve-
stir roupas, até atos mais sofisticados, 
como o uso da linguagem, da escrita, 
do cálculo, do desenho, da música, da 
arte, da religiosidade. Nenhuma destas 
atividades destas atividades desde atos 
simples ao complexo está determinada 
biologicamente, mas são apropriados 
pelos processos de mediação, com os 
outros ou com objetos de nossa cultu-
ra, caráter instrumental e/ou simbólico.

Isso deve ser fortemente consider-
ado quando lidamos com a deficiência 
na adolescência ou idade adulta, uma 
vez que, em suas experiências com a 
vida, foram superando limites interpos-
tos pela deficiência, por compensações 
sociais e culturais, adquirindo novas 
formas de viver e se relacionar com o 
mundo, inclusive o escolar. Como segue:

[...] o coletivo é fator fundamen-
tal no processo de compensação e é 
por meio das interações sociais e pela 
mediação semiótica que se dá a reor-
ganização do funcionamento psíqui-
co de pessoas (com) deficiência, o 
que cria possibilidade para que elas 
alcancem um nível de desenvolvi-
mento superior. (CARLO, 2001, p.71).

Deficiência vem do latim e sugere 
algo que possua falhas, imperfeições, 
não é completo. É o termo usado para 
definir a ausência ou a disfunção de 
uma estrutura psíquica, fisiológica ou 
anatômica. Diz respeito á biologia da 
pessoa sendo mais bem explanada 
pela OMS (Organização Mundial da 
Saúde) que revela por meio da Con-
venção de Guatemala a definição da:

[...] deficiência como uma restrição 
física, mental ou sensorial, de nature-
za permanente ou transitória, que 
limita a capacidade de exercer uma 
ou mais atividades essenciais da vida 
diária, causada ou agravada pelo ambi-
ente econômico e social. (PREFEITU-
RA DE SÃO PAULO, ONLINE, 1999)

Essa definição ratifica a deficiên-
cia como uma situação (SEESP/SEED/
MEC, AEE DEFICIÊNCIA MENTAL, 
2007). De acordo com o CIDID (Clas-
sificação Internacional de Deficiências, 
Incapacidades e Desvantagens, 1989):

Deficiência, perda ou anormalidade 
de estrutura ou função psicológica ou 
anatômica, temporária ou permanente. 
Incluem-se nessas a ocorrência de uma 
anomalia, defeito ou perda de um mem-
bro, órgão, tecido ou qualquer outra es-
trutura do corpo, inclusive das funções 
mentais. Representa a exteriorização 
de um estado patológico, refletindo 
um distúrbio orgânico, uma pertur-
bação no órgão (CIDID, 1989/2007).

E a incapacidade, seria a restrição, 
resultante de uma deficiência, da ha-
bilidade para desempenhar uma ativ-
idade considerada normal para o ser 
humano. Surge como consequência di-
reta ou é resposta do indivíduo a uma 
deficiência psicológica, física, sensori-
al, ou outra. Representa a objetivação 
da deficiência e reflete os distúrbios da 
própria pessoa, nas atividades e com-
portamentos essenciais á vida diária.
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E ainda define desvantagens, como 
um prejuízo para o indivíduo, resultante 
de uma deficiência ou uma incapaci-
dade, que limita ou impede o desem-
penho de papéis de acordo com a idade, 
sexo, fatores sociais e culturais. Carac-
teriza-se por uma discordância entre a 
capacidade individual de realização e 
as expectativas do indivíduo ou do seu 
grupo social. Representa a socialização 
de deficiência e relaciona-se às dificul-
dades nas habilidades de sobrevivência.

Já a Organização Mundial de Saúde 
(OMS 2007): caracteriza que prejuízo 
é alguma diminuição ou anormalidade 
da estrutura ou das funções anatômi-
cas, físicas ou psicológicas; e Deficiên-
cia, como sendo uma restrição ou falta 
de habilidade (resultante do prejuízo) 
para realizar uma atividade dentro dos 
padrões de alcance dos seres humanos. 
Impedimento é uma desvantagem in-
dividual, resultante do prejuízo ou da 
deficiência, que limita ou compromete 
o desempenho considerado normal, 
tendo de ser analisado à luz da idade, 
do sexo e dos fatores sociais culturais.

Segundo a UNICEF, as principais 
causas das deficiências no Brasil são 
a nutrição inadequada de mãe e cri-
anças, doenças infecciosas, acidentes 
e ocorrências de acontecimentos 
anormais nas fases pré-natais. Além 
de problemas sociais que são re-
sponsáveis por deficiências como vi-
olência, acidentes, baixo nível socio-
econômico, falta de conhecimentos, 
uso de drogas, exclusão e abandono 
social. (HONORA; FRIZANCO, 2008).

A OMS avalia que 10% da população 
mundial possui algum tipo de deficiên-
cia, entre elas, visuais, auditivas, físicas, 
mentais, múltiplas, transtornos globais 
do desenvolvimento e superdotação ou 
altas habilidades. No Brasil, segundo o 
IBGE de 2000. 14,5% da população pos-
sui algum tipo de deficiência (HONO-
RA; FRIZANCO, 2008). Coll et al (1995), 
questionou o conceito de deficiência, 
enfatizando que esse conceito está liga-
do, em grande parte, a fatores sociais, 
culturais e educacionais, como segue:

A deficiência não é uma categoria 
com perfis clínicos estáveis, sendo es-
tabelecida em função da resposta edu-
cacional. O sistema educacional, pode 
portanto, intervir para favorecer o 
desenvolvimento e a aprendizagem dos 
alunos com algumas características ´´ 
deficitárias´´ (COLL et al., 1995, p.12).

O modelo médico da deficiência, se-
gundo Westmacott (1996), “tenta mel-
horar” as pessoas com deficiência para 
adequá-las aos padrões da sociedade. 
É claro que algumas vezes pessoas por-
tadoras de deficiência necessitam, de 
fato, apoio físico ou médico, porém é 
fundamental  que isto atenda às suas 
necessidades e lhes dê maior controle 
sobre sua vida.  O primeiro grande en-
trave que  encontramos  para relatar 
sobre  a Deficiência Intelectual (D.I) 
é a maneira correta de como classi-
ficá-la. A deficiência intelectual já foi 
tida com várias outras nomeações 
como Retardo Mental, Excepcional, 
Retardado, Deficiente, entre outros.

Nos dias atuais a maior dúvida para 
classificar essa deficiência encon-
tra-se entre Deficiência Mental (DM) 
e Deficiência Intelectual (DI). Mas por 
meio de modificações de documentos 
(Declaração de Salamanca) e nomes de 
associações influentes American Asso-
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ciation of Mental Retardation (AANR) 
para American Associationon Intelec-
tual and Developmental Disabilities 
(AAIDD), percebe-se que hoje o ter-
mo correto a ser utilizado é pessoas 
com deficiência, para qualquer defi-
ciência, e no caso da deficiência cog-
nitiva o termo correto a ser utilizado é 
“pessoa com deficiência intelectual”. O 
que podemos concluir desse panora-
ma é que todos os termos tornam-se 
problemáticos na medida em que é 
lançada a arena de vozes social, na lin-
guagem cotidiana, inscrevendo-se no 
verdadeiro sentido atribuído à anormal-
idade nas práticas sociais discursivas.

Conforme Pan (2008), contudo, a 
evolução do conceito D.I., constatada, 
especialmente, pela consideração dos 
modelos da  AAIDD e da CIF ( Classifi-
cação Internacional de Funcionalidade, 
Incapacidade e Saúde), o que permite 
conhecer a pessoa com esse diagnósti-
co como alguém que apresenta uma 
forma particular e dinâmica de pensa-
mento e com possibilidades sempre ab-
ertas para seu desenvolvimento. Den-
tro de sua condição específica, dada 
pelo seu diagnóstico, merece ser leva-
do ao mais alto nível de progresso pos-
sível no contexto de suas interações. 

A D.I é uma das deficiências mais en-
contrada em crianças e adolescentes, 
atingindo 1% da população jovem 
(VASCONCELOS, 2004). Caracteriza-
da pela redução do desenvolvimen-
to cognitivo, ou seja, no QI, normal-
mente abaixo do esperado para a idade 
cronológica da criança ou adulto, acar-
retando muitas vezes um desenvolvi-
mento mais lento na fala, no desen-
volvimento neuropsicomotor e em 
outras habilidades. Podemos entender 
também que: “A deficiência intelectual 
não é considerada uma doença ou um 
transtorno psiquiátrico, e sim um ou 
mais fatores que causam prejuízo das 

funções cognitivas que acompanham o 
desenvolvimento diferente do cérebro” 
(HONORA; FRIZANCO, 2008, p. 103).

Seu diagnóstico necessita do envolvi-
mento de grupos de fatores biomédi-
cos etiológicos, comportamentais, so-
ciais e educacionais. O diagnóstico 
de deficiência mental está a cargo de 
médicos e psicólogos clínicos, reabili-
tação e clínicas. Equipes interdisciplin-
ares de instituições educacionais tam-
bém o realizam. De um modo geral, a 
demanda atende propósitos educacio-
nais, ocupacionais, profissionais e de 
interação (CARVALHO et. Al., 2003). 

Também, conforme Pan (2008), as 
finalidades do registro diagnosticam 
são diversas, como entre outras: eleg-
ibilidade; concessão de benefícios e 
assistência previdenciária; concessão 
de proteção legal; acesso a cotas para 
o ensino superior e as vagas de em-
prego. A sua realização requer o uso de 
instrumentos e recursos que garantam 
resultados confiáveis. Os manuais de 
psiquiatria e os sistemas internaciona-
is de classificação estão entre os ref-
erenciais que mais orientam esse pro-
cedimento. Entrevistas de anamnese 
e testes psicológicos (particularmente 
de mensuração da inteligência) são as 
técnicas mais utilizadas, associando-se 
ao procedimento de análise clínica.

As causas da DI são desconhecidas 
de 30 a 50% dos casos. Estas podem 
ser genéticas, congênitas ou adquiridas. 
Dentre as quais as mais conhecidas são: 
Síndrome de Down, Síndrome Alcoóli-
co Fetal, Intoxicação por Chumbo, Sín-
dromes Neurocutâneos, Síndrome de 
Rett, Síndrome do x frágil, malformações 
cerebrais e desnutrição protéico calórico.
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A ONU classifica as causas da Deficiência Intelectual da seguinte maneira, con-
forme gráfico a seguir: 

Figura 1 - Gráfico de classificação da DI

Segundo DSM-IV (2003), a definição 
de Deficiência Mental é baseado ao 
funcionamento Intelectual inferior à 
média, ou seja,  QI de aproximadamen-
te 70 ou abaixo. Déficits ou prejuízos 
concomitantes no funcionamento 
adaptativo atual, em pelo menos duas 
das seguintes áreas: comunicação, 
cuidados pessoais, vida doméstica, ha-
bilidades sociais/interpessoais, uso de 
recursos comunitários, independência, 
habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, 
saúde e segurança; com início anterior 
aos 18 anos.
De acordo com a AAIDD (2002), a de-
ficiência intelectual está relacionada á 
articulação entre a patologia diagnósti-
ca, os impedimentos decorrentes des-
sa patologia e os contextos ambientais 
dos quais a pessoa faz parte. Os fato-
res pessoais e ambientais são localiza-
dos, de modo a enfatizar os seguintes 
aspectos em relação à deficiência in-
telectuais. Isso reflete a expressão das 
limitações no funcionamento indivi-
dual dentro do contexto social; não é 
fixa, mas transformacional, dependen-
do das limitações funcionais da pessoa 
e dos apoios disponíveis no ambiente. 

Pode ser minimizada quando se pode 
contar com o provimento de interven-
ções, serviços ou apoios que focalizam 
a prevenção, a aquisição de habilida-
des adaptativas e o estabelecimento 
de papéis socialmente valorizados para 
a pessoa.

A. Deficiência Mental Ligeira – QI 
entre 50-55 e aprox.. 70 

B. Deficiência Mental Moderada – 
QI entre 35-40 e 50-55 

C. Deficiência Mental Grave – QI 
entre 20-25 até 35-40 

D. Deficiência Mental Profunda – QI 
abaixo de 20 ou 25 

E. Deficiência Mental, gravidade não 
especificada – Quando há forte 
suspeita de Deficiência Mental, 
mas a inteligência do sujeito não 
é avaliável pelos testes usuais (ex. 
sujeitos com insuficiência profun-
da, não cooperante ou no caso de 
crianças). APA 2002. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1337

Do mesmo modo, que há uma variação 
para a inteligência normal, também 
há uma variação para a inteligência na 
DI. A AIDD (2002) apresenta as cinco 
dimensões para o diagnóstico de DI:

A. Dimensão I: Habilidades Intelec-
tuais – A dimensão Intelectual 
passa a constituir apenas um dos 
indicadores de déficit intelectual, 
considerando em relação as out-
ras dimensões. Não é o suficiente 
para o diagnóstico de deficiên-
cia. Os critérios objetivos, própri-
os das medidas psicométricas e 
das escalas de mensuração, são 
recomendados com indicação dos 
seguintes instrumentos: Wechsler 
Intelligence Scale for Children 
(WISC-III), Wechsler Adult Intel-
ligence Scale (WAIS-III), Stan-
ford- Biner-IV e Kaufman As-
sessment Battery for Children. 

B. Dimensão II: Comportamento 
Adaptativo – O Comportamento 
Adaptativo  relaciona-se a aspec-
tos acadêmicos, conceituais e de 
comunicação, necessários á com-
petência social e ao exercício da 
autonomia, e pode ser entendido 
como um ´´conjunto de habili-
dades conceituais, sociais e práti-
cas adquiridas pela pessoa para 
corresponder às demandas da vida 
cotidiana.´´ Limitações nessas ha-
bilidades podem prejudicar a pes-
soa nas relações com o ambiente 
e dificultar o convívio no dia-a-dia. 
Indica-se a avaliação objetiva do 
comportamento adaptativo por 
meio da utilização de instrumentos 
objetivos de mensuração. Esses in-
strumentos não estão disponíveis 
com padronização brasileira. 
 
 
 
 
 

C. Dimensão III: Participação, inter-
ações sociais e papéis sociais – Essa 
dimensão ressalta a importância 
na vida comunitária. Refere-se às 
interações sociais e aos papéis vi-
venciados pela pessoa, bem como 
à sua participação na comunidade. 

D. Dimensão IV: Saúde- A avaliação 
diagnóstica de retardo men-
tal deve contemplar elementos 
mais amplos, de modo a inclu-
ir fatores etiológicos e de saúde 
física e mental. A definição e o 
acompanhamento dos quadros 
patológicos e das síndromes são 
fundamentais na definição do di-
agnóstico e dos apoios necessári-
os, realizados por profissionais 
especializados na área da saúde. 

E. Dimensão V: Contexto- A avaliação 
do contexto refere-se a uma per-
spectiva ecológica do desenvolvi-
mento, que deve ser estudado em 
ambientes naturais. A análise deve 
estender-se ao maior número pos-
sível de ambientes dos quais o in-
divíduo participa e as relações que 
ele mantém. As condições em que 
a pessoa vive, as quais estão rel-
acionadas com qualidade de vida, 
devem compor esta dimensão do 
diagnóstico. São as práticas e os 
valores culturais que devem ser 
considerados, bem como as opor-
tunidades educacionais, e trabalho 
e lazer, as condições contextuais de 
desenvolvimentos e as condições 
de estabilidade no momento pre-
sente. Por meio desta dimensão 
são avaliados os níveis de atuação 
da pessoa no contexto e são traça-
das os apoios a serem implemen-
tados, os quais devem facilitar sua 
integração na família, no trabalho, 
no grupo de amigos, na vizinhança 
e nos padrões culturais, econômi-
cos e sociopolíticos (PAN, 2008).
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Para considerar o diagnóstico da 
Deficiência Intelectual é necessário 
haver falhas tanto na questão cogniti-
va da criança/adulto e na questão ad-
aptativa, pois se houver incapacidades 
apenas em uma das questões não se 
considera esse diagnóstico. A deficiên-
cia mental constitui um impasse para 
o ensino na escola comum e para a 
definição do Atendimento Educacion-
al Especializado, pela complexidade no 
seu conceito e pela grande quantidade 
e variedades de abordagens do mesmo.

A dificuldade de diagnosticar a defi-
ciência mental tem levado a uma série 
de revisões do seu conceito, a defi-
ciência mental não se esgota na sua 
condição orgânica e/ou intelectual e 
nem pode ser definida por um único 
saber. Ela é uma interrogação e obje-
to de investigação de inúmeras áreas 
do conhecimento (SEESP/SEED/MEC, 
2007, p. 15). Embora não haja cura da 
deficiência mental, as limitações desse 
indivíduo passam a não ser definitivas e 
imutáveis á medida em que houver os 
apoios necessários respeitando a indi-
vidualidade de cada caso (SHALOCK, 
1999 apud EVANGELISTA, 2002, p. 32).

Autores como HONORA; FRIZAN-
CO (2008), explicam que existe uma 
grande variação de capacidades e ne-
cessidades dos indivíduos com defi-
ciência intelectual, podendo apre-
sentar diferenças em quatro áreas:

A. Área Motora: Algumas crianças 
com deficiência intelectual leve não 
apresentam diferenças significativas 
em relação ás crianças consideradas 
“normais”, porém podem apresentar 
alterações na motricidade fina. Nos 
casos mais severos, pode-se perceber 
incapacidades motoras mais acentua-
das, tais como dificuldades de coorde-
nação e manipulação. Podem também 
começar a andar mais tardiamente. 
 

B. Área Cognitiva: Alguns alunos 
com deficiência intelectual podem 
apresentar dificuldades na aprendiza-
gem de conceitos abstratos, em focar 
a atenção, na capacidade de memo-
rização e resolução de problemas, na 
generalização. Podem atingir os mes-
mos objetivos escolares que alunos 
considerados “normais”, porém, em al-
guns casos, com um ritmo mais lento. 

C. Área da comunicação: em al-
guns alunos com deficiência in-
telectual, é encontrada dificuldade 
de comunicação, acarretando uma 
maior dificuldade em suas relações. 

D. Área Sócia Educacional: Em al-
guns casos de deficiência intelectual, 
ocorre uma discrepância entre a idade 
mental e a idade cronológica, porém 
temos de ter claro que a melhor for-
ma de promover a interação social é 
colocando os alunos em contato com 
seus pares da mesma idade cronológi-
ca, para participar das mesmas ativi-
dades, aprendendo os comportamen-
tos, valores e atitudes apropriadas à 
sua faixa etária. O fato de o aluno ser 
inserido numa turma que tenha sua 
idade mental, ao invés de contribuir 
para seu desenvolvimento, irá infantili-
za-lo, o que dificulta seu desenvolvi-
mento psíquico-social, como segue: 
 
   Não existem receitas prontas para o 
trabalho com alunos tanto com deficiên-
cia intelectual, ou com outra deficiência, 
quanto os sem deficiência. Devemos ter 
em mente que cada aluno é um e que 
suas potencialidades, necessidades e 
conhecimentos ou experiências prévi-
as devem ser levada em conta, sempre 
(HONORA; FRIZANCO, 2008, p. 107).
Para Vygotsky (1997, apud OLIVEIRA, 
2007), há potencialidade e capacidade 
nas pessoas com deficiência, mas en-
tende que, para estes poderem desen-
volvê-las, devem ser-lhes oferecidas 
condições materiais e instrumentais 
adequadas. Com isso, deve-se oferecer 
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a tais pessoas uma educação que opor-
tunize a apropriação da cultura histórica 
e socialmente construída, para melhores 
possibilidades de desenvolvimento.
Cada criança é um ser único, as crianças 
com DI merecem um olhar individu-
alizado, levando-se em consideração 
suas limitações, suas necessidades, mas 
não somente o que ainda não conseg-
ue realizar com autonomia, mas levar 
em consideração a bagagem que essas 
crianças possuem e que já possuem de 
autonomia para realizar sozinhas. Todas 
as pessoas possuem algo que já reali-
zam deficientes ou não. O DI necessita 
sim de apoio pedagógico, de atenção 
especializada, de adequações curric-
ulares, mas não podemos esquecer 
que eles possuem capacidades, e que 
eles mais necessitam além das inter-
venções, é que, nós acreditemos neles.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo possibilitou ainda, 
notar o quanto a sociedade necessita se 
disponibilizar e refletir sobre os tabus e 
paradigmas existentes na aceitação do 
outro como ele é, ou seja, com todas 
as suas limitações e potencialidades. 
E também, a compreender que todos 
os indivíduos podem contribuir com a 
sociedade. Assim, devemos nos abrir a 
uma nova perspectiva, tendo ciência do 
quão é importante e colaborativa a in-
serção dos indivíduos deficientes e tam-
bém ter premissa do respeito ao outro e 
a valorização de sua opinião e atitudes.

Pretendemos que a leitura do 
presente estudo favoreça na com-
preensão acerca da pessoa com defi-
ciência intelectual, a importância 
de sua inclusão na escola comum, 
para o seu desenvolvimento integral. 

E contribua para a conscientização 
de como as pessoas deficientes in-
telectuais devem ser tratadas, de for-
ma respeitosa, valorizadas em suas 
conquistas cotidianas e sendo ca-
pazes de superar suas limitações.

Essa mudança de valorização se efet-
ua pelo resgate dos valores culturais, 
os quais fortalecem a identidade in-
dividual e coletiva do individuo, bem 
como pelo respeito de aprender e con-
struir. Considerando sempre que cada 
indivíduo representa características 
próprias e traz consigo um conjunto 
de valores e informações que nos for-
ma seres únicos e especiais, e o desa-
fio da escola hoje é construir um novo 
conceito do processo ensino-apren-
dizagem de modo a incluir todas as 
especificações dos alunos NEE que 
tem esse direito reconhecido por lei. 

Finalizo este artigo com um ol-
har diferente, pois ao longo dos estu-
dos, foi possível aprender muito so-
bre os avanços no que diz respeito 
ao processo de inclusão escolar das 
pessoas com Deficiência Intelectual.
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PSICOMOTRICIDADE: UMA ANÁLISE DOS 
DESDOBRAMENTOS MENTAIS
RESUMO: A educação psicomotora é o começo do processo de educação infantil. As difi-
culdades de aprendizagem detectadas em uma criança podem causar atrasos no desenvolvi-
mento psicomotor. O objetivo geral deste estudo foi analisar a importância da aprendizagem 
psicomotora nos primeiros anos. A metodologia utilizada foi a revisão da literatura. A pesquisa 
foi realizada em bases de dados de universidades brasileiras e bancos de dados online. Jogos 
lúdicos devem ser entendidos como práticas que promovem aprendizagem e desenvolvem 
diferentes aspectos do ser humano, como o motor, psicológico, social e emocional. O aspecto 
lúdico deve ser promovido pela psicomotricidade, em um ambiente agradável e motivador. 
Especialmente durante as aulas de educação física o professor deve dissociar-se da repetição 
de movimentos e mecanicista e priorizar as atividades que desenvolvem o corpo e a mente, 
isto é, o corpo todo. O jogo é um canal direto para os usos da criança para expressar seus 
desejos e emoções, para ser muito útil durante a primeira série, um período em que a criança 
se liga à sociedade.

Palavras-chave: Corpo; Movimento; Criança; Psicomotor.
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INTRODUÇÃO 

Expressão Corporal é uma atividade 
na qual os educadores de todos os níveis 
de ensino querem iniciar ou aprofundar 
seus conhecimentos, eu tenho ministra-
do cursos de treinamento há vários anos 
e vejo o interesse que eles têm em incor-
porá-lo em seu trabalho educacional. 

Que questões isso aborda, a Ex-
pressão Corporal? Que ferramen-
tas pedagógicas ela contribui? Como 
ela pode enriquecer o processo de 
ensino-aprendizagem? Através de 
quais exercícios? Estas são algumas 
das perguntas que os professores 
costumam fazer quando começam 
um curso de Expressão Corporal .

Expressão Corporal é a forma mais an-
tiga de comunicação entre os seres hu-
manos, antes da linguagem escrita e fala-
da. É o meio para expressar sensações, 
sentimentos, emoções e pensamentos. 
Desta forma, o corpo se torna um in-
strumento insubstituível de expressão 
humana que permite entrar em contato 
com o meio ambiente e com os outros. 

Uma das técnicas que mais uso é a 
sensopercepção. Esta técnica parte da 
redescoberta dos sentidos cinestési-
co, visual, auditivo, térmico e olfativo, 
para buscar uma atitude consciente e 
sensível em relação a si mesmo. É as-
sim que você encontra sua própria 
linguagem corporal com a qual se 
sentir, expressar e comunicar de for-
ma integrada, autêntica e criativa.

A Expressão Corporal busca o desen-
volvimento da imaginação, o prazer do 
brincar, a improvisação, a espontanei-
dade e a criatividade. O resultado é um 
enriquecimento das atividades diárias e 
crescimento pessoal. Além disso, ensi-
na a encontrar modalidades de comu-
nicação mais profundas e integrais, que 
impactam no encontro com os demais. 

A Expressão Corporal ajuda a de-
scobrir os mecanismos de fun-
cionamento dos diferentes gru-
pos humanos: equipes de trabalho, 
alunos de turma e assim por diante.

Não basta apenas entender o que é 
a Expressão Corporal e quais são seus 
fundamentos teóricos: você tem que 
vivenciá-la. Por meio de sua própria ex-
periência, os professores estarão prepa-
rados para que seus alunos descubram, 
também em nível experimental, as 
possibilidades da Expressão Corporal. 
Portanto, é importante que os aspec-
tos conceituais sejam complementados 
e reforçados por meio de exercícios 
práticos. Depois de assimilar tanto a 
teoria quanto a prática, os professores 
podem encarar suas próprias aulas com 
tranquilidade, segurança e criatividade, 
pois saberão de antemão os diferentes 
momentos pelos quais os alunos po-
dem passar e saber como dirigi-los.

A Expressão Corporal pode ajudar a 
aguçar a sensibilidade do professor à di-
versidade apresentada por seus alunos 
e ajudá-los a formar uma imagem au-
to-ajustada. Além disso, o professor 
terá em suas mãos ferramentas valiosas 
para desenvolver atividades de forma 
autônoma e equilibrada. Ajudando a atu-
ar como facilitador do desenvolvimento 
e dos processos pessoais de seus alunos. 

Sabe-se que durante os primeiros 
anos da criança, suas habilidades mo-
toras precisam se desenvolver. At-
ravés da Expressão Corporal, a es-
pontaneidade e a tendência natural 
ao movimento próprio desta idade 
podem receber um canal. Amplia e 
enriquece a linguagem corporal in-
fantil, promovendo a conscientização 
e expressão de seus sentimentos.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1343

MOVIMENTO E A ANÁLISE  
PSICOMOTORA

O desenvolvimento humano é um 
processo de evolução e mudança, seja 
no aspecto físico ou psicológico. Em 
cada estágio da vida, existem carac-
terísticas específicas e podem ocor-
rer na aceleração ou atraso desses 
processos, dependendo do exame de 
cada caso individualmente. Natural-
mente, a criança sente a necessidade 
de explorar seu ambiente, adquirir ha-
bilidades motoras, mentais e sociais.

A infância moderna é marcada por 
mudanças drásticas. O espaço e a 
liberdade de jogar diminuíram signif-
icativamente, resultado de processos 
urbanísticos que induzem a necessi-
dade de segurança e progresso tec-
nológico em pleno crescimento. A es-
cola deve ser um agente ativo, neste 
caso, não só para a pesquisa sobre a 
preparação profissional do indivíduo, 
mas também outros aspectos como 
a autonomia, a criatividade e crítica.

O desenvolvimento psicomotor se 
processa de acordo com a maturação 
do sistema nervoso central, assim a 
ação do brincar não deve ser consid-
erada vazia e abstrata, pois é dessa 
forma que a criança capacita o organ-
ismo a responder aos estímulos ofere-
cidos pelo ato de brincar, manipular a 
situação será uma maneira eficiente 
da criança ordenar os pensamentos 
e elaborar atos motores adequados 
a requisição (VELASCO, 1996, p.27).

A psicomotricidade está presente em 
várias atividades motoras para crianças, 
o que contribui para o conhecimento e 
controle do seu corpo. É um método 
indispensável para o desenvolvimen-
to global e uniforme da criança como 
base fundamental da aprendizagem. 

O psicomotor implica todas as ações 
exercidas pela pessoa. A interação en-
tre a psique e os movimentos, buscan-
do um desenvolvimento global, enfoca 
os aspectos afetivos, cognitivos e mo-
tores, levando o indivíduo à consciên-
cia de seu corpo através do movimento. 

O desenvolvimento psicomotor é 
feito através da evolução da criança, em 
suas trocas com o meio ambiente, uma 
conquista que gradualmente ampliará 
sua capacidade de adaptação às neces-
sidades comuns, tornando necessário, 
para isso, o espaço físico, a diversi-
dade de materiais, jogos divertidos, 
um ambiente espaçoso e agradável. 

Como uma ciência que estuda o mov-
imento, a psicomotricidade é um meio 
que permite um melhor desenvolvimen-
to global, para WALLON (2005) direta-
mente relacionado ao afeto e à emoção. 
O autor afirma ainda que a evolução 
da criança é um conjunto de fatores, 
incluindo fatores metabólicos, mor-
fológicos, psicológicos, psicomotores 
e psicoemocionais. A falta de desen-
volvimento de um deles está relacio-
nada a dificuldades de aprendizagem.

O aspecto físico abrange as hab-
ilidades motoras e sensoriais que a 
criança precisa desenvolver para so-
breviver e se adaptar. Uma das carac-
terísticas da criança nos primeiros anos 
do ensino fundamental é a necessidade 
de testar suas habilidades, em particu-
lar. Eles se tornam mais fortes, ágeis e 
têm maior controle sobre seus corpos. 
As crianças ficam felizes em testar seus 
corpos e aprender novas habilidades.

Para Piaget, as crianças são capazes 
de reconhecer e representar as formas 
que você pode reconstruir efetivamente 
através de suas próprias ações. A motri-
cidade desempenha o papel essencial 
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na inteligência diante do campo da fala.

É pela psicomotricidade e pela visão 
que a criança descobre o mundo dos 
objetos, e é manipulando-os que ela re-
descobre o mundo: porém esta desco-
berta a partir dos objetos só será verda-
deiramente frutífera quando a criança 
for capaz de segurar e de largar, quando 
ela tiver adquirido a noção de distância 
entre ela e o objeto que ela manipula, 
quando o objeto não fizer mais parte 
de sua simples atividade corporal in-
diferenciada(OLIVEIRA, 2000, p.34).

O desenvolvimento psicomotor tam-
bém pode ser evidenciado em três es-
tágios do corpo assim representados. 
A primeira etapa abrange os primeiros 
anos de vida, quando a criança não 
possui um ambiente interconectado 
de autoconsciência. Graças à sua ex-
periência e à sua maturidade, o filho 
difere do meio deles, se descoberto.

 A segunda etapa consiste em três a 
sete anos, diferenciada por uma mel-
hor coordenação da criança, onde está 
consciente do seu corpo, na notável 
absorção de conceitos como espaço e 
tempo, para cima, baixo, entre outros 
(OLIVEIRA, 2000). No terceiro estágio, 
de sete a doze anos, o desenvolvimen-
to da criança não está mais centrado 
em seu próprio corpo, aperfeiçoando 
assim seus movimentos e coordenação.

O processo de aprendizagem é um 
sistema complexo, que envolve uma 
variedade de habilidades. É, portan-
to, essencial que a criança adquira, 
antes do processo de alfabetização, 
conceitos que facilitem a aprendiza-
gem da leitura e da escrita. A educação 
psicomotora, que requer assistência 
intensiva do professor, estimula a cri-
ança; e não apenas o professor de ed-
ucação física, mas todos envolvidos 
no processo de ensino-aprendizagem.

O DOCENTE E A INTERAÇÃO COM 
OS MOVIMENTOS

Nesse sentido, o professor deve ter 
como base para o seu trabalho, en-
tender que a criança interfere no am-
biente por meio do movimento (OL-
IVEIRA, 2000). Assim, é importante 
conhecer e compreender o desen-
volvimento das habilidades moto-
ras e seus estágios, oferecendo ativ-
idades que sejam tão consistentes e 
justificadas, criando desenhos para 
as crianças brincarem, explorarem, 
criarem, sentirem e aprenderem.

A criança descobre o mundo através 
do seu corpo, explora as mais diversas 
situações e situações difíceis, perce-
bendo o ambiente. Conforme a criança 
se desenvolve, quanto mais ela entra 
em contato, melhor o controle do seu 
corpo, amplificando sua percepção. 
Desde o primeiro dia de vida, a criança 
se desenvolve continuamente e é pelo 
movimento que a criança estabelece 
as primeiras formas de linguagem.

O tempo, é antes de tudo, memória: à 
medida que leio, o tempo passa. Assim, 
aparecem os dois grandes componen-
tes da organização temporal: a ordem e 
a duração que o ritmo reúne. A primeira 
define a sucessão que existe entre os 
acontecimentos que se produzem, uns 
sendo a continuação de outros, em uma 
ordem física irreversível; a segunda per-
mite a variação do intervalo que separa 
dois pontos, ou seja, o princípio e o fim de 
um acontecimento (ROSA, 2002, p.22)

O gesto é o primeiro instrumen-
to de compreensão e expressão so-
cial da criança. Ações como apontar, 
evocar e começar a substituir o gri-
to; gestos da criança para expres-
sar situações e ações que ainda não 
podem verbalizar, constituindo um 
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importante modo de comunicação 
que precede o vocabulário fonético.

Durante a percepção do corpo, é in-
teressante ver que numa nova sensação 
de uma resposta motora diferente, tam-
bém não é possível separar a psique da 
motricidade. O desenvolvimento infan-
til está relacionado com a maturação do 
sistema nervoso (MELCHERTS, 1996).

A inibição da fase de reflexão começa 
com nascimentos e se estende por cer-
ca de um ano; reflexos primitivos e 
posturais são substituídos por compor-
tamentos motores, tais como aparelhos 
neuromotor bebê voluntário ainda está 
no estágio rudimentar, movimento vol-
untário não é muito diferente, e embo-
ra movimentos intencionais parece fora 
de controle e cabelo grosso; Se o bebê 
quiser entrar em contato com um obje-
to, haverá movimento de toda a mão, 
pulso, ombro e até do tronco; o proces-
so de mover a mão, embora os voluntári-
os não controlem (MELCHERTS, 1996).

Os primeiros movimentos do bebê 
ocorrem por atividade reflexa, no ambi-
ente imediato, tais como reações a luz, 
toque, som movimento voluntário, for-
ma primordial, ocorre através de mov-
imentos rudimentares, com (músculos 
que controlam cabeça, do pescoço e do 
tronco), estabilizadores de manipulação 
(como pegar e gota) e locomotores (de-
slizantes, rastejantes e pé). No domínio 
cognitivo, a criança usa as mesmas for-
mas de comportamento que outras pes-
soas usaram (ROSA, 2002). Desde os 
primeiros dias de vida, as ações da cri-
ança têm significado próprio no compor-
tamento social sistemático, envolvendo 
intervenções subsequentes. Para Piag-
et e Vygotsky, a inteligência é a “capaci-
dade de aprender e renovar o conhec-
imento com base em novos conceitos, 
superando assim novas situações.”

É essencial compreender o movi-
mento da criança como uma lingua-
gem, que lhe permite ser livre no 
ambiente, para lhe dar a oportuni-
dade de transformar, adaptar, in-
teragir e criar (MELCHERTS, 1996).

Piaget afirma que o afeto e o desen-
volvimento da inteligência são reprim-
idos e integrados, no desenvolvimen-
to psicológico não é possível ter duas 
psicologias, uma de afeto e outras in-
formações para explicar o comporta-
mento. O aspecto emocional afeta a 
progressão intelectual, acelerando ou 
diminuindo o ritmo das crianças, de-
pendendo dos fatores externos forne-
cidos à criança. O processo emocional 
é contínuo e inovador, onde os senti-
mentos estão diretamente relacionados 
aos valores sociais, como a cooperação. 

OS DESDOBRAMENTOS MOTORES 
NO DESENVOLVIMENTO PSÍQUICO

Desde os primeiros anos de vida, 
a criança se desenvolve continua-
mente e, como vemos, o movimen-
to é uma das primeiras formas de lin-
guagem. É a motricidade que a criança 
descobre o mundo dos objetos, sen-
do o corpo do primeiro objeto per-
cebido por ele (MELCHERTS, 1996). 

Para Piaget, os estágios do desen-
volvimento cognitivo, assim sintetiza-
dos, são os seguintes: Motor sensorial 
ou auxiliar (0 a 2 anos): a criança conhece 
o mundo através das ações que realiza 
em determinados objetos e observa a 
reação destes. Ações são reflexos e ma-
nipulações. Pré-operatório ou intuitivo 
(2-6 anos): o surgimento da linguagem, 
que representa imagens e objetos. O 
pensamento é intuitivo e egocêntrico. 
Concreto operativo (7 a 11 anos): ain-
da precisa de concreto para abstrair seu 
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pensamento. Formal operacional ou re-
sumo (11 anos): a operação ocorre at-
ravés da linguagem. O raciocínio é o es-
tudo de hipóteses e possíveis soluções.

Com um ano e meio, a criança usa 
movimento e tateou; com dois anos, 
ela desenvolveu, representando movi-
mentos (o som do motor, a direção do 
carro) sem executá-los. No terceiro ano 
de caminhada nas solas dos seus pés e 
saltos. Assim, alcance sua autonomia, 
possuindo o maior campo de lateralidade.

Segundo Piaget, a criança de dois 
anos e quatro anos não forma con-
ceitos, mas ideias preconcebidas. 
Produz informações sobre o mun-
do, mas ainda é incapaz de discrim-
inar as propriedades dos objetos.

É importante notar que, assim que 
a criança é incluída no sistema esco-
lar, ela foi alterada especialmente de 
modo emocional, transpondo o seio 
da família e fazendo novos amigos. O 
período entre 3 e 6 anos é marcado 
pelo fortalecimento das habilidades 
motoras e psíquicas já adquiridas. 

A psicomotricidade pode ser revela-
da a partir de pequenos gestos de uma 
criança, os líderes colocam motores 
através de atividades que fornecem 
conhecimento e área do corpo. Este 
método de aprendizagem visa con-
tribuir para a formação e estruturação 
do esquema corporal, a fim de praticar 
o movimento a qualquer momento na 
vida da criança. Através dos exercícios 
e jogos, a criança se diverte, usa sua 
criatividade e socializa (ROSA, 2002).

Desde o início do desenvolvimen-
to psicomotor inicia-se o proces-
so de socialização, uma vez que o 
equilíbrio da pessoa só pode ser con-
siderado no relacionamento com os 
outros. É nessa relação e na comuni-
cação com os outros que o homem 
toma o seu lugar (ROSA, 2002).

Portanto, a criança que tem atraso no 
desenvolvimento psicomotor, terá má 
leitura e escrita, distinção de letras, lógi-
ca, pensamento, entre outros. São na 
educação infantil que a criança exper-
imenta novas sensações, organiza seus 
conceitos e busca novas experiências.

No sistema educacional, o brincar é 
uma ferramenta para uma boa apren-
dizagem, aumentando exponencial-
mente o processo de aprendizagem 
e influenciando as relações sociais. 
PIAGET (1987) argumenta que a in-
teração das habilidades motoras das 
crianças, através do tato, visão e au-
dição, é essencial para o seu desen-
volvimento integral. O autor argumen-
ta que é um modelo de ações e deve 
ser permitida aos alunos a diversidade 
e complexidade de diferentes jogos, 
trabalhou de forma integrada com 
outros setores de desenvolvimento. A 
educação psicomotora tem como ob-
jetivo evitar déficits de aprendizagem.

Na primeira série, a segregação ad-
quire mais força e mais de 20% da pop-
ulação escolar é marginalizada por não 
comprar o campo da leitura no final do 
ano. Não há necessidade de determinar 
se essa falha decorre de dificuldades 
ou causas globais a serem escolhidas, 
socioculturais ou emocionais. Antes de 
aprender a ler, seria necessário ajudar a 
criança a usar a linguagem mais rica e cor-
rigir o máximo possível (MELCHERTS, 
1996). Eu escrevi é primeiro um motor 
de aprendizagem. Dominar os gestos da 
escrita seria o equilíbrio da força mus-
cular, flexibilidade e agilidade de cada 
articulação do membro superior. Por-
tanto, é essencial definir os fundamen-
tos dos mecanismos de escrita antes 
de ensinar a criança a dominar o lápis.

A educação física deve ser um es-
paço aberto para o desenvolvimento 
motor, onde a criança pode brincar e 
usar sua linguagem corporal. A criança 
tem intensidade em seus movimentos 
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e os profissionais de educação física 
visam os métodos de ensino para que 
cada aluno construa sua personalidade.
COMPORTAMENTO  
EDUCACIONAL: MOVIMENTOS  
CORPORAIS NA ESCOLA

A compreensão de diferentes con-
ceitos direciona o professor para o pro-
cesso de constituição da pessoa, sob a in-
fluência do ambiente sobre o indivíduo. 
Por essa teoria, é possível ao educador 
inovar sua prática de ensino, adicionan-
do desafios à ação motora e à lógica do 
aluno. Na teoria psicogênica de Wal-
lon, o processo de elaboração é a inte-
gração, dois de seus ramos: integração 
corporal-média e cognitiva, motor afe-
tivo e de integração. A pesquisa contin-
uará com ênfase na integração motora, 
emocional e cognitiva (ROSA, 2002).

O domínio cognitivo é desenvolvido 
para o jogo, onde a criança entra em 
contato direto com a realidade, bus-
cando respostas para os diversos prob-
lemas propostos. O jogo vai além do 
contexto cognitivo e exige que a cri-
ança entenda a noção de regra, a aceit-
ação do outro e as noções de perda e 
ganho. Esses conceitos acompanharão 
o aluno desde a infância até a idade 
adulta. O afeto é a capacidade dos seres 
humanos de serem afetados pelo mun-
do exterior, seja positivo ou negativo. 
O jogo emocional oferece as funções 
de emoção, sentimentos e paixão.

O domínio emocional deve ser tra-
balhado através de práticas coletivas 
lúdicas, deixar de lado timidez, atrasos 
na comunicação e sentimentos de in-
segurança que muitos estudantes pos-
suem. Muitas crianças precisam de um 
modo emocional ou completamente 
protegido, já que normalmente a falta 
de interesse no conteúdo ensinado em 
sala de aula vem de problemas de orga-
nização da personalidade, afetividade.

Corpo e mente devem ser entendi-
dos como componentes que integram 
um único organismo. Ambos devem 
ter assento na escola, não um (a men-
te) para aprender e o outro (o corpo) 
para transportar. É necessário, a cada 
início de ano, que o corpo da criança 
também seja matriculado na escola, e 
não seja, considerado por algumas pes-
soas como um ‘estorvo’, que quanto 
mais quieto estiver, menos atrapalha 
a aprendizagem”. (FREIRE, 2005, p.11)

O comportamento motor é con-
cebido como o movimento do corpo 
no tempo e no espaço, baseado no 
equilíbrio do corpo. Motricidade, sen-
timentos e emoções são expressivos. A 
região também é conhecida como mo-
tor do motor. Envolve aprendizado e os 
atos da combinação motora e cognitiva, 
assim como a manipulação de objetos e 
ferramentas. Exemplos são o ciclismo e 
o jogo de futebol. O desenvolvimento 
harmônico desses três tipos de domí-
nios oferece o desenvolvimento inte-
gral da pessoa (FREIRE, 2005, p.11).

HABILIDADES E 
DESENVOLVIMENTO MOTOR

As habilidades motoras são contin-
uamente analisadas como uma tarefa 
executável com moedas de circulação e 
cognição. Um jogo de xadrez, por exemp-
lo, usa mais movimento de cognição; por 
outro lado, um jogo de futebol assume 
uma força muito mais física que mental.

As habilidades motoras fundamen-
tais começam a partir dos dois anos de 
idade. Nesta idade, as crianças já têm 
o poder completo dos movimentos ru-
dimentares que são a base para o refi-
namento dos modelos fundamentais de 
motores (FREIRE, 2005, p.11). Um dos 
estágios do desenvolvimento infantil, 
as habilidades motoras fundamentais 
são consideradas as maiores e mais 
importantes delas. Esta fase é consid-
erada um passo crítico e sensível, pois 
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pode levar a mudanças que determi-
narão o futuro motor do indivíduo.

Então, o ensino de habilidades mo-
toras pode ser agrupado como um in-
dicador de qualidade ou desempenho 
da lei ou da tarefa. O ato ou tarefa são 
habilidades motoras que devem estar 
em movimento e devem ser executa-
das adequadamente (FREIRE, 2005, 
p.11). Então o chão para uma cesta de 
basquete. Indicador de desempenho de 
qualidade é a síntese do grau de com-
petência, e é uma característica pessoal. 

As crianças têm um padrão sequen-
cial de crescimento, desenvolvimento 
e aprendizagem motora. Assim, de-
vem ser orientados de acordo com as 
características de cada faixa etária, 
para que recebam suas reais necessi-
dades e expectativas (ROSA, 2002). 
O autor destaca ainda que as ex-
periências vivenciadas nesse período 
da vida são fundamentais para a con-
strução de sua personalidade adulta.

A aquisição de habilidades motoras 
é naturalmente um processo dinâmi-
co e complexo, que apoia e é tam-
bém a base do desenvolvimento inte-
gral da criança. Para este pesquisador, 
o desenvolvimento de motores é um 
processo longo e as mudanças mais 
pronunciadas ocorrem durante a in-
fância. Desta forma, deve-se focar na 
criança, pois os primeiros seis anos 
de vida são cruciais para o desen-
volvimento integral do ser humano.

Na primeira infância, é necessário 
dar às crianças uma variedade de ex-
periências motoras, de modo que o 
cérebro mantenha essas ações e, pos-
teriormente, torne-as mais complexas 
e refinadas. Na educação física, os ex-
ercícios lúdicos vêm com esse papel, 
pois trabalham com força, agilidade, 
resistência e velocidade. No final da 
infância, a maturação das habilidades 

motoras requer estímulos, que são 
proporcionados por meio de jogos 
que combinam esforço físico intenso, 
melhorando a aptidão física do aluno.

As habilidades motoras são elemen-
tos do desempenho físico, usados   para 
realizar movimentos mais variados to-
dos os dias. Eles são integrados em um 
total de cinco funções: força, força, 
velocidade, flexibilidade e agilidade.

A resistência é a capacidade de re-
sistir ao esforço físico e psicológico 
durante um período de tempo su-
ficiente para o início da fadiga, ou 
seja, um esforço de alta intensidade 
é mantido e mantido por um período 
de tempo, no entanto você não pode 
perder a eficácia da implementação.

Força é a capacidade de transpor cer-
ta resistência, usando a contração mus-
cular. A força é que você pode executar 
ações como pular, elevador. Velocid-
ade é a capacidade de realizar ações de 
alta intensidade em pouco tempo, sen-
do característica dessa capacidade de 
atividades descontínuas. A flexibilidade 
também é conhecida como capacidade 
de amplitude de movimento, onde uma 
combinação ou todos eles. Graças ao 
desenvolvimento da flexibilidade, há 
uma melhor implementação técnica, 
o que, consequentemente, previne 
lesões. Por fim, agilidade é a capacidade 
de mudar de direção de forma súbi-
ta, amplamente utilizada para piadas 
e exercícios coletivos. A agilidade está 
intimamente relacionada à velocidade 
e força, sendo sua responsabilidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O desenvolvimento motor infan-
til deve relacionar-se com suas car-
acterísticas individuais (físicas e es-
truturais) com o ambiente em que 
está inserido ou com a tarefa que foi 
proposta. Estes são decisivos para a 
aquisição de várias habilidades moto-
ras, assim como para seu refinamento.

As mudanças nos estágios de desen-
volvimento, seccional e médio não ocor-
rem em todo o corpo de uma só vez. 
Então, se o princípio da continuidade, 
em que o ser humano passa por várias 
mudanças contínuas ao longo da vida.

Para que a criança atinja certos níveis 
de padrões de tráfego, ele deve ser estim-
ulado pela informação e experiência do 
campo automotivo. Desta forma, você 
pode organizar seu conhecimento, sen-
do estimulado de forma eficaz. O domí-
nio motor também é entendido como 
psicomotor, pois através dessa gama 
de atividades realizadas pela criança 
desenvolve não apenas o aspecto mo-
tor, mas também os aspectos cognitivos.

Para simplificar o estudo do desen-
volvimento de habilidades motoras, é 
necessário desenvolver uma taxono-
mia, que inclui uma cadeia de desen-
volvimento a partir das ações simples 
de movimentos (movimentos especial-
izados, conhecimentos básicos e re-
flexos perceptuais, comunicação física 
e não verbal e habilidades específico).

Os movimentos fundamentais são 
de fundamental importância e deve 
ser orientado para a aquisição de ha-
bilidades, um longo processo. Os 
movimentos fundamentais são divi-
didos pelos autores em três etapas.

Fase Inicial: Representa o primeiro 
filho de meta orientado na tentativa 
de executar um modelo de movimento 
fundamental. A integração de movimen-
tos espaciais e temporais é fraca. Geral-
mente, os movimentos de locomoção, 
manipulação e estabilização de crianças 
de dois anos estão no nível de entrada. 

Um passo elementar: envolve maior 
controle e melhor coordenação rítmi-
ca dos movimentos fundamentais. Es-
tágio de maturidade: caracteriza-se 
pela execução mecânica eficiente, 
coordenada e controlada. Em geral, 
as crianças têm potencial de desen-
volvimento na fase madura de 5 ou 
6 anos, as habilidades fundamentais.

Mover ação é essencial para o 
desenvolvimento biológico e psicos-
social. Através do movimento as pes-
soas interagem com o meio ambiente, 
no qual estão inseridas, relacionan-
do-se com outras pessoas, entendem 
seus limites e habilidades. As pessoas 
que, por muitos fatores, não atingem 
o modelo de maturidade das com-
petências centrais, são ainda mais 
prejudicadas pelo nível de desenvolvi-
mento, isto é, durante a vida adulta.
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O CURRÍCULO INTEGRADOR
RESUMO: Esse artigo busca refletir a respeito do currículo integrador, ao qual é um dos 
principais assuntos debatidos nas Escolas Públicas do Estado de São Paulo, bem como nas 
cidades que fazem parte dele. Um processo educativo integral deve abranger todos estes 
aspectos de modo integrado, visando à formação e ao desenvolvimento humano global e não 
apenas ao acúmulo informacional. A educação integral deve ser um recurso para que crianças 
e adolescentes se redescubram como sujeitos de direito em sua integralidade humana. É pos-
sível afirmar que as concepções de Educação Integral, circulantes até o momento, fundamen-
tam-se em princípios político ideológicos diversos, porém, mantêm naturezas semelhantes, 
em termos de atividades educativas.

Palavras-Chave: Currículo Integrador; Escolas Públicas; Desenvolvimento Huma-
no Global
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INTRODUÇÃO

Justifica-se a realização da pesqui-
sa tendo em vista a importância da 
educação como alavanca de desen-
volvimento social, contexto no qual 
se torna imprescindível analisar a efe-
tivação de programas educacionais, 
que formam o currículo integrador.

O currículo integrador para a pri-
meira infância aborda um conteúdo 
científico coerentemente organiza-
do e significativo para a faixa etária.

O conteúdo científico é altamente atra-
tivo para crianças pequenas porque elas 
estão biologicamente preparadas para 
aprender sobre o mundo ao seu redor. 

Dentro deste contexto, eles são capaz-
es de adquirir uma rica base de conheci-
mento que suporta a aquisição de vocab-
ulário e o uso de habilidades cognitivas 
de ordem superior, como planejamen-
to, previsão e inferências de desenho.

A intersecção entre integração e in-
terdisciplinaridade depende de uma 
distinção crucial. Abordagens multidis-
ciplinares alinham assuntos ou discipli-
nas em horários ou unidades paralelas. 
No entanto, os alunos não têm nec-
essariamente experiências integrati-
vas. Mesmo quando a equipe percorre 
o ensino, os professores apresentam 
suas perspectivas separadamente. 

Os estudantes ganham amplitude 
de conhecimento, mas análise explíci-
ta de perspectivas e síntese disciplinar 
muitas vezes estão faltando. Modelos 
aditivos também desdobrar no terre-
no da lógica disciplinar, preservando 
compartimentalização existente, con-
teúdo e procedimentos. Em contraste, 
modelos interdisciplinares reestru-
turam o currículo com seminários ex-
plicitamente integrativos e experiên-
cias que são tipicamente baseadas 
em temas, problemas ou questões. 

O ensino em equipe é também gen-
uinamente colaborativo. Não há peda-
gogia única para a aprendizagem inter-
disciplinar integrativa. As faculdades 
desempenharam no desenvolvimento 
de currículos interdisciplinares e ped-
agogias integrativas, comunidades e 
aprendizagem multicultural. Todas essas 
abordagens são baseadas em múltiplos 
perspectivas sobre um fenômeno com-
plexo que podem ser integrados em um 
mais rico, compreensão mais abrangen-
te. Em aprendizagem integrativa, per-
spectivas emanam de disciplinas, cultu-
ras, subculturas ou experiências de vida.

ENTENDIMENTOS COMUNS SO-
BRE O CURRÍCULO INTEGRADOR

Segundo Santos (2013, p. 13): “Um cur-
rículo integrado permite que as crianças 
busquem a aprendizagem de uma for-
ma holística, sem restrições frequente-
mente impostas por limites de assunto”. 

Nos programas da primeira infância, 
o foco inter-relacionamento de todas 
as áreas curriculares em ajudar as cri-
anças adquirem ferramentas básicas de 
aprendizagem (SANTOS, 2013, p. 17). 

Reconhece que o currículo para os 
graus primários inclui ler, escrever, ou-
vir, falar, literatura, teatro, estudos so-
ciais, matemática, ciências, saúde, ed-
ucação física, música e artes visuais. 

O currículo também incorpora in-
vestigativo processos e tecnologia. Ele 
enfatiza a importância de manter par-
cerias com famílias; ter conhecimen-
to de crianças e como eles aprendem; 
e construindo sobre a comunidade e 
Contexto cultural. Ensino e aprendiza-
gem integrados processos permitem 
que as crianças adquirem e usam hab-
ilidades em todas as áreas de conteú-
do e desenvolver atitudes positivas 
para o sucesso continuado aprendiza-
gem ao longo das séries elementares.
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O ENSINO REGULAR 
E A INCLUSÃO

Em entrevista à Revista Nova Escola, 
Mantoan (2005), define inclusão como: 
“É a nossa capacidade de entender e 
reconhecer o outro e, assim, ter o priv-
ilégio de conviver e compartilhar com 
pessoas diferentes de nós”. A educação 
inclusiva acolhe todas as pessoas, sem 
exceção. Ainda Mantoan (2005), afirma 
que “é um privilégio conviver e compar-
tilhar com pessoas diferentes de nós”.

É um privilégio para os educadores, 
gestores e demais crianças, conviver-
em com os deficientes, pois com isso, 
podemos aprender a viver com pes-
soas que são diferentes de nós. Esta 
convivência na mais tenra idade, como 
é o caso da Educação Infantil, é im-
portantíssima, pois fará com que a 
próxima geração de adultos possa ser 
mais tolerante para com a diferença. 

Segundo Mazzotta (1996), o atendi-
mento as necessidades educacionais es-
peciais na classe e ou a utilização de todo 
conhecimento acumulado pela área de 
educação especial, proporciona a mel-
horia da qualidade de ensino segundo as 
características de cada aluno, visando a 
um atendimento individualizado, orga-
niza os currículos, visando diversificar a 
metodologia e as estratégias de ensino 
entre tantas modificações e com certe-
za benéfica para todos os educandos.

Infelizmente, porém não é o que 
acontece nas salas de aula atualmente, 
o professor muitas vezes se sente soz-
inho, sem qualquer referência sobre a 
história e laudo de seus alunos, e tem 
que lidar ainda com problemas de dis-
ciplina e uma carga horária exaustiva. 

Somente com a identificação das difi-
culdades e habilidades do aluno, o pro-
fessor programar recursos e estratégias 
que o auxiliarão, promovendo e ampli-
ando possibilidades de participação e 
atuação do aluno, nas relações, ativi-
dades e comunicação no espaço escolar. 

A inclusão deve ser considerada uma 
responsabilidade de todos os envolvi-
dos da equipe escolar, que devem aux-
iliar a criar condições que este aluno 
se sinta acolhido e que ele receba da 
escola mais do que uma simples so-
cialização, uma evolução nas suas ha-
bilidades, um atendimento para sua 
higiene e alimentação e a possibili-
dade de exercícios físicos adequados.

A inclusão de alunos no ensino regular 
pode promover o acesso a formas ricas 
e estimulantes de socialização e apren-
dizagem, devido à diversidade presente 
neste ambiente. A pedagogia de inclusão 
beneficia a todos os alunos independen-
te de suas habilidades ou dificuldades. 

O ambiente escolar deve ser fa-
vorável à promoção do desenvolvimen-
to cognitivo, emocional e social e das 
necessidades individuais destas cri-
anças. A inclusão aumenta as possibil-
idades das crianças com necessidades 
especiais de fazer amizade, de desen-
volverem-se físico e cognitivamente 
e na construção de conhecimentos. 

Não podemos criar currículos e pro-
gramas educacionais que somente fa-
voreçam uma parcela privilegiada da 
sociedade, seja em termos econômi-
cos ou termos de habilidades físi-
cas e cognitivas. Inclusão é um mov-
imento com apenas um interesse: 
construir uma sociedade para todos.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1354

O DESAFIO DA ELABORAÇÃO DE 
UMA POLÍTICA EDUCACIONAL 
INCLUSIVA E A FORMAÇÃO DOS 
PROFESSORES

Mesmo sendo muito recente o mov-
imento sobre inclusão, o conhecimen-
to das diferenças que se apresentam 
em cada criança torna-se fundamental 
neste processo. De acordo com Ra-
bello, (1999) hoje, o grande desafio é 
a elaboração de uma política educa-
cional voltada para o estabelecimen-
to de uma escola realmente inclusiva, 
acessível a todos, independentemente 
das diferenças que apresentam, dan-
do-lhes as mesmas possibilidades de 
realização humana e social. (p.20).

Para isso, tem que se repensar so-
bre a estrutura da escola, a avaliação, 
interação com as famílias e os con-
hecimentos adquiridos pelos pro-
fessores para atender a este aluno.

Na coletividade, os portadores de ne-
cessidades especiais podem aprender a 
realizar tarefas de outras maneiras que 
não as suas próprias. Melhoram os sen-
tidos do tato, visão, olfato, tal como 
se orientam de forma mais coesa no 
espaço das atividades, o que gera um 
maior domínio corporal e o desenvolvi-
mento muscular considerado de for-
ma global. (VYGOTSKY, 1987, p. 173).

Existem mecanismos de compen-
sação das deficiências orgânicas apre-
sentadas pelos portadores de neces-
sidades especiais, tais como o sistema 
de linguagem de LIBRAS adaptado aos 
surdos, o método BRAILLE para os 
cegos, as diversas próteses construídas 
para aqueles, cujos membros perderam 
sua funcionalidade, dentre outros.

Tal como ressalta Vygotsky (1995), 
os processos de compensação não são 
governados rumo a uma suposta cura ou 
complementação do defeito, mas, sim, a 
sua superação através de novas conex-
ões interfuncionais, ou seja, a supressão 
das dificuldades originadas pelo defeito.

Para que ocorra a inclusão do de-
ficiente físico na escola regular é 
necessário que a equipe detecte as bar-
reiras, para que seja melhorado o aces-
so dentro da escola. Em relação à edu-
cação regular, as alterações, não seriam 
nos conteúdos, mas, na elaboração de 
diversos métodos de ensino e na trans-
formação do próprio ambiente escolar.

A acessibilidade é de grande im-
portância para toda a sociedade, e está 
relacionada com condições viáveis de 
mobilidade disponíveis e com a opor-
tunidade de acesso oferecida aos in-
divíduos, tanto para pessoas que não 
têm uma deficiência física ou para in-
divíduos que tenham alguma limitação. 

Essa nova perspectiva de educação, 
que trabalha a incorporação de crianças 
no ensino regular, reconhecendo a ex-
istência de múltiplas diferenças, provo-
ca questionamentos sobre o papel do 
professor na construção de uma nova 
abordagem pedagógica, que direcione 
o ensino à necessidade dos alunos.

A formação inicial é importante, mas 
não é suficiente para o desenvolvimento 
de competências que garantam o suces-
so de uma prática pedagógica que con-
temple princípios inclusivos. Tais com-
petências para uma gestão inclusiva só 
poderão ser adquiridas por meio de uma 
prática continuada, reflexiva e coletiva.
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Essas concepções evidenciam a im-
portância exercida pela Universidade 
na formação de docentes que atuarão 
na Educação Básica, e tem por sua vez, 
grande responsabilidade com a formação 
de futuros cidadãos, sejam eles pessoas 
com necessidades educativas especiais 
ou não. Segundo Rabelo e Amaral (2003)

As mudanças referentes à formação 
de professores para a educação inclu-
siva têm acontecido de maneira bem 
tímida porque “os currículos de Peda-
gogia atuais estão estruturados para 
atender a uma parcela da população, 
a considerada “normal”, ignorando a 
presença de uma parcela importante 
de estudantes, aqueles que neces-
sitam de uma atenção diferenciada”. 
(RABELO E AMARAL 2003, p.209).

Para a efetivação das mudanças 
necessárias, não se pode oferecer uma 
disciplina com conteúdos sobre cri-
anças com necessidades especiais, sem 
fazer uma reflexão acerca das individ-
ualidades humanas, pois, desta forma, 
pode-se acabar auxiliando a manter 
práticas segregacionistas, reforçan-
do a ideia de que a inclusão refere-se 
apenas ao aluno com deficiência.

O mais viável para o currículo das 
universidades seria um trabalho inter-
disciplinar onde os conteúdos ligados à 
educação inclusiva fossem organizados 
em conjunto com todas as disciplinas 
que integram o currículo do curso, de 
maneira a intensificar estudos teóricos, 
análises e discussões sobre a exclusão, 
de modo geral. O momento atual impõe 
que o profissional de educação desen-
volvam habilidades que possibilitem 
uma melhor adaptação às novas culturas 
e aos novos padrões de conduta social. 

Deficientes Físicos necessitam de 
profissionais comprometidos, que 
gostam do que fazem e que se sensi-
bilizem com as dificuldades das pes-
soas com deficiência. Um desafio que 
se coloca para a efetiva inclusão es-
colar de pessoas com necessidades 
especiais é parte dos professores 
uma formação fundamentada nos 
pressupostos da educação inclusiva. 

É de grande importância que os pro-
fessores acolhem cada aluno, livres de 
preconceitos e comprometidos politi-
camente com a função cultural e social 
de construir conhecimentos e recon-
hecer a plenitude do desenvolvimento 
humano, a despeito de suas diferenças.

A intenção não é formar profes-
sores especialistas para alunos defi-
cientes e sim que estes profissionais 
tenham sólida fundamentação teóri-
ca e prática que lhes permita iden-
tificar as dificuldades comuns dos 
alunos, visando a eliminar as barreiras 
próprias de suas relações com a escola.

Os professores que apresen-
tam mais sucesso no trabalho in-
clusivo são os que aceitam a 
diversidade e se envolvem com as ativ-
idades desenvolvidas com os alunos. 

Assim fica evidente que sem mudança 
de postura, não há como realizar a in-
clusão de maneira significativa. Há que 
se eliminar os vestígios de uma formação 
tradicional, que tem em sua essência 
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princípios baseados na homogeneidade, 
onde o professor vê seu aluno como al-
guém sem identidade, e suas práticas 
não atendem às demandas de cada um, 
sejam alunos com ou sem deficiência.

A escola deve ter vínculos com a 
comunidade, valorizar momentos im-
portantes na vida da criança e, para 
tanto, deve contar com a partici-
pação da família. Os pais têm papel 
fundamental na educação dos filhos. 
O artigo 205 da Constituição Fed-
eral explicita esse dever do Esta-
do e da família para com a educação.

As escolas onde os pais estão mais 
presentes, participando, dando sug-
estões, cobrando, reclamando, mel-
horam a qualidade de ensino e os 
alunos se envolvem e aprendem mais. 
Ressalta-se que nas reuniões bime-
strais, os pais devem conversar com 
o professor, trocar ideias com outros 
pais, apontar problemas e soluções.

A participação da família é de suma 
importância no movimento da inclusão, 
seja de forma individualizada ou por 
meio de organizações é imprescindível 
a sua participação para que a continui-
dade histórica da luta por sociedades 
mais justas, para seus filhos, seja ga-
rantida. É imprescindível que elas, as 
famílias busquem conhecer, participar, 
dando o exemplo de cidadania, e ser-
vir, assim, como mais um veículo por 
meio do qual seus filhos possam apren-
der para ser. (SANTOS, 1999 p 78/79).

Embora esse panorama venha 
se modificando, é preciso que as 
famílias se percebam como partíci-
pes na implantação de procedimen-
tos que proporcionem a inclusão es-
colar de seus filhos no ensino regular 
e sua participação ativa na sociedade.

Segundo este autor, os pais cujos fil-
hos não têm necessidades especiais e 
estudam em salas com inclusão de cri-
anças com deficiências físico-motoras 
ou mentais, aprovaram a proposta de 
inclusão. Eles observaram as seguintes 
mudanças em seus filhos: maior aceit-
ação em relação às diferenças individu-
ais, as crianças se tornaram mais consci-
entes a respeito das necessidades dos 
outros e mais confortáveis na presença 
de pessoas que usam cadeiras de rodas, 
aparelhos de surdez, braile, entre out-
ros. Além disso, elas se mostraram mais 
voluntárias a ajudar os outros e desen-
volveram uma postura crítica contra pre-
conceitos a pessoas com deficiências.

FUNDAMENTAÇÃO  
PARA INTEGRAR O CURRÍCULO

Integração reconhece e constrói so-
bre as relações que existem entre to-
das as coisas. Um currículo integrador 
implica aprendizagem que é sintetizada 
em áreas tradicionais e aprendizagem 
experiências projetadas para se reforçar 
mutuamente. Esta abordagem desen-
volve a capacidade da criança para 
transferir seu aprendizado para outras 
configurações. “O cérebro aprende mel-
hor na vida real, no caminho de imersão 
aprendendo fragmentada, apresen-
tação pode matar para sempre a alegria 
e amor de aprender”. (Jensen, 1996).
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Então, quanto mais conexões feit-
as pelo cérebro, maior a oportunidade 
de fazer inferências de alto nível. A in-
tegração do currículo também reflete 
o desenvolvimento adequado práti-
ca. O currículo é integrado para que 
ocorra a aprendizagem das crianças 
principalmente por meio de proje-
tos, temas ou tópicos que refletem os 
interesses e sugestões das crianças.

Projetos e temas são ferramen-
tas instrutivas valiosas para acomo-
dar todos os alunos na sala de aula. 
Habilidades são ensinadas conforme 
necessário para realizar projetos.

CARACTERÍSTICAS DE UM 
CURRÍCULO INTEGRADOR:

• Experiências para desenvolver as 
atitudes, habilidades e conhecimen-
tos das crianças e ajudá-las a fazer 
conexões em todo o currículo. 

• Atividades que fornecem uma gama 
de habilidades. 

• Atividades iniciadas e dirigidas por 
professores e iniciadas e dirigidas 
por crianças. 

• Oportunidades para pensamento 
crítico e criativo. 

• Oportunidades para experimentar a 
aprendizagem como um todo signif-
icativo. 
 
 

Trabalhando de forma colaborativa, 
o professor ganha confiança e flexibili-
dade e percebe que as crianças podem 
assumir a responsabilidade pelo próprio 
aprendizado. Por sua vez, as crianças 
ganham as disposições, habilidades, e 
conhecimento que precisam para ser 
aprendizes de sucesso ao longo da vida.

É importante ajudar os pais a entender 
como uma abordagem integrada é bené-
fica para seus filhos. Depois de ouvir ou 
fazer uma breve observação em uma sala 
de aula onde as crianças estão apren-
dendo forma integrada, os pais podem 
entender mal o que está acontecendo.

 

Os professores podem mostrar aos 
pais que uma sala de aula integrada, há 
uma estrutura subjacente que combina 
uma compreensão de como as crianças 
aprendem; familiaridade com os pa-
drões e metas do distrito ou do estado e 
metas e áreas curriculares do programa; 
e conhecimento das crianças em geral, 
assim como conhecimento das crianças 
atualmente na classe. Essa estrutura for-
nece uma base poderosa para facilitan-
do a aprendizagem (RABELLO, 2011).
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INTERESSES DAS CRIANÇAS E DOS 
PROFESSORES

Segundo Santos (2007), começar o 
ano com uma unidade, tema ou tópi-
co, como “Eu” ou “Conhecendo você”, 
permite professor e filhos para apren-
derem uns sobre os outros e de-
scobrir interesses compartilhados. 

Enquanto a aula é aprendendo uns 
sobre os outros, o professor e as cri-
anças podem concordar com as roti-
nas necessárias para facilitar uma sala 
de aula harmoniosa. Envolvendo as 
crianças na organização e decoração 
da sala de aula, configuração de siste-
mas de armazenamento, e suger-
ir tópicos constrói a base para mo-
tivação e compromisso com o outro. 

O interesse é um primeiro passo 
essencial no estabelecimento de um 
currículo focado no aluno. Estas sug-
estões podem ser listadas, priorizadas, 
exibidas e revisadas durante o ano.

O fator chave é convidar todos os 
alunos, incluindo o professor, a for-
necer sugestões e participar no desen-
volvimento de uma lista de tópicos 
acordados para estudo. Esta lista se 
torna o ponto de partida para o pro-
fessor no planejamento de atividades 
e experiências que proporcionem um 
equilíbrio de conteúdo e processo.

Assim como a admiração e a alegria 
das crianças impulsionam seu apren-
dizado, o mesmo pode acontecer com 
os interesses e entusiasmo do professor.

As crianças precisam ver seus pro-
fessores como aprendizes e como 
seres humanos. A vontade do pro-
fessor de compartilhar o que ele ou 
ela valoriza mostra às crianças que a 
aprendizagem é uma atividade vitalí-
cia e que seu professor é uma pes-
soa que pensa e sente e se importa.

No planejamento de longo alca-
nce, os professores precisam per-
guntar: “Como posso usar meus in-
teresses e talentos para melhorar a 
aprendizagem e ainda incorporar os 
interesses das crianças? Quais con-
tribuições posso fazer por compartil-
har? Tal compartilhamento pode incluir:

Cultura pessoal, Amor à lit-
eratura, Experiências com a es-
crita, Interesse em ciências, 
Atividades recreativas, Interesse e tal-
ento em Artes, Uma atitude indagadora.

O trabalho de planejamento deve 
começar declarando os padrões a serem 
abordados, alcançados de uma maneira 
significativa, real e aplicada, ao invés 
de uma abordagem artificial contexto. 

Quando a aprendizagem é signifi-
cativa, o aluno é capaz de transferir o 
aprendizado para uma nova situação.

A aprendizagem que ocorre por 
meio da integração também promove 
o desenvolvimento de habilidades 
ao longo da vida, tais como como au-
todirecionamento, organização, res-
olução de problemas, comunicação 
e autoavaliação (SANTOS, 2007)
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Um currículo integrador começa com uma consideração das necessidades, in-
teresses e perguntas, conhecimento prévio e experiências.

O programa escolar, assim como os padrões estaduais e municipais e os padrões de 
referência orientarão o planejamento do professor. As dimensões de aprendizagem 
(disposições, habilidades e conhecimento) em cada área curricular também precisam 
ser consideradas ao projetar projetos, temas ou tópicos de estudo com as crianças.

É importante notar que nem todas as metas ou áreas curriculares po-
dem ser enfatizadas igualmente em projeto, tema ou tópico de estudo. 
No entanto, o professor garante que um equilíbrio de experiências rela-
cionadas aos objetivos e áreas curriculares do programa é alcançado ao 
longo do ano. Ao longo do ano, na conclusão de cada projeto, tema ou tópi-
co, esse saldo é considerado parte do avaliação e planejamento contínuos.

O objetivo desse estudo foi pesquisar e refletir a respeito da Ed-
ucação Integral, bem como seus benefícios e contra propostas.

Conclui-se que a pesquisa foi relevante para ser estudada e aprofundada por 
profissionais da Educação para que acreditam nos benefícios de um currícu-
lo integrador, ao qual pense nas crianças com uma aprendizagem significativa.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1360

NÚBIA ELIANDRA BAIA
Graduação em Pedagogia pela Campos Salles (2005). Pós Gradu-
ação em Deficiência Mental pela FALC (2008). Professora de Edu-
cação Infantil pela Prefeitura Municipal de São Paulo.

REFERÊNCIAS

JENSEN, J.R., Uma Perspectiva de Sensoriamento Remoto. 1996. Nova Jercey.
RABELO, Annete Scotti; AMARAL, Inez Janaina de Lima. A for-
mação do professor para a inclusão escolar: questões cur-
riculares do curso de Pedagogia. In: LISITA, V.M.S., 2007.
SANTOS Monica P.A A inclusão da Criança com Necessidades Ed-
ucacionais Especiais Artigo 63 ,2007 disponível em: http://www.
profala.com/arteducesp36.htm Acesso em: 10 Julho 2019.
VIGOTSKY, L. S. Pensamento e linguagem. São Paulo: Martins Fontes, 1987.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1361

DESAFIOS DO PROFESSOR COMO MEDIADOR NA ESCOLA 
REGULAR PARA CRIANÇAS COM AUTISMO

RESUMO: O presente trabalho artigo busca discutir sobre como compreender e lidar com 
clareza o autismo na educação infantil. A pesquisa tem como base a revisão bibliográfica de 
alguns trabalhos já publicados sobre o tema em questão. Os resultados mostram que deve 
ter sempre o respeito aos limites de cada criança. Sem impor tarefas que sirvam como gatil-
hos para uma crise. Mesmo sendo um trabalho desafiador, é necessário criar técnicas que 
promovam um ensino saudável, com inclusão e respeito.

Palavras-chave: Educação; Ensino; Saúde; Inclusão; Autismo; Neuropsicopedagogia.
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INTRODUÇÃO

Este artigo sugere algumas práticas de meditação, explicando brevemente 
cada uma delas. Meditar é pessoal e cada um pode seguir o seu próprio modelo. 
A melhor meditação é aquela que funciona para você, no estágio atual da sua vida.

Esta pesquisa se justifica por existir dezenas formas se med-
itar, há uma confusão do que ela realmente possa ser. O que importa é 
como nos identificamos com ela. Levanto em consideração o contex-
to em que esta criança nasce, assim como na história do patinho feio, a 
família e a sociedade esperam que ela seja igual aos demais e perfeita.

Muitas vezes é comum que os parentes não percebam que há algo dif-
erente com a criança até que a mesma frequente a escola e interaja com 
outras da mesma idade. A inclusão da criança na escola tem acontecido 
cada vez mais cedo em nossa sociedade e neste período tão importante 
do desenvolvimento humano é necessário um olhar mais atento e consci-
ente para perceber sinais de que a criança precisa de alguma intervenção 
ou encaminhamento multidisciplinar para diagnóstico precoce do autismo.

Pretendemos com este trabalho, alertar os professore, cujo o papel é 
tão importante, da primeira infância para o conhecimento das etapas do 
desenvolvimento infantil e o que é esperado, na faixa etária em que atu-
am, para que possam acompanhar atentamente o desenvolvimento de seus 
alunos, detectar anormalidades, estereotipias, orientar a família e estimu-
lar precocemente os alunos com alguma dificuldade ou características do 
espectro autista. Após estudo da literatura, do desenvolvimento infantil e 
avaliação dos méritos da identificação e estimulação precoce para trata-
mento de autistas, concluímos que a educação da primeira infância tem pa-
pel fundamental no bom desenvolvimento, autonomia e inclusão social das 
crianças autistas assim como apoio a família do portador desta síndrome.

O autismo é um transtorno psicológico que engloba questões afetivas, 
cognitivas, sociais, emocionais e motoras. Na Educação é preciso para o 
aluno com autismo de forma singular no seu processo de aprendizagem. 

Suas relações acontecem de formas diferentes dos padrões consider-
ados na normalidade, o que gera dificuldades para trabalhar. Para tanto, é 
necessário compreender algumas limitações, tais como: hipersensibilidade 
auditiva, visual ou tátil; dificuldade de interação social e de comunicação; ter 
atenção para um determinado assunto; em casos mais graves, estereotipias.

Essas características normalmente são generalizadas, nem todos os autistas 
apresentam essas atitudes ou comportamentos. Tudo depende da interação que 
terá ao longo de sua história de vida, acompanhamento psicológico e sua criação.
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O QUE É AUTISMO?

De um modo geral, é um problema 
psiquiátrico que costuma ser iden-
tificado na infância, nos primeiros 
meses de vida. Um distúrbio que afe-
ta a comunicação e capacidade de 
aprendizado e adaptação da criança, 
por ter grande dificuldade para firmar 
relações sociais ou afetivas e apre-
sentam viver em um mundo isolado.

Para a Organização Mundial de 
Saúde é uma síndrome presente des-
de o nascimento e se manifesta in-
variavelmente antes dos trinta meses 
de idade.  Apresenta-se por prob-
lemas graves de compreensão da lin-
guagem falada, estímulos visuais ou 
auditivos, uso de termos abstratos.

As crianças com autismo apresen-
tam o desenvolvimento físico normal, 
com diferentes graus de funcionali-
dade, é conhecido pelo termo técnico 
transtorno do espectro do autismo.

 

CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO

A criança tem dificuldade na interação, 
apresenta movimento repetitivos, atraso 
mental, dificuldade de se comunicar, repete 
comportamentos. Dependo do nível de 
funcionalidade, leve, moderada ou grave. 
Nos casos mais leves é possível que desen-
volvam talentos específicos, consegue-se 
estudar, trabalhar e até constituir família.

Só há evidências de predisposição 
genética, sem causas conhecidas, poden-
do ser de fatores ambientais, poluição ou 
infecções como rubéola durante a gra-
vide, é de duas a quatro vezes mais fre-
quente em meninos do que em meninas.
 

ATENÇÃO PARA OS SINAIS 
E SINTOMAS

Não há exames laboratoriais ou de im-
agem que ajudem a identificar o autismo. 
O médico considera o histórico do paci-
ente a partir da observação clínica de seu 
comportamento e os relatos dos pais, en-
trevista com a família. E segue-se critéri-
os estabelecidos por um Manual de Di-
agnósticos e Estatístico de Transtornos 
Mentais ou pela Classificação Internacion-
al de Doenças da Organização Mundial de 
Saúde. Observando-se alguns traços como: 

• Bebês que evitam o contato visual 
com a mãe, inclusive durante a ama-
mentação;

• Choro ininterrupto; 

• Apatia; 

• Inquietação exacerbada; 

• Pouca vontade para falar; 

• Surdez aparente: a criança não 
atende aos chamados;
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• Transtorno de linguagem, com 
repetição de palavras que ouve; 

• Movimentos pendulares e repetiti-
vos de tronco, mãos e cabeça; 

• Ansiedade;  

• Agressividade; 

• Resistência a mudanças na rotina.

Sendo três critérios de déficits clini-
camente significativos e persistentes na 
comunicação social e nas interações so-
ciais, manifestadas de todas as maneiras: 
déficits expressivos na comunicação não 
verbal e verbal usadas para interação so-
cial; falta de reciprocidade social; e in-
capacidade para desenvolver e manter 
relacionamentos de amizade apropria-
dos para o estágio de desenvolvimento.

Esses sintomas podem demorar se 
manifestar, vai depender da vivência e 
demandas sociais.

CONHECER PARA COMPREENDER 
E INCLUIR

A aprendizagem ocorre em difer-
entes contextos, onde a criança 
precisa se desenvolver, apren-
der a viver e a adaptar-se criati-
vamente a diferentes situações.

É no brincar que as crianças inter-
agem com o meio em que estão in-
seridas, interagindo com os objetos, 
outras crianças ou adultos, manife-
stando suas habilidades e competên-
cias, imaginação e criatividade.

Precisamos estar atentos ao falar de cri-
anças com autismo, para o tipo de senti-
mentos que elas podem gerar, tais como 
frustração pelas dificuldades de comu-
nicação, resistência à novidade e desor-
ganização diante de desafios (GOLD-
BERG, 2002; SANINI, 2011). Tais como, 
a exposição direta a estímulos diversos 

e intensos, sem a devida mediação do 
professor, pode sobrecarregá-las pela 
saturação de informações (ORRÚ, 
2003), o que pode levar a um compor-
tamento desorganizado, pela dificul-
dade em comunicar suas necessidades. 

Cada autista é único, muitos possuem 
habilidades excepcionais e intelectuais 
acima da média em artes, música e con-
hecimentos acadêmicos. Já outros pos-
suem poucas habilidades desenvolvi-
das e não são autônomos para viver 
sem ajuda, não verbalizam, mas podem 
aprender a se comunicar por outros mei-
os, o que já se estabelece maiores desa-
fios aos familiares, educadores, psicólo-
gos, terapeutas ocupacionais, e outros 
profissionais que atuam junto a esta cri-
ança em busca de melhorar o convívio 
social, a comunicação e a saúde física.

AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFAN-
TIL, COMO TRABALHAR E INCLUIR?

Não há uma diretriz de como tra-
balhar com crianças autistas na ed-
ucação, porque cada sujeito deve 
ser olhado na sua subjetividade e na 
relação com os outros, pois o transtor-
no se apresenta de formas diferentes.

Crianças com o mesmo diagnóstico po-
dem responder de maneiras diversas para 
a mesma proposta pedagógica. Para que 
o processo de aprendizagem e inclusão 
e ocorra de maneira efetiva, segue al-
gumas dicas que poderão nortear o tra-
balho pedagógico com crianças autistas.

Conhecendo as necessidades da cri-
ança: identificar as necessidades de cada 
criança é fundamental para estabelecer 
um processo de ensino-aprendizagem 
de qualidade e inclusão, para estimular o 
desenvolvimento de competências e ha-
bilidades favoráveis e auxiliando no seu 
processo de adaptação. Escute a criança. 
Estabeleça contato aberto e ativo, para 
que a criança se sinta confortável, seja por 
meio da fala, desenhos ou outras lingua-
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gens. Desenvolver estratégias inclusivas 
para englobar as devidas necessidades.

Escute a família: serve para susten-
tar as práticas pedagógicas e inclusiv-
as. Auxiliará a escola a compreender a 
aprendizagem da criança. Pois ele recon-
hece sua facilidade e dificuldades por já 
ter o diagnóstico do desenvolvimento da 
doença. Garante uma ação direcionadas 
nas possíveis formas de enfrentamento.

Adaptar os espaços e as práticas ped-
agógicas: as crianças autistas tem hipersen-
sibilidade nos seus sentidos. Uma sala com 
muitas cores ou uma única cor pode cau-
sar incômodo na criança, provocando uma 
dispersão. Por isso, é importante conhecer 
suas dificuldades e facilidades, para inve-
stir em aspectos que chamem sua atenção.

Estabelecer uma relação de confiança: é 
importante que a escola propicie reuniões 
periódicas para estimular leitura e discussão 
sobre autismo com a equipe docente, para 
fortalecer a aprendizagem da criança.

Criar projetos de inclusão: para pro-
mover o acolhimento e possibilitar es-
paços que respeite as suas necessidades, 
subjetividade, plano individualizado para 
criar oportunidades de aprendizagem.

Atuar no coletivo: criar oportuni-
dades para que todos entendam o que 
é o autismo, para entender as diver-
sidade e diferenças. Propiciar a so-
cialização para estabelecer vínculos.

A aprendizagem precisa ser prazerosa 
por meio de brincadeiras, cantigas e jogos 
para que a criança se sinta estimulada na 
busca do desenvolvimento. É fundamen-
tal a elaboração de diretrizes teóricas e 
práticas dirigidas especificamente aos 
educadores, que recebem crianças com 
autismo em suas salas para uma melhor 
compreensão do desenvolvimento infan-
til, para que ocorra uma mediação organi-
zada e que faça sentido para essa criança.

O desenvolvimento e a aprendizagem 
são processos intrinsecamente relaciona-
dos que atuam por meio de um processo 
dialético (Vygotsky, 1933/1994), onde o 
aprender é estar com o outro, que é um 
mediador da cultura, (Wertsch, Del Rio 
& Alvarez, 1998), nesse caso, o educa-
dor será o mediador dessa criança, que 
promove a interação social com o outro, 
no processo de simbolização. Um papel 
essencial no processo de ensino-apren-
dizagem para o desenvolvimento da cri-
ança com desafios que lhe auxilie na 
busca pelo significado de seu mundo.

Compreender a peculiaridade de cada 
criança situar-se no mundo permite aos 
educadores desenvolver e aprimorar sua 
prática de modo a auxiliar o desenvolvimen-
to infantil, em consonância com os objeti-
vos da educação infantil, em particular com 
as crianças que requeiram maior atenção.

Para incluir devemos desafiar e insti-
gar essas crianças a desenvolver suas 
potencialidades, habilidade e competên-
cias. A inclusão depende da adequação 
dos materiais didáticos e espaço físico. 
O educador pode observar e fazer uma 
sondagem, mas nunca dar o diagnóstico.

A inclusão é fazer com que a cri-
ança se sinta parte do grupo, e que pos-
sa identificar-se com ele, num proces-
so constante de conhecimento e de 
reciprocidade, respeitando as diferenças, 
dar sentido e significado a sua vida.

O educador enquanto mediador deve 
explorar sua sensibilidade perceber a 
construção de significados construí-
dos pelas crianças, no desenvolvimen-
to das suas diferentes linguagens e for-
mas de conhecimento. Possibilitar a 
construção de significados dentro de seus 
contextos e necessidades específicas.
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SUGESTÕES DE ATIVIDADES

Segue agora, sugestões de como elaborar atividades divertidas e motivado-
ras, para promover o desenvolvimento das diferentes habilidade e competên-
cias, de forma a inspirar a interação e comunicação. Pontos a serem considerados:

• Prestar atenção do que a criança mais gosta e incentivá-la e mediar, como por 
exemplo se gosta de pular, providenciar uma bola de fisioterapia e ajudar ela pu-
lar; se gosta de música, incentivar tocar algum instrumento, dançar ou cantar. 

• Criar ações motivadoras, por exemplo fazer cócegas, quando a criança estiver 
feliz e motivada nessa brincadeira, solicitar algo desafiador, como fazer algum 
gesto, falar uma palavra isolada, olhar nos olhos. 

• Investir em ações divertidas de forma amorosa. 

• Considerar as fases/estágios de desenvolvimento e interesse. 

• Promover o desenvolvimento de habilidades e competências de forma acessível 
e motivadora.

ATIVIDADE Cócegas do personagem favorito
INTERESSES Cócegas, suspense, vozes de person-

agens, máscaras, personagem favorito 
de sua criança.

METAS PRINCIPAIS Comunicação verbal. Desenvolver 
período de atenção compartilhada de 
5min ou mais.

AÇÃO MOTIVADORA 
ADULTO COMO
MEDIADOR

O adulto veste uma máscara, age e fala 
como o personagem favorito da criança 
– enquanto faz cócegas nela.

OBJETIVO Se fantasiar ou usar uma máscara do 
personagem escolhido. Imitar a voz e 
trejeitos. Avisar que irá fazer cócegas, 
aguardar a permissão da criança. Sem-
pre dizer a palavra cócegas de forma 
clara e divertida. Fazer suspense em al-
guns momentos. Ao perceber a alegria 
e motivação da criança, aumentar o 
tempo da pausa para que dê a opor-
tunidade da criança pedir mais.
Para aumentar o desafio, quando a cri-
ança já estiver apropriada da palavra, 
combinar 2 ou 3 palavras. Pode ain-
da substituir as palavras por gestos. E 
também mudar os personagens. Criar 
histórias. Caso a criança tenha medo 
não utilizar máscara.

ATIVIDADE Passeio de carro.
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INTERESSES Brincadeiras físicas, ser puxado sobre 
um colchonete, rodar, cócegas, mas-
sagens, bolhas de sabão, personagens 
favoritos de sua criança.

METAS PRINCIPAIS Comunicação verbal. Desenvolver 
período de atenção compartilhada de 
10min ou mais.

AÇÃO MOTIVADORA 
ADULTO COMO
MEDIADOR

Levar a criança para passear sobre um 
colchonete, edredom ou lençol, com 
ou sem travesseiro. O  colchonete será 
um personagem (carro), que levará a 
criança para passear e estacionar em 
diferentes locais da cidade.

OBJETIVO Avisar que irá passear no colchonete 
por diferentes lugares. Pode colocar 
bonecos sentados nele para incenti-
var a criança sentar também. Quando 
ela sentar repetir várias vezes que irá 
passear. Fazer pausas e suspense para 
perceber o interesse da criança. Vari-
ar e oferecer diferentes velocidades e 
obstáculos. Aumentar para 4 ou 5 pa-
lavras, respeitar o desenvolvimento in-
dividual.

ATIVIDADE O sapo (peixe ou outro animal) come-
dor de bolas

INTERESSES Bolas de sabão, movimentos corpo-
rais amplos, onomatopeias, efeitos so-
noros, expressões faciais exageradas, 
suspense, animais.

METAS PRINCIPAIS Comunicação verbal. Contato visual. 
Desenvolver período de atenção com-
partilhada de 5min ou mais.

AÇÃO MOTIVADORA 
ADULTO COMO
MEDIADOR

Fazer bolas de sabão e, com suspense 
e animação, manusear o fantoche do 
animal escolhido para que ele “coma” 
as bolas.

OBJETIVO Falar a palavra “Bola”.
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METODOLOGIA Traga um potinho de fazer bolhas de 
sabão e um fantoche. Apresente o 
potinho e comece a soprar. Comece 
a repetir a palavra “bola”. Aumentar 
as pausas até que a criança comece a 
pedir. Pegar o fantoche e dizer que ele 
está com fome e vai comer as bolas. Faz-
er suspense. Utilizar diferentes movi-
mentos, expressões faciais e sons, de 
acordo com o personagem escolhido. 
No grau de dificuldade estimular que a 
criança tenha ações para não deixar o 
animal comer as bolas de sabão.

ATIVIDADE TV musical
INTERESSES Canções infantis, gestos com os dedos 

para acompanhar as canções, danças, 
programas de TV, vídeos ou DVDs (por 
exemplo, o DVD educativo do Coelho 
Sabido, vídeos musicais da Galinha Pin-
tadinha, etc).

METAS PRINCIPAIS Ser um coelho que canta as canções 
infantis favoritas da criança dentro de 
uma tela de TV de papelão. Fazer ges-
tos com os dedos e mãos para acom-
panhar a letra das canções.

OBJETIVO Olhar nos olhos do adulto para demon-
strar interesse na continuidade da ativ-
idade interativa.

METODOLOGIA Confeccionar uma TV de papelão. En-
tre na TV vestido de seu personagem e 
explique que você vai cantar as canções 
favoritas de sua criança nesta TV muito 
especial. Cante a primeira canção com 
animação e expressividade. Experi-
mente variar o volume, ritmo e timbre 
de sua voz ao cantar. Exagere suas car-
as e bocas. Mostrar que a TV é movida 
pelo olhar. Motivar a criança olhar para 
ter movimentos e sons. Pode variar o 
olhar por imitação de gestos, palmas, 
tocar no botão de canal da TV...

Use sua criatividade, todos os jogos e brincadeiras podem ter adaptações. 
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CONCLUSÃO

O autismo é uma disfunção orgânica, uma síndrome comportamen-
tal com etiologias múltiplas, um distúrbio de desenvolvimento, perma-
nente que até o momento não é comprovada cientificamente a sua cura.

Para que a escola de fato seja inclusiva é necessário ter uma filoso-
fia de profundo respeito às diferenças. Lembrar-se de escutar a cri-
ança, conversar com os pais e proporcionar momentos de socialização.

Os que realmente estão comprometidos com a educação dessas crianças, 
atuam para recebê-las adequadamente. Atentos para uma educação inclusiva.

Adaptar a metodologia, a rotina, a didática, as atividades, materiais e ambi-
entes é muito importante para o aprendizado desta criança. Entender que 
nossa prática é fundamental na interação, inclusão no mundo social, val-
orizar o que pode ser feito pela criança. Estimular e mediar para a vida.

PATRICIA ANGELICA FERREIRA
Professora de Artes Cênicas na Rede da Prefeitura de Guarulhos, e 
Professora de Educação Infantil pela Prefeitura de São Paulo, com 
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A GESTÃO ESCOLAR E A GESTÃO BNCC UMA REFLEXÃO
RESUMO: A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), conceitualmente, é a principal nor-
ma editada pelo Ministério da Educação, propõe no seu contexto o objetivo norteador de 
definir as áreas do conhecimento integrantes dos currículos e projetos pedagógicos de todas 
as escolas públicas e particulares de Educação Infantil, Fundamental e Médio. Considerando 
o caráter da imparcialidade, este artigo propõe no seu desenvolvimento considerar reflexi-
vamente aspectos fundamentais para uma possível compreensão entre a Gestão Escolar e 
a Gestão BNCC. Assim, o objetivo norteador deste artigo é propor uma reflexão da gestão 
escolar sobre a necessidade da implantação da gestão BNCC. Neste sentido, este artigo es-
truturou sua pesquisa bibliográfica, fundamentada em obras de grandes pensadores e na par-
ticipação dos professores brasileiros que opinaram, fizeram leituras críticas, participaram de 
audiências, fizeram sugestões e exigiram mudanças. A gestão escolar deve dar ênfase para 
o ensinar a pensar, a resolver problemas, a analisar o mundo ao seu redor e principalmente 
aprender a conviver, a respeitar os valores e as diferenças. Tal comprometimento se con-
trapõe às normas do PCNs, (Parâmetro Curriculares Nacionais) o qual sucintamente, definia a 
perspectiva da escola como um referencial comum visando garantir equidade nos termos da 
igualdade curricular em todo país. Assim, esse artigo tem como objeto de estudo a atuação da 
gestão escolar frente a gestão BNCC, cuja reflexão se dará sobre como as escolas devem nas 
suas propostas e projetos pedagógicos contemplar uma formação integral aos estudantes, 
que vai além do conhecimento puramente cognitivo, os quais devem ser complementados 
com a preparação do saber enfrentar desafios e do saber resolver problemas do mundo con-
temporâneo. 

Palavras-chave: Educação; Gestão; Currículo; BNCC;  Escola.
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INTRODUÇÃO

Considerando que uma equipe gestora escolar é composta por diretor, coorde-
nador e supervisor, fica mais fácil identificar quem são os possíveis responsáveis 
quando certas normas como: A Base Nacional Comum Curricular não consiga suces-
so durante sua implantação no âmbito pedagógico escolar.  O conceito de com-
petência, adotado pela BNCC, marca a discussão pedagógica e social das últimas dé-
cadas e pode ser inferido no texto da LDB, especialmente quando se estabelecem 
as finalidades gerais do Ensino Fundamental e do Ensino Médio (Artigos 32 e 35). 

O Problema pesquisado neste artigo foi sobre qual a importância da implantação 
das dez competências definidas pela Base Nacional Comum Curricular (BNCC) na 
gestão das escolas. Assim a pesquisa visa chegar a apresentação de uma análise das 
dimensões do conhecimento, denominado de “dez competências” pela BNCC e sua 
possível relação, com a dimensão dos conteúdos, “conceituais, atitudinais e pro-
cedimentais”, propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) em 1998.

 

Vinte anos se passaram, começa a surgir a revolução do conhecimento, da tecno-
logia, da internet, das redes sociais, dentre outros. Assim, fez-se necessário alterar o 
currículo escolar atual de modo organizado, priorizando o trabalho, as relações soci-
ais e um ensino de qualidade que contemple a competência e habilidades capazes de 
atender às exigências desta sociedade que se encontra em constante transformação. 

Surge a BNCC (Base Nacional Comum Curricular), cujo objetivo é 
traçar percursos para a educação básica provocando o interesse dos nos-
sos estudantes para a aprendizagem e o desenvolvimento humanizado. 

Assim, o objetivo principal deste artigo é propor uma reflexão da gestão escolar 
sobre a necessidade da implantação da gestão BNCC, para isso, foi realizado amp-
la pesquisa bibliográfica cuja metodologia tinha como foco a importância de um ol-
har cuidadoso na indicação de conteúdos e nas estruturas dos processos cognitivos.

Neste sentido, a equipe gestora deve absorver que a BNCC já é parte da nova estrutura cur-
ricular de ensino em todo país, sua implantação passará por um processo progressivo, porém, 
suas diretrizes de ensino e aprendizagens serão essenciais ao longo da Educação Básica.
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 REFERENCIAL TEÓRICO

Considerando as décadas finais do sé-
culo XX e ao longo deste início do sécu-
lo XXI, está em voga o desenvolvimento 
de competências, as quais são objeti-
vos adotados e tem orientado a maio-
ria dos Estados e Municípios brasile-
iros e diferentes países na construção 
de seus currículos. Tais parâmetros de 
competência fundamenta-se nas aval-
iações internacionais da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimen-
to Econômico (OCDE), que coordena o 
Programa Internacional de Avaliação de 
Alunos (Pisa, na sigla em inglês), e da 
Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco, 
na sigla em inglês), que instituiu o Lab-
oratório Latino-americano de Avaliação 
da Qualidade da Educação para a Améri-
ca Latina (LLECE, na sigla em espanhol). 

Ao implementar a Base Nacion-
al Comum Curricular (BNCC) na Edu-
cação Infantil no Ensino Fundamen-
tal e no Ensino Médio podemos dizer 
que a educação brasileira irá viver uma 
nova fase e poderá se equiparar aos 
mais novos métodos de ensino já di-
sponibilizado na educação mundi-
al segundo práticas de ensino ad-
otado nas avaliações internacionais.

Com base nesses marcos consti-
tucionais, a LDB, no Inciso IV de seu 
Artigo 9º, afirma que cabe à União 
“[...] estabelecer, em colaboração com 
os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretriz-
es para a Educação Infantil, o Ensino 
Fundamental e o Ensino Médio, que 
nortearão os currículos e seus conteú-
dos mínimos, de modo a assegurar for-
mação básica comum” (BRASIL, 1996).

A elaboração da BNCC contou com 
sugestões para seu aprimoramento, 
por meio das audiências públicas re-
alizadas nas cinco regiões do País, 
com participação ampla da sociedade.
Essa participação estabelece com 
clareza que as redes de ensino públi-
cos e particulares passam a ter uma 
referência nacional obrigatória para 
a elaboração ou adequação de seus 
currículos e propostas pedagógicas.

Neste sentido, o MEC (Ministério 
da Educação e Cultura) será parceiro 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, formando uma equipe de 
trabalho para garantir que os profes-
sores sejam grandes protagonistas 
contribuído para fortalecimento da ed-
ucação integral, da inclusão e que as 
mudanças contemplem o respeito às 
diferenças, bem como, o enfrentam-
ento da discriminação e o preconceito. 

Lück (2006) destaca que: 

Assenta-se, portanto, sobre a mo-
bilização dinâmica e em equipe do 
elemento humano, coletivamente 
organizado enfocando-se em espe-
cial sua energia e competência como 
condições básicas e fundamentais da 
qualidade da educação e das ações re-
alizadas nos sistemas de ensino, assim 
como, em última instância, da trans-
formação do próprio significado da ed-
ucação brasileira, dos sistemas de en-
sino e de suas escolas (LÜCK, 2006).

Assim, as escolas precisam adaptar-se 
para planejar um currículo escolar que 
venha de encontro a estas desigual-
dades sociais e educacionais contribu-
indo na conquista de um ensino de 
qualidade para todo alunado brasileiro. 
Segundo a LDB, a relação entre o que é 
básico-comum e o que é diverso é re-
tomada no artigo 26 e determina que:



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1374

Os currículos da Educação Infantil, do 
Ensino Fundamental e do Ensino Médio 
devem ter base nacional comum, a ser 
complementada, em cada sistema de 
ensino e em cada estabelecimento esco-
lar, por uma parte diversificada, exigida 
pelas características regionais e locais 
da sociedade, da cultura, da econo-
mia e dos educandos (BRASIL, 1996).

Desde 2015, a Base Nacional Comum 
Curricular (BNCC) tem sido a protag-
onista dos mais importantes debates 
sobre educação no país. Em razão da 
Reforma do Ensino Médio (Lei 13.415/ 
2017), a sua homologação aconte-
ceu em dois momentos: no dia 20 de 
dezembro de 2017, para as etapas da 
Educação Infantil e do Ensino Fun-
damental; e em 14 de dezembro de 
2018, para a etapa do Ensino Médio.

Assim, o desenvolvimento do apren-
der a aprender, proporciona ao alu-
no saber lidar com a informação e 
atuar com conhecimento e respons-
abilidade no mundo digital, além de 
descobrir e aplicar com autonomia 
estratégias e decisões na resolução 
problemas, além de ser cauteloso na 
identificação de dados de uma pesqui-
sa que envolvam sigilo na busca de 
soluções para problemas humanitários. 

Contudo, ao adotar esse enfoque, a 
BNCC indica que as decisões pedagógi-
cas devem ser clara sobre o  que os alunos 
devem “saber” (considerando a consti-
tuição de conhecimentos, habilidades, 
atitudes e valores) e “saber fazer” (con-
siderando a mobilização desses conhec-
imentos, habilidades, atitudes e valores 
para resolver demandas complexas da 
vida cotidiana, do pleno exercício da 
cidadania e do mundo do trabalho). 

Por isso, o processo de implemen-
tação inicia-se desde já, com a atual-
ização dos currículos estaduais e mu-
nicipais. A expectativa é de que a Base 
Nacional Curricular seja colocada em 
prática em todas as escolas do país até 
o início de 2020, para os segmentos da 
Educação Infantil e Ensino Fundamental, 
e no ano de 2022 para o Ensino Médio. 

Para isso, é importante envolver pro-
fessores, pais e alunos durante a eta-
pa de reelaboração curricular.  Assim, 
cabe salientar que é fundamental o 
desenvolvimento das dez competên-
cias em todos os anos da Educação 
Básica, visto que, funcionam como 
um “fio condutor” permeando os 
componentes curriculares especifica-
dos, além dos componentes da par-
te diversificada. São estas as 10 com-
petências gerais curriculares da BNCC:

1. Conhecimento;     

2. Pensamento científico, crítico e criativo; 

 3. Repertório cultural; 

4. Linguagens e comunicação;    

5. Cultura digital; 
 

    6. Trabalho e projeto de vida;
       
 7. Diálogo e argumentação;                   
                         
8. Autoconhecimento e autocuidado;  

9. Empatia;                                                         

10. Responsabilidade e cidadania; 
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Faz-se necessário lembrar que para al-
cançar o sucesso das dez competências 
no currículo escolar, a formação do corpo 
docente deve ser prioridade em todas as 
instituições de ensino, bem como, com as 
adequações das práticas pedagógicas, dos 
materiais e recursos didáticos utilizados 
em sala espera-se alcançar as expectativas 
da Base Nacional Comum Curricular, cujo 
documento estipula um conjunto essencial 
de conhecimentos e habilidades comum e 
diversificada da Educação Básica no Brasil.  

De forma sucinta, Lopes (2006), Silva 
(2005) e Sacristán (2000) afirmam que o 
Currículo não é uma listagem de conteú-
do. O currículo é um processo constituído 
por um encontro cultural, saberes, conhe-
cimentos escolares na prática da sala de 
aula e locais de interação professor e aluno. 

As perspectivas da BNCC, prever que 
as habilidades não sejam desenvolvidas 
de forma aleatórias e descontextualizada, 
contempla a prática da interdisciplinari-
dade em cada campo do conhecimento, 
pois a partir da prática serão destacadas 
as habilidades de leitura, oralidade, es-
crita e dos cálculos numéricos de forma 
contextualizada desde os anos iniciais do 
Ensino Fundamental até o Ensino Médio. 

É preciso que a gestão BNCC e a 
gestão escolar estejam cientes da im-
portância do documento para elevar a 
qualidade da Educação Básica no país. 
Por esse motivo, a chegada da BNCC sig-
nifica garantir que, além das competên-
cias gerais e habilidades, todo estudante 
tenha acesso aos melhores materiais 
didáticos para um melhor desempenho 
durante o período da educação básica.

Este artigo visa segundo Silva (2005), 
que é importante entender que uma 
proposta curricular é um texto ou discurso 
político sobre o currículo porque tem in-
tenções estabelecidas por um determina-
do grupo social. Para chegar a importância 
de uma reflexão a este tema foi examinado 
no texto da BNCC, na primeira Conferên-

cia Nacional de Educação (CONAE) e que 
desde a constituição de 1988 a legislação 
já apontava para a necessidade de Base 
Curricular Nacional. Assim, o Ministério 
da Educação constituiu uma comissão de 
especialistas composta por professores 
pesquisadores de universidades, profes-
sores em exercícios das redes estaduais, 
municipais, gestores, dentre outros profis-
sionais da área da educação. Obviamente, 
apesar de ser debatido  democratica-
mente   todo  o  processo de elaboração  é  
provável  que as  propostas  da  BNCC  en-
frentou  algumas  resistências,  mas  com  
diálogo,  capacitação  dos  professores  e 
dos  gestores  das  redes  a  tendência  é  
de  que,  até  2020, prazo  máximo  es-
tipulado  pelo  CNE, (Conselho Nacional 
de Educação) todas  as  redes  estejam  
com  suas  políticas curriculares integra-
das à Base Nacional Curricular Comum. 

PROCEDIMENTOS 
METODOLÓGICOS

A metodologia para este artigo procu-
ra com o uso do diálogo e do debate com 
a gestão escolar chegar a um denomi-
nador comum sobre o currículo que mel-
hor se adequa às adversidades escolares. 

Segundo a LDB, cabe ao Governo Fed-
eral “estabelecer, em colaboração com 
os Estados, o Distrito Federal e os Mu-
nicípios, competências e diretrizes para a 
educação infantil, o ensino fundamental e 
o ensino médio, que nortearão os currícu-
los e seus conteúdos mínimos, de modo 
a assegurar formação básica comum”.

Os debates para a criação de um currículo 
“incorporam, com maior ou menor ênfase, 
discussões sobre os conhecimentos esco-
lares, sobre os procedimentos e as relações 
sociais que conformam o cenário em que 
os conhecimentos se ensinam e se apren-
dem, sobre as transformações que deseja-
mos efetuar nos alunos e alunas, sobre os 
valores que desejamos inculcar e sobre as 
identidades que pretendemos construir” 
(MOREIRA, A. e CANDAU, V. “Currículo, 
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Conhecimento e Cultura”. In: Indagações 
sobre currículo, MEC, 2007, p.18).

Assim, este projeto propõe uma reflex-
ão objetivando a superação da fragmen-
tação das políticas educacionais com foco 
no fortalecimento do regime de colab-
oração entre as três esferas de governo 
na promoção da qualidade da educação.

Arroyo (2007) propõe que seria con-
veniente programar encontros, estudos 
e oficinas para indagar os currículos en-
quanto planos e práticas pedagógicas que 
orientam a ação educativa e as escolhas 
do sujeito no processo de ensino-apren-
dizagem e a identidade profissional, 
pessoal e coletiva, ou seja, trazendo o 
currículo para o cotidiano da escola. 

Por isso cabe enfatizar que além do 
próprio preparo do professor no tocan-
te à BNCC em relação ao currículo es-
colar, faz-se necessário um novo olhar 
para sua prática e para outras metodolo-
gias relevantes para o fazer pedagógico 
relacionando-se com as Competências 
Gerais da BNCC priorizando a quali-
dade de ensino no ambiente escolar. 

Considerando o tema de pesquisa deste 
projeto a gestão escolar e a gestão BNCC 
deve ter como característica fundamental 
metodologias que sejam atrativas, atu-
antes e ativas promovendo o desenvolvi-
mento integral dos estudantes, bem como, 
fazer  da reflexibilidade e da flexibilidade a 
promoção de espaços organizados e dis-
ponibilizados de diferentes maneiras: in-
cluindo salas multiuso, áreas verdes, qua-
dras de esporte, laboratórios de ciências 
e salas de artes; bem como, computado-
res e objetos digitais de aprendizagem.

Enquanto que a intervenção da gestão 
escolar em relação à BNCC deve ser har-
moniosa para o desenvolvimento de 
competências relacionadas ao autocon-
hecimento, autoestima e autoconfiança, 
bem como à empatia, colaboração e val-
orização da diversidade sejam promotoras 

de uma convivência pacífica respeitando e 
aceitando as diferenças de cada indivíduo. 

Por isso, a autonomia, a tomada de 
decisão, a ética e a cidadania são pon-
tos positivos para a gestão escola e para 
a gestão BNCC quando ela cria opor-
tunidades para que os estudantes dis-
cutam, participem e se responsabili-
za em parceria com a gestão escolar.

 
Este artigo também procura promover 

uma reflexão positiva no tocante a ed-
ucação integral dos estudantes, faz-se 
necessário que a escola entenda que o en-
sino integral pode angariar  reforço adicio-
nal na conquista de parcerias com outros 
agentes do seu entorno, especialmente 
com a comunidade escolar em atividades ou 
serviços que complementam as suas ações 
em áreas como saúde, assistência social, 
cultura, esporte e desenvolvimento socio-
ambiental que atuem em prol do bem estar 
dos alunos na conquista de ensino de qual-
idade e uma educação acessível a todos. 

 
UTILIZAÇÃO DA REVISÃO 
DA LITERATURA

 
No contexto da pesquisa no mundo 

da  educação entre a gestão escolar e a 
gestão BNCC, pode-se entender currícu-
lo como um texto que abrange desde os 
planos de aula que o professor elabora até 
os documentos curriculares de uma rede 
ou sistema de ensino que reflitam a visão 
dos educadores e da comunidade esco-
lar sobre aspectos políticos e sociais lo-
cais e sua inter-relação com a educação.

Os debates para a criação de um currícu-
lo incluem, com maior ou menor preferên-
cias, discussões sobre as gestões escolares, 
sobre os procedimentos e as relações so-
ciais que  indicam o cenário em que os 
conhecimentos se ensinam e se apren-
dem, sobre as transformações que dese-
jamos efetuar nos educandos, sobre os 
valores que desejamos inculcar e sobre as 
identidades que pretendemos construir.

Considerando a pesquisa bibliográfica 
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para elaboração deste artigo de acordo 
com Magalhães (2005), o conhecimen-
to está ligado ao ato de pesquisar, pois a 
palavra pesquisar significa “buscar”, “in-
quirir”, e a pesquisa é um processo que 
necessita de trabalho para ser atingido. 
Diferentemente de informação, que nada 
mais é do que o resultado pronto de um 
processo. Assim, a pesquisa que mais 
se adequa a este trabalho é a pesquisa 
bibliográfica, pois trata-se de um con-
teúdo em voga na educação brasileira. 

A pesquisa bibliográfica tem seu pro-
cedimento de investigação, na construção 
do protocolo de investigação, quer dizer, 
após a escolha de um tema é necessário 
fazer uma pesquisa bibliográfica do tema. 

Por isso, este tipo de pesquisa bibliográ-
fica assegura que as condições em que as 
informações foram obtidas, foram analisa-
das em profundidade no intuito de desco-
brir possíveis incoerências ou contradições 
comparando-as cuidadosamente. 

Nessa configuração, para além de ori-
entarem atribuições pedagógicas que são 
adaptadas para o trabalho na realidade 
de cada escola, os currículos estaduais e 
municipais funcionam como ferramen-
ta de gestão para a implementação e o 
acompanhamento de políticas públicas 
de educação. Assim, a pesquisa bibliográ-
fica utilizada neste trabalho é fundamen-
tada nos conhecimentos da bibliografia; 
sua finalidade é colocar o objeto de es-
tudo em contato com o que já se produ-
ziu e registrou-se a respeito do tema de 
pesquisa. Além de ter o cuidado de con-
siderar as mais diversas implicações rel-
ativas aos documentos antes de formu-
lar uma conclusão definitiva.  A pesquisa 
bibliográfica foi realizada dentro de uma 
metodologia que visa segundo a BNCC 

“Exercitar a curiosidade intelectual e 
recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise 
crítica, a imaginação e a criatividade, para 
investigar causas, elaborar e testar hipóte-
ses, formular e resolver problemas e criar 

soluções (inclusive tecnológicas) com base 
nos conhecimentos das diferentes áreas.” 

 
O progresso científico é produto da ativ-

idade humana, cuja compreensão acon-
tece sobre o que está a sua volta e passa 
a desenvolver novas descobertas. Assim, 
utiliza de várias formas de conhecimen-
tos para se relacionar com o mundo, car-
acterizando a evolução do conhecimento.

Os critérios utilizados para a Análise dos 
Resultados estão baseados na relevân-
cia do tema no contexto atual da Gestão 
Escolar e a Gestão BNCC fornecendo 
ideias e reflexões de diferentes autores. 

Segundo Demo: 
Refletir é também conhecer o objeto 

de estudo para avaliar, e avaliar é também 
planejar, estabelecer objetivos etc. Daí 
os critérios de avaliação de uma pesquisa 
bibliográfica tem seus argumentos e re-
sultados sempre subordinados e adequa-
dos à finalidades e objetivos do objeto de 
estudo previamente estabelecidos para 
qualquer prática, seja ela educativa, social, 
política ou outra. (DEMO, 1999, p.01).

 
A pesquisa bibliográfica durante pro-

cesso de pesquisa prima pelos resultados 
e considerações finais definidos por meio 
da definição do tema a ser pesquisado, 
problema de pesquisa, objetivo geral e 
objetivos específicos e suas justificativas 
para a elaboração do trabalho científico.
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 A BNCC E A TRÍADE GESTORA
 
O papel do (a) Diretor (a):
 
Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) o Projeto Políti-
co Pedagógico é um documento que deve 
ser produzido por todas as escolas, esse 
documento, também conhecido como 
projeto pedagógico, tem como principal 
função indicar quais são os objetivos da es-
cola e o que ela vai fazer para alcançá-los.

Atualmente vivemos num mundo onde 
tudo se transforma em um piscar de olhos, 
as mudanças acontecem a todo momen-
to, o gestor escolar precisa manter-se at-
ualizado em relação ao que acontece de 
mais importante no mundo da educação. 

Para isso, é preciso que o PPP esteja de 
acordo com a gestão BNCC e deva consid-
erar e delinear o caminho que o gestor do 
ambiente educacional deve trilhar para que 
a proposta curricular, e as diretrizes for-
taleçam o plano de gestão administrativa.

O Gestor escolar enquanto diretor 
da instituição deve ficar muito aten-
to durante a montagem do currícu-
lo, é necessário trabalhar do fim para o 
começo, ou seja, para cada objetivo do 
conteúdo disciplinar, determinar para o 
final de cada ano o que se espera do alu-
no, considerando as competências gerais 
e os objetivos de aprendizagem da Base. 

Para a elaboração do currículo e do 
projeto pedagógico, o diretor deve ter 
consciência de que o objetivo principal 
do PPP é trabalhar as dez competên-
cias da Base Nacional Comum Curricu-
lar (BNCC), conforme definição de com-
petência a seguir presente na BNCC.

Mobilização de conhecimentos (con-
ceitos e procedimentos), habilidades 
(práticas, cognitivas e socioemociona-
is), atitudes e valores para resolver de-
mandas complexas da vida cotidiana, do 
pleno exercício da cidadania e do mun-
do do trabalho  ( BNCC,  2018, p. 8).

Cabe destacar que é de suma importân-
cia que as competências gerais da Ed-
ucação Básica, inter-relacionam-se no 
tratamento didático pedagógico propos-
to para as redes de ensino se adequarem 
às três etapas da Educação Básica (Ed-
ucação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio), articulando-se na con-
strução de conhecimentos, no desenvolvi-
mento de habilidades e na formação de 
atitudes e valores, nos termos da LDB.

Assim, segundo o professor e sociólo-
go Cesar Callegari em debate no Sinpro 
Minas questiona a representatividade da 
BNCC para o professor com o seguinte ar-
gumento: “Qual é o lugar numa estrutura 
dessa, como foi aprovada de um profes-
sor de Geografia, de Sociologia, ou de um 
professor de Química ou de Biologia? São 
muitos os problemas que estão contidos 
nesta base, mas o principal deles é que 
ela representa uma redução de direitos 
educacionais da juventude.”. Nesta mes-
ma linha de pensamento, durante reunião 
pedagógica para discutir os caminhos a 
ser trilhado pela escola com a adequação 
das novas diretrizes da BNCC na elabo-
ração do PPP, alguns comentários era de 
que seria necessário discutir agora sobre 
as classes superlotadas, a formação defi-
citária do professor, a falta de material e 
infraestrutura – para citar apenas alguns 
dos desafios que enfrentamos – vão im-
pactar diretamente a aplicabilidade da 
BNCC em nossa escola e sala de aula. 

Contrapondo, o pesquisador Ricardo 
Henriques, do Instituto Unibanco, se diz 
otimista em relação ao impacto da BNCC. 
Para ele, agora o país tem capacidade de 
seguir em direção ao avanço nessa área. 
Um dos desafios será a estruturação cur-



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1379

ricular do ensino infantil e do ensino mé-
dio.  Nesse contexto, acredita, será preci-
so que o governo federal, por intermédio 
do Ministério da Educação (MEC) tenha 
uma estratégia de apoio a Estados e Mu-
nicípios para a implementação da Base 
Curricular. Dessa forma, a instituição deve 
deixar claro qual tipo de aluno pretende 
formar e quais as intencionalidades de 
cada disciplina em cada etapa do ensino. É 
essencial que as competências socioemo-
cionais sejam contempladas pelos cur-
rículos em todas as etapas da educação.

O papel do (a) Coordenador(a):

Considerando o Coordenador Ped-
agógico membro expressivo da gestão es-
colar, sua participação reflexiva em meio a 
uma realidade de transformações rápidas 
e constantes, é essencial que seu papel 
de liderança pedagógica seja reconheci-
do para alcançar o sucesso no processo 
de implementação das 10 competências 
da BNCC. Assim, este profissional deve 
ter como meta trabalhar com o objetivo 
de que o corpo discente devam ir muito 
além dos conhecimentos cognitivos el-
encados nas dez competências gerais da 
BNCC, pois estas competências direciona 
para caminhos que devem ser seguidos 
na elaboração do projeto pedagógico da 
escola, portanto, é muito importante con-
hecê-las e analisar como a comunidade 
escolar se relacionam com cada uma delas. 

Neste sentido, faz-se necessário a 
elaboração de um PPP bem estruturado 
e bem planejado objetivando a propos-
ta da unidade escolar, os quais fazem 
parte do contexto inserido na BNCC, 
assim, poderá alcançar os objetivos es-
perados dentro do prazo de sua im-
plantação nas redes de ensino do país. 

O posicionamento favorável em relação 
à comunidade será um paliativo para man-
ter o foco de que a gestão escolar deve 
preocupar-se em preparar os alunos para 
essas dez competências gerais, com en-
volvimento direto e com ideias claras de 

que queremos o melhor para estes alunos 
ao longo da trajetória de suas vidas. 

O coordenador(a) precisa considerar a 
BNCC uma referência no apoio ao pro-
fessor para planejar suas aulas, vale deix-
ar claro que para a elaborar ou atualizar o 
currículo escolar a BNCC deverá ser uma 
das fontes de consultas, bem como, a par-
ticipação dos docentes é imprescindível 
na construção do currículo escolar.

Para isso, é necessário incorporar as ha-
bilidades socioemocionais nas disciplinas 
e atividades escolares, bem como, é inter-
essante que a dimensão socioemocional 
seja trabalhada de maneira transversal, 
vinculando essas competências com o 
desenvolvimento cognitivo participativo 
entre os grupos de estudo ou individual.

Faz-se necessário a percepção do pro-
fessor sobre o uso das competências no 
planejamento das aulas para seus alunos, 
as quais são as mobilizações de conhec-
imentos, habilidades, atitudes e valores 
para resolver demandas complexas da 
vida cotidiana e do mundo do trabalho. 

Os professores devem avaliar de forma 
reflexiva quais aspectos de suas discipli-
nas contribuem para o desenvolvimen-
to das dez competências e incluí-las com 
clareza nas aulas, mesmo assim, precisa fi-
car atento ao que há de mais moderno nos 
objetos de ensino, pois suas práticas ped-
agógicas devem estar atualizadas com o 
que há de mais atraente para o seu aluno.
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Cabe salientar também que o alu-
no tem uma facilidade muito maior em 
buscar informações hoje do que antiga-
mente. Por causa disso, ele pode acessar 
conteúdos com grande facilidade. Con-
tudo, estas informações devem passar 
pelo crivo do professor visando promov-
er o desenvolvimento pessoal e que ele 
saiba como utilizar essa informação como 
base para o conhecimento científico.

O papel do (a) Supervisor(a)
 
O Supervisor também é um profis-

sional muito importante na gestão esco-
lar, ele deve ter como ponto de partida 
colocar em prática o PPP fundamentado 
BNCC, neste momento, entra em cena a 
figura do supervisor(a), cujos objetivos 
traçados durante a elaboração do proje-
to, sejam de fato colocados em prática. 
Para isso, ele conta com o apoio do di-
retor e do coordenador e dos docentes.

 
O supervisor exerce um papel muito 

relevante nesse cenário, visto que a sua 
capacidade em orientar a equipe escolar 
se sobrepõe aos demais. Para atuar de 
maneira efetiva e reflexiva é fundamental 
observar e adaptar o currículo às práti-
cas pedagógicas, além de acompanhar a 
evolução dos estudantes por meio de pro-
cessos avaliativos diversos e contínuos. 

Por conta dessas características, a tríade 
gestora têm a tarefa de estudar o conteú-
do da BNCC para compreender como o 
currículo da sua escola vai dialogar com o 
processo de implantação, desenvolvimen-
to e aprendizagem. É importante que esta 
equipe tenha em mente que cada um tem 
a sua especificidade e que cada um não 
precisa mudar a sua personalidade. O ideal 
é que haja uma contextualização entre os 
membros e que estas ideias sejam direcio-
nadas aos alunos de modo que não fiquem 
dúvidas sobre real papel de cada um neste 
processo. Além de deixar claro para o alu-
nado que eles também precisam ler essas 
dez competências gerais, pois, é a partir 
destas competências que serão avaliadas 

suas aprendizagens em cada área do con-
hecimento e a partir daí aprimorar os con-
teúdos trabalhados para que eles possam 
adquirir os conhecimentos necessários em 
cada etapa de ensino, os quais indicarão 
qual a melhor maneira de convivência en-
tre a Gestão Democrática e  Gestão BNC.

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
 A Educação no Brasil atualmente está 

passando por reformulações nas suas di-
retrizes educacionais com a implantação 
da BNCC como parâmetro dos conteúdos 
disciplinares  a serem aplicados nas redes 
de ensino do País, Isto vem de encontro de 
que nos dias atuais as escolas e sua equipe 
gestora enfrentam mudanças e transfor-
mações em todos os campos tecnológicos 
e científicos, assim, a escola só vai evoluir 
e acompanhar as novas tendências e novi-
dades se a equipe gestora se mantiver 
atualizado e adaptado seu Projeto Políti-
co Pedagógico e as práticas pedagógicas. 

Essas reformulações didáticas e tec-
nológicas são fundamentais. Assim, 
essas novas estruturas de gestão es-
colar vão de encontro às demandas 
necessárias para nossos alunos, preparan-
do-os para lidarem com o mundo atual.  

Não é raro que os alunos questionem a 
nós, professores, o motivo pelo qual têm 
que estudar alguns tópicos das discipli-
nas que compõem o currículo escolar. 
Também muito comum ouvir na sala dos 
professores as seguintes argumentações: 
“o aluno não precisa gostar de mim; pro-
fessor não precisa ser amiguinho de alu-
no, ele tem que fazer o que eu passo na 
lousa e pronto”. Assim e necessários refle-
tir sobre quais são as melhores técnicas 
pedagógicas que amenizem essas visões.
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Assim, não podemos deixar acontecer 
a falta de apropriação e leitura da BNCC 
visto que, a implantação dessas diretriz-
es é de grande relevância para toda rede 
de ensino.  Neste sentido, coordenadores. 
Diretores e supervisores precisam estar 
afinados e apropriados do documento. 

É sabido que o nosso alunado termi-
nam a educação básica sem o mínimo 
de conhecimento exigido para esta eta-
pa da educação. O mercado de trabalho 
de hoje quer uma pessoa diferenciada e 
a BNCC procura adequar o nível de en-
sino esperado a partir da Educação In-
fantil e vai até o fim do Ensino Médio.
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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 “impli-
cam ou exigem a presença de educadores e de educandos criadores, instigadores, inquietos, 
rigorosamente 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 desenvolver 
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 dificuldade de preser-
var 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 profissional, tais como atenção, 
afetividade, hábito de permanecer concentrada e outras habilidades perceptuais psicomoto-
ras. Brincando, a criança torna-se progressivamente operativa.

Palavras-chave: Ludicidade; Ensino-Aprendizagem; Atendimento; Infância; Psi-
copedagógico.
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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, anteriormente, 
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 ativ-
idade exercida na hora da brincadeira. Essa 
vivência é carregada de prazer e satisfação. 

É a falta desse prazer ou dessa sat-
isfação que pode acarretar na criança 
alguns distúrbios de comportamento. 
Em cada etapa evolutiva da criança, o 
brincar vai se modificando, mas é es-
sencial que ela tenha oportunidade de 
explorar todas as fases do brincar. 

A importância do brinquedo é a da ex-
ploração e do aprendizado concreto do 
mundo exterior, utilizando e estimulan-
do os órgãos dos sentidos, a função sen-
sorial, a função motora e a emocional. 

A brincadeira tem uma enorme 
função social, desenvolve o lado in-
telectual e principalmente cria opor-
tunidades para a criança elaborar e vi-
venciar situações emocionais e conflitos 
sentidos no dia a dia de toda criança. 

        

Segundo RCNEI (Referencial Curric-
ular Nacional para a Educação Infantil), 
entendemos a importância do brincar (e 
que esta questão na vida escolar da cri-
ança), 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.

Na educação lúdica, a figura do pro-
fessor como um dos facilitadores da ação 
educativa é importante, já estará junto 
com os alunos, envolvido, inteiramente, 
no fazer pedagógico criando um ambiente 
atrativo e estimulante da aprendizagem.
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O lúdico nos proporciona constru-
ir práticas educativas significativas cen-
tradas no interesse e envolvimento dos 
alunos como sujeitos no processo en-
sino-aprendizagem, sobretudo, na al-
fabetização, por se tratar de uma etapa 
importante na vida escolar das crianças.

Paulo Freire (1996, p.26) destaca que 
as condições para aprender criticamente 
“implicam ou exigem a presença de edu-
cadores e de educandos criadores, insti-
gadores, inquietos, rigorosamente curio-
sos, humildes e persistentes.” e assim “nas 
condições de verdadeira aprendizagem 
os educandos vão se transformando em 
reais sujeitos da construção e da recon-
strução do saber ensinado, ao lado do ed-
ucador, igualmente sujeito do processo”.

O brinquedo como recurso da brinca-
deira tem papel estimulante para a cri-
ança no momento da ação lúdica. Tanto 
o brinquedo quanto a brincadeira per-
mitem a exploração do seu potencial cri-
ativo em momentos de ações libertas e 
naturais em que a imaginação se apre-
senta como atração principal. Por meio 
do brinquedo, a criança reinventa o mun-
do e libera suas atividades e fantasias. 
Através da magia do faz de conta, ex-
plora 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 capacidade de lidar com a realidade, 
com os simbolismos e com as repre-
sentações. Com o brinquedo, a criança 
satisfaz certas curiosidades e traduz o 
mundo dos adultos para a dimensão 
de suas possibilidades e necessidades.

A criança pode ser estimulada e mo-
tivada para possibilidade de autodesco-
berta, para isso o lúdico deve ser vivencia-
do de forma consciente, pois não se trata 
de mera diversão ou ocupação do tempo. 

Ele é um fator essencial para uma edu-
cação de qualidade, por este motivo que se 
deve desenvolver meios ao qual a criança 
sinta-se motivada a usar sua inteligência 
através de jogos simbólicos e brincadeiras. 

O que nos leva a considerar que o 
aprendizado pode ser vivenciado de di-
versas formas. O brincar deve ser uma 
importante forma da criança confi-
ança, auto descoberta e autonomia.
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O BRINCAR E A TECNOLOGIA

Segundo Winnicott (1975), a pala-
vra lúdico vem do latim ludus que sig-
nifica brincar. Neste brincar estão 
incluídos os jogos, brinquedos e diver-
timentos, e a ele é relativa também a 
conduta daquele que joga, que brinca e 
que se diverte. Por sua vez, a função ed-
ucativa do jogo oportuniza a aprendiza-
gem do indivíduo, seu saber, seu conhe-
cimento e sua compreensão de mundo.

Em tempo de modernidade e avanços 
tecnológicos, a vida cotidiana passou a ter 
muitas facilidades. O ser humano como 
ser histórico, tem transformado seu dia 
a dia criando e inovando o seu trabalho, 
sua rotina, facilitando a locomoção, con-
struindo novos conceitos e valores, e ino-
vando seu processo de aprendizagem. Es-
ses avanços tecnológicos têm modificado 
até a forma de nossas crianças brincarem.

Em um mundo onde tudo tem um aces-
so fácil e rápido às informações, as cri-
anças não brincam como as de antiga-
mente, tanto que a própria concepção de 
infância evoluiu. Sendo assim, as formas 
de brincar também sofreram a influência 
das novas tecnologias. Porém não é con-
cebível que descartemos a utilidade do 
brincar, pensando que aquilo ficou obso-
leto, parte do passado não pode ser sim-
plesmente descartado por causa do “novo 
tempo”. Talvez fosse melhor deixarmos o 
velho e abraçarmos o novo como se não 
importasse o processo histórico de trans-
formações sofridas em nossa sociedade.

A tecnologia foi chegando e entrou 
na vida das pessoas abruptamente. Hoje 
em dia, é mais fácil encontrar uma cri-
ança 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 mo-
mentos de sossego, na esperança de 
hipnotizar seus filhotes por, pelo menos, 
um curto espaço de tempo, acabam 
deixando que os filhos sejam seduzidos 
por todo o charme das telinhas, e assim 
vão colaborando para o fortalecimen-
to de uma geração que é obcecada e 
cada vez mais dependente da tecnologia.

O principal argumento dos pais é que 
eles desejam que seus filhos não sejam 
alienados, afinal, “saber lidar com a tecnolo-
gia 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 brin-
quedos muitas vezes, com suas luzes, 
motores, pilhas e controle remoto deix-
am a criança em sua criatividade um pou-
co inertes, pois alguns brinquedos fazem 
com que a ação criativa não seja o prin-
cipal foco, tornando-os meros expectado-
res, porque o brinquedo brinca sozinho. 
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Entretanto, vale ressaltar que muitos brin-
quedos tecnológicos que os pais e avós de 
hoje não possuíam, proporcionam e muito 
o desenvolvimento de seus filhos e netos.

É inegável o quanto é importante que a 
criança aprenda a ter contato com a tec-
nologia. Mas aprender a se relacionar com 
as outras pessoas e com o mundo real 
também é importante. Ser capaz de res-
peitar o próximo, sentir empatia e saber 
lidar com os próprios sentimentos, crescer 
um adulto seguro, pleno e realizado.

Aprender a manusear os dispositivos 
tecnológicos é útil e pode trazer muitos 
benefícios 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 cri-
ança possa demonstrar interesse natu-
ral pelo celular, tablet, televisão, ao invés 
de oferecermos o acesso a essas ferra-
mentas como se fossem brinquedos. E 
quando este encontro acontecer, há que 
se impor limites e dar o exemplo — de-
terminar os momentos em que a cri-
ança poderá acessar o computador ou 
mexer no celular (WINNICOTT, 1975).

A LUDICIDADE NUMA  
ABORDAGEM  
PSICOPEDAGÓGICA

Não é difícil racionarmos que, quan-
to mais o adulto vivenciar sua ludicidade, 
maior será a chance de esse profissional 
trabalhar com a criança de forma prazero-
sa, enquanto atitude de abertura às práti-
cas inovadoras. Tal formação permite ao 
educador saber de suas possibilidades e 
limitações, desbloquear resistências e ter 
uma visão clara sobre a relevância do jogo 
e do brinquedo para a vida da criança.

Almeida (2009) afirma que utilizando o 
lúdico de maneira correta, o mesmo pro-
porciona conhecimentos imensuráveis, 
pois por meio das brincadeiras acontece 
uma troca contínua de aprendizado. A 
atividade lúdica envolve principalmente 
o entretenimento, onde não importa so-
mente o resultado, mas o divertimen-
to, prazer e interação dos participantes.

É através dos jogos simbólicos e do 
brincar que as crianças desenvolvem 
as relações interpessoais no conhec-
imento lógico matemático, na lingua-
gem (leitura e escrita) e na represen-
tação do mundo social em que vive. 
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Para um desenvolvimento favorável 
do ritmo da criança, é preciso con-
hecê-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 signifi-
cativo no desenvolvimento da criança 
quando aos poucos os elementos elab-
orados pelo ato do brincar, proporcio-
nam experiências e possibilitam conquis-
tar a formação da identidade da criança.

Na psicopedagogia o objetivo é conhecer 
mais sobre o outro para que possa ajudá-lo 
a vencer suas dificuldades e superar suas 
defasagens de aprendizagem, onde o seu 
maior desafio é fazer com que o indivíduo 
aprenda a conhecer-se, aprenda a fazer, 
aprenda a ser, buscando protagonismo em 
seus pensamentos, pois as intervenções 
são feitas com a intenção de autoria do 
pensamento, buscando a originalidade 
e abrindo espaço para a criatividade.  

Uma das principais ferramentas de 
trabalho do psicopedagogo é a ob-
servação de forma imparcial, pois é 
através dessa observação que ele 
recolherá “pistas” para o desenvolvi-
mento do seu trabalho de intervenção.

Na ludicidade é essencial a interação 
de um mediador, atuando e direcionando 
para o conhecimento 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 criativ-
idade e faz com que a criança acredite mais 
em si, em suas ideias e em seus sonhos. 

Para o psicanalista Winnicott (1975):
              

É a brincadeira que é universal e que 
é própria da saúde: o brincar facilita o 
crescimento e, portanto, a saúde; o brin-
car conduz aos relacionamentos grupais. 

O jogo está presente como um papel 
de fundamental importância na educação. 
Jogando, a criança entra em contato com 
outras crianças, aprende a respeitar os dif-
erentes pontos de vistas, e isso irá favore-
cer a saída de seu egocentrismo original. 
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Raciocinar de forma lógica, lidar com re-
gras, questões de associação, socialização 
e apropriação, solucionar problemas, con-
struir hipóteses, ter personalidade ativa e 
desenvolver as variadas formas de lingua-
gem entre as crianças, são algumas possib-
ilidades de desenvolver habilidades duran-
te atividades lúdicas (WINNICOTT, 1975).

Através do lúdico é possível desen-
volver a parte social e afetiva da criança, 
favorecendo a ela maior confiança em 
seus atos e no meio em que está inseri-
da e através da imaginação a criança ad-
quire conhecimento de forma que pos-
sa vivenciar situações onde existirão 
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 metodológi-
co que possibilite a aprendizagem.

A dimensão lúdica na formação do 
professor permite se questionar quan-
to a sua postura e conduta em relação 
ao objetivo de proporcionar aos alunos 
um desenvolvimento holístico, inte-
gral 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 em-
preendimentos, dos que para sobreviver-
em com dignidade, 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 papel a exercer: cuidar 
para que o aprender seja uma conquista 
e que este processo aconteça de manei-
ra prazerosa. E como instrumento indis-
pensável, pode-se utilizar o jogo e as brin-
cadeiras nas mais diferentes situações. 

A escola tem como tarefa primordial 
ouvir os anseios de seus alunos, fomen-
tar seus sonhos e facilitar o aprendiza-
do através das brincadeiras. O professor 
deve colocar à disposição das crianças 
brincadeiras com as quais os alunos de-
vem aprender de maneira prazerosa. 
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O jogo em sala de aula requer do pro-
fessor uma postura diferente daquela nor-
malmente ao qual o ensino está associado, 
pois através jogo utilizado em sala de aula 
os papéis perdem seu controle, pois o pro-
fessor, além de ensinar aprende e o aluno 
ensina além de aprender. É uma relação 
de troca, onde todos ganham e os proces-
sos de interação são beneficiados, assim 
como regras, limites, respeito, criatividade, 
pensamento, entre outros (RIZZO, 2001).

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 im-
postas e as adaptando conforme surgem 
novos desafios. A criança brinca não só pelo 
prazer da diversão que o ato proporciona, 
mas para compreender o mundo a sua volta. 

A importância da atividade lúdica está 
na interação, na vontade, propriedade, 
sabedoria e por meio do brincar, onde a 
criança busca superar contradições e se 
expressar de forma social, afetiva, mo-
tora e física. A partir do lúdico criam-se 
espaços para a ação simbólica e a lingua-
gem, podendo ser trabalhado com lim-
ites e regras entre a imaginação e o real.

Gilda Rizzo (2001, p. 40) diz sobre o 
lúdico: “... A atividade lúdica pode ser, por-
tanto, um eficiente recurso aliado do ed-
ucador, interessado no desenvolvimento 
da inteligência...”. Para que o aprendiza-
do aconteça de forma significativa, as 
propostas diferenciadas de atividades, o 
estímulo e a motivação são de suma im-
portância, pois por meio deles, a apren-
dizagem e/ou reaprendizagem se tor-
nará prazerosa e concreta, contribuindo 
assim para um desenvolvimento eficaz.

É muito importante lembrar também 
que a ludicidade propicia uma com-
preensão de mundo, do conhecimento de 
forma mais ampla e significativa para o 
aluno. E trabalhar atrelado a uma propos-
ta lúdica é estar afinado com a marca 
principal do universo infantil, é constru-
ir uma interlocução positiva na relação 
professor/aluno e ensino/aprendizagem. 

Nessa relação será possível esta-
belecer a comunicação eficaz, a mediação 
saudável e necessária para que alunos e 
professores desenvolvam suas poten-
cialidades de forma natural e prazerosa. 

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 
desenvolvimento e na aprendizagem de 
maneira ampla e ainda subjetiva a crianças e 
adolescentes de diversos níveis cognitivos.
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 Muitas são as contribuições detecta-
da nestes momentos, como verificamos 
o desenvolvimento da criatividade, so-
ciabilidade e inteligências múltiplas, a 
participação ativa, o enriquecimento do 
relacionamento entre os colegas, a aqui-
sição de novas habilidades, o aprender 
a lidar com os resultados independen-
temente das ocorrências e frustrações.

 

Utilizando o lúdico como promotor do 
desenvolvimento de potencialidades, as 
crianças acabam interiorizando e respeit-
ando as regras, realizando suas próprias 
descobertas por intermédio do brincar, 
além de desenvolver e enriquecer sua 
personalidade tornando-o participativo, 
espontâneo, mais interativo e integrati-
vo com autoconfiança e concentração.  

Quando a escola e o educador encon-
tram-se conscientes da importância da 
decisão de engajar-se na proposta lúdi-
ca de educação, devem estar cientes 
dos benefícios e desafios a serem en-
frentados no dia a dia do trabalho es-
colar: poucos recursos, flexibilização 
de espaços e tempos, planejamento e 
acompanhamento, avaliação e outros.

Desta forma, o papel da escola é favore-
cer e criar espaços de convivência e de 
aprendizagem relacionando o brincar com 
materiais e instrumentos visando sempre 
mediar a construção do conhecimento e 
do desenvolvimento pleno da criança. 

Tanto a escola como os educadores 
devem mediar o ato do brincar fazen-
do parte deste processo a transmissão 
de cultura, valores de forma interati-
va, social, possibilitando aprendizagem, 
bem-estar, alegria, prazer, paz interna, 
a predisposição ao lúdico que a criança 
já traz consigo desde seu nascimento.

Contribuir para uma aprendizagem 
prazerosa através de momentos que não 
sejam exaustivos e sim de descobertas, 
individuais e coletivas, é garantir o di-
reito de uma aprendizagem significativa, 
onde muitas vezes os conceitos serão 
apreendidos e, não somente, perpassados.

Por meio das brincadeiras e de seus 
simbolismos, as crianças são capazes de 
apreender e reelaborar o universo ao seu re-
dor. Também desenvolvem uma vida imag-
inária 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 for-
ma da criança expressar medos, ansie-
dades e conflitos, na tentativa de ex-
plicitá-los e encontrar maneiras de 
solucioná-los e elaborá-los interna-
mente. Assim, aprendem que podem 
intervir na realidade e transformá-la.
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JOGOS, BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL

RESUMO: Os jogos, brinquedos e brincadeiras na Educação Infantil são de suma importân-
cia, tanto como atividades livres, pois toda criança tem direito ao lazer, como em atividades 
lúdicas. Essas atividades possibilitam o livre ato de brincar, criar e recriar, individualmente ou 
em grupo, além de desenvolver a linguagem, o raciocínio lógico, o pensamento, a socialização, 
a autoestima e coordenação dinâmica global, preparando a criança para ser um cidadão capaz 
de enfrentar desafios para que consiga construir um mundo melhor.

Palavras-chaves: Jogo; brinquedo; brincadeira; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

 
Este artigo mostra o papel dos jogos, brinquedos e brincadeiras na vida de cri-

ança de 0 a 6 anos. Mostrando que através dos mesmos a criança consegue se 
desenvolver de forma sadia e prazerosa fazendo o que gosta. Embora os termos jo-
gos, brinquedos e brincadeiras parecem ser iguais possuem diferentes significados e 
contribuem de formas diferenciada para o desenvolvimento da criança. O jogo é com-
preendido como uma brincadeira que envolve regras, a brincadeira como uma ação 
espontânea não estruturada e o brinquedo como todo objeto utilizado para brincar.

 Na infância o ato de brincar pode determinar o futuro adulto em que a criança 
poderá se tornar, pois influência em seu desenvolvimento físico, psicológico, cognitivo, 
afetivo e social, ou seja, a criança que não teve o direito de ser criança,  para se divertir de 
forma espontânea acaba apresentando mais tarde comportamentos que não condizem 
mais a sua faixa etária, pois faltaram-lhe aprendizados importantes que acontece no do 
brincar nas etapa anteriores de sua vida prejudicando o futuro adulto que irá se tornar.

 

Segundo Kishimoto (2002), o brincar envolve ausência de roteiros e sequências 
pré-definidos, liberdade para constituição de papéis, personagens e regras, tempo e es-
paço próprio. O contrário do que acontece na maioria das escolas, onde a brincadeira é 
encarada como atividades lúdicas dirigidas com objetivos próprios para acelerar o apren-
dizado formal. Essas escolas ganham status pois a grande maioria dos pais não sabem 
ou não acreditam nos benefícios que o brincar genuíno proporciona na vida da criança. 

 

Atualmente o brincar perdeu o seu papel na vida da criança pelo fato das ruas es-
tarem cada vez mais perigosas, dos pais não acreditarem em seus benefícios ou não 
terem tempo para dedicar aos seus filhos por terem que trabalhar muito para ga-
rantir seu sustento e pela concorrência das escolas que colocam currículos cada 
vez mais extensos prometendo para os pais um futuro melhor para seus filhos. 

 

Dessa forma cabe aos pais e responsáveis pela criança em parceria com a escola que respeita 
as fases da criança acreditando nos benefícios que o brincar proporciona, a responsabilidade 
de garantir o direito de brincar previsto e assegurado por leis como LDB e ECA, para que as-
sim se torne um cidadão crítico e consciente de seus direitos e deveres diante da sociedade.  
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JOGOS, BRINQUEDOS 
E BRINCADEIRAS

 Os jogos, brinquedos e brincadei-
ras embora sejam parecidos e utilizados 
em sala de aula com o mesmo significa-
do e objetivo, são diferentes e contribuem 
de forma variada no desenvolvimen-
to da criança. O jogo é compreendi-
do como uma brincadeira estruturada 
que envolve regras e desafios, poden-
do ser considerados como competitivos, 
cooperativos, simbólicos e dramático. 

Os jogos competitivos são atividades que 
envolvem disputa ou desafio ensinando a 
turma a ganhar ou perder, além de estim-
ular o raciocínio e a concentração, ajudan-
do a compreender regras importantes  na 
vida;  Os cooperativos foram criados com o 
intuito de unir pessoas, não se preocupan-
do em  ganhar ou perder, e sim se divertir ; 
Os simbólicos ou de faz-de-conta auxiliam 
a criança a ter contato com vários papéis, 
tendo capacidade de simbolizar e entend-
er o diversos lugares sociais de pessoas, 
objetos  e práticas; O dramático é o que 
abre a muitas possibilidades para a cri-
ança, por meio da fantasia ou imaginação, 
tome contato com a realidade que a cer-
ca e vá entendendo o seu lugar no mun-
do e aprofundando a ideia de identidade.

 

O jogo promove o crescimento 
emocional e social, através de desafi-
os interessantes que fazem com que 
a aprendizagem seja natural e signifi-
cativa.O brinquedo é qualquer objeto 
que a criança pode utilizar para brincar.

 Alguns brinquedos permitem que a cri-
ança aprenda sobre determinado assunto 
enquanto se diverte. Através do  contato  
a criança  experimenta,  descobre,  inven-
ta,  aprende, além de  estimular a curiosi-
dade, a autoconfiança e autonomia. Sendo 
assim o brinquedo proporciona para a cri-
ança o desenvolvimento da linguagem, do 
pensamento, da concentração e atenção.

 

A brincadeira, refere-se  ao ato de brincar, 
ao comportamento espontâneo, é um di-
vertimento típico de criança e natural, não 
implica em compromisso, é uma atividades 
não estruturada com regras simples que a 
própria criança cria. Brincando a criança se 
diverte, amplia sua capacidade corporal e 
socializa-se com outras crianças e adultos.

EDUCAÇÃO INFANTIL

 

A Educação Infantil é a primeira fase 
da educação básica, gratuita e não 
obrigatória. Nos CEIs (Centro de Edu-
cação Infantil) são atendidas as crianças 
de 0 a 3 anos, e nos EMEIs (Escola Mu-
nicipal de Educação Infantil)  as crianças 
de 4 e 5 anos. Ambas instituições visam 
trabalhar para o desenvolvimento físico, 
emocional, afetivo, cognitivo e social da 
criança em busca  do exercício da cidada-
nia, considerando suas diferenças sociais , 
culturais, econômicas, étnicas e religiosas.
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Nas instituições de Educação Infan-
til devem ser oferecidas aprendizagem 
diversas, como por exemplo em brin-
cadeiras livres, onde através da imag-
inação a criança tem o domínio da lin-
guagem simbólica vivenciando fatos da 
sua realidade, recriando-as de forma que 
consigam solucionar suas dificuldades.

A criança como todo ser humano, é um 
sujeito social e histórico e faz parte de 
uma organização familiar que está inserida 
em uma sociedade, com uma determina-
da cultura, em um determinado momento 
histórico. É profundamente marcado pelo 
meio social em que se desenvolve, mas 
também o marca.  A criança tem na família, 
biológica ou não, um ponto de referência- 
fundamental, apesar de multiplicidade de 
interações sociais que estabelece com out-
ras instituições sociais  (RCN,  1998. p.21).

 

O professor de Educação Infantil diante 
dos conteúdos a serem trabalhados em cada 
faixa etária deve considerar a realidade dos 
educandos respeitando-os, incentivando 
o brincar espontâneo e  promovendo ativ-
idades lúdicas utilizando recursos variados 
em diferentes ambientes, pois a criança 
tem o direito de vivenciar experiências 
prazerosas que facilitam o seu desenvolvi-
mento e construção do conhecimento.

O DIREITO DE BRINCAR

 O simples ato de brincar pode de-
terminar o futuro adulto em que a criança 
vai seguir, pois durante a infância o brincar 
é fundamental para seu desenvolvimento 
físico, psicológico, cognitivo, afetivo e so-
cial. Segundo a Declaração Universal dos 
Direitos da Criança (1959), princípio VII, 
a criança deve desfrutar de jogos e brin-
cadeiras dirigidas na educação, onde a 
sociedade e  autoridades públicas devem 
promover o exercício deste direito. Como 
vemos o ato de brincar é um direito que a 
sociedade e autoridade públicas deveriam 
assegurar para as crianças, porém elas são 
submetidas  de forma precoce a um con-
junto de rotinas, que sua família acredita 
ser essencial para sua formação, sem se 
preocupar com a felicidade de seus filhos.

 

A criança que brinca se desenvolve e 
aprende de forma significativa , pelo fato 
de estar fazendo aquilo que gosta e lhe dá 
prazer. Segundo o Estatuto da Criança e do 
Adolescente (1998), artigo IV, a criança tem 
direito a liberdade que compreende ao ato 
de brincar, praticar esporte e divertir-se. 
Direito esse que não é compreendido ou 
aceito por grande parte das famílias e esco-
las, que veem essa liberdade desnecessária 
para o desenvolvimento da criança, sem 
saber ou acreditar em sua importância.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1396

Brincar é uma das atividades fundamen-
tais para o desenvolvimento da identi-
dade e da autonomia. O fato de a criança, 
desde muito cedo, pode se comunicar 
por meio de gestos, sons e mais tarde 
representar determinado papel na brin-
cadeira faz com que ela desenvolva sua 
imaginação. Nas brincadeiras as crianças 
podem desenvolver algumas capacidades 
importantes, tais como a atenção, a imi-
tação, a memória, a imaginação. Amad-
urecem também algumas capacidades 
de socialização, por meio da interação 
e da utilização e experimentação de re-
gras e papéis sociais (RCN,  1998. p.22).

 

Nos dias atuais o brincar mesmo sendo 
direito da criança perdeu o seu lugar para 
as rotinas diárias, línguas estrangeiras, cur-
sos e esportes. Vemos que antigamente 
nos tempos de nossos pais e avós toda 
criança brincava nas ruas de amarelinha, 
esconde-esconde, cabra-cega, polícia 
e ladrão, boneca, carrinho,  bola e etc.  
Porém por causa  da violência das ruas, ou 
até mesmo por não ter com quem brincar 
e com o que brincar, muitas crianças não 
sabem o que é criar, recriar, imaginar e 
fantasiar, ou seja, desfruta a vida de forma  
mais prazerosa que é brincando. Por esse 
motivo pensando na importância do brin-
car foram criadas as brinquedotecas para 
garantir o espaço e o tempo de brincar.

 

A brinquedoteca é um espaço prepa-
rado para estimular na criança o ato de 
brincar, deve ser um lugar onde a criança 
tenha acesso a uma grande variedade 
de brinquedos próprios para estimular o 
lúdico, convidando a criança a explorar, 
sentir, experimentar, dramatizar, constru-
ir, socializar e explorar o faz-de-conta, 
sendo ela um espaço alegre e colorido.

 

A brinquedoteca pode ser separada em 
cantinhos pedagógicos como: da culinária, 
da leitura, do faz de conta, dos jogos, do 
salão  de beleza, da arte, da música e etc.; 
por faixa etária, sendo que cada canto 
do ambiente conterá jogos e brinquedos 
distintos para cada faixa etária ou dividi-
da em categorias como: brinquedos para 
primeira idade, para atividades intelec-
tuais, que reproduzem o mundo técnico, 
para o desenvolvimento afetivo, para ativ-
idades criativas e para atividades sociais.

 

E como ambiente lúdico a mesma tem 
objetivos a serem alcançados, dentre 
eles os que se destacam são: a valori-
zação dos brinquedos, o acesso a varie-
dade, o ato solidário ao emprestar brin-
quedos, a orientação e utilização correta, 
o estímulo  ao desenvolvimento global 
da criança, o desenvolvimento de hábi-
tos de responsabilidade e trabalho, a 
interação e espontaneidade sem pre-
conceito, o respeito ao gosto de cada 
criança e a oportunidade da relação cri-
ança e adulto em uma relação não formal.
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Inicialmente as brinquedotecas foram 
criadas para emprestar brinquedos e foram 
evoluindo de acordo com a necessidade de 
cada país, passando a oferecer uma série 
de serviços, com  objetivos em comum que 
são: o desenvolvimento de atividades lúdi-
cas  e o empréstimo de jogos e brinquedos. 

Nas escolas  as brinquedotecas são cri-
adas com finalidades pedagógicas e de 
apoio  ao professor. É de fundamental im-
portância  terem esse espaço  com jogos 
e brinquedos variados para que os pais 
interajam com seus filhos  e aprendam a 
partir de suas brincadeiras conhecê-los 
melhor além de ter uma dica para sa-
ber quais os brinquedos mais adequados 
para o desenvolvimento de seus filhos.

Quando uma criança entra na brin-
quedoteca deve ser tocada pela expres-
sividade 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 as bibliotecas. Sendo um am-
biente para estimular a criatividade, deve 
ser preparado de forma criativa, com es-
paços que incentivem a brincadeira de “faz 
de conta”, a dramatização, a construção, 
a solução de problemas, a socialização e 
a vontade de inventar: um camarim com 
fantasias e maquiagem, os bichinhos, jo-
gos de montar, local para quebra-cabeças 
e os jogos  (FRIEDMANN,  1998. p.40).

 

Em algumas comunidades e bairros são 
criados o espaço da brinquedoteca que 
atende a população no empréstimo de jo-
gos e brinquedos, em atividades comple-
mentares e oficinas, sendo elas mantidas 
pela prefeitura ou entidades filantrópicas.

 

Sendo assim cada escola ou comuni-
dade ao montar sua brinquedoteca irá 
organizá-la  da melhor forma possível de 
acordo com o público atingido para que 
a mesma consiga alcançar seus objetivos 
dentro de um ambiente lúdico e prazeroso. 

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
 
 

A brincadeira é uma atividade iniciada e 
mantida pela criança pelo prazer de brin-
car, não visando objetivos a serem alcança-
dos pela mesma. Por ser um ato espontâ-
neo, o brincar não é valorizado por muitos 
pais e escolas, sem saber que esse simples 
ato desenvolve a comunicação, expressão, 
pensamento, imaginação e criatividade. 
Além de auxiliar no desenvolvimento físi-
co, mental, emocional e social, ou seja, 
é o meio pelo qual as crianças exploram 
uma variedade de experiências em diver-
sas situações, para diversos propósitos.

  

Atualmente muitas crianças não sabem 
o que é brincar ou não tem oportuni-
dade por terem que estudar, fazer ativ-
idades domésticas e cuidar de seus 
irmãos. Outras além de estudar tem 
atividades extracurriculares que aca-
bam preenchendo todo o seu tempo. 
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Dessa forma podemos ver que o brincar 
não está presente na vidas das crianças, 
diferentemente do  tempo de nossos pais 
e avós, que passavam grande parte do dia 
brincando com adultos e amigos em casa, 
nas ruas e nas escolas, o oposto do que 
acontece hoje, pois os pais precisam tra-
balhar muito para garantir o sustento de 
sua família, as ruas se tornaram perigo-
sas e grande parte das escolas compe-
tem entre si com currículos imensos para 
garantir seus status diante das  famílias 
que se preocupam com um mercado de 
trabalho competitivo, ficando ansiosas 
para que seus filhos adquiram logo as 
habilidades que julgam ser necessárias 
para o seu sucesso profissional.

Brincar é muito importante para a cri-
ança porque é através do brinquedo 
que ela se constrói, experimenta, pensa, 
aprende a dominar a angústia, a conhecer 
o seu próprio corpo, a fazer represen-
tações do mundo exterior, e mais tar-
de, a agir sobre ele. Ao brincar, a criança 
demonstra toda a sua criatividade. Isso 
permite que se relacione com o mundo 
dos adultos, estabeleça seu controle in-
terior, sua autoestima e desenvolvem 
relações de confiança consigo mesma e 
com os outros (NICOLETTI, 2004. p.91). 

 
 

Segundo Nicoletti (2004) é através do 
brincar  que a criança se desenvolve em 
diferentes aspectos, sendo assim é de 
grande importância ser incentivada na in-
fância pelos pais e professores, para que 
possa crescer e se tornar um cidadão ca-
paz de enfrentar desafios em busca de 
seus objetivos, além de ser um direito 
assegurado  por várias leis como a LDB 
9394/96 (Lei de Diretrizes e Bases) e ECA 
(Estatuto da Criança e do Adolescente).

 

Por causa do mundo capitalista em 
que vivemos há um descrédito da brin-
cadeira como se ela fosse uma perda 
de tempo ou mera recreação,  assim as 
escolas adotam modelos de currícu-
los em que o lúdico é apenas um recur-
so para a transmissão dos conteúdos. 

Mas ao contrário do que se imagina, a 
brincadeira espontânea é a atividade que 
mais favorece algumas das característi-
cas que devem ser privilegiadas no fu-
turo, como a criatividade e capacidade 
imaginativa, versatilidade para atuar em 
qualquer função e habilidades para re-
solver problemas  e trabalhar em equipe. 

 

As escolas de educação infantil estão 
cercadas por  jogos e brinquedos, investin-
do cada vez mais em atividades lúdicas 
que são dirigidas com o objetivo específ-
ico de acelerar o aprendizado formal, fa-
zendo com que a criança de hoje quase 
não brinque. Acontece que brincar de ver-
dade envolve características como aus-
ência de roteiro definido, liberdade para 
viver papéis e tempo e espaço próprios.

 

Segundo Kishimoto (1994), o brincar 
espontâneo traz muitos benefícios para 
o  desenvolvimento infantil nos aspectos 
cognitivo, ao atribuir significado e esta-
belecer relações entre objetos, person-
agens e enredos nas brincadeiras exige 
esforço mental e contribui para o desen-
volvimento da criatividade e do raciocínio. 
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Sendo que na interação com outras 
crianças estimula ainda mais essas habil-
idades, pois implica compor relações, se-
quências e roteiros;  Social, pois diante 
da brincadeira a criança precisa tomar 
decisões que levam em conta as expec-
tativas e necessidades do grupo, inter-
nalizando práticas essenciais nas relações 
humanas, como esperar a sua vez e dis-
cutir regras, além de aprender a avaliar 
sua posição em relação aos  demais e as-
sumir atitudes diferentes, conforme as 
circunstâncias;  Emocional, quando a al-
ternância de papéis nas fantasias levan-
do a percepção de experiências e senti-
mentos sob novas perspectivas. Sendo 
assim a criança consegue lidar de forma 
mais fácil com emoções que ainda não 
compreende e extravasar angústias que 
ainda é incapaz de traduzir em palavras;

 

Além do fato das crianças não terem 
tempo para brincar e os pais não saberem 
de sua importância na primeira infância, 
a mídia influência negativamente para o 
brincar espontâneo, oferecendo cada vez 
mais brinquedos eletrônicos de caráter 
lúdico, onde a mesma passa várias horas 
brincando sozinha ou sentada em frente 
da televisão ou computador. Essa tecno-
logia influência também no comporta-
mento da criança que representa cada vez 
mais papéis maduros,  pulando estágios 
de seu desenvolvimento que farão mui-
ta falta no futuro adulto que se tornará.

 

Segundo Wallon (1995) a  cinco está-
gios de desenvolvimento do ser humano, 
onde a criança na Educação Infantil pas-
sa por três, sendo eles com predominân-
cia afetiva e cognitiva. O primeiro está-
gio denomina-se, impulsivo-emocional, 
ocorre no primeiro ano de vida com pre-
dominância afetiva, onde a mãe inter-
media a relação do bebê  com o mundo. 

O sensório-motor e projetivo é o se-
gundo estágio, que acontece até os três 
anos. Nesse estágio ocorre o desenvolvi-
mento da função simbólica, da linguagem 
e o interesse da criança é voltado para a 
manipulação de objetos e exploração do 
espaço físico. O terceiro e último está-
gio que ocorrem na Educação Infantil  é 
o personalismo, dos três aos seis anos. 
Desenvolve-se nesse estágio a construção 
da consciência  na interação com outras 
pessoas e formação da personalidade. 

O mesmo afirma que a observação 
é uma ferramenta básica para ter aces-
so as diversas manifestações e ex-
pressões da criança em seu contexto, 
pois só é possível entender as atitudes 
da criança se houver compreensão 
do ambiente na qual ela está inserida. 

 

É essencial que as escolas de Edu-
cação Infantil respeitem as fases em 
que as crianças se encontram, elabo-
rando currículos que enfatizem o brin-
car espontâneo, e colaborando para seu 
desenvolvimento integral. O corpo do-
cente da escola deve trabalhar com pro-
jetos e cursos de capacitação, para que 
os professores saibam como auxiliar no 
brincar sem influenciar seus educandos. 
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O educador deve intervir oferecendo 
materiais, espaço  e tempo adequados para 
que a brincadeira aconteça na sua essên-
cia, ou seja, movida pelo desejo, garantindo 
o desenvolvimento organizacional, imag-
inativo e da capacitação de construção 
de conceitos e conhecimentos pessoais 
de seus alunos NICOLETTI (2004. p 93).

 Observar as crianças enquanto brin-
cam é um método que auxilia os profes-
sores a conhecer melhor seus alunos, 
além de dar dicas que poderão facilitar 
a aprendizagem dos educandos, pois as 
crianças projetam nas brincadeiras suas 
ansiedades, frustrações, desejos, visões 
de mundo e formas de interação social.

 

O professor na maioria das vezes aca-
ba sendo a principal agente que auxilia 
no desenvolvimento da criança, por esse 
motivo o mesmo deve ter consciência 
da tamanha responsabilidade que carre-
ga nas mãos, pois o futuro do nosso país 
depende dessas crianças que estarão for-
mando,  essa função não cabe apenas a ele 
e sim da família dos educandos, ou seja,  
para que a criança se desenvolva por com-
pleto e não tenha grandes dificuldades 
no futuro que a aguarda é fundamen-
tal que a família a acompanhe nessa tra-
jetória fazendo uma parceria com a esco-
la, para que assim juntas consigam mudar 
para melhor a realidade em que vivemos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Ao longo do artigo podemos refletir so-

bre a importância dos jogos, brinquedos 
e brincadeiras na primeira infância, res-
saltando os benefícios que proporcio-
nam no desenvolvimento da criança.

 

Através do mesmo informar e conscien-
tizar pais e professores sobre a importân-
cia do ato de brincar genuíno, que muitas 
vezes é esquecido pelo fato de ser encar-
ado como lazer que não acrescenta nada 
na vida da criança. Deixando claro que 
além de sua contribuição no desenvolvi-
mento e nos aspectos físico, psicológico, 
cognitivo, afetivo e social, existem leis 
como LDB e ECA que garantem esse di-
reito,  que deve ser respeitado e cumprido.

 

Para que a criança consiga se desen-
volver de forma global deve-se respeit-
ar a etapa de desenvolvimento em que 
se encontra, tendo como papel princi-
pal as famílias com a responsabilidade 
de  garantir  a saúde, educação e lazer. 

 

A escola  também carrega essa respons-
abilidade pelo fato da criança passar mais 
tempo  nela com seus colegas e professor 
do que em casa com sua família, porém 
não se pode deixar tamanha responsabil-
idade nas costas dos professores, pois na 
maioria das vezes não sabem como lidar 
com esse brincar espontâneo, por falta de 
informação e cursos de aperfeiçoamen-
to ou por falta de interesse do professor. 
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Por esse motivo a família deve faz-
er parceria com a escola em projetos 
onde os pais junto com os educadores 
possam trocar conhecimento sobres 
seus filhos, pois através do brincar a cri-
ança imita e dramatiza fatos de sua re-
alidade que mais gosta ou a incômo-
da para que assim consiga resolvê-los.

 

Portanto para que a infância seja uma 
etapa da vida relembrada com muita sat-
isfação e alegria é preciso que a criança 
desfrute ao máximo de sua criatividade, 
imaginação e fantasia, fazendo com que 
cada etapa de seu desenvolvimento seja 
alcançado de forma prazerosa através do 
brincar genuíno e de atividades lúdicas na 
companhia de sua família, amigos e pro-
fessores que auxiliaram de forma con-
strutiva no seu desenvolvimento para que 
consiga se tornar um cidadão consciente 
de seus direitos e deveres,  capaz de al-
cançar seus objetivos e vencer na vida.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: A MÚSICA COMO OBJETO 
DISPARADOR

RESUMO: A presente pesquisa tem por finalidade trazer a reflexão das contribuições da 
utilização da música nas instituições de ensino, pode oferecer no processo de alfabetização 
e letramento das crianças do primeiro ciclo do Ensino Fundamental, muitas vezes intro-
duzido por cantigas de roda e parlendas. Ilustrará as propriedades intrínsecas à música que 
contribui no desenvolvimento global do ser social, na leitura de mundo, servindo como fer-
ramenta no processo de construção da ação pedagógica. Neste sentido, a presente pesquisa 
tem por objetivo fazer o levantamento bibliográfico quanto à utilização da Música como 
ferramenta da aprendizagem.

Palavras Chaves:  Alfabetização; Música;  Ensino Fundamental; Letramento.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem por objetivo 
apontar as contribuições que o trabalho 
com música, como cantigas de rodas, par-
lendas e músicas regionais, podem ajudar 
no processo de letramento e alfabetização 
das crianças, no primeiro ciclo do Ensi-
no Fundamental. Falar sobre o papel da 
música na educação, não somente como 
uma atividade recreativa, mas direciona-
ndo a sua potência afetiva tornando-se 
assim uma grande ferramenta facilitadora 
do processo de aprendizagem, deixando 
a instituição educacional e as atividades 
mais alegres e receptivas, e contribuindo 
para a ampliação do conhecimento musi-
cal dos alunos, já que a música é um bem 
cultural, na qual todos devem ter acesso.

A música, na vida das pessoas, se apre-
senta de uma forma incontestável. Em 
várias culturas acompanha a história dos 
seres humanos se fazendo presente em 
diversos continentes. Ela é uma arte, por-
tanto uma forma de expressão, tanto nas 
camadas populares como nas camadas 
elitizadas exemplo disto temos o samba 
e a música erudita. Esta linguagem faz-se 
presente no Brasil em específico, também 
nas diversas camadas sociais que temos, se 
manifestando em religiões espalhando-se 
por todo o território nacional. Embora 
tenha uma vasta diversificação de lingua-
gem, dependendo de que cultura venha 
sua expressão, a música é tão rica que 
desenvolve as relações interpessoais nas 
comunidades, nas ruas, bairros e cidades.

Observa-se que a música já faz parte 
da vida da criança antes mesmo de sua 
alfabetização, dessa maneira é mais fá-
cil buscar possibilidades para que a mes-
ma contribua no desenvolvimento e na 
construção da aprendizagem da criança. 
Pesquisas mostram a relação que a criança 
tem com a música começa no ventre ma-
terno e contínua no decorrer de sua vida. 
A música também é usada nas brincadeiras 
infantis, como uma maneira de apresen-
tar as regras, as relações sociais, além do 

prazer e da diversão e a própria 
aprendizagem. São exemplos que 
demonstram uma breve particu-
laridade que ela tem na educação.

O Objetivo desta pesquisa é contribuir 
com o processo de alfabetização, favore-
cendo o desenvolvimento cognitivo/ lin-
guístico, psicomotor e socioafetivo das 
crianças, usando a música como um in-
strumento facilitador para a junção do al-
fabetizar e o letrar, já que um está ligado ao 
outro formando um indivíduo provido de ne-
cessidades, seja social, afetiva e cognitiva. 

O importante é que a música não 
está só relacionada com aprender algum 
tipo de instrumento ou até mesmo ficar 
repetindo canções e decorar cantigas de 
roda, entre outros, vai muito além disso.

Bellochio (2003) ressalta que aprender 
música é um ato de prazer e desprendi-
mento, que reflete nas experiências da 
criança sem que a mesma receba como 
algum tipo de imposição ou que faça 
com que o aluno aprenda um instrumen-
to a qualquer preço, podendo assim fazer 
com que a mesma perca o interesse e a 
sensibilidade, até mesmo a criatividade.

Para concretizar a pesquisa, a opção 
foi uma abordagem qualitativa. Sendo ela 
“[...] parte do fundamento de que há uma 
relação dinâmica entre o mundo real e o su-
jeito” (CHIZZOTTI, 1991, p. 78), permitin-
do, por isso, uma compreensão mais amp-
la e clara sobre o objeto de investigação. 

No processo de uma pesquisa qualita-
tiva, Chizzotti (1991, p.80) explica que os 
pesquisadores se dedicam à análise dos 
significados que as pessoas dão às suas 
ações, por este motivo o estudo consiste 
em uma pesquisa de cunho bibliográfico. 
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EDUCAÇÃO MUSICAL

Segundo Bellochio (2003, p.79) a 
música está presente em todos os lug-
ares, nas ruas, nas praças, nas casas das 
pessoas, etc, mas na escola ela vai gan-
har um papel muito importante, ela ser-
virá de ferramenta para o professor 
no processo de ensino aprendizagem.

As discussões sobre a importância da 
música no cotidiano escolar são inúmeras. 
Para Bellochio (2003, p.83) nas salas de 
aulas a música é tida para combater a ex-
austão e descontrair o ambiente, mas ela 
desenvolve outras competências e ha-
bilidades nos alunos e é isso que o pro-
fessor vai buscar de uma forma lúdica.

Com tantos benefícios da música na 
contribuição para o desenvolvimento da 
criança defende-se que a mesma tem 
que ocupar uma disciplina nos currícu-
los escolares, mas a integração da edu-
cação musical nas escolas justifica-se por:

Proporcionar o desenvolvimento das 
sensibilidades estéticas e artísticas, da 
imaginação e do potencial criativo, o sen-
tido histórico da nossa herança cultural, 
meios de transcender o universo musi-
cal de seu meio social e cultural, desen-
volvimento cognitivo, afetivo e psicomo-
tor e o desenvolvimento da comunicação 
não verbal. (HENTSCHKE 1995, p. 35)

O ensino de música não está estrita-
mente ligado à aprendizagem de algum 
instrumento musical, sim como supracit-
ado é auxiliar na formação do indivíduo, 
mas podem sim ser apresentados os in-
strumentos como forma de ampliação do 
conhecimento, podendo também cantar 
e dançar, estes fatores estão muito liga-
dos uns com os outros (Fialho 2007, p.48).

Os educadores segundo Fialho (2007, 
p.57) devem inovar suas aulas e a música é 
um caminho para essa inovação, mas sem 
perder a essência do conhecimento, con-
ciliar a prática junto com a teoria e levar 

em conta as experiências dos alunos e os 
mesmos podem trazer suas preferências 
musicais, pois eles sempre têm algo para 
contribuir participando na construção.

Quando o professor utiliza essa fer-
ramenta como didático-pedagógica, 
estimula nos alunos prazer, fazendo 
com eles se expressem artisticamente, 
tira o cansaço do cotidiano os Parâmet-
ros Curriculares Nacionais dizem que:

O ser humano que não conhece arte 
tem uma experiência de aprendizagem 
limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, 
da força comunicativa dos objetos à sua 
volta, da sonoridade instigante da poesia, 
das criações musicais, das cores e formas, 
dos gestos e luzes que buscam o sentido 
da vida. (BRASÍLIA, MEC/SEF, 1997, p.14).

A escola deve propiciar aos alunos opor-
tunidades para que lese possam se relacio-
nar como novos conhecimentos partindo do 
conhecimento musical que eles já possuem.

Segundo Gainza (1998, p. 45) , “o ed-
ucador musical que sente a Pedagogia 
como uma arte, aspira a ser um intérprete 
e não um mero repetidor da obra ped-
agógica dos diferentes educadores mu-
sicais com quem ele tem contato”, mas 
esta mudança só ocorrerá com educa-
dores que realmente acreditam que a ed-
ucação musical contribui para a formação 
das crianças, dando importância a cultura 
de cada aluno, e que esta educação pode 
misturar-se com a arte, fazendo com que 
este aluno se torne um indivíduo social 
através desses novos conhecimentos.

O professor deve buscar novas metod-
ologias e instrumentos para atuar na es-
cola se adequando ao ensino de música 
e sobre a formação do docente deve ser 
repensada cita Penna “é preciso aprofun-
dar cada vez mais o compromisso com a 
educação básica, pois só assim a educação 
musical pode de fato pretender o recon-
hecimento de seu valor e de sua necessi-
dade na formação de todos os cidadãos. 
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Este é, portanto, o grande desafio”.
A instituição escolar , pode adaptar o 

ensino de música conforme suas neces-
sidades, visando sempre à construção do 
conhecimento e se possível democratizar 
o acesso a arte, trazendo atividades mu-
sicais para seu currículo ou até mesmo 
servindo de ferramenta pedagógica para 
o professor, não esquecendo que o ver-
dadeiro objetivo é despertar no aluno o 
gosto de ouvir, apreciar, compreender a 
música e isto é um vazio que os alunos 
nos dias de hoje possuem , mas com mui-
to trabalho é possível haver mudança.

 A MÚSICA E A APRENDIZAGEM

A musicalização é um fator que leva a 
criança a interagir com as outras e com 
meu meio social, além de contribuir para 
os outros aspectos já citados acima.

Bréscia (2003, p.61) afirma que “o 
aprendizado de música, além de favore-
cer o desenvolvimento afetivo da cri-
ança, amplia a atividade cerebral, mel-
hora o desempenho escolar dos alunos 
e contribui para integrar socialmente o 
indivíduo”. A música é tida em um uni-
verso de sentimentos, está relacionada 
a cultura de cada época, ajudando na in-
teração do ser humano consigo mesmo, 
podemos dizer então que ela é um agente 
facilitador na questão da aprendizagem.

Um teórico que aborda a questão 
da interação social é Vygotsky (1984) 
que diz “as interações sociais são o me-
canismo pelo qual o indivíduo constrói 
o conhecimento, ou seja, é através das 
relações que a criança estabelece com 
o mundo e com o meio que sua iden-
tidade e seus valores são construídos”. 

Podemos dizer que na hora que o pro-
fessor estiver planejando suas aulas ele 
deve levar em consideração a cultura da 
criança e da sociedade, não menosprezan-
do o fato de que ela é um sujeito que já 
possui conhecimentos pré-existentes, é o 
Paulo Freire diz “conhecimento de mundo”

Uma das teorias importantes que mos-
tra as relações humanas é a de Wallon 
(1989) que nos diz em suas pesquisas que 
a sociedade sempre está interagindo com 
as características orgânicas, a criança in-
terage consigo e com os outros, ela já 
nasce um ser social modificando assim o 
meio e se modificando também, ele apre-
senta a importância da emoção no proces-
so de desenvolvimento infantil, pois já no 
início de sua vida ela faz com que o ser 
humano se socialize com seu grupo social.  

Com isso a música na aprendizagem 
infantil, contribui mantendo um ambi-
ente mais prazeroso e divertido cheio 
de descontração, facilita a expressão de 
emoções, ampliando a cultura dos alunos, 
para que isso aconteça a criança deve 
conviver com diferentes gêneros musicais.

A questão da aprendizagem com músi-
ca é um recurso de grande abrangên-
cia, pois trabalha a sensibilidade, a 
criatividade, a concentração, a coorde-
nação motora, a dicção, o ritmo, etc.

As aulas em que se utilizam desse re-
curso devem ser feitas de forma a intro-
duzir a magia dos sons, permitindo as cri-
anças a criação e a execução de atividades 
musicais de maneira lúdica e prazerosa. 
Nessas aulas os alunos podem construir 
instrumentos musicais com materiais su-
cateados, desenvolvendo a coordenação 
motora enquanto se descontraem cantan-
do e se divertindo, além de ampliarem o 
vocabulário a música permite o convívio 
social. (SOUSA; VIVALDO, 2010, p.74)

Este trabalho fica estabelecido uma 
harmonia entre o corpo e a mente, sen-
do um momento de prazer e aprendiza-
gem, aprendendo brincando, é notável 
a comunicação da criança que fica mais 
contundente, ela fica desinibida, porque 
expressa suas emoções sem medo de 
ficar de castigo ou ser repreendida.
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A música e suas contribuições para a 
sala de aula 

A música é, vem sendo considerada 
uma ferramenta no auxílio da construção 
da aprendizagem, utilizada para alfabet-
ização, resgate a cultura e aumentan-
do o repertório das crianças. Diante da 
ação pedagógica, pode-se dizer que, por 
meio de atividades onde se relacione 
objetos a sons, o professor tem na per-
cepção da criança, sua capacidade de 
memória auditiva, observação, discrimi-
nação e reconhecimento dos sons, com 
isso pode-se trabalhar melhor o que está 
defasado, no que diz respeito ao campo 
visual, auditivo e propriamente escrita.

             
Para Barreto (2000):
Ligar a música e o movimento, utilizan-

do a dança ou a expressão corporal, pode 
contribuir para que algumas crianças, 
em situação difícil na escola, possam se 
adaptar (inibição psicomotora, debilidade 
psicomotora, instabilidade psicomotora, 
etc.). Por isso é tão importante a escola se 
tornar um ambiente alegre, favorável ao 
desenvolvimento (BARRETO, 2010. p.23).

           
Trabalhar, simultaneamente, as letras 

das músicas, seus sons e contexto históri-
co-cultural, auxilia na fixação do trabalho 
pedagógico de forma a levar o aluno a 
construir uma relação com a sociedade 
e o papel da música naquele contexto.

               
 A princípio não parece que a criança 

consiga fazer essa relação com o seu con-
texto, mas é necessário a apresentação da 
finalidade ou a explicação de que a músi-
ca foi feita por alguém que possivelmente 
passava por uma situação diferenciada em 
sua vida, ajuda as crianças a entenderem o 
porquê da sua utilização e reforça o recon-
hecimento de si e do outro na sociedade.

              
Alguns exemplos de atividades de 

podem ser realizadas em sala de aula:               
Textos ou letras das canções antes e tam-
bém depois de ouvir a música (reforça pro-
move a integração de aspectos sensíveis, 

afetivos, estéticos e cognitivos, promov-
endo uma interação e comunicação so-
cial); Rodas de leituras; Livros ao alcance 
das crianças, os livros em que estão os po-
emas ou textos musicados, para que eles 
sejam manuseados após a roda de leitura 
e música, e também em outros momen-
tos do dia( assim estimula e reconstrói 
a ação desenvolvida e associa a um mo-
mento de busca livre pela aprendizagem).

                
Um dos gêneros a ser trabalhados 

são cantigas de rodas e parlendas, esse 
gênero musical possui característi-
cas e propriedades próprias e intrínse-
cas. Os Pcn’s (Brasil 1998), apontam:

    
Conhecendo e apreciando músicas 

de seu meio sociocultural e do conheci-
mento musical construído pela humani-
dade em diferentes períodos históri-
cos e espaços geográficos, o aluno 
pode aprender a valorizar essa diversi-
dade sem preconceitos estéticos, étni-
cos, culturais e de gênero (PCNs, 1998).

                
As parlendas, com suas propriedades 

regionais, folclóricas, históricas, con-
têm um enunciado lúdico pedagógicas 
pela sua forma e ritmo, desenvolven-
do o aspecto psicossocial da criança, 
pois, possui uma linguagem simples e 
atraente; a criança poderá dar os pri-
meiros passos para a comunicação verbal.

                
As rimas aproximam a criança da con-

strução parafraseada e demonstram que a 
utilização dos códigos linguísticos comuns 
entre as palavras, é comum, facilitando as 
associações verbais e orais, e agregando sig-
nificado às palavras. Através da repetição, 
do reforço sonoro pela rima, das onomato-
peias, que agradam muito às crianças, são 
memorizadas as quadrinhas e canções in-
teiras que, muitas vezes, primeiramente, 
sem entender o significado, pois, o que 
importa nesse momento são a sonoridade, 
a cadência e o ritmo dessas composições.
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O PROFESSOR INTERDISCIPLINAR 
            
O docente interdisciplinar é aquele que 

anda nos limites no qual o fazer dos out-
ros está diretamente ligado ao seu fazer, 
compartilhando uns com os outros, con-
versando, buscando se atualizar gente as 
transformações na educação. A prática 
interdisciplinar está relacionada a mu-
danças no cotidiano e nas práticas das 
tarefas diárias, é uma verdadeira ruptura 
com o tradicionalismo e rigidez que é 
oferecido pelo nosso sistema de ensino. 

Alguns conceitos entram na discussão 
da temática em questão, são eles, éti-
ca, estética, temporalidade e memória. 
O macro conceito do que ser docente é 
novo passando a ser revisto e refletido. 
Ao mesmo tempo em que se conservam 
as boas práticas, rejeitam-se as ideias 
medíocres, a subserviência, ...tudo o que 
massacra mentes e vidas. A lógica de base 
passa a ser a da investigação, da desco-
berta da pesquisa, da vontade planeja-
da e construída (FAZENDA, 1990, p. 7).

Existem algumas características que 
são primordiais para o professor inter-
disciplinar, ele possui atitudes de com-
prometimento, tem gosto pelo saber, 
procura a perfeição sempre mostrando 
insatisfação em suas ações, sempre re-
fletindo sua prática e sendo respeitoso 
no trabalho que executa. Tem como car-
acterística pessoal a ousadia de inovar, de 
buscar outros caminhos, é competente e 
envolvido. Suas características marcam 
seu desejo por um ensino de qualidade. 

As dificuldades que esse professor en-
contra são: obstáculos de ordem institucio-
nal, solidão e principalmente a resistência. 
Em modo geral, além do comprometimen-
to, seu empenho pessoal e a progressão 
por parte dos alunos, fatos como dificul-
dades no próprio local de trabalho, pois 
ele sempre trabalha mais do que os out-
ros e os acomodados se incomodam com 
isso. Este fato acontece, pois, a trajetória 
desses profissionais sempre oi de existên-

cia e engessamento por parte da falta de 
políticas públicas que regem e norteiam 
a educação brasileira (FAZENDA, 1990). 

Existem algumas instituições que 
estimulam e valorizam esses profes-
sores, oferecendo condições especiais 
para que os mesmos realizem seu tra-
balho com eficácia, mesmo assim nestas 
instituições existem diversos projetos 
interdisciplinares de ensino, enraizados 
na conversa, na troca de experiências. 

Em um projeto desta natureza é 
necessário que o docente seja atualizado 
tendo formação de pesquisador, de manei-
ra que questione e mude sua prática sem-
pre que necessário, precisa também de uma 
escola que invista em vários pontos com 
ordem cultural, material e epistemológi-
ca, que apareça na realização do projeto.

Não existe um local definido para que 
seja realizado a interdisciplinaridade, na 
educação infantil principalmente todos 
os espaços que a escola oferece como a 
quadra, a brinquedoteca, a sala e leitu-
ra, entre outros, nos lugares que o con-
hecimento habitar. É necessário que 
se quebre paradigmas como somente 
na sala de aula é que pode a ocorrer a 
aprendizagem, isso é mais uma visão 
tradicionalista. (FAZENDA,1990, p. 15). 

O professor interdisciplinar vai em 
busca da quebra de paradigmas da ed-
ucação atual, na maneira com que seus 
conceitos são impostos rigorosamente.  
Deixa dúvidas nas teorias construídas, 
sem negar ou afirmar as mesmas, mas, 
demonstrando um aspecto de provisorie-
dade. Com essas dúvidas, a ação inter-
disciplinar vai questionar as verdades, e 
considera primordial a pesquisa rigoro-
sa sobre os acontecimentos que aconte-
cem na sala de aula, para fundamentar 
novas teorias. (FAZENDA, 1990, p. 37)
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O PROFESSOR E A PRÁTICA  
EDUCATIVA

 O entendimento da rapidez com o 
que o mundo está se modificando é in-
crível e, neste ponto de vista, uma 
maré de informações, conhecimen-
to, dados, tecnologia, tudo vem à tona, 
o que temos de concreto é a incerte-
za em diversas certezas pré-existentes.  

As incertezas passam a nortear as 
ações e os pensamentos dos indivíduos. 
Mas existem dificuldades para os seres 
humanos a serem ultrapassadas, prin-
cipalmente diante do inesperado, esta-
mos acostumados com a nossa rotina do 
dia a dia que quando passamos por algo 
improvável ou que foge da nossa rotina, 
não estamos preparados e a dificuldade 
de enfrentar essas situações que surgem 
inesperadamente se torna cada vez pior.

Hoje em dia sabemos que mesmo com 
todo o progresso que a ciência trouxe 
para a sociedade, ela não foi capaz de 
resolver problemas que acompanham o 
trajeto do homem como: doenças que 
não tem cura, a fome, e a miséria, que 
acarretaram em uma disparidade social.

De certa maneira, o que há de mais 
sólido hoje é que “o futuro se chama in-
certeza (MORIN, 2001, p. 81) ”. Diante 
desta perplexidade que certamente pro-
jetamos para o futuro, mas que também 
vivenciamos no presente, de fato atingiu 
a educação e, mais específico, a escola. 

Partimos de uma escola elitizada, 
onde era formadora de docentes sacer-
dotes e priorizava a divisão de classes, 
ou do trabalho, para aquela época era 
justa (simplesmente porque atendia to-
das as necessidades daqueles que tin-
ham o devido acesso), passando à es-
cola dos sonhos, com a expansão da 
escolarização, trazendo um positivismo 
uma alegria eufórica, pois deveria favore-
cer a ascensão social, mas se tornando 
uma escola cheia de dúvidas e incertezas.

A última supracitada se estruturou de 
tal maneira que escolariza muitas pessoas, 
mas sob outro ponto de vista, produz-
iu um enorme índice de desemprego em 
massa, aumentando a desigualdade social.

Houve assim uma pauperização do tra-
balho, de todo um trajeto histórico que 
priorizava o despeito do sacrifício e da 
desvalorização dos certificados e diplo-
mas, que eram considerados poucos úteis, 
acentuando muitos métodos de exclusão.

Segundo Perrenoud (2000, p. 156), 
mesmo com toda esta situação acon-
tecendo é possível perceber algumas 
pistas de progresso que aparecem, at-
ravés das continuidades, a ação edu-
cativa tem se transformado, mesmo 
que lentamente, mas profundamente.

Para Perrenoud (2000, p. 156) no 
decorrer das décadas, as práticas ped-
agógicas mudaram passando de méto-
dos ativos e alguns princípios da escola 
nova, para as pedagogias com bases em 
projetos, na cooperação, no diálogo, ba-
seadas assim em finalidades de nível tax-
onômicos muito elevados, exemplo dis-
so, é aprender a prender, a comunicar, a 
raciocinar, respeito pelo aluno, pelo seu 
ritmos, por sua lógica, seus direitos, seus 
valores, suas necessidades, sendo atribuí-
da uma grande importância a pesquisa, a 
experiências práticas de saberes estabe-
lecidos, através de diversos mecanismos, 
entre outros. Essas vivências são visíveis 
manifestações da prática educativa, e isso 
está se transformando gradativamente.

No auge dessas mudanças no setor ed-
ucacional, salientamos a figura do docen-
te e algumas questões são passíveis de 
reflexão: quais são as finalidades quanto 
à condução do trabalho de mestre; quais 
as condições em relação à formação da 
prática; o que se tem de positivo ou que 
precisa ser mudado nesta prática de ensi-
no; Podemos fazer uma reflexão de nossa 
atuação como docentes, através de mod-
elos desenvolvidos por pesquisadores; 
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será que tal atuação é suficiente para ter-
mos indicadores de uma postura otimista 
mediante a face com diversos docentes; 
que conhecimento, são oriundos de vivên-
cias quanto ao saberes, orientam uma in-
tervenção pedagógica em sala de aula;

São as reflexões pontuadas acima e que 
estão na mente dos docentes, principal-
mente daqueles que tem compromisso 
com sua profissão, que estão constante-
mente revendo sua prática e desenvol-
vendo a mesma com essa autorreflexão.

Contudo, mediante a velocidade e da 
imprevisibilidade com que os fatos acon-
tecem no cotidiano da sala de aula, pre-
cisam de modelos e referenciais que 
sistematizam uma prática positiva para me-
diar o conhecimento para os educandos.

O perfil dos alunos hoje em dia é dif-
erenciado, por consequência das transfor-
mações tecnológicas que estão aconte-
cendo e o professor sabe disso, os alunos 
são mais exigentes, até as crianças da ed-
ucação infantil, não querem qualquer tipo 
de aula, com metodologias tradicionais, 
que valorizam a reprodução, ou a mem-
orização dos conteúdos (RIBEIRO, 2001, 
p.14). Essa nova postura dos estudantes 
se contrapõe com aquele perfil de aluno 
tradicional: reprodutor, passivo, meca-
nicista, com baixo nível de criatividade, 
com a descontextualização dos conteú-
dos e falta de significados, ou até mesmo 
de associação com a realidade do aluno.

As transformações nos diversos âmbitos 
que parte pelas exigências das mesmas, 
principalmente na educação se dirige para 
a necessidade de se ter a prática apoiada 
na experiência, mas não somente nela.

É fato que a experiência tem sua im-
portância principalmente porque dá ve-
racidade a prática, trazendo-lhe confiança. 
No entanto existem ocasiões na apren-
dizagem que, exige a necessidade de se 
ter argumentos plausíveis tornando-se im-
perativos. Muito mais que a descrição, há 

uma necessidade de estabelecer relações, 
comparativas, práticas, inferências, enfim, 
“agir em uma sociedade mutante e com-
plexa é, antes, entender, antecipar, avaliar, 
enfrentar a realidade com pensamentos 
intelectuais”. (Perrenoud, op. cit., p.111) 

A fundamentação teórica se mostra im-
prescindível, neste ponto de vista, com-
preende-se que os referenciais teóricos 
precisem acrescentar a intelectualidade 
da formação do docente. Será que os 
profissionais da educação têm como dis-
por destes conhecimentos; como será 
que os docentes controlarão as complexi-
dades diversas que intervêm no processo 
de ensino aprendizagem; em outra área 
os demais profissionais dominam racio-
nalmente e controlam as variáveis, inter-
vindo nelas mesmas, isso possibilita um 
progresso das ações dos seres humanos.

Alguns teóricos da educação, a par-
tir da constatação da complexidade 
das variáveis que intervêm nos proces-
sos educativos, tanto em número como 
em grau, de inter-relações que se esta-
belece entre elas, afirmam a dificuldade 
de controlar essa prática de uma for-
ma consciente. (ZABALA, 1998, p. 14). 

Na ação educativa, as variáveis pre-
sentes são fluídas, extremamente difíceis 
de controlar. No entanto quando há esta 
intervenção pedagógica por parte do do-
cente na sala de aula, sem dúvida nenhuma 
deve ser identificada e conhecida pelo pro-
fessor, como Zabala (ibid., p.20) define de 
sequências de atividades de ensino-apren-
dizagem, sequências didáticas; a função 
do aluno e do professor, na estruturação 
da aula; na forma de organizar os conteú-
dos, na utilização dos materiais curricu-
lares, na utilização do tempo e do espaço, 
e especificamente no papel da avaliação.
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O conhecimento profundo dessas 
variáveis reforça no professor a exigên-
cia constante de sua participação na con-
strução da aprendizagem sistemática. 
Mas, questiona-se, se estes conhecimen-
tos estão à disposição dos docentes, um 
exemplo a ser discutido é a avaliação, pois 
é uma das variáveis metodológicas que 
determina um fato, de quais concepções o 
docente possui sobre ela, pois tem um sen-
tido restrito de controle, e de certa forma 
controla os resultados da aprendizagem 
obtidas pelos alunos ou uma forma glob-
al do processo de ensino-aprendizagem. 

Como o professor avalia e que tipos de 
desafios são propostos para os alunos, 
as expectativas, a ajuda e os comentári-
os no desenvolvimento da avaliação. A 
avaliação leva em conta o conhecimento 
construído no decorrer do processo de 
ensino-aprendizagem, outra variável con-
tida na profissão de professor que está 
relacionada à interação em sala de aula.

Neste aspecto qual é a função do aluno 
e do professor e como deve ser o plane-
jamento para a sua atuação de maneira a 
atender as diversidades as diferentes ne-
cessidades dos discentes neste proces-
so de ensino-aprendizagem. Como faz-
er com que os alunos se envolvam para 
contribuírem com seus conhecimentos 
neste processo. De que recursos o pro-
fessor pode fazer uso para estimular os 
alunos e trazer para a realidade deles 
dando significado ao que eles estão fa-
zendo, sentindo-se capazes de fazer as 
tarefas e achar as mesmas interessantes. 

Nesta interação como o professor pode 
estabelecer objetivos para os alunos re-
alizarem, e se estão de acordo com as ca-
pacidades (cognitivas, procedimentais, ati-
tudinais) dos estudantes? Como o professor 
age no sentido de oferecer ajuda adequada 
para que o aluno possa vencer obstáculos 
presentes no processo de aprendizagem?  

São questionamentos que estão pre-
sentes na atuação docente complexa e 
dentro de possibilidades que estão or-
ganizadas pelo docente. Por isso, a ne-
cessidade do planejamento que de-
termina as ações e teorias a serem 
trabalhadas em sala de aula, levando em 
conta a diversidade que predomine nela.

Segundo Alarcão (1998), ex-
iste a licença sabática, que se refere 
à situação em que o docente apre-
senta um projeto de investigação desen-
volvendo interessantes círculos de estudo. 

Para Alarcão (1995):
O círculo de estudos é uma ocasião de 

formação em que um grupo de aproxi-
madamente doze pessoas se juntam para 
estudar um tema da própria escolha do 
grupo. Normalmente, não há (...) uma pes-
soa encarregada da formação, embora 
haja alguém com a função de coordenar 
os trabalhos (...). Há um Conselho Nacio-
nal da Formação Contínua, e, para que 
as ações sejam devidamente creditadas, 
ou seja, para que os professores possam 
gozar de créditos, esse Conselho Nacion-
al da Formação Contínua tem de dizer se 
essa ação é válida, se é creditada, e as in-
stituições têm também que ser creditadas. 
Universidades ou sindicatos também têm 
de estar creditados como instituições para 
fazer a formação contínua, e para que se 
possa creditar as ações, o plano de ação 
tem de ser apresentado previamente. Por-
tanto, o círculo de estudos é uma coisa 
que se deve brotar do grupo, mas como 
antecipadamente nós temos que creditar 
a ação, tivemos de organizar o funciona-
mento do círculo (...). A temática que es-
colhemos [para o estudo] foi o discurso 
do professor, as revoluções de seu dis-
curso (...). É difícil analisar seu próprio dis-
curso de sala de aula, por várias razões. 
Há primeiro que vencer a barreira de as 
pessoas se disporem a serem gravadas e 
depois, em grupo, analisarem o próprio 
discurso (...). (ALARCÃO, 1995, p. 65)
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 O conhecimento pedagógico é propor-
cionado aos docentes na medida em que 
dominam as variáveis que são de suma 
importância para a prática educativa con-
stituindo-se de um forte aspecto expli-
cativo para os fenômenos educacionais.

 
Um exemplo teórico que favorece 

para este aprendizado dos profission-
ais da educação pode entender con-
ceitos como sequências de atividades, 
com as interações presente na atuação 
docente, como a estrutura social da in-
stituição de ensino, o tempo e o espaço, 
a estrutura dos conteúdos, os recursos 
materiais e os aspectos de avaliação.

De acordo com Zabala, o professor deve 
conhecer profundamente esses conceitos 
e ele defende isso em sua obra “A Prática 
Educativa: como ensinar”; ou as “Dez No-
vas Competências para Ensinar”, de Perre-
noud, mas além da proposta de formação 
dentro da reflexão da prática sobre a ação, 
sendo referenciais de base os ideais de Shön 
e Alarcão, dará uma ressignificação dos 
conhecimentos tidos como importantes 
para a formação continuada do docente.

Ainda, como pressuposto na descrição 
de Perrenoud (2000, p.158), o docente tem 
que saber administrar sua própria formação. 
Com essa ação poderia ser desencadeado 
um desenvolvimento de atualização do 
professor de forma sistêmica e consciente 
pelo foco dos diferentes saberes que estão 
presentes na formação deste profissional 
da educação, o saber específico e a práti-
ca didático- pedagógica e a experiência.

A respeito da administração da for-
mação, Perrenoud aponta em uma 
de suas competências que o docen-
te deve justamente construir e geren-
ciar sua profissão. Em específico são 
cinco competências que ele aponta:

 

· Saber explicitar as próprias práticas. 
· Estabelecer seu próprio bal-

anço de competências e seu pro-
grama pessoal de formação contínua. 

· Negociar um projeto de formação co-
mum com os colegas (equipe, escola, rede).

 · Envolver-se em tarefas em escala de uma 
ordem de ensino ou do sistema educativo.  

· Acolher a formação dos colegas e par-
ticipar dela. (PERRENOUD, 2000, p.159)  

O professor deve ser democrático e 
trazer todos os envolvidos a participarem 
das tarefas presentes no sistema educati-
vo, trabalhando em equipe nas resoluções 
de problemas inesperados para que a 
construção do conhecimento seja eficaz.
          

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esta pesquisa buscou apresentar pon-
tos e contribuições que o ensino de 
música pode oferecer para os alunos de 
educação infantil, verificando assim a im-
portância de seu aprendizado e sua con-
tribuição na relação de uma criança com 
a outra, ou seja sua socialização e a in-
teração com os outros eixos de ensino.

Mostrar formas com que a música pode 
ser trabalhada em sala de aula e sua uti-
lização como ferramenta para o docen-
te, no processo de ensino aprendiza-
gem foram abordadas nesta pesquisa.

Evidencia-se que é necessário refle-
tir e discutir a formação do docente em 
relação a utilização da música na edu-
cação infantil, é a graduação é o lugar 
mais propício para que essa possa acon-
tecer, de maneira compartimentada.
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Somente no cotidiano escolar, com as 
atividades desenvolvidas pelos docentes 
da educação infantil e também das vivên-
cias de cada um com a música, nascerá 
uma forma ou até mesmas maneiras dif-
erentes de desenvolver uma prática ped-
agógica que insira este contexto musical 
como um fator importante, colaborando 
com o pleno desenvolvimento dos alunos.

A música é vista por vários pesquisa-
dores como uma ferramenta pedagógi-
ca importante, podendo se aliar ao en-
sino como um todo, e auxiliando na 
aprendizagem, como já foi supracitado. 

Este relacionamento com outros 
eixos do currículo, é chamado de in-
terdisciplinaridade que foi necessário 
o estudo dos sentidos, da origem e do 
próprio conceito, como uma forma de 
entendimento de seu funcionamento. 

O conceito de interdisciplinaridade 
continua difícil ao entendimento retóri-
co, e a prática da mesma é tida por uma 
pequena quantidade de educadores

Por isso, esta pesquisa propõe a neces-
sidade de vencer os desafios, dúvidas, e 
interrogações da atualidade. É uma mu-
dança de práxis como a interdisciplinari-
dade, não é boa ou ruim, pelos problemas 
e dificuldades que possam aparecer no seu 
processo de desenvolvimento, mas, sim, 
necessária e com o tempo se tornará natural.

                

Conclui-se que a música influencia e cria 
novas estimulações, relações e atitudes 
diante do desenvolvimento da criança 
no período escolar, além de contribuir no 
desenvolvimento de diversas áreas do 
conhecimento, além da evidência de que 
nas cantigas de rodas e parlendas, com 
suas características próprias a todo gêne-
ro musical, seja mesclada como expressão 
de sentimentos, ideias, valores culturais e 
facilita a comunicação do indivíduo con-
sigo mesmo e com o meio em que vive.

Rafaella Mendes
Graduação  em Pedagogia pela Universi-
dade Paulista  UNIP (2013); Professor de 
Ensino Fundamental l,  na EMEF Cecília  
Moraes de Vasconcelos.
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COMPARAÇÃO MULTIPLICATIVA: UM ESTUDO DIAGNÓSTICO 
COM OS ESTUDANTES DO 6ºANO  DO ENSINO 
FUNDAMENTAL

RESUMO: O presente estudo é o resultado preliminar de um projeto de iniciação científica 
vinculado ao Projeto de Pesquisa denominado “O campo Conceitual das Estruturas Multiplica-
tivas: um estudo diagnóstico com alunos dos anos finais do Ensino Fundamental” coordenado 
pelo Professor Doutor Aparecido dos Santos. O objetivo do presente estudo foi o de investi-
gar o desempenho e as estratégias de ação empregadas por estudantes do 6º ano do Ensino 
Fundamental na resolução de situações, no âmbito do Campo Conceitual Multiplicativo, mais 
especificamente aquelas envolvendo a ideia da configuração retangular e combinatória. Para 
realização desse estudo nos apoiamos nas ideias teóricas de Vergnaud (1988), e nos estudos 
realizados por Santos (2012). Frente à diversidade de situações compõem o campo Conceitual 
Multiplicativo optamos em investigar duas classes de situações pertencentes o eixo produto de 
medidas: (a) a Configuração retangular - constituída por situações que tenham associação com 
os elementos do cálculo de área de figuras planas, e (b) a Combinatória – constituída por situ-
ações que tenham associação com os elementos combinatórios, que se assemelham a tabela 
cartesiana, pois é a noção do produto cartesiano que justifica a estrutura matemática subjacen-
te a essas situações. A pesquisa foi realizada com duas turmas (74 alunos) do 6º ano do Ensino 
Fundamental. A coleta de dados foi feita por meio de instrumento de pesquisa composto por 
10 situações divididas, equitativamente em dois blocos: cinco situações envolvendo a ideia da 
configuração retangular, e cinco situações envolvendo o pensamento combinatório. 

Palavras-chave: Ensino Fundamental; Combinatória; Configuração Retangular; 
Diagnóstico.
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INTRODUÇÃO

Esse projeto está vinculado a um tra-
balho de Iniciação Científica, com o tema: 
Estruturas Multiplicativas, que procurará 
diagnosticar os motivos da grande de-
fasagem dos alunos da rede pública da 
educação do estado São Paulo, a respeito 
dos conteúdos que estejam relacionados 
com o tema deste trabalho. Mas o objetivo 
do presente estudo é investigar o desem-
penho e as estratégias de ação emprega-
das por estudantes do 6º ano do Ensino 
Fundamental na resolução de situações, 
no âmbito do Campo Conceitual Multi-
plicativo, mais especificamente aquelas 
envolvendo a ideia da configuração re-
tangular e combinatória. Também duran-
te o projeto será realizada uma pesquisa 
de campo, com os alunos dos 6º anos de 
algumas escolas públicas a respeito do 
conteúdo de Estruturas Multiplicativas. 

Para isso o grupo de iniciação cientí-
fica elaborou um instrumento diag-
nóstico (caderno) com 10 questões que 
serão usadas pelos membros no gru-
po na aplicação da pesquisa de campo 
com os alunos. Mais à frente será detal-
hado o processo de como funcionará a 
pesquisa e também a coleta de dados. 

Para a realização de meu trabalho fui 
motivado pela minha convivência como 
professor dos alunos de ciclo-II do en-
sino fundamental e também do ensi-
no médio e pude perceber a grande 
dificuldade que os alunos estão apre-
sentando referente aos conteúdos de: 
multiplicação, divisão, potenciação, radi-
ciação, entre outras da matemática. 

Mas principalmente os alunos têm apre-
sentado todas essas dificuldades por não 
dominarem o conceito multiplicativo. E esse 
problema não começa quando o aluno tem 
uma situação com números inteiros, pois, 
facilmente podem ser associados com so-
mas de parcelas iguais, por exemplo: 2x2= 
2+2= 4; ou 10 x 3= 10+10+10= 30. Mas 
quando se é trabalhado a ideia de númer-
os racionais, como, por exemplo: 2,5x 0,6= 
como somar partes de parcelas iguais?

E é a partir daí que o nosso projeto irá 
entrar em vigor buscando respostas e 
possíveis soluções para esses entraves do 
ensino da matemática. E também o dese-
jo de poder contribuir com um ensino de 
melhor qualidade das escolas públicas, 
porque durante os meus estudos sempre 
frequentei escolas públicas, tanto nos anos 
do Ensino Fundamental, ciclo-I e II, como 
no ensino médio. E, contudo, sinto que es-
tou cumprindo com meu papel de cidadão 
desde o momento em que aceitei par-
ticipar do projeto de Iniciação Científica. 

E por fim esse trabalho teve a real-
ização de uma pesquisa com o objetivo de 
diagnosticar o desempenho e as estraté-
gias de ação, empregadas por alunos dos 
anos finais do Ensino Fundamental na res-
olução de situações problemas do Campo 
Conceitual das Estruturas Multiplicativas, 
mas com um olhar voltado para as situ-
ações que envolvam a ideia de Configu-
ração Retangular e Análise Combinatória. 

Fundamentação Teórica campos con-
ceituais: 

Vergnaud em sua obra tem como obje-
tivo esclarecer o significado de Campos 
conceituais que fala sobre a formulação e 
desenvolvimento de um conceito, e para 
isso informa que não é necessário um úni-
co conhecimento sobre um único assunto. 
Pois um mesmo assunto expõe vários pon-
tos de vista e também deve ser comparado 
com outros conceitos. Aumentando assim 
os campos em que o trabalho pode se base-
ar, para uma melhor significação do mesmo. 
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Assim entendido, um Campo Concei-
tual pode ser definido como um conjunto 
de situações, cujo tratamento requer uma 
variedade de conceitos, procedimentos 
e representações de tipos diferentes, em 
estreita conexão uns com os outros. Em 
outras palavras, os sujeitos dão sentido 
aos conceitos com base em uma variedade 
de situações e cada situação não pode ser 
analisada com a ajuda de apenas um con-
ceito (VERGNAUD APUD SANTOS, 2012). 

Os campos Conceituais foram criados 
para facilitarem a compreensão de de-
terminadas situações problemas tendo 
como base a formação de esquemas para 
assim resolvê-los. Na teoria abordada a 
palavra “esquema” tem como significado: 
designar e analisar as estratégias usadas 
para a resolução das situações problemas. 

Outro conceito que é importante de ser 
destacado na teoria dos campos conceitu-
ais, é o conceito dos invariantes operatóri-
os. Eles são partes cognitivas essenciais 
dos esquemas e são eles que irão informar 
pistas importantes a respeito do desen-
volvimento cognitivo do sujeito aprendiz. 
Nesse sentido, Vergnaud (apud Santos, 
2012), afirma que os invariantes oper-
atórios são os conhecimentos contidos 
nos esquemas de ação do sujeito aprendiz. 

Esses conhecimentos designam-se por: 
teorema-em-ação e conceito-em-ação. 
Onde temos que o teorema-em-ação é 
um pressuposto que pode assumir um 
valor lógico verdadeiro ou falso, segun-
do o pensamento do indivíduo. E o se-
gundo conceito-em-ação, aborda mais a 
respeito do colocar em prática para che-
garmos até o resultado procurado. Para 
melhor compreender o teorema-em-ação 
e o conceito-em-ação, vamos considerar 
a seguinte situação: Uma pessoa deve-
ria beber em média cinco taças de vinho 
a cada dez dias. Qual é o consumo em 
20 dias de uma família com 4 pessoas? 

Uma resolução correta para essa situ-
ação seria o sujeito aprendiz apresentar a 
seguinte expressão: 5 x 4 x 2 = 40 taças 
de vinho. Analisando a resposta dada pelo 
sujeito aprendiz, Vergnaud postula que, 
por trás desse raciocínio, é possível supor 
o seguinte teorema implícito na cabeça 
do sujeito aprendiz (teorema em ação): 
f(n1x1, n2x2) = n1n2 f(x1, x2), ou seja, 
Consumo (4 x 1, 2 x 1)= 4 pessoas x Con-
sumo em 10 dias x (20 dias/10dias=2) . 

Nesse contexto, Vergnaud, chama a 
atenção para o fato de que conceitos em 
ação são ingredientes necessários das 
proposições. Mas conceitos não são te-
oremas, pois não permitem derivações 
(inferências); derivações requerem prop-
osições. Proposições podem ser ver-
dadeiras ou falsas; conceitos podem 
ser apenas relevantes ou irrelevantes 
(VERGNAUD APUD SANTOS, 2012). 

Podemos observar a partir desse ex-
emplo toda a complexidade que en-
volve o Campo Conceitual das Estruturas 
Multiplicativas. É sobre essa complexi-
dade que vamos nos deter na sequência. 

O Campo Conceitual Multiplicativo: 
Podemos definir o campo conceitu-

al multiplicativo como um conjunto de 
problemas ou situações, que envolvem 
vários tipos de conceitos, procedimen-
tos e representações simbólicas, os quais 
se encontram em estreita conexão uns 
com os outros. Entre os conceitos po-
demos destacar: as funções lineares e 
n-linear, o espaço vetorial, a análise di-
mensional, a fração, razão, proporção, 
número racional, multiplicação e a divisão. 

A partir das ideias teóricas de Vergnaud 
(1988, 1994) sobre o Campo Conceitu-
al Multiplicativo, elaboramos um esque-
ma com o objetivo de sintetizar as ideias 
centrais desse campo (SANTOS, 2010). 
Assim, o esquema apresentado abaixo no 
quadro 1 está dividido em duas partes: 
relações quaternárias e relações ternárias. 
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As relações quaternárias são relações entre duas quantidades de natureza dis-
tintas, por sua vez, é constituída por dois eixos: proporção simples e proporções múl-
tiplas e as relações ternárias por sua vez, são: relações entre duas quantidades, de 
mesma natureza ou grandeza, que se compõem para formar um terceiro elemento. 
E também é formada por dois eixos a comparação multiplicativa e produto de medi-
das. Porém como o nosso objetivo neste trabalho não é falar acerca de todo o campo 
conceitual multiplicativo, vamos direcionar o nosso trabalho para a parte de produto 
de medidas, que visa o estuda da configuração retangular e a análise combinatória.

ESQUEMA DO CAMPO CONCEITUAL MULTIPLICATIVO

Esquema elaborado por Santos, Aparecido; Magina, Sandra; e Merlini, Vera (2010).
Apresentamos esse esquema na tenta-

tiva de explicitar o conjunto de situações 
que constituem o Campo Conceitual das 
Estruturas Multiplicativas, mas não é nos-
sa pretensão discutir todos os eixos e 
classes de problemas desse campo, vamos 
centrar a nossa discussão sobre o eixo 
do produto de medidas que envolvem a 
configuração retangular e a combinatória. 

Sendo assim, o eixo “Produto de me-
didas”: é constituído por duas subclass-
es situações envolvendo a ideia de con-
figuração retangular em quantidades 
contínuas (a) e discretas (b), situações 
envolvendo a ideia de combinatória. 

A classe de Configuração retangular: é 
formada por problemas que tenham asso-
ciação com os elementos do cálculo de área 
dos retângulos, e que se for dada a área e 
a largura ou o comprimento, é possível de 
se encontrar a medida que está faltando. 

A classe de análise Combinatória: é 
formada por problemas que tenham 
associação com os elementos com-
parativos, que se assemelham a tabe-
la cartesiana, pois é a noção do produ-
to cartesiano que justifica a estrutura 
matemática subjacente a essas situações. 

Vejamos abaixo alguns exemplos des-
sas situações que irão compor o in-
strumento diagnóstico (caderno) que 
será utilizado no levantamento de in-
formações no decorrer da pesquisa: 

Exemplo1[situação (a)] Uma barra de 
chocolate da marca KI-GOSTO, tem 7 
fileiras com 3 quadradinho cada filei-
ra. Quantos quadradinhos têm na barra? 

Exemplo 2[situação (b)] Uma quadra 
de futsal tem área total de 180 m². Sa-
bendo que sua largura é de 10 metros 
qual é o comprimento dessa quadra? 
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Exemplo 3[situação (a)] Maria para ir 
ao aniversário de sua melhor amiga, pos-
sui em seu guarda-roupa 3 blusas e 5 
calças. De quantas formas diferentes Ma-
ria pode se vestir para ir ao aniversário? 

Exemplo 4[situação (b)] Em uma festa na 
danceteria da cidade foi formado 35 casa-
is diferentes de meninos com meninas. Sa-
bendo que 7 meninas estavam presentes. 
Quantos meninos compareceram na festa? 

Esses exemplos apresentam algumas 
possíveis formas de serem trabalhados os 
conteúdos de: Configuração Retangular e 
de Análise Combinatória em formato de 
questões. Os exemplos 1 e 2 apresentam 
o conteúdo de Configuração retangular 
de 2 formas diferentes, no primeiro o alu-
no pode representar em formato de de-
senho, para facilitar a sua compreensão. 
No segundo o aluno terá mais facilidade 
na resolução se ter pelo menos um con-
hecimento básico de Geometria na parte 
de cálculo de área. Já os exemplos 3 e 4, 
são trabalhados os conteúdos de Análise 
Combinatória. Onde no terceiro exemplo 
o aluno poderá usar na sua resolução um 
exemplo próximo de uma árvore de pos-
sibilidades, facilitando assim a sua com-
preensão e no exemplo 4 o aluno além de 
dominar o conceito multiplicativo o su-
jeito aprendiz também deve ter conheci-
mento a respeito do conceito de divisão.

Procedimentos Metodológicos:
Neste projeto será desenvolvida uma 

pesquisa que irá estudar os conhecimen-
tos e as estratégias utilizadas por alguns 
alunos das escolas públicas, sendo eles 
do ensino fundamental-II e ensino médio 
sobre as “Estruturas multiplicativas”, mas 
com objetivo de se estudar o conteúdo de: 

Produtos de Medidas sendo dentro 
desse conteúdo a parte voltada a Combi-
nação Retangular e Análise Combinatória. 
As informações sobre os conhecimentos e 
estratégias que os alunos utilizam, serão 
colhidas através de um instrumento diag-
nóstico em forma de um pequeno caderno 

que foi elaborado pelos integrantes do gru-
po de iniciação cientifica e que contém 10 
questões variadas sobre o eixo de produto 
de medidas dentro das classes de combi-
nação retangular e análise combinatória. 

No dia da coleta das informações, o re-
sponsável pela coleta, deve comunicar a 
direção da escola o que será feito e com 
qual objetivo será feita essa pesquisa com 
os alunos. Após a autorização da direção 
da escola o mesmo para a aplicação deve 
procurar algumas salas de aula, mais disci-
plinada e com uma professora que tenha 
pleno domínio dessas salas de aula facil-
itando assim todo o processo de aplicação 
dos cadernos (instrumentos diagnósticos), 
e coleta das informações e estratégias. 

Durante a aplicação o responsável pela 
pesquisa deve passar algumas orientações 
aos alunos, como, por exemplo: que eles 
esperem uns pelos outros na distribuição 
do caderno; que cada uma das questões 
terá um determinado tempo para ser re-
solvida; que todas as estratégias usadas 
para resolução da questão devem ficar no 
caderno; para os alunos evitarem efetu-
ar colas porque se trata de uma pesquisa 
externa e não de uma prova avalia tória; 
que os alunos evitem conversas paralelas; 
e que todas as questões serão lidas em 
alto e bom tom para todos os presentes 
poderem desenvolver as suas estraté-
gias. Todas as orientações acima relacio-
nadas devem ser respeitadas para o mel-
hor desenvolvimento da coleta de dados. 

Depois de realizar a pesquisa o re-
sponsável deve corrigir todos os cader-
nos (instrumentos diagnósticos) e os anal-
isando segundo as suas hipóteses, assim 
apresentadas no projeto, concluindo as-
sim o estudo que contempla o seu eixo. 
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APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS E ANÁLISES DOS DADOS

Nesta sessão iremos apresentar os dados sob dois pontos de vista: o quantitativo e 
o qualitativo. No primeiro destacamos o percentual de acerto dos alunos por questão, 
discutindo as possíveis razões para os acertos e para os erros. Já no segundo ponto de 
vista, o qualitativo, destacamos as principais estratégias (esquema de resolução) em-
pregadas pelos alunos na resolução das questões constantes do instrumento.

 
ANÁLISES QUANTITATIVAS

O gráfico a seguir apresenta o percentual de desempenho dos estudantes. Ao todo 
serão analisados 650 itens (número que significa o produto entre as 10 questões e a 
quantidade de alunos – 65)



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1420

Vejamos abaixo alguns exemplos des-
sas situações que irão compor o in-
strumento diagnóstico (caderno) que 
será utilizado no levantamento de in-
formações no decorrer da pesquisa: 

Exemplo1[situação (a)] Uma barra de 
chocolate da marca KI-GOSTO, tem 7 
fileiras com 3 quadradinho cada filei-
ra. Quantos quadradinhos têm na barra? 

Exemplo 2[situação (b)] Uma quadra 
de futsal tem área total de 180 m². Sa-
bendo que sua largura é de 10 metros 
qual é o comprimento dessa quadra? 

Exemplo 3[situação (a)] Maria para ir 
ao aniversário de sua melhor amiga, pos-
sui em seu guarda-roupa 3 blusas e 5 
calças. De quantas formas diferentes Ma-
ria pode se vestir para ir ao aniversário? 

Exemplo 4[situação (b)] Em uma festa na 
danceteria da cidade foi formado 35 casa-
is diferentes de meninos com meninas. Sa-
bendo que 7 meninas estavam presentes. 
Quantos meninos compareceram na festa? 

Esses exemplos apresentam algumas 
possíveis formas de serem trabalhados os 
conteúdos de: Configuração Retangular e 
de Análise Combinatória em formato de 
questões. Os exemplos 1 e 2 apresentam 
o conteúdo de Configuração retangular 
de 2 formas diferentes, no primeiro o alu-
no pode representar em formato de de-
senho, para facilitar a sua compreensão. 
No segundo o aluno terá mais facilidade 
na resolução se ter pelo menos um con-
hecimento básico de Geometria na parte 
de cálculo de área. Já os exemplos 3 e 4, 
são trabalhados os conteúdos de Análise 
Combinatória. Onde no terceiro exemplo 
o aluno poderá usar na sua resolução um 
exemplo próximo de uma árvore de pos-
sibilidades, facilitando assim a sua com-
preensão e no exemplo 4 o aluno além de 
dominar o conceito multiplicativo o su-
jeito aprendiz também deve ter conheci-
mento a respeito do conceito de divisão.

PROCEDIMENTOS  
METODOLÓGICOS:

Neste projeto será desenvolvida uma 
pesquisa que irá estudar os conhecimen-
tos e as estratégias utilizadas por alguns 
alunos das escolas públicas, sendo eles 
do ensino fundamental-II e ensino médio 
sobre as “Estruturas multiplicativas”, mas 
com objetivo de se estudar o conteúdo de: 

Produtos de Medidas sendo dentro 
desse conteúdo a parte voltada a Combi-
nação Retangular e Análise Combinatória. 
As informações sobre os conhecimentos e 
estratégias que os alunos utilizam, serão 
colhidas através de um instrumento diag-
nóstico em forma de um pequeno caderno 
que foi elaborado pelos integrantes do gru-
po de iniciação cientifica e que contém 10 
questões variadas sobre o eixo de produto 
de medidas dentro das classes de combi-
nação retangular e análise combinatória. 

No dia da coleta das informações, o re-
sponsável pela coleta, deve comunicar a 
direção da escola o que será feito e com 
qual objetivo será feita essa pesquisa com 
os alunos. Após a autorização da direção 
da escola o mesmo para a aplicação deve 
procurar algumas salas de aula, mais disci-
plinada e com uma professora que tenha 
pleno domínio dessas salas de aula facil-
itando assim todo o processo de aplicação 
dos cadernos (instrumentos diagnósticos), 
e coleta das informações e estratégias. 

Durante a aplicação o responsável pela 
pesquisa deve passar algumas orientações 
aos alunos, como, por exemplo: que eles 
esperem uns pelos outros na distribuição 
do caderno; que cada uma das questões 
terá um determinado tempo para ser re-
solvida; que todas as estratégias usadas 
para resolução da questão devem ficar no 
caderno; para os alunos evitarem efetu-
ar colas porque se trata de uma pesquisa 
externa e não de uma prova avalia tória; 
que os alunos evitem conversas paralelas; 
e que todas as questões serão lidas em 
alto e bom tom para todos os presentes 
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poderem desenvolver as suas estraté-
gias. Todas as orientações acima relacio-
nadas devem ser respeitadas para o mel-
hor desenvolvimento da coleta de dados. 

Depois de realizar a pesquisa o re-
sponsável deve corrigir todos os cader-
nos (instrumentos diagnósticos) e os anal-
isando segundo as suas hipóteses, assim 
apresentadas no projeto, concluindo as-
sim o estudo que contempla o seu eixo. 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTA-
DOS E ANÁLISES DOS DADOS 

Nesta sessão iremos apresentar os dados 
sob dois pontos de vista: o quantitativo e o 
qualitativo. No primeiro destacamos o per-
centual de acerto dos alunos por questão, 
discutindo as possíveis razões para os acer-
tos e para os erros. Já no segundo ponto 
de vista, o qualitativo, destacamos as prin-
cipais estratégias (esquema de resolução) 
empregadas pelos alunos na resolução 
das questões constantes do instrumento.

 Análises Quantitativas
O gráfico a seguir apresenta o percen-

tual de desempenho dos estudantes. Ao 
todo serão analisados 650 itens (núme-
ro que significa o produto entre as 10 
questões e a quantidade de alunos – 65)

Já com os resultados obtidos e apre-
sentados por meio do GRÁFICO 1. Pôde-
se observar que a questão com o maior 
número de acertos foi a questão de núme-
ro 2, que é abordada da seguinte forma: 
“Em um teatro existem 20 fileiras com 10 
bancos em cada uma dessas fileiras. Quan-
tos bancos existem nesse teatro? ”. E que 
se obteve 54 acertos de um total de 65, 
ou seja, 83,07% de acertos na resolução 
dessa determinada questão. A nossa hipó-
tese para um desempenho satisfatório na 
referida questão pode estar ligada ao fato 
de que os números eram de magnitude 
pequena e a operação requerida era a mul-
tiplicação direta entre as quantidades en-
volvidas, ou seja: (20 fileiras x 10 bancos). 

Já a questão com o maior número de er-
ros foi à questão 10, que é abordada da se-
guinte forma: ”O pátio da escola Risque e 
Rabisque, possui dimensões de: 27 metros 
de largura por 39 de comprimento. Qual 
é a área total desse pátio? ”. E que se ob-
teve 55 erros de um total de 65, ou seja, 
84,61% de erros de erros na resolução des-
sa determinada questão. A nossa hipótese 
para um desempenho tão insatisfatório 
na referida questão pode estar ligada ao 
fato de que os números eram de magni-
tude alta e que os alunos ainda não com-
preendam o conceito de cálculo de área 
das figuras (retângulo) e a operação re-
querida era a multiplicação direta entre as 
quantidades envolvidas, ou seja: (27 met-
ros (largura) x 39 metros (comprimento). 

Contudo, podemos observar que os 
alunos sabem realizar o algoritmo da mul-
tiplicação com valores de magnitudes 
pequenas e/ou com situações mais objeti-
vas sobre qual a operação que deverá ser 
realizada como, por exemplo, a questão 2. 
Também podemos observar que os alunos 
que resolveram o instrumento diagnóstico 
em sua grande maioria apresentaram algu-
mas dificuldades na resolução de questões 
que envolviam valores de magnitudes 
mais altas e/ou não deixava de forma ob-
jetiva na questão, qual deveria ser a oper-
ação realizada, por exemplo, a questão 10.

ANÁLISES QUALITATIVAS

Na referida sessão vão ser apresenta-
das as estratégias de ação mais utilizadas 
pelos alunos dos 6º anos, na resolução de 
cada uma das questões do instrumento di-
agnóstico que cobravam o conceito mul-
tiplicativo através da configuração retan-
gular e a Análise Combinatória. Também, 
às estratégias de ação utilizadas pelos 
alunos, foram nomeadas da seguinte for-
ma: (Algoritmo multiplicativo matemático); 
(Icônica); (Pensamento Aditivo); (Árvore 
de Possibilidades) e (Pensamento Inverso).
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ESTRATÉGIA 1. (ALGORITMO  
MULTIPLICATIVO MATEMÁTICO); 

1.1 - Configuração Retangular e Análise 
Combinatória

Essa estratégia foi utilizada pelos alunos, 
quando os mesmos já reconheciam algu-
mas situações e também dominava o con-
ceito da multiplicação e as suas aplicações.

ESTRATÉGIA 2. (ICÔNICA); 
2.1 - CONFIGURAÇÃO RETANGU-
LAR E ANÁLISE COMBINATÓRIA

Essa estratégia foi utilizada por alunos que 
apresentam algum tipo de defasagem no 
aprendizado do conteúdo de multiplicação 
e com isso acabam se baseando em ícones 
(desenhos), para conseguirem assim facil-
itar a compreensão da situação problema.

ESTRATÉGIA 3. (PENSAMENTO 
ADITIVO); 3.1 - CONFIGURAÇÃO 
RETANGULAR

Os alunos que se baseiam no pensamen-
to aditivo, são alunos que ainda não apren-
deram o conceito multiplicativo e com isso 
quando se deparam com situações dessa 
natureza decidem por somar cada um dos 
valores envolvidos na situação problema.

ESTRATÉGIA 4. (ÁRVORE DE POSSI-
BILIDADES); 4.1 - ANÁLISE COMBI-
NATÓRIA

Essa estratégia é baseada em um esque-
ma montado pelos alunos onde são apre-
sentadas todas as possibilidades existentes 
no problema. Ele faz isso com o objetivo de 
tentar ver as possíveis soluções do proble-
ma para facilitar a compreensão do mesmo.

ESTRATÉGIA 5. (PENSAMENTO 
INVERSO); 5.1 - CONFIGURAÇÃO 
RETANGULAR E ANÁLISE COMBI-
NATÓRIA

O aluno tem o domínio do conceito 
multiplicativo, e consegue se organizar 
e realizar a análise das situações que co-
bram o pensamento inverso da multipli-
cação (Divisão), e assim consegue chegar 
aos resultados requeridos através do algo-
ritmo da divisão. Nesse tópico os alunos 
procuram ser bem objetivos com os seus 
cálculos matemáticos, realizando assim 
após as análises o algoritmo da divisão.

Contudo podemos observar através da 
análise dos dados que os estudantes do 
6º ano do Ensino Fundamental apresen-
taram um desempenho aquém do espera-
do, pois cerca de 46 % dos estudantes não 
obtiveram êxito na resolução correta das 
situações. No que diz respeito às questões 
envolvendo a ideia de combinatória o es-
quema de ação que mais levou ao suces-
so foi o pictórico baseado no pensamento 
aditivo (contagem). Quanto às situações 
envolvendo a ideia da configuração re-
tangular observamos que os alunos obti-
veram melhor êxito em situações em que 
o cálculo da área pôde ser obtido pela 
contagem em malhas quadriculadas. À luz 
desses resultados podemos observar que 
as estratégias de ação dos alunos na res-
olução de situações pertencentes ao cam-
po conceitual multiplicativo, ainda estão 
muito restritas àquelas empregadas na 
resolução de situações do campo concei-
tual aditivo. Acreditemos que, paulatina-
mente, nessa etapa de escolarização, o 
ensino deve prover situações que levem o 
aluno a perceber as limitações das suas es-
tratégias de ação e que em última análise 
os leva a ampliar esses esquemas de ação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo do presente estudo foi o de 
investigar o desempenho e as estratégias 
de ação empregadas por estudantes do 
6º ano do Ensino Fundamental na res-
olução de situações, no âmbito do Campo 
Conceitual Multiplicativo, mais especifi-
camente aquelas envolvendo da ideia da 
configuração retangular e combinatória. 

Nos limites dos nossos estudos, suger-
imos que a escola deve-se atentar para o 
ensino/aprendizagem do Campo Concei-
tual Multiplicativo, por ser uma das bases 
mais importantes no universo do estudo 
matemático, onde pode ser trabalhado em 
sala de aula através de situações que tor-
nem o ensino da matemática mais significa-
tivo para o educando e uma dessas estraté-
gias seria propor situações ao aluno que 
tivessem um olhar voltado para a Configu-
ração Retangular e a Análise Combinatória. 

Um trabalho com o Campo Conceitual 
Multiplicativo, especialmente com a con-
figuração retangular e a combinatória, deve 
privilegiar a sua exploração a partir de um 
conjunto de situações problemas em difer-
entes contextos. E por fim que a resolução 
de problemas, seja o ponto de partida para 
a construção dos conceitos matemáticos. 

RAPHAEL MARTINASSO LIMA
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Matemática, pela Universidade Nove de 
Julho (2013); Professor de Ensino Fun-
damental II e Médio - Matemática - na 
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A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: O artigo a seguir tem como objetivo nos fazer uma reflexão teórica sobre o lúdico 
como ferramenta fundamental para o processo de apropriação do conhecimento. Foi delim-
itada a problemática para a educação das séries iniciais, pois, este é o campo de atuação. A 
idéia central é mostrar os mais diversos aspectos do lúdico como ferramenta impulsionadora 
para o processo e desenvolvimento e de ensino e aprendizagem da criança. A pesquisa traz as 
idéias fundamentais de diferentes papéis que a ludicidade exerce na função, ou seja, no pa-
pel pedagógico da educação das séries iniciais. O lúdico é um “material” pedagógica que tem 
uma função fundamental para a criança se desenvolver, usar da criatividade, ter autonomia e 
também fazer a apropriação de diversos saberes.

Palavras Chave: Educação; Ludicidade; Criança.
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INTRODUÇÃO

Podemos perceber que 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 oportunidade que se apresenta a educação Infantil: a oportunidade 
de dar às crianças uma “nova” infância. Uma infância que tem de ser respeitada em seus 
interesses e curiosidades, em que a criança deve brincar muito e, através da brincadeira, 
desenvolver suas potencialidades. Sabe-se que a criança possui necessidades e carac-
terísticas peculiares e a escola desempenha um importante papel nesse aspecto, que é 
oferecer um espaço favorável às brincadeiras associadas a situações de aprendizagem que 
sejam significativas, contribuindo para o desenvolvimento de forma agradável e saudável

É de grande importância o modo de pensar de uma criança, pois contribui para o 
seu desenvolvimento. Pois também é um momento que proporciona liberdade cri-
adora e acaba criando oportunidades de socialização e de afetividade é um encon-
tro com o seu próprio mundo, que acaba sendo descoberta de forma prazerosa.

Partindo desse, ponto muitas vezes por acreditar que as brincadeiras não 
têm feito parte do currículo escolar, na qual vem  sendo ignoradas no plane-
jamento diário, propõe-se uma reflexão sobre a  utilização das brincadei-
ras em seu espaço escolar na Educação Infantil. Assim, acaba surgindo mui-
tos questionamentos para a realização dessa pesquisa que é muito motivadora.

Muitos pedagogos se perguntam: Como a brincadeira deve ser introduz-
ida no planejamento docente da Educação Infantil para cumprir sua utili-
dade pedagógica? Como a brincadeira deve ser aproveitada na prática ped-
agógica da Educação Infantil, respeitando-se o caráter natural na criança?

A opção por esse tema se dá devido a observação de que a atividade lúdica como 
fonte de aprendizagem ainda não é prática efetiva no cotidiano escolar. Acredita-
mos que é de extrema importância a implantação de uma proposta sobre a Ludici-
dade no dia a dia escolar, ampliando a visão dos educandos por meio de tarefas de-
scontraídas como danças, artes, ciências, jogos, entre muitas outras atividades.
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O LÚDICO E O BRINCAR NA ESCOLA

Nas escolas de hoje o brincar 
está fora de uma proposta ped-
agógica que use o lúdico como uma 
ligação no do trabalho infantil. Os 
espaços para o desenvolver cultur-
al da criança é quase inexistente. 

Sendo que não podemos culpar os 
professores e suas ações, pois ao con-
trário, trata-se do tipo de formação 
profissional do educando não contem-
pla informações nem vivências a res-
peito do brincar e do desenvolvimen-
to infantil em uma perspectiva social, 
afetiva, cultural, histórica e criativa. 

Nem todas as escolas contemplam 
esse tipo de aprendizado. As escolas 
esqueceram simplesmente de usar as 
brincadeiras, na sala de aula ou sim-
plesmente acaba sendo usada como 
um papel didático, e muitas vez-
es acaba sendo considerada como 
uma perda de tempo. Muitas vez-
es até no intervalo, o aluno precisa 
aprender a conviver com proibições. 

Devemos entender que levar brin-
quedos para a classe é também faz-
er com que os professores fique 
munidos de conhecimentos e que 
saibam interpretar e entender, o 
como o brinquedo o auxilia e como 
profissional irá usar para a con-
strução do aprendizado da criança.

Para que ocorra esse entrosamen-
to, o educador deve estar sempre 
presente e sempre participando nos 
momentos lúdicos. Os jogos e brinca-
deiras fazem parte do processo edu-
cativo, na medida em que ele se jun-
ta ao conhecimento e ao cotidiano. 

A sala de aula, o brinquedo, o laz-
er, o jogo deve ser marcada como 
um encontro prazeroso para a cri-
ança. Devemos tornar a brincadei-
ra, ou melhor, a brincadeira deve 
ser entendida como um diálogo.
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Todas as crianças devem ser con-
sideradas com vivências diferentes, 
pois assim o professor entenderá 
que não existe simplesmente uma 
cultura e enriquecer, aproveitar o 
momento para troca de experiências 
de vida. O lúdico vem conquistando 
um espaço na educação infantil e nos 
anos iniciais, pelo simples fato do 
brinquedo ser essencial na infância 
e com isso se tornar uma ferramen-
ta pedagógica. O processo de leitu-
ra e escrita consiste em um proces-
so de múltiplas dimensões, no qual 
promove um indivíduo social ativo.
 

O QUE É BRINCAR?
 

Normalmente, brincar é um ato 
reconhecido como espontâneo e 
natural, que se constitui, basica-
mente, em um sistema que integ-
ra a vida social das crianças e que 
passa de geração a geração, de 
acordo com os interesses e neces-
sidades de cada grupo e época.

A seguir, (ROSAMILHA APUD 
SALLES OLIVEIRA, 1986: p. 19), 
para exemplificar,  apresenta, sin-
tetizadas em seis pontos, algu-
mas das principais tendências so-
bre 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 prepa-
rar-se para a vida futura” (GROSS).

 

3) “As crianças brincam porque 
a hereditariedade e o instin-
to as levam a recapitular as ativ-
idades ancestrais importantes 
para o indivíduo” (STANLEY HA).

4) “as crianças brincam para des-
carregar suas emoções de for-
ma catártica” (ARISTÓTELES, 
CLAPAREDE, FREUD E ERIKSON).

 

5) “as crianças brincam porque 
é agradável. O jogo é impor-
tante pelo seu aspecto hedônico” 
(HURLOCK E SUTTON SMITH).

 

6) “o brincar é um aspecto de todo 
comportamento. Ele está implícito 
na assimilação que o indivíduo real-
iza em relação à realidade” (PIAGET).
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Conclui-se, pois, que conhecer a 
criança, bem como a importância do 
brincar e do por que e para que a cri-
ança brinca é fundamental para ajudá-
la em seu desenvolvimento, pois, 
é no brincar que a criança aprende 
modos de se comportar, de reagir, de 
expressar emoções, de se relacionar. 

Logo, brincando a criança está 
aprendendo a criticidade, preparan-
do-se para o futuro. A brincadeira de 
faz-de-conta: lugar do simbolismo, da 
representação, do imaginário. BOM-
TEMPO (2001) destaca que o adulto 
ao ver a criança brincando de faz-
de-conta sente-se atraído pelas rep-
resentações que elas desenvolvem. 

Quando se observa à criança en-
cenando uma brincadeira é pos-
sível notar rapidamente que tipo 
de significado e objetivo que as-
sumem dentro de um contexto. 

As representações são desem-
penhadas com clareza, principal-
mente ao vê-las imitando a mãe, 
a tia, irmã, professora, pai, ín-
dio, polícia e outras coisas mais.

Essas representações permitem 
diferentes denominações como: 
jogo imaginário, jogo de faz-de-con-
ta, jogo de papéis ou dramático. A 
importância dessas representações 
favorece o desenvolvimento cog-
nitivo e afetivo social  da criança.

Os termos simbólicos, represen-
tativos, imaginativos, imaginativos, 
fantásticos, de simulação, de ficção ou 
faz-de-conta podem ser vistos como 
sinônimo, desde que sejam emprega-
dos para descrever o mesmo fenôme-
no (BOMTEMPO, 2001, p. 58).

AÇÃO E SIGNIFICADO NO  
BRINQUEDO

BOMTEMPO (2001) explica 
que para Vygotsky uma criança 
de 3 anos é praticamente impos-
sível envolver-se em uma situação 
imaginária, pois, no  decorrer do 
concreto para o abstrato não há con-
tinuidade, mas uma  descontinuidade. 

A partir do momento que a criança 
brinca é possível perceber que ela 
começa notar como o objeto realmente 
é e não como ela gostaria que fosse.
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Durante a aprendizagem formal 
isso não é possível, mas a partir 
das  brincadeiras isso pode acon-
tecer, 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 vassou-
ra, quando a criança pega a vas-
soura ela pode  imaginar que é 
um cavalo, nesse momento a cri-
ança está atribuindo um  sentido.

O que foi dito sobre a separação do 
significado dos objetos aplica-se,  ig-
ualmente, às ações da criança. Por ex-
emplo, quando uma criança bate com 
os pés no chão imagina-se cavalgan-
do um cavalo, ela está dando mais im-
portância ao significado que está con-
ferindo à ação do que à própria ação.

No brinquedo, uma ação substi-
tui outra ação, assim como um obje-
to substitui outro objeto. Quer diz-
er que, ao mesmo tempo em que a 
criança é livre para determinar suas 
ações no brincar, estas estão subor-
dinadas aos significados dos obje-
tos, e a criança age de acordo com 
eles. (BOMTEMPO, 2001, p. 62).

Portanto, o brinquedo é essen-
cial para contribuir com o desen-
volvimento da aprendizagem, pois, 
permite várias possibilidades nas 
relações dos pensamentos e o real.

METODOLOGIA PARA O  
TRABALHO COM OS JOGOS 

Os jogos são educativos e requer-
em um plano de ação que permi-
ta a aprendizagem de conceitos 
matemáticos e culturais de uma ma-
neira geral. 

Desde que os jogos em sala de aula 
são importantes, o professor deve 
reservar um horário dentro de seu 
planejamento escolar de modo a 
permitir a exploração de todo o po-
tencial dos jogos, dos processos de 
solução, registros e discussões sobre 
possíveis caminhos que poderão sur-
gir. 
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Eles devem ser utilizados não como 
instrumentos recreativos na apren-
dizagem, mas como facilitadores, co-
laborando para trabalhar os bloqueios 
que os alunos apresentam em relação 
a alguns conteúdos matemáticos. 

Segundo Tahan (1968), para que os 
jogos produzam os efeitos dese-
jados devem ser, de certa manei-
ra, dirigidos pelos educadores. 

Partindo do princípio que as crianças 
pensam de maneira diferente dos 
adultos e de que o objetivo não é en-
siná-las a jogar, e sim, acompanhar a 
maneira como elas jogam, deve-se ob-
servá-las atentamente, interferindo 
apenas para colocar questões interes-
santes e auxiliá-las a construir regras.
 

Moura (1997, p. 76), afirma que ‘’o 
jogo aproxima-se da Matemática 
via desenvolvimento de habilidades 
de resolução de problemas’’. Assim, 
de acordo com Borin (1995, p. 10), 
a metodologia mais adequada para 
desenvolver uma postura crítica ante 
qualquer situação que exija respos-
ta é a de Resolução 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 outras alter-
nativas, qual escolher e por 
que escolher esta ou aquela?  

• Terminado o jogo, quais os erros e 
por que foram cometidos? 

• Ainda é possível resolver o proble-
ma ou vencer o jogo, se forem muda-
dos os dados ou as regras? 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Assim, ao fazer suas jogadas o aluno começa a se organizar, como nas 
etapas determinadas por Polya 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 levantamento dos dados e a for-
mular hipóteses, a executar estratégias escolhidas a partir da hipótese ini-
cial e finalmente a verificar a eficiência da jogada para alcançar a vitória.

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 propondo soluções aos vários desafios que surgem no trabalho 
ou na vida cotidiana, e é esse pensamento que deve ser passado às crianças.

Para a aprendizagem é necessário que a criança tenha um deter-
minado nível de desenvolvimento. As situações de jogo são consid-
eradas parte das atividades pedagógicas estimuladores do desen-
volvimento e é com esse estímulo que as crianças aprendem.
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GESTÃO ESCOLAR E RACISMO ESTRUTURAL

RESUMO: O objetivo deste artigo é, a partir da análise de uma situação de racismo es-
trutural identificada em uma escola da cidade de São Paulo, discutir o importante papel da 
gestão escolar no enfrentamento desse tipo de situação. Reflete-se sobre as possibilidades de 
ação por parte da Gestão no sentido de respeito à diversidade e aos direitos humanos, assim 
como sobre os conceitos de equidade versus igualdade. Dentro desse contexto, analisamos 
as disparidades entre a população branca e negra no Brasil. Ao final, elencamos algumas di-
retrizes básicas no combate ao racismo em ambiente escolar, destacando como ferramenta 
fundamental o incentivo e a oportunização do diálogo com a comunidade, a necessidade de 
que as escolas revejam suas ações no combate ao racismo, buscando melhorar as formas de 
identificá-lo e preveni-lo.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Racismo; Educação inclusiva
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INTRODUÇÃO

NAKAYAMA (2007, p.6), em sua dissertação de mestrado sobre “Educação 
inclusiva: princípios e representações” afirma que as escolas, para serem inclu-
sivas, precisam realizar um “complexo trabalho de desconstrução da cultura 
excludente escolar para, em seu lugar, promover o estudo pela colaboração, 
num ambiente em que a diversidade seja o tônus de toda a aprendizagem”.

A “excludente cultura escolar” à qual se refere a pesquisadora  está intima-
mente relacionada à (incapacidade de lidar com o  diferente. Na prática do 
cotidiano escolar esse diferente refere-se a gênero, classe social, deficiên-
cias físicas e psicológicas, orientação sexual e, também, questões raciais.

O foco do nosso artigo é pensar em como as escolas lidam com as diferenças 
raciais, do ponto de vista de gestores e gestoras. Para tanto, exporemos uma 
situação real narrada por uma professora de uma escola pública da cidade 
de São Paulo, cujos nomes serão preservados, a pedido da entrevistada.

O conhecimento dos fatos narrados por essa professora nos fez perceber um 
pouco dessa complexidade apontada por Nakayama, bem como a percepção 
de correntes de pensamento distintas em ação dentro do ambiente escolar.

 

Nesse sentido, Alves e Galeão-Silva (2004) se perguntam:
A gestão da diversidade [seria] capaz de criar uma solução para a ex-

clusão de grupos tradicionalmente discriminados? Ou, ainda, a gestão da 
diversidade não poderia ser uma forma, ideologicamente articulada, de es-
conder conflitos que surgem, prioritariamente, do campo social, como por 
exemplo, da existência de preconceitos contra grupos sociais marginaliza-
dos? Conseguiria a gestão da diversidade reaver os direitos desses grupos 
por meio de uma ação afirmativa? (ALVES E GALEÃO-SILVA, 2004, p.22).

 
Não sabemos as respostas para as perguntas dos autores, mas procu-

raremos pensar em caminhos que possam ser trilhados no cotidia-
no da gestão escolar, diante de fatos concretos e que, sim, podem nos 
dar pistas sobre as respostas das questões levantadas acima. Um pon-
to fundamental, acreditamos, passa pelo conceito de equidade racial.
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EQUIDADE NÃO É IGUALDADE

De acordo com o Dicionário Mi-
chaelis, “equidade” significa a “Con-
sideração em relação ao direito de 
cada um independentemente da lei 
positiva, levando em conta o que 
se considera justo”. “Integridade 
quanto ao proceder, opinar, julgar; 
equanimidade, igualdade, impar-
cialidade, justiça, retidão”.  “Dis-
posição para reconhecer impar-
cialmente o direito de cada um”. 

 

Para a organização não governa-
mental Instituto Baobá, equidade 
significa também “reconhecer o di-
reito de cada pessoa” sem dar mar-
gem para desigualdades e injustiças.

 

No entanto, desigualdade ainda é 
uma situação bastante presente na 
sociedade brasileira, conforme po-
demos observar na imagem a seguir:

 

Conforme se percebe, a dispari-
dade entre pessoas brancas e ne-
gras é uma constante em todos os 
indicadores sociais compilados neste 
cartaz. Essa disparidade alcança des-
de os índices de mortalidade até os 
educacionais: enquanto 22,2% das 
pessoas brancas têm 12 ou mais 
anos de estudos, entre a população 
negra esse índice cai para 9,4%.

 

Entre pessoas jovens, por seu turno, 
62,9% dos que estão fora da escola e 
do mercado de trabalho são negros. 
Esses dados, sobretudo referentes 
à educação nos revelam que há um 
problema educacional a ser resolvido. 

Acreditamos que uma boa gestão 
pode e deve levar em consideração 
essas informações, a fim de promov-
er a equidade e diminuir os índices de 
evasão escolar entre pessoas negras.

 

Entretanto, o descaso com relação 
aos princípios de equidade e justiça 
social revela-se no cotidiano das es-
colas públicas municipais de formas, 
algumas vezes, gritantes, como é o 
caso de uma escola na periferia da 
cidade que elegeu um escritor racista 
para ser homenageado, quando 70% 
de seus alunos se autodeclara negra.

UM EUGENISTA ACLAMADO EM 
ESCOLA  NEGRA

 
Monteiro Lobato é, em geral, 

conhecido como um grande escri-
tor da literatura infanto-juvenil. No 
entanto, há alguns anos vieram à 
tona provas cabais do que alguns 
pesquisadores e pesquisadoras do 
movimento negro já desconfiavam: 
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Lobato era racista-eugenista - o 
que significa que seu ideal de povo 
brasileiro era que este fosse formado 
apenas por pessoas brancas, de pele 
clara. Em cartas a seus amigos, o famo-
so escritor afirma ainda ser partidário 
da Ku Klux Klan, grupo de extremis-
tas brancos e violentos que prega-
vam a morte aos afro americanos.

 

Em cartas escritas a amigos, in-
cluindo-se cartas escritas a um con-
hecido eugenista brasileiro, Rena-
to Kehl, Monteiro Lobato afirmava, 
sem espaço para dúvidas, sobre qual 
sua opinião com relação ao desti-
no da população negra brasileira:

País de mestiços, onde o branco 
não tem força para organizar uma 
Klux Klan, é país perdido para os al-
tos destinos. Um dia se fará justiça 
ao Klux Klan; tivéssemos aí uma 
defesa dessa ordem, que mantém 
o negro no seu lugar, e estaríamos 
hoje livres da peste da imprensa ca-
rioca (LOBATO, 1928 apud REGI-
NALDO, 2019, p.1 grifos nossos)

Seria possível que alguém par-
tidário do extermínio da popu-
lação negra fosse homenageado 
em uma escola de maioria negra?

Aparentemente, a resposta é sim: 
em entrevista gravada via aplicativo 
de celular whatsapp, a professora Ana 
(nome fictício) nos contou algo que ela 
considerou um ato de racismo dentro 
da sua escola e que envolveu a to-
das as pessoas, inclusive os gestores. 

Em resumo, ela conta que haveria 
um processo de votação para decidir 
quem seria o patrono ou a patronesse 
da Academia Estudantil de Letras 
- projeto presente em todas as uni-
dades escolares da rede municipal e 
que consiste em, grosso modo, repro-
duzir uma Academia de Letras oficial.

 

Neste caso, no entanto, cada cadei-
ra é ocupada por um aluno ou aluna, 
os quais representam escritores e es-
critoras canônicas. De acordo com o 
relato da professora Ana, a campanha 
para eleger a pessoa homenageada, 
assim como processo de votação foi, 
sob seu ponto de vista, extremamente 
tendencioso, pois os participantes 
da AEL escolheram seus favoritos, 
mas não houve discussão com eles 
para saber se determinado autor ou 
autora era realmente pertinente, se 
realmente mereceria homenagem.  
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E, por fim, se homenagear sua lit-
eratura não resultaria, por exemp-
lo, em violação de direitos humanos 
ou em perpetuação de racismo 
ou outro tipo de discriminação.

Os organizadores da eleição (in-
cluindo gestores) decidiram que 
haveria uma primeira filtragem de 
autores: os mais votados entre os 
docentes participaram da votação fi-
nal, exclusivamente para discentes. 

Ao que parece, o escritor Monteiro 
Lobato ficou entre um dos concor-
rentes finalistas. Além dele sobraram 
Machado de Assis e Ruth Rocha. 

Para tornar ainda mais complexo o 
processo, o dia da eleição ocorreu às 
vésperas do recesso de julho e a es-
cola encontrava-se com apenas trinta 
por cento dos seus alunos presentes. 

O resultado foi a eleição Monteiro 
Lobato para patrono da Academia 
Estudantil de Letras daquela unidade 
escolar, pois a imensa maioria da co-
munidade escolar desconhecia o fato 
de que o escritor em questão prega-
va o uso da literatura como um meio 
de “limpar” o país da “sujeira” negra. 

Segundo relata a professora, após 
o ocorrido houve grande discussão 
dentro da escola, entre gestores e 
professores, sobre a possibilidade de 
que houvesse nova eleição, de modo 
a substituir o homenageado, pois, 
em uma escola cuja maioria se au-
todeclara preta ou parda, tornou-se 
algo constrangedor a homenagem. 

Por fim, para resumir o desenlace 
da questão, a própria Diretoria de 
Ensino impediu a substituição, ale-
gando impossibilidade “burocrática”.

Nossa questão aqui, no entanto, 
ficará em discutir as ações da equi-
pe gestora, problematizando o modo 
como agiram para contornar a situ-
ação e a maneira que consideramos 
mais adequada para o enfrentamen-
to do racismo no ambiente escolar, 
sem julgar os (de) méritos do escritor.
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O MAIOR PAÍS NEGRO FORA DO 
CONTINENTE AFRICANO 

De acordo com a professora e 
blogueira Ana Emília, o Brasil é, his-
toricamente, o país de maior pop-
ulação negra fora do Continente 
Africano. Em concordância com 
grandes estudiosos da questão ra-
cial no Brasil (MOURA, 1988; CAR-
DOSO, 1958, FERNANDES, 2008; 
IANNI, 1962; NABUCO, 2000),  a 
professora reforça que a abolição 
da escravatura, em 13 de maio de 
1888, deu-se de forma equivocada, 
sem planejamento  e gerando como 
o resultado, por exemplo, o duplo 
preconceito sofrido pela mulheres 
negras (primeiro por serem mul-
heres e, segundo, por serem negras).

 A nosso ver, o fato de 70% dos 
homicídios cometidos no Brasil serem 
contra jovens negros e pobres, tam-
bém é resultado desse desajeitado 
processo de abolição da escravatura.

Segundo dados do IBGE (2015) 
em 2004, 73,2% dos mais po-
bres eram negros e, em 2014 esse 
número subiu para 76%. Além dis-
so, em 2014 a população negra 
brasileira constituía 53,6% da pop-
ulação, enquanto que as que se 
declararam brancas eram 45,5%. 

Assim, os dados demonstram que o 
Brasil é o país com maior população 
negra fora da África. Apesar disso, 
essa mesma população ocupa os lug-
ares menos favorecidos socialmente 
nos campos relacionados ao aces-
so à educação, postos de trabalho, 
saúde e qualidade de vida em geral. 

O fato está relacionado ao nosso 
passado escravocrata e às formas 
de “libertação” ocorridas. Antes de 
abolir oficialmente a escravatura, 
por exemplo, criou-se a lei nº 601 
de 18 de setembro de 1850 (SOU-
ZA, 2017), conhecida como Lei de 
Terras. Esta estabelecia o fim da 
apropriação de terras, exceto via 
compra do Estado - assim, negros, 
indígenas e brancos pobres não 
mais poderiam adquirir terras para 
seu trabalho, moradia e sustento. 

Sem grandes perspectivas, par-
te da população então liberta pas-
sa a ocupar os espaços públicos 
das cidades e a resposta do Estado 
foi a criação da Lei da Vadiagem - a 
qual criminaliza o ócio em ambien-
tes públicos, como ruas e praças:
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Logo após a assinatura da lei, pare-
cia a alguns parlamentares que o 
Brasil defrontava-se, então, com um 
sério problema: o que fazer com o 
enorme contingente de ex-escravos 
que “vagava pelas ruas” e que a estes 
mesmos parlamentares pareciam não 
ter ocupação ou moradia. No mes-
mo ano de 1888, poucos dias após a 
aprovação da chamada Lei Áurea, o 
Ministro da Justiça – Ferreira Vianna 
– apresentou à Câmara dos Deputa-
dos uma proposta de lei: o “Projeto 
de Repressão da Ociosidade” – que 
recebeu na Câmara dos Deputados o 
número 33. O projeto visava reprimir 
principalmente a ociosidade dos lib-
ertos, que eram vistos como poten-
cialmente criminosos, pois eram tidos 
como ociosos, e a ociosidade era en-
tendida pelo Ministro como a princi-
pal causadora de crimes na sociedade.

                             

  [...] Quando os deputados discu-
tiam o projeto de repressão da oci-
osidade, discussão esta que aconte-
ceu logo após a abolição do cativeiro, 
já havia um mecanismo judicial para 
punir a vadiagem. O Código Crim-
inal de 1830 definia que a ociosi-
dade fosse reprimida por meio dos 
processos policiais de termo de 
bem viver, como indica Martins. O 
Código revelava o grau de intol-
erância para com os indivíduos po-
bres, considerados “vadios”. Os in-
divíduos tidos como “vadios” eram 
permanentemente processados e 
perseguidos nas ruas, becos, praças 
e tabernas, eram, portanto, siste-
maticamente vigiados (SILVA, 2009).

Esses e outros artifícios fizeram 
com que o racismo enquanto ide-
ologia se perpetuasse e, uma das 
consequências da discriminação ra-
cial a nível estatal é a propagação 
de um preconceito que é ao mesmo 
tempo estrutural e estruturante das 
relações sociais e destaca ainda que:

O negro urbano brasileiro, espe-
cialmente do Sudeste e Sul do Brasil, 
tem uma trajetória que bem demon-
stra os mecanismos de barragem 
étnica que foram estabelecidos his-
toricamente contra ele na sociedade 
branca. Nele estão reproduzidas as 
estratégias de seleção estabelecidas 
para opor-se a que ele tivesse aces-
so a patamares privilegiados ou com-
pensadores socialmente, para que 
as camadas brancas (étnica ou so-
cialmente brancas) mantivessem no 
passado e mantenham no presente 
o direito de ocupá-los. Bloqueios es-
tratégicos que começam no próprio 
grupo família, passam pela educação 
primária, a escola de grau médio 
até a universidade; passam pela re-
strição no  mercado de trabalho, na 
seleção de empregos, no nível de 
salários em cada profissão, na dis-
criminação velada (ou manifesta) em 
certos espaços profissionais; passam 
também nos contatos entre sexos 
opostos, nas barreiras aos casamen-
tos interétnicos e também pelas re-
strições múltiplas durante todos os 
dias, meses e anos que representam a 
vida de um negro (MOURA, 1988:8).
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Por seu turno, as Diretrizes Cur-
riculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para 
o Ensino de História e Cultura Af-
ro-Brasileira e Africana afirmam que:

O Brasil, ao longo de sua história, 
estabeleceu um modelo de desen-
volvimento excludente, impedindo 
que milhões de brasileiros tivessem 
acesso à escola ou nela permaneces-
sem. Com a criação da Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização 
e Diversidade (Secad), o Ministério da 
Educação dá um grande passo para 
enfrentar a injustiça nos sistemas 
educacionais do país  (CNE- 2004).

  

Garantir o exercício desse direito e 
forjar um novo modo de desenvolvi-
mento com inclusão é um desafio 
que impõe ao campo da educação 
decisões inovadoras. Na reestru-
turação do MEC, o fortalecimento de 
políticas e a criação de instrumentos 
de gestão para a afirmação cidadã 
tornaram-se prioridades, valorizan-
do a riqueza de nossa diversidade 
étnico-racial e cultural (MEC, 2004).

Em teoria, portanto, o papel de 
gestores e gestoras escolares pas-
sa pelo combate ao racismo insti-
tucional, pois, sem isso, não é pos-
sível cumprir as metas previstas pelo 
Ministério da Educação (2004), de 
valorização da diversidade racial.

Por conseguinte, ao não conseguir 
valorizar a diversidade, não se com-
bate o racismo institucional presente 
nas nossas escolas, assim como está 
presente na sociedade como um todo.

Por fim, ao não se buscar métodos 
e atitudes de combate ao racismo, 
também a busca por princípios ba-
seados na equidade e justiça social 
são, na prática, desprezados. Assim, 
a gestão escolar fica comprometida 
com a perpetuação das desigual-
dades raciais, ao invés de compro-
meter-se com a sua erradicação.

Devemos considerar desse modo, 
que o racismo existe na nossa socie-
dade enquanto uma estrutura que 
tende a barrar a ascensão de pes-
soas negras a lugares de poder e, 
dessa maneira, vai estruturando as 
relações. Devemos refletir ainda que 
o papel social e profissional do gestor 
ou gestora é lidar também a diversi-
dade, buscando, nesse sentido, pro-
mover a equidade racial nas escolas. 

Dessa maneira, a gestão escolar 
estará cumprindo o que  promulgam 
a Constituição Federal (1988),  os 
Parâmetros Curriculares Nacionais e 
as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação das Relações Étni-
co-Raciais e para o Ensino de História 
e Cultura Afro-Brasileira e Africana.
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COMO LIDAR COM O RACISMO 
NA ESCOLA

 Acreditamos que não existe re-
ceita pronta para o combate ao rac-
ismo, no entanto, compreendemos 
que algumas ações podem ser tom-
adas para que cada instituição possa 
encontrar o seu caminho em busca 
da equidade  racial e do consequente 
cumprimento da legislação brasileira.

 

Para Zilá Bernd (1994), a pessoa, o 
“indivíduo preconceituoso é aquele 
que se fecha em determinada opin-
ião, deixando de aceitar o outro lado 
dos fatos”.  Esses indivíduos, em 
geral, mantêm posições dogmáti-
cas e sectaristas  as quais impedem 
“aos indivíduos a necessária e per-
manente abertura ao conhecimen-
to mais aprofundado da questão, o 
que poderia levá-los à reavaliação de 
suas posições” (BERND, 1994, p. 10).

 

Em consonância com Bernd 
(1994), Sant’Ana (2001) ao refle-
tir sobre os preconceitos, de um 
modo geral afirma que se trata de 

uma opinião preestabelecida, 
que é imposta pelo meio, época e 
educação. Ele regula as relações 
de uma pessoa com a sociedade. 

Ao regular, ele [o preconceito] 
permeia toda a sociedade, tor-
nando-a uma espécie de media-
dor de todas as relações humanas. 
Ele pode ser definido, também, 
como uma indisposição, um julga-
mento prévio, negativo, que se faz 
de pessoas estigmatizadas por es-
tereótipos (SANT’ANA, 2001, p. 54).

  
 

Sendo assim, para minimizar e di-
rimir preconceitos enraizados, o es-
tabelecimento de um diálogo amp-
lo e aberto à comunidade escolar é, 
certamente, um dos primeiro pas-
sos para a superação desses desa-
fios. A partir do franco diálogo po-
dem-se compreender os diferentes 
pontos de vistas, identificar pon-
tos fracos e fortes na diversidade 
de opiniões, formação profission-
al e bagagem cultural de cada um 
dos agentes da comunidade escolar.

 

Pode-se considerar, por exemp-
lo, realizar sondagens acerca desses 
temas, utilizando-se de ferramen-
tas como questionários (anônimos 
ou não), formações pedagógicas, 
organização de reuniões e fóruns 
de discussão dos problemas sen-
tidos pela comunidade escolar.
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De acordo com a matéria 
O Muro da pobreza, publica-
da em 11 de novembro de 2015, 

Aprofundar-se no estudo dos 
problemas da negritude é condição 
básica para resolvê-los. Não sem 
antes não houver o propósito cla-
ro de buscar e fortalecer a identi-
dade étnica, cultural, sexual e racial 
do povo afrodescendente daqui. 
A identidade sabe-se não é inata. 

Ela, além de ser um modo de 
relações sociais, indica traços cul-
turais expressos através de práticas 
como as tradições populares, modo 
de se alimentar, linguagem e ritu-
ais, entre outras. Daí a importância 
desse conceito para o discurso con-
tra o racismo (A GAZETA, 2015, sic).

 

Obviamente, tais ferramentas 
não precisam servir apenas para 
a discussão sobre como super-
ar o racismo dentro da escola, no 
entanto, como indica a matéria, é 
preciso haver disposição para de-
bater e buscar fortalecer as identi-
dades, também é imperativo que se 
cuide para que o foco não se per-
ca, em detrimento de outros impor-
tantes e urgentes problemas viven-
ciados pelas escolas da atualidade.

 

Ressaltamos que o papel da gestão 
escolar é fundamental nesse processo, 
pois sem o seu envolvimento fulcral, e 
uma liderança democrática, torna-se 
inviável um projeto de promoção da 
equidade racial dentro das escolas. 

 

Uma postura esquiva ao debate 
e à tomada de decisões antirrac-
istas, por outro lado, resulta em 
problemas como os que ocorre-
ram na escola citada: crianças ne-
gras homenageando um homem 
que as desprezaria, simplesmente 
por serem negras, se estivesse vivo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em primeiro lugar, devemos enfatizar que não foi nossa pre-
tensão  elaborar um manual para o enfrentamento do racismo, até 
mesmo devido ao pequeno espaço deste artigo. No entanto, consid-
eramos que, especificamente no caso narrado pela professora Ana, al-
guma medidas eram realmente necessárias, mas não foram tomadas.

Em segundo lugar, é compreensível que nem todas as pessoas conheçam 
o escritor Monteiro Lobato pelo seu lado racista. No entanto, uma vez que 
se tome conhecimento de tal fato, seria necessária sim uma intervenção dos 
gestores da unidade escolar - uma vez que Lobato desejava o extermínio da 
população negra - e tal fato, na medida em que se configura como uma atitude 
racista fere a dignidade da comunidade escolar (majoritariamente negra).

Em terceiro lugar, era preciso iniciar uma discussão junto a essa co-
munidade - o que efetivamente foi feito - no sentido de problematizar e 
decidir juntos o que fazer para contornar situação tão constrangedora.

Por fim, era necessário que a escola revisse suas ações no combate ao 
racismo, buscando melhorar as formas de identificá-lo e preveni-lo. Um 
exemplo disso poderia ser treinar melhor seus funcionários para a cole-
ta e o tratamento dos dados sobre a composição étnica da escola e pen-
sar um projeto político pedagógico, além de medidas administrativas - do 
campo da gestão - que deem conta das demandas da unidade escolar.

Em suma, cabe reafirmar que não temos respostas prontas, mas 
a análise dos fatos concretos é sempre uma chance de identificar-
mos caminhos para a resolução de problemas -  ainda que de ex-
trema complexidade, como é o caso do racismo no nosso país.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1445

RAQUEL CARLOS HIDALGO
Graduação em Educação Física pela 
Faculdade de Educação Física de San-
to André (1997); Especialista em Políti-
cas Públicas pela Faculdade Campos 
Elíseos (2018); Professor de Ensino 
Fundamental II – Educação Física - na 
EMEF Almirante Ari Parreiras, Profes-
sora  de Educação Básica –  Educação 
Física - na EE Tancredo Neves.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1446

REFERÊNCIAS 

BERND, Zilá. Racismo e Anti-racismo. 3.ed. São Paulo: Moderna, 1994.

CARDOSO, F. Henrique. O negro e a expansão portuguesa no Brasil Meridional. 
São Paulo, Anhembi, n.51, setembro, 1958, p.16-21.

FERNANDES, Florestan. Brancos e negros em São Paulo: ensaio sociológico so-
bre aspectos da formação, manifestações atuais e efeitos do preconceito de cor 
na sociedade paulistana. São Paulo, Global, 2008. 4ª edição.

______________.  A integração do negro na sociedade de classes. Ed. Globo: São 
Paulo, 2008.  5ª edição.

IANNI, Octávio. As metamorfoses do escravo: apogeu e crise da escravatura no 
Brasil Meridional. São Paulo, Ed. Difusão Européia do Livro, 1962.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Indicadores sociais. 
Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/home/mapa_site/mapa_site.php#pop-
ulacao>. Acesso em 22 de março de 2019.

INSTITUTO BAOBÁ. Por equidade. Disponível em <http://baoba.org.br/por-
que-equidade/>. Acesso em 20 de janeiro de 2019

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Edu-
cação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Af-
ro-Brasileira e Africana. Brasília, DF, 2004

MOURA, Clóvis. Sociologia do negro brasileiro. Ed. Ática: São Paulo, 1988.

MICHAELLIS. Dicionário online. Equidade. Disponível em <http://michaelis.uol.
com.br/busca?id=dpWV>. Acesso em 29 de fevereiro de 2019.

NABUCO, Joaquim. O Abolicionismo. São Paulo, Publifolha, 2000.
SILVA, Anne Cacielle Ferreira da. Reprimindo a ociosidade: legislação e con-
trole social no pós-abolição. 2009. Disponível em: <http://www.historia.ufpr.
br/monografias/2009/2_sem_2009/resumos/anne_cacielle_ferreira_silva.pdf>. 
Acesso em 11 de janeiro de 2019.

SOUSA, Rainer Gonçalves. “Lei de Terras de 1850”; Brasil Escola. Disponível em 
<http://brasilescola.uol.com.br/historiab/lei-terras-1850.htm>. Acesso em 24 
de janeiro de 2019.          

REGINALDO, Lucilene. Obra infantil de Monteiro Lobato é tão racista quanto o 
autor, afirma historiadora. Disponível em <https://www1.folha.uol.com.br/ilus-
trissima/2019/02/obra-infantil-de-monteiro-lobato-e-tao-racista-quanto-o-au-
tor-afirma-autora.shtml>. Acesso em 10 de fevereiro de 2019.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1447

A CRIANÇA E A LUDICIDADE
RESUMO: O ser humano nasce e cresce com a necessidade de brincar, pois o 
brincar é uma das atividades mais importantes na vida dos indivíduos. Pelo jogo a 
criança tenta compreender o mundo adulto que a cerca, desenvolvendo funções 
psíquicas superiores constitutivas da consciência humana, tais como a abstração, 
a memória, a generalização, a percepção, a atenção e outras atividades criadoras. 
O jogo foi tomado como uma produção histórica e portanto cultural subordinada 
ao significado que imprime especialmente no momento que lhe atribui valores 
educativos  para justificá-los no currículo escolar. A análise sobre o papel e im-
portância dos jogos e brincadeiras nos faz repensar uma proposta que priorize 
esse subsídio metodológico para o Ensino Infantil.

Palavras-chave:  Educação Infantil; Jogos e Brincadeiras; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO 

Na proposta geral dos Parâmetros Curricular Nacional, a arte tem uma 
função tão importante quanto a dos outros conhecimentos no processo 
de ensino e aprendizagem. A área de Arte está relacionada com as demais 
áreas e tem suas especificidades. A educação em arte propicia o desen-
volvimento do pensamento artístico e da percepção estética, que carac-
terizam um modo próprio de ordenar e dar sentido à experiência humana. 
O aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao 
realizar formas artísticas quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 
produzidas por ele e pelos colegas pela natureza e nas diferentes culturas.

As crianças já nascem inseridas em uma determinada cultura na qual vão 
desenvolver competências pessoas e adquirir conhecimentos prévio e his-
toricamente definidores de um ou outro aluno social. Assim os grupos infantis 
participam dessa recriação com criatividade, com a ressignificação das brinca-
deiras e atividades, novo vocabulário, novos conteúdos, novas regras, novos 
espaços e objetos possíveis, contribuindo para a contracorrente desde o berço.

O jogo se destaca como estratégia utilizada pelas crianças, pois é no ato 
de jogar brincar que ocorrem importantes mudanças no desenvolvimento 
psíquico da criança. É por meio dos jogos que ela poderá pela represen-
tação superar seus limites, a concepção de infância modificou-se ao longo 
do tempo bem como o cuidado oferecido à criança  o brincar tais modifi-
cações levaram muitos estudiosos a olhar para o brincar como parte funda-
mental do desenvolvimento integral da criança e contribuíram, no decorrer 
da história, para a elaboração de políticas públicas para a Educação Infantil.

Porém, na atualidade, o repertório de brincadeiras vem sofrendo influência 
das novas tecnologias, o que permite compreender, em parte, o  abandono/es-
quecido das brincadeiras tradicionais num momento em que o tempo para ser 
criança é cada vez mais reduzido e a criança passou a ser um “foco” de consumo. 
Piaget (1976) por exemplo em seus estudos sobre o pensamento da criança mos-
tra a importância do brincar em vários períodos do desenvolvimento infantil.

Segundo ele a criança inicia a brincadeira por meio do próprio corpo, já 
que no primeiro ano de vida não consegue representar os objetos externos. 
Mais tarde, com o aparecimento das imagens mentais, da função simbóli-
ca e da linguagem, a conduta da criança modifica-se; surge o pensamento 
propriamente dito e o início da compreensão dos signos, possibilitando à 
criança ao jogo simbólico, a imaginação, nos quais ela revive prazeres elab-
orando-os, compensando-os e completando a realidade por meio da ficção.
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OS JOGOS NA ÁREA DA 
EDUCAÇÃO

No século XX houve uma expansão 
dos jogos na área da educação, A im-
portância dos jogos e brincadeiras 
como recurso metodológico nas insti-
tuições de Educação infantil tem sido 
evidenciada por inúmeros estudio-
sos, pois as crianças brincam grande 
parte do seu tempo e o jogo consti-
tui um dos métodos mais eficientes 
de ensino para que a criança adquira 
conhecimento sobre a realidade.

É importante afirmar que a con-
tribuição do jogo para o desen-
volvimento infantil vai de-
pender da concepção que o 
professor tenha de criança, jogo 
e desenvolvimento humano. 

O longo processo de valorização do 
brinquedo permitiu o surgimento de 
inúmeras associações nacionais e in-
ternacionais, bem como organizações 
de estudo e divulgação do jogo. 

Também ocorreu o crescimento 
de revistas e jornais especializados 
na questão do jogo e da brincadei-
ra, bem como a multiplicação de 
empresas que investem na linha dos 
chamados “brinquedos educativos”.

A infância tal como a conhece-
mos e a definimos, nem sempre foi 
concebida desta forma. De acordo 
com Philippe (1981) a “descober-
ta” da infância teve início no século 
XIII quando as crianças passaram a 
ser representadas por meio da arte e 
expressadas não enquanto crianças, 
mas como “adultos em miniaturas”.

Durante o século XIV as pinturas 
acercas da infância referiam-se a 
temas religiosos e a maioria das cri-
anças retratadas aparecia ilustrada 
como anjinhos. Por volta dos séculos 
XV e XVI destaca-se uma iconogra-
fia com a criança expressas em im-
agens de família, com outros adul-
tos, brincando no colo de sua mãe, 
etc. Nessa época, ao mesmo tempo 
em que a criança passa a ser admi-
rada por sua graciosidade também 
há uma preocupação pela sua in-
serção na sociedade e ,em conse-
quência, com a sua educação para a 
vida e para o trabalho (TOMÉ,2005).

Foi somente no século XVII que 
na arte a criança passou a ser rep-
resentada sozinha, caracterizan-
do um importante sinal do desen-
volvimento de uma concepção 
de infância mais próxima do seu 
sentido moderno (ARIÉS,1981). 
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Sabe-se que a assistência ofereci-
da à infância sempre esteve relacio-
nada ao momento sócio/econômico/
político vivido por cada sociedade. 
Já no século XVIII se podia obser-
var uma educação de melhor qual-
idade oferecida aos filhos de bur-
gueses, pois estes representavam 
uma posição “de maior privilégio” 
na sociedade já os filhos dos tra-
balhadores braçais era oferecido 
um ensino “precário”, pois estes de-
veriam constituir a mão-de-obra 
adequada aos interesses da época. 

Com o advento da Revolução 
Industrial no século XIX, as mul-
heres começaram a trabalhar nas 
indústrias a igreja encarregou-se do 
cuidado destas mães trabalhado-
ras para com seus filhos e com isso 
criou as primeiras creches e insti-
tuições de cunho assistencial cujo 
as mães saíam para o trabalho.

Tomé (2005) aponta que no Bra-
sil, a assistência oferecida à criança 
até o século XVIII pautava-se pela 
caridade pregada pelo cristianismo 
caracterizada pela ação das pessoas 
levarem as crianças para suas casas.

No Brasil, um grande salto 
na doutrina voltada para 
as crianças ocorreu com a

elaboração da Constituição Federal 
de 1988. Em 1990 com a aprovação 
do Estatuto da Criança e do Ado-
lescente (ECA) , a Educação Infan-
til é reafirmada como dever do Es-
tado e como um direito da criança.

No ECA pode se constatar: Art.54. 
É dever do Estado assegurar à cri-
ança (...) IV- atendimento em crech-
es e pré- escolas às crianças de 0 à 6 
anos de idade; Em 1996 foi criada a 
lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Infantil (n  9.394/96), que estabele-
ceu pela primeira vez na história das 
legislações brasileiras a Educação In-
fantil (0 a 6) como a primeira etapa 
da educação básica. E determinou 
ainda: A educação infantil, primeira 
etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento inte-
gral da criança até seis anos de idade, 
em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementan-
do a ação da família e da comuni-
dade (Título V, Seção II, Artigo 29).

Em decorrência da LDB, foi elab-
orado o Referencial Curricular Nacio-
nal para a Educação Infantil (volume 
1,2e3) no qual se destaca o brincar 
como uma das atividades fundamen-
tais para o desenvolvimento da iden-
tidade e de autonomia da criança.
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Para Piaget (1976) o brincar con-
stitui-se expressão e condição para 
o desenvolvimento infantil, já que 
as crianças quando jogam assimi-
lam acomodam e podem interfer-
ir na realidade. Outro estudioso do 
brincar é Vygotsky, que trata de um 
brincar específico: o de “faz de con-
ta”. Para ele os desejos realizáveis 
podem ser alcançados pelo mundo 
imaginário, por meio de brinquedos. 

Além disso, a brincadeira tem a 
função de transmitir conhecimentos 
sobre a estrutura social e os tipos de 
relações valorizadas por uma cultura 
específica. O  brinquedo cria na cri-
ança uma nova forma de desejo. Ensi-
na-a desejar, relacionando seus  dese-
jos e um eu fictício ao seu papel no 
jogo e nas regras (VYGOTSKY, 1989).

A psicanalista Melanie Klein (1985) 
também atribui grande importância 
ao brincar sendo pioneira em sua 
utilização como técnica psicanalítica, 
pois defendia que a criança expressa 
suas fantasias e ansiedades principal-
mente através do brincar. Também 
utilizando o brincar como técnica 
para análise de crianças, Aberastury 
(1972) relaciona as brincadeiras com 
os processos de maturação e cresci-
mento, sendo que as brincadeiras 
quando “normais”, podem estar asso-
ciadas às identificações da criança e 
evoluir para elaborações cada vez mais 
saudáveis e próximas da realidade

Segundo Carvalho, “o desen-
volvimento da criança se dá prin-
cipalmente através do ato de brin-
car, onde pode acontecer em 
várias situações”(1989, p.28).

Se utilizando de materiais mais vari-
ados, inclusive brinquedos, que não 
necessariamente precisam ser com-
prados e sim construídos por um gru-
po de crianças e adultos, resgatando, 
inclusive o universo cultural do gru-
po, incluindo a família , onde a mesma 
pode dar sugestões de brinquedos 
e brincadeiras utilizados na infân-
cia, criando um vínculo entre inter-
ações  e a educação escolar familiar.

Lima assevera que, “brincar é uma 
fonte de lazer e de conhecimen-
to. Sendo que essa dupla natureza 
permite considerar o brincar como 
parte integrante da atividade edu-
cativa” (1984,p 24). Incentivar lu-
dicamente o desenvolvimento da 
imaginação das crianças na Edu-
cação Infantil é a melhor maneira de 
estimulá-las tanto para o trabalho 
artístico quanto para o científico.

 Para Lima utilizando-se do jogo 
como estratégia importante e fre-
quente, o brincar torna-se uma 
atividade séria para a criança, na 
medida em que se mobiliza possib-
ilidades intelectuais e afetivas para 
a sua realização na construção do 
saber devendo-se incentivar as in-
terações criança/criança como fon-
te de desenvolvimento, visto que 
o que leva a criança se interessar é 
a atividade em si e não o processo 
(1984,p.24). Podemos afirmar que 
a brincadeira é a atividade em que 
o motivo está no próprio proces-
so de brincar, ou seja, o que mo-
tiva a criança é a atividade em si.
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A participação do adulto no jogo 
deve ocorrer quando a criança so-
licitar, devendo acontecer de manei-
ra cuidadosa. Cabe ao adulto com-
preender e respeitar cada criança 
propiciando situações de desafio, 
criando dificuldades e problemas 
que permitam o desenvolvimen-
to da criança pela diversificação e 
ampliação de experiências, apri-
morando novas formas de relação.

A base para um desenvolvimento 
sadio continua sendo a família, em-
bora essa atravesse por profundas re-
formulações conceituais e de valores 
na sociedade pós-moderna. O ideal é 
que a criança viva os primeiros anos 
com seus pais, ou representantes 
desses no lar porém a situação só-
cia econômica das famílias do mun-
do atual tem feito com que as cri-
anças deixem muito cedo suas casas 
para ficarem em Creches ou Centros 
de Educação Infantil que atendem, 
desde o berçário até as séries inici-
ais, enquanto seus pais trabalham.

Valorizar a identidade de cada 
criança exige reflexão sobre sua 
identidade e como construí-la 
(Haddad.1991). Essa é uma das in-
dicações das Diretrizes Curricu-
lares da Educação Infantil, aprovada 
em 1999, que constitui um desafio. 

Às creches e pré-escolas existentes 
ou que venham a ser criadas deverão, 
no prazo de três anos, a contar da 
publicação desta lei, integrar-se ao 
respectivo sistema de ensino (LDB IX, 
Das Disposições Transitórias, art 89)

Vygotsky (1998) afirma que não é 
possível ignorar que a criança satis-
faz algumas necessidades por meio 
da atividade do brincar. As pequenas 
tendem a satisfazer seus desejos ime-
diatamente, e o intervalo entre dese-
jar e realizar, de fato, é bem curto. Já 
as crianças entre dois e seis anos de 
idade são capazes de inúmeros dese-
jos, e muitos não podem ser realiza-
dos naquele momento, mas poste-
riormente por meio de brincadeiras.

Instituições de educação infan-
til e de ensino fundamental, além 
de grandes colégios, instalam brin-
quedotecas com o intuito de fornecer 
uma variedade de brinquedos que 
auxiliem na realização das atividades 
pedagógicas nas mais diferentes dis-
ciplinas ou áreas de conhecimento.

As brincadeiras tradicionais e pop-
ulares fazem parte do patrimônio 
lúdico dos diferentes grupos infantis, 
constituindo as culturas da infância. 
Ela é uma forma especial da cultura 
folclórica, que se opõe a cultura escri-
ta, oficial e formal. Devemos ressaltar, 
em primeiro lugar, que os Jogos Tradi-
cionais ilustram a cultura local e que 
o resgate de mesma é muito impor-
tante para o nosso patrimônio lúdico
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O jogo tradicional é memória, mas é 
também o presente: se observarmos 
em detalhes o jogo da criança de hoje 
em comparação aos jogos infantis do 
começo do século, constataremos 
que existem, obviamente, grandes 
diferenças. A televisão e a tecnologia 
dos brinquedos modernos mudaram, 
sem dúvida, a brincadeira infantil. 

A falta de espaço e de segurança 
nas ruas também modificaram al-
gumas brincadeiras. A amarelinha, 
pião, papagaio, barra-manteiga, es-
conde-esconde e inúmeras outras 
brincadeiras estão hoje presentes 
na lúdica, muitas vezes sob outra 
forma ou com outra denominação.

Mas o conteúdo continua o mes-
mo. Em segundo lugar, se faz eviden-
te um aumento no consumo massivo 
de brinquedos, com consequência 
da evolução da indústria e da pro-
paganda,  e as consequências ime-
diatas que podemos observar que 
a criança está mais voltada para o 
brinquedo-objeto e “hipnotizada” 
com a telinha e suas mensagens.

 

No Brasil, particularmente nos 
níveis socioeconômico médio e 
baixo, onde o poder aquisitivo tende 
a diminuir e com ele a possibili-
dade de comprar brinquedos novos, 
esta situação vem se modificando. 
E aqui cabe o papel ao educador: 
despertar as crianças para a comu-
nicação e a criatividade através do 
aprendizado dessas brincadeiras 
tradicionais, que são para elas novi-
dades. Qual a criança que de frente 
a um pião, com toda a técnica que 
o seu uso implica, não fica admirada 
com este “novo brinquedo-velho”.

Assim de uma forma sucinta, o 
brincar permite para todas as cri-
anças se divertir, relaxar, dar praz-
er, ocupar o tempo livre, dominar 
o mundo as situações testar a real-
idade, obter conquistas e ganhos, 
desenvolver a criatividade, promover 
a autoestima, confiança, socialização, 
desenvolvimento do físico e produz-
ir cultura, linguagem e obter saúde.

 

Procedimentos Metodológicos
Na pesquisa foram analisados al-

guns textos de autores, em espe-
cial Arminda Abrastury (Abrasturt, 
1972),  Piaget (Piaget, 1976) e Tomé 
M.F. (Tomé, 2005). Além de vivên-
cias em sala de aula com a turma 
do mini-grupo I na faixa etária entre 
dois anos e sete meses a três anos 
e seis meses, trocas de experiên-
cias com professoras, informações 
transmitidas no PEA entre outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O conhecimento da arte abre expectativas para que o aluno tenha uma com-
preensão do mundo na qual a dimensão poética esteja presente a arte ensina 
que é possível transformar continuamente a existência, que é preciso mudar 
referências a cada momento, ser flexível. Isso quer dizer que criar e conhecer 
são indissociáveis e a flexibilidade é condição fundamental para aprender.

Uma boa brincadeira ou jogo deve sugerir alguma coisa interessante e 
desafiadora para as crianças. O valor dos conteúdos e a adequação devem 
ser considerados em relação ao nível desenvolvimento delas. O compor-
tamento das crianças a brincadeira propriamente dita no que concerne 
as atividades físicas e mentais envolvidas, as crianças sentem prazer em 
competições mesmo as com dificuldades de aprendizagem ou mesmo 
aquelas com algum tipo de deficiência aderem a algum tipo de brincadeiras.

As atividades lúdicas infantis, produções plásticas, expressões cor-
porais caracterizam as diversas culturas com seus saberes, suas cren-
ças, seus conteúdos e valores, e levam a marca, a influência em todo 
o entorno familiar, social, midiático e mercadológico. Essa repre-
sentação e seus simbolismo tem a vida própria e dizem da criança, 
do seu ser das suas emoções, das suas crenças, da sua realidade.

A criança sofre as limitações da sua deficiência. Uma sondagem precoce 
da deficiência restringe o risco de atrasos ou de distúrbios secundários. Per-
mite efetivamente, definir a conduta educativa ou reeducativa, capaz de 
desenvolver ao máximo as possibilidades da criança fornecendo lhe sempre 
ocasiões de descobertas que a deficiência tornou-se difícil e impossível ex-
plorar. Qualquer que seja a deficiência trata se praticamente de estimular os 
receptores sensoriais, a atividade motora e a coordenação entre estes dois 
registro de atividades que condicionam as primeiras atividades físicas. É 
necessário, pois, fazer ver, sentir, tocar, ouvir, e preciso fornecer ocasiões de 
ação intelectiva que partam de informações e sintetizam essas informações

O uso da atividade lúdica como uma das formas de revelar os confli-
tos interiores das crianças foi sem dúvida uma das maiores descobertas 
da Psicanálise. É brincando que a criança revela seus conflitos de uma 
forma muito parecida como os adulto revelariam falando. No entanto, o 
brincar e as brincadeiras infantis não podem ser tomados como proces-
so iguais a linguagem e a fala. Eles apresentam uma singularidade típica.

O jogo, ainda inexistente, invertem somente sob a forma dos primeiros 
brinquedos que apela para a visão e para a audição, e por intermédio do 
adulto que joga com a criança. Sobretudo o adulto que joga. O banho de 
linguagem falado ou cantado, pode intervir em todos os momentos deli-
cados a criança. Outros jogos em que o corpo da criança é mobilizado 
pelo adulto, são possíveis. Os movimentos ligados às manipulações pelo 
adulto concorrem desde esta fase para a futura aquisição do equilíbrio.
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BULLYING E SUAS CONSEQUÊNCIAS NO PROCESSO DE 
APRENDIZAGEM DO ENSINO FUNDAMENTAL I

RESUMO: O presente trabalho busca compreender como o Bullying se manifesta no cotidi-
ano escolar, especificamente no ensino fundamental I e suas características. Será abordada 
como identificar o perfil dos agressores e vítimas que sofrem com o fenômeno, estruturar as 
consequências do bullying e refletir sobre o papel do professor diante desse contexto. É papel 
da escola construir uma comunidade na qual todas as relações são respeitosas. Porém a maio-
ria dos docentes não consegue identificar atitudes que realmente se caracterizam como Bul-
lying e qual postura devem ser tomadas frente a esses conflitos. Apesar de ser um problema 
muito antigo somente recentemente passou a ser questionado o fato de não é uma iniciativa 
legal e que pode trazer muitos transtornos psicológicos e sociais para as suas vítimas.Diante 
do exposto, a questão central se refere ao papel do professor diante do fenômeno bullying e 
como agir quando ele se manifesta na escola. 

Palavras-chave: Bullying; Educação; Autoestima; Crianças.
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INTRODUÇÃO

No âmbito educacional o fenômeno Bullying tem sido um problema permanen-
te que angustia os educadores e gestores gerando graves consequências para 
todos os envolvidos, vítimas e agressores.

O termo bullying se caracteriza por práticas agressivas de um ou mais colegas, 
onde as gozações são constantes e sem nenhum motivo visível e pode ocorrer 
em qualquer lugar onde existam relações interpessoais, principalmente na escola 
e no ambiente familiar.

Essas agressões sempre existiram, mas só agora as pessoas passaram a ter con-
sciência dessa forma de violência que muitas vezes se confunde com conflitos 
pontuais e agressões.

A primeira pessoa a estudar o bullying foi o professor Dan Olweus, da Universidade 
de Bergen (1978 a 1993), na Noruega, o termo é usado para definir valentões que, 
no ambiente escolar intimidam os colegas que tratam como inferiores.Ele desen-
volveu os primeiros critérios para a identificação do bullying na escola, diferencian-
do - o de outras possíveis interpretações sobre o comportamento dos escolares.

O contato com pessoas que pensam e agem de maneira diferente pode despertar a 
curiosidade de conhecer ou sentimentos deliberados de gozações e pirraças, porém, 
tudo não passa de “brincadeiras de crianças”. Mas, a partir do momento que começa 
a prejudicar, ofender, humilhar, essa não deve ser mais considerada uma brincadeira. 
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O FENÔMENO BULLYING: 
CONCEPÇÃO, PECULIARIDADE 
E PERSONAGENS 

A necessidade de se estudar o 
fenômeno bullying é o ponto de partida 
obrigatório para diferenciá-lo de outros 
comportamentos que vem se confundin-
do com o tema em questão. Foi somente 
no início dos anos 70 que esse fenômeno 
realmente passou a ser objeto de estudo 
científico, apesar de existir a muito tempo.

 

Foi na Suécia que tudo começou devido 
a uma demasiada preocupação da socie-
dade, com a violência que ocorria entre os 
estudantes e suas possíveis consequências.

A Noruega e os demais países escan-
dinavos começaram a se interessar pelo 
assunto e a utilizarem os meios de co-
municação para tornar pública a preocu-
pação com o bullying. Diante dessa ati-
tude as autoridades educacionais não se 
pronunciaram oficialmente sobre o tema.

No final de 1982 ocorreu, no Norte 
daquele país uma grande tragédia; três cri-
anças com idade entre 10 e 14 anos se sui-
cidaram e as investigações concluíram que 
as crianças sofriam de maus tratos pelos 
colegas na instituição que estudavam, mar-
cando assim a história do bullying nacional. 

Somente no ano seguinte após uma 
enorme movimentação nacional é que 
foi realizada uma campanha para com-
bater o bullying escolar. Partindo desse 
pressuposto o pesquisador Dan Olweus 
iniciou um estudo pioneiro na Noruega, 
com o objetivo de avaliar como o bullying 
se apresentava. Participaram da pesquisa 
estudantes, pais de alunos e professores.

A pesquisa revelou que a prática do 
bullying era constante nas escolas, geran-
do assim uma grande campanha nacional 
antibullying por parte da sociedade civ-
il que recebeu apoio do governo e a ini-
ciativa de Olweus estimulou outras cam-
panhas em diversos países do mundo.

No Brasil os primeiros estudos sobre o bul-
lying apenas repercutiam os realizados na 
Europa e eram restritos à esfera municipal. 

A pesquisa realizada mostra que o 
pesquisador sueco Dan Olweus usou o 
termo para definir valentões que intimi-
davam os colegas nas escolas. Esse termo 
parte do verbo inglês to bully que signifi-
ca tiranizar, oprimir, ameaçar, amedrontar.

De acordo com Beane (2010, p.18):
O bullying ocorre quando tem o objeti-

vo de ferir e prejudicar o seu filho, parece 
intenso e tem ocorrido por um significati-
vo período de tempo, a pessoa que intim-
ida seu filho procura ter poder e controle 
sobre ele, não há pedidos de desculpas 
e o comportamento tem impacto negati-
vo sobre seu filho (BEANE, 2010, p. 18).
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Outros países utilizam termos diferen-
ciados para definir esse comportamento: 

Mobbing [...], empregado na Noruega 
e na Dinamarca; mobbning, na Suécia e 
na Finlândia. Esses termos são utilizados 
com significações diferentes. Sua raiz in-
glesa, mob, refere-se a um grupo grande 
e anônimo de pessoas que geralmente se 
dedica ao assédio. Quando, porém, uma 
pessoa atormenta, hostiliza ou molesta 
uma outra, o termo utilizado para carac-
terizar esse comportamento é mobbing. 
Mesmo não sendo um termo adequado 
do ponto de vista lingüístico, mobbing é 
empregado para definir uma situação na 
qual um indivíduo, sozinho ou em gru-
po, ridiculariza um outro. Na França, de-
nominam harcèlementquotidièn; na Itália, 
de prepotenza ou bullismo; no Japão, 
é conhecido como yjime; na Alemanha, 
como agressionenuntershulern; na Es-
panha, como acoso y amenaza entre es-
colares; em Portugal, como maus-tra-
tos entre pares. (FANTE, 2005, p. 28)

Vários países adotaram o termo bullying 
para definir todo tipo de comportamento 
agressivo, frequente e ostensivo pecu-
liar às relações humanas. No Brasil essa 
ação se caracteriza por ser um ato con-
stante de formas agressivas de ofensas, 
xingamentos e constrangimentos inten-
cionais, feitas por uma ou mais pessoas, 
contra uma mesma pessoa sem motivo 
aparente, e apresenta atitudes desequil-
ibradas que trazem total prejuízo à víti-
ma, tanto emocional quanto psicológico.

O bullying se manifesta entre adultos e 
jovens e causa danos terríveis tanto para os 
agressores quanto para as vítimas. O bul-
lying pode parecer em qualquer instituição 
de ensino, em qualquer país e em culturas 
diferentes, segundo Chalita (2008), o con-
ceito bullying é muito bem determinado.

Geralmente quem pratica o bully-
ing são mais habilidosos na comuni-
cação, extrovertidos, sarcásticos, críticos 
e principalmente se sentem satisfeitos 
a humilharem as suas vítimas por se 
sentirem superiores e mais populares. 

Outra característica do agressor é a 
prepotência que o leva a acreditar na im-
punidade de seus atos, menosprezando 
os outros alunos. Gostam da sensação 
de poder sendo líderes em seus grupos, 
não se adaptam a regras confrontando 
habitualmente seus pais e professores.

É evidente que esse não é o único meio 
para que uma criança se torne agressiva, 
esse é um problema muito mais complexo 
e de causas múltiplas, podendo incluir os 
transtornos comportamentais e de psi-
cose. Segundo o Dr. Gustavo Teixeira, o 
ator do bullying pode apresentar esses 
comportamentos por também viverem em 
famílias muitas vezes desestruturadas, víti-
mas de uma má educação – agressiva ou 
permissiva em excesso, levando a criança 
a se tornar um praticante do bullying. Os 
autores desse ato escolhem suas vítimas 
após observar, com cuidado, suas carac-
terísticas. Habitualmente são crianças que 
são pouco sociáveis, sensíveis e frágeis.
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Seguindo a mesma conjectura e com 
base nos vários autores sobre o tema 
MARTINS (2005), divide o bullying da se-
guinte maneira: direto e físico que ocorre 
quando há ataques de uma criança contra a 
outra, envolvendo agressões físicas como 
bater, obrigar a vítima a realizar tarefas, 
roubar ou estragar objetos que pertencem 
aos colegas contra a sua vontade; direto 
e verbal inclui xingamentos, gozações, in-
sultos, comentários racistas e apelidos de-
sagradáveis e o indireto ocorre quando a 
vítima é expulsa do seu grupo gerando di-
ficuldade para ser aceita pelos outros cole-
gas da sala de aula, uma vez que o agressor 
espalha vários boatos para destruir a repu-
tação da vítima e a ameaça com frequência.

 A autora também deixa claro que existe 
uma relação entre as duas maneiras já que 
os alunos vítimas são isolados e rejeita-
dos entre seus pares. Lopes Neto (2005) 
alerta para um novo modo de intimidação, 
chamada cyberbullying, que a autora 

Gabriela Cabral (2008), assim o define: 
O cyberbullying é um tipo de bullying 

melhorado. É a prática realizada através 
da internet que busca humilhar e ridicu-
larizar os alunos, pessoas desconhecidas e 
também professores perante a sociedade 
virtual. Apesar de ser praticado de forma 
virtual, o cyberbullying tem preocupado 
pais e professores, pois através da inter-
net os insultos se multiplicam rapida-
mente e ainda contribuem para contami-
nar outras pessoas que conhecem a vítima. 

Os meios virtuais utilizados para dis-
seminar difamações e calúnias são as 
comunidades, e-mails, torpedos, blogs e 
fotologs. Além de discriminar as pessoas, 
os autores são incapazes de se identi-
ficar, pois não são responsáveis o bas-
tante para assumirem aquilo que fazem. 
É importante dizer que mesmo anôni-
mos, os responsáveis pela calúnia sem-
pre são descobertos (CABRAL, 2008).

Deve-se citar FANTE (2005) que de for-
ma sucinta traz a definição de bullying:

[...] bullying é um conjunto de atitudes 
agressivas, intencionais e repetitivas que 
ocorrem sem motivação evidente, adotado 
por um ou mais alunos contra outro (s), cau-
sando dor, angústia e sofrimento. Insultos, 
intimidações, apelidos cruéis, gozações 
que magoam profundamente, acusações 
injustas,atuação de grupos que hostilizam, 
ridicularizam e infernizam a vida de out-
ros alunos levando-os à exclusão, além de 
danos físicos, morais e materiais, são al-
gumas das manifestações do “comporta-
mento bullying” (FANTE, 2005, p. 28 e 29).
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AS VÍTIMAS DO BULLYING 

O levantamento bibliográfico re-
alizado permite afirmar que a víti-
ma pode ser classificada em três tipos:

Vítima típica: é pouco sociável, sofre 
repetidamente as consequências dos com-
portamentos agressivos de outros, possui 
aspecto físico frágil, coordenação motora 
deficiente, extrema sensibilidade, timid-
ez, passividade, submissão, insegurança, 
baixa autoestima, alguma dificuldade de 
aprendizado, ansiedade e aspectos de-
pressivos. Sente dificuldade de impor-se 
ao grupo, tanto física quanto verbalmente. 

Vítima provocadora: refere-se àque-
la que atrai e provoca reações agressivas 
contra as quais não consegue lidar. Ten-
ta brigar ou responder quando é ataca-
da ou insultada, mas não obtém bons 
resultados. Pode ser hiperativa, inquieta, 
dispersiva e ofensora. É, de modo ger-
al, tola, imatura, de costumes irritantes e 
quase sempre é responsável por causar 
tensões no ambiente em que se encontra. 

Vítima agressora: reproduz os maus-tra-
tos sofridos. Como forma de compen-
sação procura outra vítima mais frágil e 
comete contra esta todas as agressões 
sofridas na escola, ou em casa, transfor-
mando o bullying em um ciclo vicioso. 

As vítimas também se recusam a ir 
à escola, sentindo vergonha e medo, 
apresentando dificuldade de se rela-
cionar com a família e com os amigos 
e na maioria das vezes chegam a aban-
donar os estudos, alternando momen-
tos de agressividade e de ansiedade.

Fante (2005, pg.79), baseado nas pesqui-
sas do professor Dan Olweus, também 
afirme que “há uma grande possibilidade 
da criança vítima de bullying a se tornar

depressiva, aos 23 anos de idade, 
transformando-a em um adul-
to com dificuldade de relacionar e 
prejudicando sua vida acadêmica”.

Para o autor Allan Beane (2010, p.18) 
ressalta que “O termo bullying de-
screve uma ampla variedade de com-
portamentos que podem ter impac-
to sobre a propriedade, o corpo, os 
sentimentos, os relacionamentos, a rep-
utação e o status social de uma pessoa”.

Em linhas gerais a psicóloga Diva de Mau-
ro (2010, p.5) salienta os danos que essa 
violência escolar pode causar principal-
mente nos alunos do ensino fundamental I:

No que tange o âmbito psicológico, 
as consequências são também extrema-
mente graves por “marcarem” estas ex-
periências no mais íntimo ser da criança, 
a sua alma. A criança vitimizada terá 
comprometida sua autoestima, as sen-
sações de medo, angústia, ansiedade, in-
segurança e raiva reprimida a engessar 
emocionalmente, criando fantasias as-
sustadoras e variando nas reações sem-
pre negativas para si, e por vezes, para os 
outros, por poder ter reações de irritabi-
lidade extrema em casa. Possivelmente, 
um vitimizado de bullying sentirá, em sua 
vida adulta, reflexos dessas agressões em 
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momentos de enfrentamento, de super-
ação de obstáculos, podendo desenvolver 
problemas psicológicos como transtorno 
do pânico, fobia escolar, fobia social (TAS), 
transtorno de ansiedade generalizada 
(TAG), depressão, anorexia e bulimia, tran-
storno obsessivo compulsivo (TOC), tran-
storno do estresse pós-traumático (TEPT), 
sintomas psicossomáticos, e em casos 
menos frequentes, mas não com isenção, 
a esquizofrenia, o suicídio e o homicídio.

Nesse sentido faz-se necessário um 
olhar mais específico no que tange os 
alunos do ensino fundamental, pois as 
práticas de violência nesse período são 
vistas como expressões de indisciplina e 
do desrespeito às regras da instituição de 
ensino e não como práticas que levam ao 
bullying escolar. Essas práticas agressiv-
as geram dificuldades de aprendizagem, 
traumas, ansiedade, depressão, ansie-
dade, insônia, desmaios, irritabilidade e 
insônia, como afirma Lopes (2005, p.169).

Alguns comportamentos recorrentes 
como: pouco apetite, dor de estômago, 
mudança de humor, gastos excessivos sem 
justificativa, roupas rasgadas e sujas ao vol-
tar da escola, desinteresse nas atividades 
escolares, marcas de agressões pelo cor-
po e apresenta aspecto triste, contrariado, 
infeliz e aflito, devem ser analisados, pois 
também evidenciam a prática do bullying.

Nesse tipo de violência existem ain-
da os espectadores que também são 
chamados de testemunhas. Capenter 
e Ferguson (2011) ao discutir o papel 
das testemunhas começam pela ori-
gem da palavra: “Os dicionários defi-
nem o termo testemunha como pessoa 
que presencia um evento ou situação, 
porém sem participar dela; espectador”. 

A forma como reagem ao bullying per-
mite classificá-los como auxiliares (par-
ticipam ativamente da agressão), incen-
tivadores (incitam e estimulam o autor), 
observadores (só observam ou se afastam) 
ou defensores (protegem o alvo ou cham-
am um adulto para interromper a agressão).

Seguindo a definição testemunhas ad-
otam a lei do silêncio, não se envolvem 
tendo o papel de assistir a tudo sem diz-
er nada e, por medo, não tomam partido. 

O PAPEL DA ESCOLA FRENTE AO 
BULLYING

Nas últimas décadas as práticas de vi-
olência no ambiente escolar têm se tor-
nado constantes, sendo relevante um ol-
har mais meticuloso, de todos que estão 
ligados ao espaço escolar, para os sinais 
de violência dos agressores e das mu-
danças comportamentais das vítimas.

Como destaca Pereira (2009) o pa-
pel da escola na atualidade sofreu mu-
danças drásticas, e vão além da função 
de formação acadêmica, agregan-
do também funções como a social-
ização, formação de caráter e cidadania.
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Nessa perspectiva a escola exerce 
um papel fundamental que não é so-
mente reconhecer a existência desse 
problema, mas preveni-lo e intervir 
traçando estratégias que sejam capaz-
es de combater tal violência escolar.

Algumas iniciativas preventivas podem 
ajudar a reduzir os casos de bullying, como 
esclarece o autor Gabriel Chalita (2008), 
é necessário que toda equipe escolar es-
clareça sobre o fenômeno e que não será 
assentido condutas do mesmo nível nas 
dependências da escola e que durante todo 
o ano letivo seja incluído nas aulas estraté-
gias que amenizem as causas do bullying. 

O trabalho com filmes, letras de músicas, 
dramatizações e discussões sobre o fenôme-
no permite uma reflexão crítica e signifi-
cativa possibilitando a redução das mani-
festações de comportamentos agressivos.

De acordo com Pedra (2008), as ativi-
dades em salas de aula em forma de redação 
onde os alunos são estimulados a falar no 
anonimato sobre a sua vida na escola, ou 
seja, seu relacionamento com os colegas 
ajudará a romper o silêncio e possibilitará 
a expressão de emoções e sentimentos.

O trabalho com o diálogo e com conteú-
dos relacionados aos valores, ao respeito 
e a solidariedade auxiliam na redução do 
comportamento bullying. Segundo Aramis 
Lopes Neto, coordenador do programa de 
bullying da ABRAPIA, “não se pode ad-
mitir que os alunos sofram violências que 
lhes tragam danos físicos ou psicológicos, 
que testemunhem tais fatos e se calem 
para que não sejam também agredidos e 
acabem por achá-los banais ou, pior ainda, 
diante da omissão e tolerâncias dos adul-
tos, adotem comportamentos agressivos”.

Diante desse contexto é relevante que 
os profissionais da educação interfiram 
diretamente quando ocorrer alguma situ-
ação de bullying, investigando os fatos, 
dialogando com os agressores e vítimas 
e orientado para se manterem afastados.

No entanto, quando tais procedi-
mentos se tornam irrelevantes a autora 
da Cartilha lançada pelo Conselho Na-
cional de Justiça, Ana Beatriz Barbo-
sa Silva (2010), dá algumas orientações: 

direção da escola (como autoridade 
máxima da instituição) deve acionar os 
pais, os Conselhos Tutelares, os órgãos 
de proteção à criança e ao adolescente 
etc. Caso não o faça poderá ser respons-
abilizada por omissão. Em situações que 
envolvam atos infracionais (ou ilícitos) 
a escola também tem o dever de faz-
er a ocorrência policial (SILVA, 2010).

Na opinião do Procurador GUILHERME 
ZANINA SCHELB “a intervenção deve 
ser ponderada, na medida em que, se, 
por um lado, deve fazer cessar a humil-
hação, por outro, deve estimular na vítima 
do bullying a capacidade de autodefesa, 
evitando uma superproteção prejudicial”.
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De acordo com Pedra (2008, p.110), 
quando a escola, não consegue solucio-
nar o problema, “deve-se orientar o alu-
no agressor e aplicar a ele a pena previs-
ta pelo regimento interno escolar, além 
de alertar seus pais ou responsáveis”.

No entanto cabe ressaltar a importância 
de pais e educadores não ignorem o bullying. 

À justiça, “cabe intervir a fim de man-
ter os princípios morais e sociais que 
todo cidadão tem direito” (GUIMARÃES, 
2009, s.p), conforme descreve o artigo 
5º da Constituição Federal de 1988: “to-
dos são iguais perante a lei, sem distinção 
de qualquer natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros residentes 
no país a inviolabilidade do direito à vida, 
à liberdade, à igualdade, à segurança 
e à propriedade” (BRASIL, 1988, s.p).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
 

Bullying é uma palavra inglesa que sig-
nifica usar o poder ou força para intimidar, 
excluir, implicar, humilhar, não dar atenção, 
fazer pouco caso, e perseguir os outros. 
De acordo com Fante e Pedra ( 2008), Bul-
ly pode ser traduzido como valentão, tira-
no, brigão. “Fica o nome em inglês porque 
não se encontrou palavra em nossa língua 
que seja capaz de dizer o que bullying diz. 
Bully é o valentão: um menino que, por 
sua força e sua alma deformada pelo sa-
dismo, tem prazer em bater nos mais fra-
cos e intimidá-los ” (ALVES, 2005, p. 22).

Ao identificar as características do 
fenômeno comportamental bullying ev-
idenciou-se que nem toda violência es-
colar deve ser considerada bullying.  As 
pesquisas foram de grande relevância 
ao mostrar que esse não é um proble-
ma fácil de ser resolvido, é uma situação 
histórica e de grande complexidade.

Cabe também ressaltar que é necessário 
que se estabeleça ações a serem desen-
volvidas objetivando as ações do agres-
sor e as consequências na vítima. Pereira 
(2009) diz que o primeiro passo é que a 
comunidade escolar tome consciência da 
existência e comece a buscar métodos 
para eliminá-lo. Guareschi e Silva (2008) 
relatam que uma das alternativas para o 
enfrentamento da violência ou do fenôme-
no Bullying é a informação e a formação 
dos alunos para prevenção desse ato.

Para que isso ocorre, de maneira efe-
tiva, é preciso desenvolver um olhar 
mais observador, de toda equipe esco-
lar, para os sinais de violência dos agres-
sores e das atitudes comportamentais 
das vítimas, possibilitando a identificação 
do bullying e formas de sua exclusão.

A ABRAPIA, Associação Brasileira Mul-
tiprofissional de Proteção à Infância e à 
Adolescência, também traz, algumas ori-
entações para a equipe escolar objetivan-
do reduzir o índice de bullying nas esco-
las. Para a ABRAPIA é primordial desde o 
primeiro dia de aula falar com os alunos 
que não será tolerado práticas de bully-
ing na instituição, fazendo com que to-
dos se comprometam em evitá-lo, não 
praticando violência e avisando a direção 
caso percebam indícios de ocorrência.
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Defende também a importância de dia-
logar com os alunos sobre o problema, re-
alizar debates e projetos que tratem sobre 
o tema bullying nas salas de aula, divulgan-
do e fazendo que seja assimilado por todos. 

Nesse mesmo contexto para Nogueira 
(2005):

 

Quando identificados um autor e uma 
vítima, ambos devem ser orientados. Seus 
pais devem ser alertados e estar cientes 
que seus filhos, agressor ou agredido, pre-
cisam de ajuda especializada. O compor-
tamento dos pais diante deste comunica-
do é muito importante: não se deve cobrar 
o revide, nem intimidar ou agredir. Este é 
um momento de aprendizado para todos, e 
mostrar como se controlar, manter a calma 
e evitar comportamentos de violência é 
imprescindível. (NOGUEIRA, 2005, p. 9).

No tocante ainda sobre os educadores, 
Fante e Pedra (2008) destacam que estes 
têm um papel importante na prevenção, 
estes autores aconselham que os pro-
fessores: observe com atenção o com-
portamento dos alunos, dentro e fora 
de sala de aula, e perceba se há quedas 
bruscas individuais no rendimento es-
colar, desenvolva dentro de sala de aula 
um ambiente favorável à comunicação 
entre alunos, quando um estudante 
reclamar ou denunciar o bullying, pro-
cure imediatamente a direção da escola.

A prevenção sempre será o melhor 
caminho para se combater o bullying, mas:

É indispensável uma relação respeito-
sa entre alunos e professores, de forma a 
garantir possíveis trocas de ambas as par-
tes e liberdade de expressão aos alunos. 

Muitas escolas promovem atividades 
e jogos em grupo como rodas de con-
versas, nas quais os alunos possam ex-
por suas ideias sobre diferentes assun-
tos, incluindo violência, preconceito e 
exclusão (GUARESCHI, 2008, p. 77).

Diante de todo estudo realizado perman-
ece a convicção de que o comportamento 
agressivo entre os estudantes é um prob-
lema universal que deve ser considerado 
de extrema importância, sendo que a con-
tinuidade da sua prática gera problemas 
imediatos e tardios para qualquer criança. 
Para combatê-lo faz-se necessário a união 
de gestores, professores, pais e alunos.
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PERCURSOS DA INCLUSÃO DE ALUNOS COM NECESSIDADES 
EDUCACIONAIS ESPECIAIS
RESUMO: Este artigo discute aspectos relevantes sobre a inclusão de alunos com 
Necessidades Especiais Educacionais na rede regular de ensino. Para realização 
deste trabalho, fez-se necessário uma pesquisa sobre a questão levantada no 
campo bibliográfico através de autores consagrados tais como: Vygotsky (1999), 
Mantoan (2005), Sassaki (2005), Werneck (1997), e documentos que embasam a 
educação e a atualizada BNCC (2018), Parâmetros Curriculares Nacionais, Adap-
tações Curriculares (1999), entre outras leis que consolidam a educação inclusiva 
na atualidade. Nesse sentido, numa perspectiva de pensamento alinhado com 
a real inclusão discorremos sobre a necessidade que a formação contínua do 
professor aliado a parceria escola, família e comunidade escolar são de suma im-
portância para a inclusão.

Palavras-chave: Inclusão; NEE; Formação de Professores.
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INTRODUÇÃO

Entre as questões de grande des-
taque na contemporaneidade está a 
inclusão escolar de alunos com Ne-
cessidades Especiais Educacionais 
(NEE) na rede regular de ensino. Esse 
tema, há décadas vem ganhando es-
paço cada vez maior em toda a so-
ciedade, através de Políticas Públicas 
Educacionais, pesquisas, discussões 
sociais entre outras ações, que con-
stituem elementos essenciais para 
que todos na escola possam apren-
der, e se apropriar desta nova visão 
e suas decorrências que poderá nos 
permitir reconhecer as possibili-
dades de compartilhar experiências 
educacionais significativas, capazes 
de enfatizar a dimensão constituti-
va da escola para o desenvolvimen-
to e socialização de todos os alunos 
de acordo com suas especificidades 
de aprendizagens educacionais.

Segundo a autora Mantoan (2015), 
“A inclusão escolar ainda hoje na 
contemporaneidade fomenta o olhar 
diferenciado sobre a forma tradicio-
nal de se ensinar, a autora enfatiza 
que existe um pensamento de “sen-
so comum” que ainda na atualidade 
acredita diferente, são as pessoas 
que fogem a um padrão inventado/
idealizado e que são identificadas em 
categorias... Mas, somos todos difer-
entes. Não há ninguém igual a nós”.

Muito se fala na inclusão escolar, 
mas de fato ainda é necessário que 
aconteça a desconstrução do que é 
diferente, ou seja, a aceitação de que 
somos essencialmente sujeitos ím-
pares e singulares em nossas espe-
cificidades,  somos seres singulares. 

E estamos nos diferenciando sem-
pre, mudando, nos transformando. 
Somos seres que se constituem no 
devir. Nenhum atributo da conta do 
que somos por inteiro. Toda criança 
é, portanto, diferente, mas numa 
coisa toda criança é igual: todas 
aprendem e têm de ir à escola, com 
meninos e meninas da sua idade. 

Uma escola boa é para todos, pois 
não deixa ninguém de fora, porque em 
suas turmas o ensino não se diferen-
cia pela deficiência ou por qualquer 
atributo que possa ser atribuído a 
um ou a alguns alunos, que fogem 
ao padrão inventado/padronizado 
pela escola, os chamados “alunos 
de inclusão” “alunos especiais”, por 
exemplo. (Mantoan, p.76, 2015).

 

Sendo assim, a inclusão con-
temporânea é para todos e não só 
para os alunos com (NEE) Neces-
sidades Educacionais Especiais.
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Mantoan (2006) afirma que:
A inclusão uma mudança de per-

spectiva educacional, pois não se 
limita aos alunos com deficiên-
cia e aos que apresentam dificul-
dades de aprender, mas a todos os 
demais, para que obtenham um 
sucesso na corrente educativa em 
geral (MANTOAN, 2006, p.16).

Considerando a importância da 
socialização, podemos afirmar a 
determinação das relações soci-
ais no processo de desenvolvi-
mento da criança e que o apren-
dizado escolar é um momento 
determinante, que poderá levar apren-
dizagens por toda a vida do indivíduo.

A escola, nesse contexto é con-
siderada um dos espaços soci-
ais mais eficazes para combat-
er atitudes discriminatórias e 
excludentes (SALAMANCA, 1994).

Assim, a escola espaço propício 
para promovermos a equidade, 
ou seja, oportunizar para todos de 
acordo com suas especificidades 
as oportunidades, para que tenha-
mos o mesmo patamar, assim, in-
cluir a todos integralmente, numa 
relação indissociável entre a edu-
cação intencional na promoção do 
pleno desenvolvimento do aluno. 

Nesse sentido, o artigo que se seg-
ue não tem o intuito de abarcar aqui 
todas as questões em processo sobre 
inclusão, porém, fomentar e atribuir 
ideias e percursos sobre as diferentes 
demandas do processo de aprendiza-
gem sejam para estudantes com ou 
sem deficiência, ou seja, para todos. 

Está dividido em três partes pri-
meiro momento, buscamos revisitar a 
discussão da inclusão com um brevís-
simo histórico mostrando o percurso 
da inclusão até a contemporanei-
dade, na sequência discorremos so-
bre a formação inicial de professores 
e o importante papel do professor, a 
função da escola e da família, sobre a 
real inclusão em sala regular de ensino.

Contudo, fomentamos questiona-
mentos há uma série de desafios cul-
turais e estruturais da escola inclusiva 
da atualidade, tal como, sinalizar para 
uma gama de caminhos possíveis.

BREVE HISTÓRICO DAS NECESSI-
DADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS

Ainda na contemporaneidade 
continuamos a nos questionar so-
bre quando a inclusão aconte-
cerá de fato, mas não só a inclusão 
de aluno com necessidades es-
peciais educacionais, mas a in-
clusão de todos e nenhum a menos.
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Mas para que possamos vislum-
brar esse percurso permeado por 
paradigmas e paradoxos precisa-
mos ter a mínima idéia de como 
foi trilhado os caminhos da in-
clusão até o início do século XXI.

 

Não temos a pretensão de abar-
car aqui toda a história sobre a in-
clusão, apenas ter uma breve noção 
de como pode ter ocorrido esse 
processo, que até hoje na atuali-
dade está carregado de entraves, 
mas que já teve algumas conquistas. 

Assim, buscamos interpretar a 
história da inclusão de pessoas com 
necessidades especiais perseguindo 
a história citada, garantindo acesso e 
permanência através do documento 
do Ministério da Educação – Secre-
taria da Educação Especial (2000).

Nesse sentido, como esclarece 
o documento Projeto Escola Viva 
(2000, p.7), é que os estudos sobre 
a história da deficiência no Brasil e 
no mundo ocidental enfatizam o per-
curso realizado pelas pessoas com 
necessidades educacionais foi pau-
latinamente construído, e tem se 
caracterizado pela segregação com 
diferentes justificativas, maneira de 
pensar e agir mediante a deficiência 
da pessoa com necessidades educa-
cionais especiais como ser, situação 
que se modifica a partir das condições 
sócio históricas, que se evidenciam 
com termos utilizados nesse pro-
cesso como “deficiência”, “defici-
ente”, portador de deficiência, que 
apareceram nas décadas anteriores.

Conforme o documento Proje-
to Escola Viva (2000) na antigui-
dade há poucos registros calcados 
nas vivências do dia a dia em Roma 
e na Grécia antiga, porém a bíblia 
“por ser um texto predominante-
mente metafórico” há passagens so-
bre a natureza dos procedimentos.

Contudo, no passado, a economia 
desses países estava sustentada nas 
atividades de produção de comércio 
agrícola, na pecuária e no artesanato 
e a organização sócio-política, haja 
vista, composto por uma minoria 
numérica percebe-se que com ex-
clusão dos demais na vida em socie-
dade, refletindo a qualidade dos gru-
pos sociais, nobreza senhores com 
definição do poder social, político e 
econômico, e os demais com perfil 
de economicamente dependentes 
dos nobres, ou seja, o populacho.

Notamos que, na idade média, 
pouco se altera na economia, porém 
na organização político-administra-
tiva que passaram a ser influencia-
do pelo cristianismo, sendo o clero, 
enquanto seus membros foram ocu-
pando lugar de destaque no poder 
social, político e econômico incutin-
do no fiel que tinham o poder de 
excomungar quem os contrariasse.

E concomitantemente, o clero 
se apossou dos direitos do conhe-
cimento produzido prevalecendo 
sobre as ações da nobreza toman-
do o comando da sociedade, uti-
lizando dessa malha intertextual, 
enquanto o povo permanecia na 
mesma situação do período ante-
rior sem nenhum poder de decisão.
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Para as pessoas com deficiên-
cias, não podiam ser sacrificadas, 
pois o clero levou o crédito, agora 
eram reconhecidos como Criatu-
ras de Deus, apoiando-se na cari-
dade humana para sobreviverem.

Surgiram então no século XIII institu-
ições para abrigar deficientes mentais 
põem em cena os cuidados necessári-
os com a sobrevivência e, também 
com os bens dos deficientes mentais.

Também a Educação era dual, 
pois com cunho religioso, e for-
mar elementos para o clero e 
visando à formação para guerra 
ou para artes de acordo com o lo-
cal que vivia e os valores sociais.

Contemplando o modelo social sur-
giu a inquisição Católica e a Reforma 
Protestante. Com o passar dos anos, 
a situação de total abuso entre o dis-
curso e as ações do clero provocan-
do grandes insatisfações, e a igreja 
iniciou um período de perseguição 
e extermínio dos insatisfeitos, com 
o argumento de que eram hereges.

O que terminou na separação den-
tro da própria igreja, com a Reforma 
Protestante.A partir do século XVI 
teve diversas mudanças estruturais 
na área social, política e econômi-
ca, refletindo nas posturas sobre 
a realidade, culminando na Rev-
olução Burguesa, que disseminou 
o total comando religioso e surgin-
do o Capitalista Mercantil, surgin-
do os trabalhadores operários e 
patrões donos do meio de produção.

Subtende-se que, partindo do 
documento Escola Viva (2000) 
que a deficiência ganhou novo ol-
har, despertando a crença que a 
deficiência se originaria de cau-
sa orgânica ou causas naturais.

Sucessivamente no século XVII ex-
pandiu-se o entendimento sobre a 
deficiência como processo natural. 
Já a crença na tese da organicidade 
culminou no tratamento médico das 
pessoas com deficiências, e a tese do 
desenvolvimento por meio de estimu-
lação paulatinamente contemplou as 
ações de ensino a partir do século XVII.
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Surgindo assim, o Paradigma da 
Institucionalização enquanto algu-
mas pessoas com deficiência eram 
isoladas em: conventos, asilos e hos-
pitais psiquiátricos, mas na década 
de 1960, já no século XX essa práti-
ca passou a ser revista, com dual in-
tenção, pois onerava o sistema por 
manter os deficientes e instituições. 
Surgindo o discurso da autonomia 
e produtividade, reforçando a idéia 
dos Direitos humanos nos países 
ocidentais, o que fomentou novas 
práticas e idéias sobre a deficiência.

Passando para novos conceitos: 
a normalização e a institucional-
ização. A normalização tinha como 
verdade, inserir a pessoa com ne-
cessidades educacionais especiais, 
onde acreditavam tornar a defi-
ciência no nível mais próximo pos-
sível da “normalidade”, sendo inseri-
da e integrada no convívio social.

Ao integrar concomitantemente 
intuía-se proporcionar serviços 
e recursos para que se tornas-
sem o mais próximo do normal.

Iniciando assim, o Paradigma 
de serviços que aconteceram em 
três fases, na primeira uma equi-
pe de profissionais tinha a função 
de identificar tudo que necessi-
tava ser modificado para tornar 
o deficiente em pessoa normal. 

Na segunda fase a intervenção a 
equipe fazia um atendimento siste-
matizado e formal, se embasam nos 
resultados obtidos na fase anterior 
e na terceira fase, de encaminham-
ento ou re encaminhamento da pes-
soa com deficiência para vida social 
e iniciando-se a educação em esco-
las especiais, nas entidades assisten-
ciais e nos centros de reabilitação.

Esse paradigma também sof-
reu críticas mais adiante e perdeu 
força, sendo contestado desde as 
próprias pessoas com deficiência, 
que já encontravam organizadas em 
associações, quanto pela academia 
científica e órgãos de representação 
devido aos entraves no processo 
pela normalização quanto o “peso” 
de ser igual ou não poderia julgar. 

Podemos então de acordo com o 
texto mencionado afirmar que, a par-
tir daí ganhou vulto a idéia de que a 
pessoa com necessidades educacio-
nais especiais era um cidadão como 
qualquer outro, devendo ter direit-
os assegurados independentemente 
do tipo de deficiência e do grau de 
comportamento que apresentassem, 
necessitando apenas de avaliação e 
compactação, com a reorganização 
para garantir acesso a todos, surgiu 
o terceiro Paradigma o do suporte 
de diferentes maneiras, garantindo 
a pessoa com necessidades educa-
cionais especiais o acesso imediato 
a todo e qualquer recurso da comu-
nidade, ou seja, o mesmo que o da 
integração garantindo a igualdade de 
acesso na sociedade que se encon-
tra, com intervenções no processo do 
desenvolvimento do sujeito e no pro-
cesso de reajuste da realidade social.
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Comentários sobre a forma que 
determinaram as ações no passar 
dos séculos, que esteve entre a de-
sconsideração da pessoa enquanto 
ser humano, para a visão metafísi-
ca e organicista, somando com a 
concepção educacional e na con-
temporaneidade, e sócio histórica.

INCLUSÃO DE PESSOAS COM  
NECESSIDADES EDUCACIONAIS 
ESPECIAIS NO BRASIL

De acordo com o documento cit-
ado, a pessoa com deficiência no 
Brasil foi citada em nossa história, 
enquanto os que detinham o pod-
er aquisitivo ficaram isolados nas 
suas casas, fazendas e outros lu-
gares, sendo que os mais pobres 
não tinham o mesmo destino ficar-
am à disposição de quem quisesse 
ajudar, mesmo sem capacitação.

O Brasil, ao longo da sua história, 
naturalizou desigualdades educa-
cionais em relação ao acesso à es-
cola, a permanência dos estudantes 
e ao seu aprendizado. São am-
plamente conhecidas as enormes 
desigualdades entre os grupos de 
estudantes definidos por raça, sexo 
e condição socioeconômica de 
suas famílias (BNCC, p.15, 2018). 

Com a criação de internatos no 
século XVII copiando o modelo 
da Europa, as pessoas com defi-
ciência passaram a ter atenção.

Foram criados institutos pela aju-
da de pessoas que intercederam 
junto ao Imperador que atendeu as 
solicitações partindo das práticas de 

caridade tão comuns naquela época, 
se instituiu o caráter assistencialis-
ta, acolhendo as pessoas inválidas. 

Com a Proclamação da República 
após o retorno dos profissionais que 
foram estudar fora em 1906, as es-
colas públicas começaram a receber 
alunos com deficiência mental, com 
a criação do Serviço de Higiene e 
Saúde Pública em São Paulo, e ini-
ciou o trabalho concomitantemente 
com o Serviço de Educação. Tam-
bém se criou o denominado Labo-
ratório de Pedagogia Experimental 
ou Gabinete de Pedagogia Exper-
imental, na Escola Normal de São 
Paulo, e fora estabelecido a norma 
de seleção para o dito “anormal”. 

A partir da década de 20 prolifer-
aram-se as instituições de educação 
especial privada e de cunho assis-
tencial, a princípio atendia apenas às 
pessoas com deficiência mental, con-
tanto que não atrapalhasse a sala, e us-
ando os procedimentos da medicina, 
com o objetivo de cura e reabilitação.

Na década de 50 se expandiu as 
entidades assistenciais privadas, 
enquanto o serviço público passou 
a oferecer a Educação Especial. E a 
partir da década de 60 iniciou-se o 
Paradigma do Serviço, com intuito 
da integração dos alunos com Ne-
cessidades Educacionais Especiais.
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Com a Lei de Diretrizes e Bases 
(LDB, Lei nº 4.024/61), surgiu para 
formalizar o compromisso do pod-
er público com a Educação Especial.

Na década de 70, o MEC iniciou 
com um grupo tarefa para resolv-
er o entrave da Educação Espe-
cial com a Lei nº 5.692/71, inician-
do a visão Tecnisa com o parecer 
CFE nº 848/72, priorizando a Ed-
ucação Especial através do Plano 
Setorial, criando-se também o Cen-
tro Nacional de Educação especial.

Em 1981, Ano Internacional da Pes-
soa Deficiente, motivando a socie-
dade, que lutavam por transformações.

O Brasil se baseou na Declaração 
de Salamanca em 1994, se com-
prometendo a construir um 
sistema educacional inclusivo.

Em 1988, foram publicados os 
Parâmetros Curriculares Naciona-
is (PCNs) com intuito de nortear os 
profissionais da Educação e poste-
riormente o PCN – Adaptações Cur-
riculares em Ação, intuindo fornecer o 
suporte técnico científico dos profis-
sionais da Educação como um todo.

Nesse contexto na contempo-
raneidade no Brasil priorizar-se 
em incluir a criança com (NEE) Ne-
cessidades Educacionais Espe-
ciais na rede regular de ensino.

E na atualidade o BNCC (2018) 
revisita, embasada em diver-
sos documentos, que promovem 
o compromisso com a edu-
cação. Enfatiza a BNCC (2018):

A BNCC e os currículos se identi-
ficam na comunhão de princípios e 
valores que, como já mencionado, 
orientam a LDB e as DCN. Dessa ma-
neira, reconhecem que a educação 
tem um compromisso com a for-
mação e desenvolvimento humano 
global, em suas dimensões intelec-
tual, física, afetiva, social, ética, mor-
al e simbólica (BNCC, p.16, 2018).

PARADOXO DO CONTEXTO  
EDUCACIONAL INCLUSIVO  
CONTEMPORÂNEO

Considerando os aspectos históri-
cos que acontecem paulatinamente 
no contexto educacional atual, em 
meio às profundas mudanças sociais, 
educacionais e culturais como tam-
bém das políticas públicas devemos 
destacar que a educação inclusiva 
evidencia-se com maior importância, 
sendo um movimento de grandeza 
mundial fundamentado nos princípios 
dos Direitos Humanos e da Cidadania 
objetivando acabar com a total dis-
criminação e a exclusão, garantindo 
de fato direito à igualdade de opor-
tunidades e a diferença para todos.
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A forma como o aluno com Neces-
sidades Educacionais Especiais (NEE) 
é recebido na escola, ajuda a compor 
um quadro explicativo, que de fato a 
escola responde com coesão às neces-
sidades das crianças e adolescentes 
nos seus processos individuais oca-
sionados pela situação da deficiência.

A própria autora Mantoan (2001), 
destaca que, as grandes mudanças 
muitas vezes estão evidentes porém 
precisamos desmistificar para que 
todos compreendam e aceitem.

Concomitantemente, destacamos 
que a instituição escolar e a comuni-
dade escolar devem ter implícito que 
cada aluno é um ser único, e tam-
bém os alunos com Necessidades 
Educacionais Especiais (NEE) apre-
sentam diferenças intensas e impor-
tantes conforme suas singularidades.

Nesse contexto, a BNCC afirma, 
de maneira explícita, o seu com-
promisso com a educação integral. 
Reconhece, assim, que a Educação 
Básica deve visar à formação e ao 
desenvolvimento humano global, 
o que implica compreender a com-
plexidade e a não linearidade desse 
desenvolvimento, rompendo com 
visões reducionistas que privilegiam 
ou a dimensão intelectual (cogniti-
va) ou a dimensão afetiva. Significa, 
ainda, assumir uma visão plural, sin-
gular e integral da criança, do ad-
olescente, do jovem e do adulto – 
considerando-os como sujeitos de 
aprendizagem – e promovendo uma 
educação voltada ao seu acolhimen-
to, reconhecimento e desenvolvi-
mento pleno, nas suas singularidades 
e diversidades (BNCC, P.14, 2018). 

Sendo que, caberá ao profes-
sor e todos educadores da equi-
pe escolar devem considerar as 
especificidades de seus alunos, e 
avaliá-los buscando as competên-
cias curriculares na forma partic-
ular de apreensão destes alunos.

Assim, de acordo com a Constitu-
ição Federal (1988) a Educação Inclu-
siva, portanto requer uma revolução 
de paradigmas, significa rever o pa-
pel da escola e conscientizá-la de 
sua responsabilidade e educar a to-
dos sem discriminação, ou seja, “pro-
mover o bem de todos sem precon-
ceitos [...]” (Art. 3º, inciso IV, p.13).

 

Mantoan (2001), de acordo com 
a autora, a proposta das escolas in-
clusivas é organizar o sistema edu-
cacional de modo que contemplem 
a todos na comunidade escolar des-
de os alunos, passando por todos os 
educadores da unidade educacional.

Sendo que, as necessidades espe-
ciais educacionais não são apenas os 
alunos que apresentam deficiências, 
mas que todos tenham direitos iguais 
de acordo com suas especificidades.
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A FORMAÇÃO CONTÍNUA DO 
PROFESSOR

 A formação inicial e contínua 
do professor é de suma importância 
para a real inclusão contemporânea.

 

A inclusão não é só do aluno com 
deficiência, pois devemos consid-
erar que todos os alunos precisam 
ser acolhidos. E devemos buscar sua 
participação para que todos tenham 
vez e voz participativa promovendo 
esse aluno como sujeito no processo.

Que pesem as vantagens das dif-
erentes perspectivas norteadoras 
de formação profissional, pois é at-
ravés do conhecimento, das ati-
tudes e da qualificação do professor 
que  refletirá no processo de ensino 
aprendizagem, o que poderá afetar 
o desempenho do aluno, favorecen-
do a inclusão não só do aluno com 
Necessidades Educacionais Espe-
ciais, como a de todos os alunos.

É neste sentido que sabemos 
que o conhecimento não é algo es-
tático. Na velocidade das config-
urações tecnológicas e das infor-
mações rápidas vemos que o aluno 
deste século é diferente nas suas 
singularidades e especificidades 
advindas das diferentes configu-
rações familiares e sociais. Assim, a 
BNCC destaca que o professor deve:

Selecionar e ampliar metodologias 
e estratégias didático-pedagógicas 
e diversificadas,  recorrendo a rit-
mos diferenciados e a conteúdos 
complementares se necessário, para 
trabalhar com as necessidades de 
diferentes grupos de alunos, suas 
famílias e culturas de origem, suas 
comunidades, seus grupos de so-
cialização etc. (BNCC, p.17, 2018).

O grande desafio para o profes-
sor contemporâneo, não é só de 
mediador de conhecimento, mas de 
superar antigos conceitos arraiga-
dos no decorrer de sua própria for-
mação social, profissional e até pes-
soal. Fazendo a diferença ao definir 
o papel que se quer adotar no dia a 
dia, para que se contemple a todos.

No novo cenário mundial, recon-
hecer-se em seu contexto histórico 
e cultural, comunicar-se, ser criativo, 
analítico-crítico, participativo, aber-
to ao novo, colaborativo, resiliente, 
produtivo e responsável requer mui-
to mais do que o acúmulo de infor-
mações. Requer o desenvolvimento 
de competências para aprender a 
aprender, saber lidar com a infor-
mação cada vez mais disponível, at-
uar com discernimento e respons-
abilidade nos contextos das culturas 
digitais, aplicando conhecimentos 
para resolver problemas, ter autono-
mia para tomar decisões, ser proati-
vo para identificar os dados de uma 
situação e buscar soluções, conviv-
er e aprender com as diferenças e 
as diversidades (BNCC, p.14, 2018).

Cabe ao professor investir no 
conhecimento teórico, mas tam-
bém revisitar diferentes práti-
cas, pois é imprescindível na for-
mação de professores modificarem 
o ensinar e o aprender juntamente 
com o aluno e todos na escola vis-
lumbrando novas possibilidades. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1478

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A temática inclusão na contem-
poraneidade já teve alguns avanços, 
porém, ainda tem percursos a serem 
consolidados.Muitos equívocos já 
foram superados e ao mesmo tem-
po na atualidade está arraigada de 
muitos entraves que precisam ser 
trabalhados em todas as esferas 
como “desconstrução” do padrão.

Pois ainda hoje, a inclusão tem 
que abarcar à todos alunos, pois, 
todos somos ímpares e singu-
lares nas nossas especificidades. 

Assim, como afirma Mantoan 
(2015), “Ensinar a todos os alunos, 
sem idéias equivocadas e per-
sistentes, como a de que alunos 
aprendem igualmente e em um mes-
mo tempo o conteúdo escolar que 
lhes foi ensinado, como a autora 
afirma cada aluno com (NEE) Neces-
sidades Educacionais Especiais ou 
não difere do outro, e é na formação 
dos educadores que podemos fo-
mentar e aprender a criar condições 
para que a escola seja para todos”.

Portanto, é na formação que se 
acrescenta conhecimentos determi-
nantes e integradores, e no compro-
metimento de todos os educadores 
da unidade escolar, aliados a parceria 
com as famílias, comunidade pautada 
em fortes Políticas Públicas Inclusiv-
as, que poderemos consolidar o com-
promisso de longo percurso históri-
co que é a inclusão não só de alunos 
com necessidades especiais, mas de 
todos. Isso porque, nas intenções 
e ações cotidianas que realmente 
a inclusão de todos acontecerá.

REGINA DE MOURA NEMES

Graduação em Pedagogia pelo Cen-
tro Universitário São Camilo (2006); 
Pós Graduada em Psicopedago-
gia pelas Faculdades Campos Sales 
(2009); Professora de Educação In-
fantil no CEI Vereador Laércio Corte.
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A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO PARA A AVALIAÇÃO EFETIVA 
DA CRIANÇA
RESUMO: Este Artigo tem o objetivo de analisar a importância do registro na educação in-
fantil, elencando ainda alguns pontos importantes para que este processo seja realmente im-
portante na vida dos educandos tendo um significado na proposta educacional favorecendo 
a real aprendizagem da criança. Por meio do registro da aprendizagem da criança, busca-se 
oferecer ao professor meios de perceber o processo da aprendizagem, transformando-o em 
mais um instrumento de busca de qualidade de ensino, modificando por completo a visão de 
que esta é feita para medir o aprendizado, ou punir o interlocutor da proposta educacional. 
Objetiva-se também orientar o professor diante das diversas formas de registro, considerar a 
necessidade de obter mais de um instrumento para que se tenha uma visão geral do que foi 
assimilado do currículo e o que precisa ser revisto. Além disto há a intenção de considerar o 
registro como um importante medidor de conhecimento tornando-se uma ferramenta que 
permita ilustrar e reorganizar o conteúdo ensinado.

Palavras-Chave: Registro; Aprendizagem;  Educação.
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INTRODUÇÃO

O presente artigo busca esclarecer as dificuldades encontra-
das durante o processo de avaliação devido a falta do regis-
tro ocorrido dentro da proposta educacional considerando a ne-
cessidade de aperfeiçoar o processo, favorecendo a construção do 
conhecimento e desenvolvimento a criança de maneira correta e completa.

Procura-se expressar a necessidade de avaliar, considerando que fazemos 
isto por todo sempre, estamos sempre avaliando, gostos, sabores, preços, es-
paços etc. A vida é um frequente avaliar, dentro da educação, avaliar também 
faz parte do dia a dia, devendo analisar sua real papel na vida de cada aluno.

 

O interesse pelo tema surgiu após observar as falhas dentro da propos-
ta avaliativa das escolas, uma vez que se percebe a falta de compreensão 
da proposta contida neste instrumento pedagógico,que este deveria ser o 
caminho para a correção de falhas no processo de aprendizagem da criança.

Ao levantar um conjunto de informações por meio de registro que favoreça 
as orientações de como se dá o desenvolvimento da criança, a real necessi-
dade de avaliar, com interesse de evolução do conhecimento a criança, elen-
cando os tipos de avaliação que existem considerando sua importância  para 
reorganizar o trabalho iniciado para que este seja assimilado adequadamente.

Essa proposta favorece que os professores reflitam sobre o que ele quer 
avaliar e o porquê de se avaliar, considerando que a avaliação constitui um  
caminho para desenvolver outras técnicas de aprendizagem transforman-
do a educação , favorecendo ao educando de maneira que este goste de 
aprender e se disponha a dividir seu conhecimento com os demais colegas.

O objetivo deste  é  então, entender como o registro  pode ser utilizado  de 
maneira diversa ,favorecendo a avaliação  para que  seu resultado traga mais 
do que notas, considerando que sua proposta possa construir novos signifi-
cados para os conteúdos auxiliando as disciplinas para a busca do desen-
volvimento da curiosidade do aluno, transformando a educação, levando-a 
para além da escola, fazendo-a presente e significativa na vida do aluno.
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A IMPORTÂNCIA DO REGISTRO 
PARA A AVALIAÇÃO EFETIVA DA 
CRIANÇA 

 A criança desde que nasce 
aprende conceitos da mesma forma 
que brinca, pois ao entrar em conta-
to com o mundo ela assimila o mov-
imento e as informações recebidas 
por meio das ações repetitivas que 
realiza, este processo desenvolve a 
concentração e atenção da criança 
para descobrir o que poderá apare-
cer por trás de um  pano levando a  
reconhecer a pessoa que se aproxi-
ma, as cores mesmo sem nomeá-las, 
as formas, imitação,etc.,todos con-
ceitos que fazem parte do desen-
volvimento (ANTUNES,19991).

 

Para ensinar uma criança a ler 
e escrever o processo consiste 
mais ou menos no mesmo camin-
ho, é necessário realizar repetitivas 
ações para que se assimile o que 
se quer ensinar, completando as-
sim o processo de alfabetização.

  

Ao registrar as situações que a cri-
ança vê de maneira esporádica ou 
diariamente observando o que a co-
loca em contato com o mundo es-
tamos auxiliando em sua formação, 
podendo trabalhar por meio dos 
estímulos percebidos e do grau de 
ludicidade estabelecido, que propi-
ciam às crianças seu desenvolvi-
mento integral (FERREIRO,1992).

 

Os procedimentos utilizados para 
realizar atividades propostas, a bus-
ca de soluções e as regras criadas, 
acabam se tornando meios eficien-
tes de resolver problemas, permitin-
do a evolução individual de cada um.

 

Portanto, dentro da prática educa-
cional quando se fala em registro pen-
sa-se em movimento, brincadeira, e a 
experiência corporal, estão nos refer-
indo ao aspecto da psicomotricidade 
da criança, fator definitivamente im-
portante para o desenvolvimento do 
trabalho de alfabetização. Dentro de 
cada prática, existe um saber fazer 
que se encontre em constante mu-
dança e que favorece o acesso a con-
strução de novos conhecimentos.

 

Este fator é de grande importân-
cia na formação do indivíduo, pois o 
relaciona ao meio físico trabalhan-
do todos os componentes de ordem 
artística, psíquica e motora. As situ-
ações registradas e criadas a trans-
porta do real para o imaginário e 
vice-versa, contornando conflitos 
existentes, eliminando-os no ato de 
brincar, e por sua vez interpretar, 
uma vez que arte e brincadeira se 
misturam, conceitos estes utiliza-
das também no processo de escrita.
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O trabalho baseado no registro 
possibilita a criança, desenvolver-se 
por completo, aprendendo todos 
os fatores necessários, revivendo 
o processo da brincadeira, repetin-
do os exercícios desenvolvendo a 
atenção. Na educação artística é 
possível trabalhar e desenvolver 
atividades que auxiliam o movimen-
to e trabalham a perceptividade, o 
sensorial e o sistema nervoso central 
facilitando o desenvolvimento da 
linguagem e da escrita do indivíduo.

 

Ao registrarmos o desenvolvi-
mento e o dia a dia da  criança es-
tamos  criando a possibilidade de 
abrir uma janela para seu emocio-
nal, pois na infância encontra-se o 
período possível da fantasia, é, por-
tanto, neste período que a criança 
necessita ter contato com as difer-
entes formas de atividades, jogos e 
brincadeiras, pois estas experiências 
são apropriadas para o desenvolvi-
mento e precisam ser proporcio-
nadas, pois a imaginação infantil é 
caracterizada por seu campo fértil.

Por meio destes registros temos 
expressa suas dificuldades, ob-
servamos onde a criança se apoia 
para buscar o prazer no ato re-
alizado como também expressar 
um possível o problema emocion-
al que esteja vivenciando, uma vez 
que não consegue falar sobre ele. 

 

O ato de unir registro e experiên-
cia oferece novas ideias que influen-
ciam comportamentos posteriores, 
recebendo vários significados já que 
estas se tornam uma ação voluntária, 
que satisfaz o ego estimulando o 
desenvolvimento do indivíduo, tra-
zendo-lhe várias contribuições em 
relação aos seus aspectos corpo-
rais, morais, sociais, oportunizando 
o  desenvolvimento de ideias, imag-
inação e comportamento individual 
por meio  da vivência de cada um.

             

O registro está então ligado direta-
mente com o meio cultural ao que a 
pessoa está inclusa, pois ela recebe 
influências da cultura existente e está 
se manifesta em diferentes épocas, e 
estas ampliam o conhecimento fôni-
co do indivíduo favorecendo a fala 
e o pensamento lógico de cada ser.

 

Ao falar de desenvolvimento, Vy-
gotsky (1988) deixa claro que a cri-
ança ao brincar está aprendendo, 
pois é ao brincar que ela se trans-
porta para além do seu comporta-
mento habitual, vivenciando todas 
as experiências. Observamos então 
tal ação dentro da proposta de reg-
istro dando ao professor uma gama 
de caminhos que permitam desen-
volver ações que contribuam com o 
crescimento da criança, por meio de 
atividades que lhe são significativas.
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Enquanto se registra as atitudes 
da criança e o seu dia a dia, esta-
mos observando como está se ap-
ropria de elementos da realidade 
que está vivenciando, dando-lhe 
novos significados, dando total 
caráter educativo as atividades. 

Por todas estas qualidades, o reg-
istro recebe várias concepções, den-
tre elas a de ser um conjunto de pro-
cedimentos que oferece atividades 
que atribuem novos significados ao 
ensino, transformando-se em facil-
itador da construção do processo 
de aprendizagem favorecendo as 
ideias utilizadas na vida cotidiana.

 

Dispor desta cultura tão rica de 
referências, que permitem con-
struir e interpretar por meio do 
que é aprender; não dispor des-
tas referências é não desenvolv-
er. Esta se torna uma questão de 
interpretação, oferece referências 
corretas para esta interpretação.

 

Numa visão Piagetiana, observar 
que o conhecimento é construído 
durante as integrações do sujeito 
com o mundo é de suma importân-
cia. Friedman (1996) destaca em 
seus estudos que Piaget partiu da 
observação de como o indivíduo 
constrói o seu conhecimento, ao 
papel ativo do sujeito, onde este 
mantém contato com o meio e in-
ternaliza os conhecimentos construí-
dos, tornando-se ativo no processo. 

 

Kishimoto, (2002) complemen-
ta esta ideia apontando em seus 
estudos que Piaget indicava que 
cada ato de inteligência era defini-
do pelo equilíbrio de duas tendên-
cias: a acomodação e a assimilação.

 

Assim o registro, é definido como 
a expressão de uma fase de dif-
erenciação progressiva. Este é o 
produto da assimilação, dissocian-
do-se da acomodação antes de se 
reintegrar nas formas de equilíbrio 
para o pensamento operatório.

  

Assim ela representa o mundo da 
criança, utilizando-se dos seus símbo-
los para buscar a realidade, está a mel-
hor maneira de realizar intervenções 
preventivas quanto aos problemas 
de aprendizagem, pois neste perío-
do a criança está aberta a buscar 
soluções para problemas que aparen-
temente não entende ou não aceitas. 

Ao registrar é possível reviver o pas-
sado, resolve seus conflitos, evitando 
levá-los para o resto do seu proces-
so de formação.  Inicialmente o 
registro faz parte de um processo 
de informação onde utilizando-se 
dos símbolos a criança ultrapassa a 
simples manipulação e assimila a re-
alidade externa do seu Eu, passando 
a fazer distorções e transposições. 
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Para os Vygotsky (1988) é uma 
conduta que imita a ação. Desta 
forma, pesquisadores russos enten-
deram que a atividade de registro 
é uma atividade simbólica que apa-
rece para transformar o ato lúdico 
em algo significativo. Nestes casos 
o valor social é importante, e mostra 
que a criança cria situações e pas-
sa a imitar elementos que no con-
texto fazem parte de sua cultura.

O registro sobre a criança, é, por-
tanto, um misto de ação e obser-
vação. Este estudo observa ainda 
que existem dois elementos impor-
tantes o fazer e o assimilar. Segun-
do Vygotsky (1988), à medida que as 
crianças se desenvolvem, ocorrem 
modificações no seu sistema cogni-
tivo. Assim a situação na qual ante-
riormente predominavam regras não 
explícitas, com o desenvolvimento da 
criança passam à explícitas em situ-
ações imaginárias. Deixando claro, 
portanto, que as atividades predomi-
nantemente para o desenvolvimento 
dos seus primeiros anos de vida, o que 
criam uma zona proximal na criança.

  

O papel do registro para o profes-
sor no processo é, portanto muito 
importante, já que é ele que cria o 
espaço propício à criança, disponibi-
lizando materiais participando como 
mediador da construção do con-
hecimento, favorecendo o apareci-
mento de atividades artísticas como 
processo pedagógico na escola.

É impossível falar da criança, do 
seu desenvolvimento, movimento, 
psicomotricidade, sem relacioná-la 
a educação infantil, pois é na edu-
cação infantil que este aprendiza-
do se faz mais presente e eficiente. 
Obtém assim um papel importante 
nas áreas de desenvolvimento da 
criança, pois é realizando estas 
atividades que a criança começa a 
ser introduzida no universo social.

Este tem um papel especial e uma 
característica marcante no desen-
volvimento da criança, pois esta ded-
ica maior tempo a ele, e por seu in-
termédio que libera e canaliza suas 
energias, tendo o poder de transfor-
mar uma realidade difícil, proporcio-
nando-lhes condições de liberar fan-
tasias. É fundamental para despertar o 
interesse das crianças, pois conforme 
estas vão criando e desenhando, elas 
vão se conhecendo melhor e con-
struindo interiormente seu mundo. 

  

Este processo favorece a con-
strução do conhecimento. Exercê-lo 
é permitir à criança a oportunidade 
de utilizar seu equipamento sensório 
motor, pois o corpo é acionado junta-
mente com o pensamento e enquanto 
estes são estimulados, por meio dos 
desafios apresentados, este se utiliza 
de suas habilidades operatórias para 
desenvolver sua observação, iden-
tificação, observação, comparação, 
análise, desenvolvendo suas habili-
dades e autoconfiança.                  
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O registro, portanto, ganha es-
paço na escola como ferramen-
ta ideal para detectar dificuldades 
de aprendizagem, na medida em 
que o trabalho estimula o interes-
se do aluno, ajudando-o a conquis-
tar as novas descobertas, desen-
volvendo e enriquecendo sua 
personalidade, oferecendo ao educa-
dor a oportunidade de ser interventor, 
incentivador e avaliador do problema.

           

É fundamental que por meio da sua 
criação a criança descubra as respos-
tas por si mesmas por meio de situ-
ações desafiadoras que estimulem 
a criatividade, como também é 
necessário considerar os conheci-
mentos  que as crianças trazem de 
casa ou da rua, organizadas indepen-
dente da participação de um adulto, 
pois estas servem como diagnósti-
co do que elas conhecem, e dizem 
respeito tanto ao meio físico como 
social o qual o indivíduo se insere. 

 

A escola resgata seus conhecimen-
tos, possibilitando as interferências 
necessárias para que a sociedade 
seja formada de indivíduos criati-
vos, dinâmicos, sensíveis, inventi-
vos, descobridores, e encorajadores 
de sua autonomia, com pensa-
mentos críticos, chegando a níveis 
mais elevados do conhecimento.

 

A aprendizagem, no entan-
to, depende da motivação de in-
teresse dispensado pela criança. 
Esses são aspectos importantes 
para que as crianças sejam intro-
duzidas na atividade realizada, 
sentindo-se segura para realizá-la.

A Política Educacional busca hoje 
assegurar a criança, o direito a escola 
de qualidade dando-lhe a garantia de 
acesso, participação aprendizagem 
e continuidade em todos os níveis 
de ensino em escolas regulares.

A partir deste pressuposto, obser-
va-se que o registro passa a ter um 
foco muito mais amplo de atuação, 
considerando que registrar é muito 
mais que simples socializar, registrar é 
valorizar todo o potencial do indivíduo 
tendo esta pessoa com deficiência 
ou não, valorizando toda a dimensão 
pedagógica existente na inclusão.

  

O papel do professor diante do 
registro é observar o que o diferente 
tem de melhor considerando as po-
tencialidades da criança, tendo con-
sciência de que todos podem apren-
der. A concepção observada diante 
da criança que a detém, é que vai 
determinar seu desenvolvimento e 
relações com o meio, devendo con-
siderar que para que seu desenvolvi-
mento tenha sucesso, necessitamos 
garantir uma abordagem educacio-
nal centrada nas pessoas, no meio 
ou em seus determinantes sociais. 

Dentro da perspectiva da edu-
cação que se propõe é necessário 
ainda considerar os determinantes 
de dificuldade que se observa. De-
sta forma é possível conhecer a cri-
ança favorecendo sua adaptação ao 
meio, modificando o foco para que 
não se observe a diferença e sim o 
que ocorre com ela dentro do meio.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1487

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entende-se que o maior problema do 
magistério é o profissional apegar-se ao 
visual, não buscando modificações e re-
formulações de estratégias pedagógicas, 
o que atrapalha o trabalho pedagógico 
oferecido, uma vez que ao receber a cri-
ança, não busca conhecer seu potencial, 
apegando-se ao visual, fortalecendo o 
estigma da incapacidade, criando um de-
sconhecimento que rotula a diversidade. 
Assim, é necessário que o professor, recon-
strua sua forma de visualizar e buscar as 
potencialidades de cada ser, reorganizan-
do seus conteúdos e estratégias, para que 
se efetive o processo de ensino aprendiza-
gem de forma a alcançar todas as crianças 
envolvidas, enfatizando as competências 
do aluno para que ele possa relacionar, or-
ganizar os conteúdos dentro de sua vida, 
dando real significado a aprendizagem.

A participação do registro neste sentido 
é de extrema importância porque é ele que 
sinaliza ao professor as respostas dadas 
diante da proposta e servirá como nortea-
dora dos diversos caminhos que a propos-
ta pedagógica oferecida pode vir a seguir.

A função do professor passa a ser mui-
to mais do que transmissora de conheci-
mento, este passa a ter um papel social de 
garantir a criança, direitos e deveres que 
lhe permitam exercitar sua cidadania, não 
permitindo sua anulação como sujeito, 
orientando-o a defender-se buscando 
uma vida melhor para si e para os outros.

        
  Esta garantia torna-se efetiva quan-

do por meio da sensibilização do grupo 
de alunos, o professor consiga garantir a 
convivência baseada na solidariedade e no 
respeito às diferenças, formando cidadãos 
conscientes de seus direitos e deveres.

        
Nesta relação entre professor e aluno, 

encontra-se também o desafio da mu-
dança de olhar, favorecendo a visualização 
da capacidade de poder fazer da criança, 
para daí realizar as adaptações e orien-

tações necessárias para que a propos-
ta educacional seja realmente efetiva.

E este saber olhar que pode modifi-
car a estrutura da equipe escolar e a es-
trutura familiar, modificando a forma de 
conceber a deficiência, entendendo-a 
não como um defeito, mas como uma 
particularidade, que garante a criança 
a sua individualidade, tornando-a única 
e especial independente da dificuldade 
que acomete seu desenvolvimento, fa-
vorecendo suas habilidades, constru-
indo uma sociedade justa e igualitária.

         
 Para alcançar este objetivo da escola é 

preciso refletir sobre as concepções de se 
fazer educação, considerando que tais con-
cepções devem ser modificadas de acordo 
com as necessidades do grupo a ser aten-
dido, não podendo ser o processo educa-
cional, visualizado com uma proposta re-
ciclável, considerando que todos os anos 
a turma atendida se renova, tendo de ser 
reinventada a forma de ensinar todos os 
anos,  daí começa-se a respeitar a individ-
ualidade e entende-se que a diferença está 
presente em todo o processo de aprendiza-
gem do aluno, tendo ele deficiência ou não.

Assim a escola leva de fato a uma re-
flexão do saber fazer, e de como fazer, 
observando as limitações, mas favore-
cendo a busca de caminhos que permi-
tam o sucesso do processo inclusivo, mel-
horando o serviço oferecido por meio do 
aprimoramento das práticas oferecidas 
favorecendo o aprendizado para todos.

Tal perspectiva é alcançada quando 
se garante o acesso e a permanência de 
alunos, registrando seu dia a dia em am-
biente escolar, oferecendo como eixo 
norteador tempo e condição para que 
todos possam dentro de suas limitações 
aprenderem, por meio de suporte ed-
ucacional especializado para alunos e 
professores envolvidos na proposta.
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A FISIOLOGIA DO BRINCAR DE FAZ DE CONTA NA 
NEUROPSICOPEDAGOGIA
RESUMO: Elegemos como objeto dessa investigação o ato de brincar de faz de conta, ativ-
idade considerada de suma importância para o desenvolvimento infantil e para a construção 
do conhecimento, já que ao brincar a criança possibilita que seu cérebro crie inúmeras redes 
de interligações neuronais, segundo muitas perspectivas teóricas. Focamos as análises nos 
conceitos desenvolvidos por Piaget,  Vygotsky e outros estudiosos, percorrendo suas princi-
pais contribuições sobre o tema. O presente estudo teve como objetivo analisar a fisiologia 
do cérebro na brincadeira de faz de conta, e consequentemente  como  pode o adulto intervir 
para que a criança possa alcançar seu desenvolvimento pleno e aumentar sua capacidade de  
aprendizagens que é o que a neuropsicopedagogia se propõe.  Tratou-se de pesquisa bibli-
ográfica. Como resultado, foi possível demonstrar o quanto o brincar de faz de conta é impor-
tante  para o desenvolvimento infantil, quantas área do cérebro entram em funcionamento 
quando a criança brinca  e o quanto fundamenta a aprendizagem por meio de avanços sociais 
e cognitivos mediados pelo brinquedo e atualmente, monitorados pela neuropsicopedagogia.

Palavras-chave: Brincadeira; Fisiologia Cerebral; Desenvolvimento Infantil;
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INTRODUÇÃO 

 

O cérebro trabalha todo o tempo, 
mas quando a criança brinca, se depa-
ra com problemas e soluções, desafios 
e emoções, e ao receber esses estímu-
los, o cérebro trabalha com maior inten-
sidade. A maneira como o cérebro tra-
balha e suas conseqüências (a fisiologia) 
despertaram o desejo de aprofundar os 
estudos e buscar mais maneiras positi-
vas de estimular as crianças para que ao 
brincar possam obter enriquecedoras ex-
periências que serão transformadas em 
sucesso pessoal, intelectual e profissional.

 

Por meio das brincadeiras as crianças 
conseguem ir além de seus limites e ex-
perimentar suas emoções, desenvolvendo 
assim sua própria consciência, a criativ-
idade e expressão dos sentimentos, lin-
guagem, o movimento do corpo, a con-
centração, a atenção, a sincronicidade, a 
coordenação motora e o prazer. E brincan-
do com o outro, desenvolverá ainda, a em-
patia, a liderança, o respeito e a resiliência. 

O ato de brincar é aprendizagem pura 
e constante. Quanto mais a criança ex-
plora os objetos e o ambiente da brin-
cadeira, mais estratégias ela cria e mais 
conexões cerebrais ela faz. Brincar é bom 
em todas as idades, inclusive na tercei-
ra idade, para manter o cérebro ativo.    

 

Por se tratar de um tema muito abrangen-
te optou-se por restringi-lo às brincadei-
ras de faz de conta, deixando outras brin-
cadeiras e jogos para estudos posteriores.

 

O presente estudo é fruto de uma 
pesquisa exploratória, de nature-
za qualitativa, portanto a metodolo-
gia utilizada para a realização desse 
trabalho é a pesquisa bibliográfica. 

O embasamento teórico é essencial 
para a pesquisa, pois oferece fundamen-
to para o referido estudo que visa mostrar 
a importância do desenvolvimento da 
Neuropsicopedagogia para desvendar os 
mistérios do processamento das brinca-
deiras no cérebro, visão do cérebro, suas 
partes e funções, o pensamento de alguns 
autores sobre a teoria do brincar, dos 
brinquedos, os jogos e das brincadeiras,  
serão pinçados apenas alguns aspectos 
podendo ser mais aprofundados poste-
riormente. Finalmente serão registradas 
as conclusões e reflexões desta pesquisa. 

            

Com os grandes avanços na área das Neu-
rociências e as novas técnicas de investi-
gação do funcionamento cerebral o conhe-
cimento a respeito da plasticidade cerebral 
e dos períodos sensíveis do desenvolvi-
mento na primeira infância e na puberdade 
tem sido investigada com mais detalhes, 
sendo possível identificar potencialidades 
e vulnerabilidades destas faixas etárias. 
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Foram identificados fatores associados ao 
desenvolvimento cerebral e sua importân-
cia para o desenvolvimento cognitivo e so-
cioemocional, bem como a importância do 
sono para a consolidação da aprendizagem.

Partindo da discussão dos neurocientis-
tas com os pedagogos, psicólogos e out-
ros profissionais interdisciplinares, a neu-
ropsicopedagogia começou a conquistar 
espaço no território brasileiro, surgindo 
como uma nova área do conhecimento.

Em artigo publicado na Revista Veja, 
há afirmação de que uma maneira fun-
damental de estimular o aumento das 
sinapses cerebrais melhorando assim  as 
aprendizagens são por meio das brin-
cadeiras, afirma  (VIDALE, 2018):  “Mas 
por quê, afinal, é fundamental brincar? 

As brincadeiras estimulam mecanis-
mos no organismo infantil de uma for-
ma que nenhum outro tipo de ativi-
dade é capaz de fazer. Elas mexem com 
as funções associadas ao processo de 
aprendizado, estimulam a linguagem, o 
relacionamento e a capacidade de res-
olução de problemas.”  “Brincar estimu-
la todos os sentidos”. “ E, quanto  maior 
for o número de áreas ativadas no corpo 
da criança, melhor será sua evolução.” 
Diz  Mauro Fisberg apud  (VIDALE, 2018).

Pesquisas listadas na nova orien-
tação americana revelam que brincar re-
fina a atividade do córtex pré frontal, a 
região relacionada às características psi-
cológicas e às funções executivas e au-
menta a neurogênese – a formação de 
neurônios – e a liberação de neurotrans-
missores ligados a sensação de praz-
er e bem estar. Brincar é também atalho 
contra o stress. Apud (VIDALE, 2018).

 

Por meio da atividade lúdica também 
é possível perceber as áreas cerebrais 
estimuladas pelas frustrações e sofrimen-
tos, como afirma (WINNICOTT, 1975) que 
compreendia o brincar como uma simu-
lação de situações do mundo adulto e es-
truturante da saúde psíquica, pois, através 
da espontaneidade da atividade lúdica, 
permeada por regras próprias, criatividade, 
alegrias e mesmo frustrações, é possível a 
construção de culturas internas, do contato 
com a realidade que a cerca, dos conflitos 
inerentes a estas vivências e descobertas, 
e da expressão dos desejos e das angústias.
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BREVE ESTUDO DA FISIOLOGIA 
CEREBRAL – O CÉREBRO

O cérebro é um órgão complexo que 
faz parte do Sistema Nervoso Central 
(SNC) e forma a maior parte do encéfalo. 
No crânio, o cérebro flutua em um líqui-
do transparente, chamado líquido cefalor-
raquidiano, que protege o cérebro tanto 
fisicamente quanto imunologicamente.

O cérebro é composto por milhões de 
células chamadas neurônios que estão in-
terligados por axônios e dendritos que são 
prolongamentos destes neurônios. Eles 
regulam cada uma das funções cerebrais e 
corporais. Desde respirar, comer ou correr à 
habilidade para raciocinar, se apaixonar, ou 
discutir, tudo passa pelo controle cerebral.

No cérebro ainda encontramos as Célu-
las Gliais, essas células formam a estrutura 
de apoio dos neurônios, cobrem os axô-
nios com mielina para uma melhor trans-
missão sináptica (células de Schwann), 
desempenham um papel na nutrição das 
células, participam na regeneração de 
mecanismos e na reparação do nervo, 
nos mecanismos de imunização, man-
tendo a barreira hemato-encefálica, etc. 

A transmissão de informações é pro-
duzida durante a sinapse, a fase em 
que os neurônios e células se conect-
am e são invertidos através de impulsos 
químicos e elétricos, responsáveis pela 
ativação e inibição da ação da outra célula. 

Essa transmissão de informações at-
ravés dos neurônios acontecem em 
milissegundos. Recebem-se milhares de 
informações e geram-se milhares de res-
postas em questão de segundos, e tudo 
funciona com a precisão de um relógio 
suíço. Pode-se imaginar o cérebro como 
um fio longo que  conecta o corpo inteiro. 

É formado por duas metades chamadas 
de hemisférios cerebrais. A metade esquer-
da controla o lado oposto do organismo, 
ou seja, a ordem dos movimentos dirigidos 
para o lado direito partem do hemisfério es-
querdo. Se o hemisfério dominante é o lado 
direito do cérebro a pessoa será canhota.

Como parte fundamental do encéfalo 
e do Sistema Nervoso Central, o cérebro 
controla e ajusta a maioria das funções 
cerebrais e corporais. Das funções vitais, 
como respirar, a outras funções como o 
apetite, a sede e, por último, as funções 
superiores como o raciocínio, a atenção e 
a memória. O cérebro é responsável por 
garantir que todas as funções conscien-
tes ou subconscientes sejam realizadas, 
estando a pessoa dormindo ou acordada.

Em resumo, são estas as funções do 
cérebro: Movimento voluntários dos ol-
hos, produção motora e da fala, intelecto 
superior, autocontrole, inibição, emoções, 
movimento voluntário, desenvolvimento 
de habilidades motoras, sensação, com-
preensão da linguagem, visão, memória 
equilíbrio e coordenação e audição.*
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Graças à plasticidade cerebral e às ha-
bilidades do cérebro para criar novas 
conexões e fortalecer as velhas, é pos-
sível melhorar a capacidade cognitiva por 
meio da estimulação cognitiva e o trein-
amento com exercícios e as brincadeiras.

 

Após esta breve pincelada sobre o 
cérebro serão tecidos alguns pensamen-
tos sobre a brincadeira de faz de con-
ta e como os estudiosos a entendem.

BRINCAR DE FAZ DE CONTA

Brincar é fundamental para o desen-
volvimento da criança e se a mes-
ma não brinca, é sinal de que algo não 
está bem, ou está cansada ou doente.

A brincadeira é o lúdico em ação. Brin-
car é importante em todas as fases da 
vida, mas na infância ele é ainda mais 
essencial: não é apenas um entreteni-
mento, mas, também, aprendizagem. A 
criança, ao brincar, expressa sua lingua-
gem por meio de gestos e atitudes, as 
quais estão repletas de significados, vis-
to que ela investe sua afetividade nessa 
atividade. Por isso a brincadeira deve ser 
encarada como algo sério e que é funda-
mental para o desenvolvimento infantil. 

As crianças utilizam o brinquedo 
para externar suas emoções, construin-
do um mundo a seu modo e, dessa for-
ma, questionam o universo dos adul-
tos. Elas já nascem em um meio pautado 
por regras sociais e o seu eu deve adap-
tar-se a essas normas. Na brincadeira, 
ocorre o processo contrário: são as nor-
mas que se encaixam em seu mundo. 

Não é uma tentativa de fuga da reali-
dade, mas, sim, uma busca por conhecê-la 
cada vez mais. No brincar, a criança con-
strói e recria um mundo onde seu espaço 
esteja garantido. As pressões sofridas no 
cotidiano de uma criança são compensa-
das por sua capacidade de imaginar; assim, 
fantasias de super-heróis, por exemplo, 
são construídas (MELO & VALLE, 2005).

Ratificando a importância do brincar 
o pediatra Mauro Fisberg, coordenador 
do Centro de Dificuldades Alimentares 
do Instituto Pensi, do Sabará Hospital In-
fantil, em São Paulo diz: “ Brincar estim-
ula todos os sentidos, e quanto maior 
for o número de áreas ativadas no corpo 
da criança, melhor será sua evolução.”

Em seu artigo Brincar é o melhor 
remédio, (VIDALE, 2018) afirma que:

 O efeito das brincadeiras no desen-
volvimento da criança ocorre durante toda 
a infância. Nos primeiros anos de vida,  
porém,  ele é ainda maior. É nessa fase 
que o cérebro infantil apresenta intensa 
plasticidade, em que as redes formadas 
por dezenas de bilhões de neurônios se 
modificam a partir de novas experiências. 
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Nos três primeiros anos de vida, o 
órgão realiza mais conexões neurais que 
na vida adulta. Rapidamente, as conexões 
se multiplicam, chegam a 700 novas por 
segundo. A comunicação entre os neurô-
nios se fortalece ou se enfraquece nessa 
fase conforme a situação a que a criança 
é exposta. A ação das brincadeiras nessa 
sinfonia cerebral altera estruturas mo-
leculares no organismo (VIDALE, 2018).

Para Jean Piaget (um dos estudiosos 
pesquisados neste trabalho), as crianças 
assumem um papel ativo no processo de 
aprendizagem, agindo como pequenos 
cientistas enquanto realizam experi-
mentos, fazem observações e apren-
dem sobre o mundo (PIAGET, 1978).

À medida que as crianças interagem 
com o mundo ao seu redor, elas vão adi-
cionando novos conhecimentos, se base-
ando no que já conhecem e adaptando 
ideias anteriores. Deste modo, o desen-
volvimento cognitivo seria uma reorgani-
zação progressiva dos processos mentais, 
que evolui de acordo com a maturação 
biológica e a experiência ambiental.

Kyshimoto (2011) resume assim o pon-
to de vista de Piaget: “ o brincar repre-
senta uma fase no desenvolvimento da 
inteligência, marcada pelo domínio da as-
similação sobre a acomodação, tendo como 
função consolidar a experiência passada.”

O brinquedo cria uma zona de desen-
volvimento proximal na criança. (OLIVEI-
RA, 1995) esclarece que essa zona de 
desenvolvimento proximal é um domínio 
psicológico em constante transformação, 
refere-se ao caminho de amadurecimento 
de suas funções, ou seja, ações que, hoje, 
a criança desempenha com a ajuda de al-
guém conseguirá, amanhã, fazer sozinha. 
Durante o brincar, ela se solta e se permite 
mais, vai além do comportamento habitual 
para sua idade e de suas atitudes diárias.

 Ela se torna maior do que realmente 
é na realidade. Assim, o brincar vai des-
pertar aprendizagens que se desen-
volverão e se tornarão parte das funções 
psicológicas consolidadas do indivíduo.

Concluindo as considerações sobre o 
brincar e as brincadeiras na visão de Vy-
gotsky,  (KISHIMOTO T. M., 2011) afirma 
que: “ para Vygotsky, o brincar tem sua 
origem na situação imaginária criada pela 
criança, em que desejos irrealizáveis po-
dem ser realizados, com a função de re-
duzir a tensão e, ao mesmo tempo, para 
constituir uma maneira de acomodação 
a conflitos e frustrações da vida real.”

Em sua proposta pedagógica, o Ref-
erencial Curricular Nacional para a Edu-
cação Infantil, cita o brincar como algo 
fundamental para o desenvolvimento 
da autonomia e identidade da criança.
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Brincar é uma das atividades fundamen-
tais para o desenvolvimento da identidade 
e da autonomia. O fato de as crianças, 
desde muito cedo poder se comunicar por 
meio de gestos, sons e mais tarde repre-
sentar determinado papel na brincadei-
ra faz com que ela desenvolva sua imag-
inação. Nas brincadeiras as crianças podem 
desenvolver algumas capacidades impor-
tantes, tais como a atenção, a imitação, 
a memória, a imaginação (MEC, 1998).

Bomtempo e colaboradores ainda afir-
mam: “É através de seus brinquedos e brin-
cadeiras que a criança tem oportunidade 
de desenvolver um canal de comunicação, 
uma abertura para o diálogo com o mun-
do dos adultos, onde “ela restabelece seu 
controle interior, sua auto estima e desen-
volve relações de confiança consigo mes-
ma e com os outros” (GARBARINO e CO-
LAB, 1992 apud BOMTEMPO, 2005, p.69).

As palavras de (KISHIMOTO T. M., 2011) 
confirmam a importância do brincar de faz 
de conta: “No sonho, na fantasia, na brin-
cadeira de faz de conta desejos que pare-
ciam irrealizáveis podem ser realizados.”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Para concluir este estudo será propos-
ta uma situação de faz de conta: Duas 
meninas brincam que se transformam 
em sereias lindas, com seus longos cabe-
los e moram no fundo do mar, mas tem 
poderes especiais que quando se se-
cam se transformam em seres humanos.

 Quando tocam a água se transformam 
em sereias novamente. Outros poderes 
delas são: congelar, evaporar e controlar 
a água. Durante a brincadeira elas en-
frentam perigos, como animais marinhos 
(tubarão martelo, enguia e um polvo) que 
elas chamam de vândalos, que querem 
capturá-las e precisam ser ágeis para não 
serem capturadas. Ao se tornarem hu-
manas participam de festas e interações 
como todos os seres humanos, exceto por 
não poderem encostar na água, ou tomar 
bebidas, a não ser por meio de  canudos.

Ao brincar elas precisam acio-
nar áreas do cérebro que coman-
dam essas atividades quais sejam: 

Lado direito – criatividade (inventar a 
história), imaginação (imaginar o ambi-
ente, suas caudas com desenhos difer-
entes e lindos), insight (durante a brinca-
deira ter “estalos” para introduzir outras 
crianças, outros objetos, outras situações), 
reconhecer rostos (quem são os amigos e 
quem são os inimigos), reconhecer objetos 
(armas, pentes, maquiagem, etc.), pensa-
mento holístico ( como funcionam os ob-
jetos humanos que elas estão entrando 
em contato pela primeira vez), consciência 
musical (sereias cantam), controle da mão 
e pé esquerdos para executar os movi-
mentos necessários para a brincadeira.
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Lado esquerdo – pensamento analítico 
(precisam analisar as situações de perigo, 
quantos inimigos querem atacá-las), ra-
ciocínio (se elas apresentam condições de 
vencê-los), linguagem (precisam se comu-
nicar com gestos e verbalmente), habili-
dades com números (tempo que podem fi-
car fora da água como humanas), controle 
da mão e pé direitos para executar os mov-
imentos necessários para a brincadeira.

Ao elencar as funções cerebrais requeri-
das para desenvolver esta brincadeira, foi 
possível observar que todas as funções 
foram mobilizadas, conforme o resumo 
das funções do cérebro mencionadas no 
capítulo 1 no parágrafo que contém * .

Conhecendo a fisiologia do brincar 
de faz de conta na neuropsicopedago-
gia, será possível analisar quais áreas do 
cérebro necessitam de interações e pro-
porcionar brincadeiras que as estimulem, 
bem como criar desequilíbrios para que 
a criança assimile novos conhecimen-
tos e retome o processo chegando ao 
equilíbrio,  como afirma (PIAGET, A for-
mação do símbolo na criança, 1964):

Com o passar dos anos o jogo simbólico 
faz com que a assimilação e a acomodação 
cheguem a um equilíbrio e uma maturação 
por parte do pensamento, permitindo à 
criança uma reflexão sobre sua atitude 
e seu ponto de vista. Isso se torna pos-
sível por que a imitação se faz presente 
no jogo simbólico, e é por meio dela que a 
acomodação acontece, permitindo novas 
significações que servirão como instru-
mento para novas assimilações e o desen-
volvimento de sua inteligência. Mas isso 
não se destina absolutamente a dizer que, 
com o desenvolvimento do pensamento 
no sentido operatório, a imitação regride 
ou a acomodação se estreite: ao contrário, 
é a inteligência que se amplia sem cessar. 

A coisa é fácil de compreender, pois a 
atividade inteligente é uma colocação 
em equilíbrio da assimilação e da aco-
modação e a imitação é um simples pro-
longamento desta última; dizer que a 
imitação se reintegra na inteligência, sig-
nifica, portanto, simplesmente, que a aco-
modação, a princípio em desequilíbrio em 
relação à assimilação nos inícios do perío-
do representativo, tende a se reequili-
brar com referência a ela (PIAGET, 1964). 

Assim fica comprovada a importân-
cia do estudo da fisiologia do brincar 
de faz de conta na neuropsicopedago-
gia para o estímulo da inteligência, res-
olução de conflitos e a preparação para 
novas etapas de crescimento mental.
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CRIANÇA: UM SER EM DESENVOLVIMENTO –  A 
IMPORTÂNCIA SOCIAL DE UM OLHAR ATENTO AO 
DESENVOLVIMENTO DE CRIANÇAS DURANTE A PRIMEIRA 
INFÂNCIA

RESUMO: A proposta desse artigo é abordar o desenvolvimento das crianças durante a 
primeira infância e a importância do papel da escola e da sociedade para que seja alcançado 
maiores possibilidades e avanços no seu desenvolvimento. As crianças  que crescem,  em um 
ambiente socialmente menos favorecido,  têm uma lacuna em seu desenvolvimento que car-
regarão para o resto de suas vidas, sendo desde aí o mundo um ambiente desigual. Sabe-se 
hoje que instituições de baixa qualidade podem prejudicar o desenvolvimento da criança e 
daí a necessidade dos pais e professores estarem atentos em buscar a melhor estimulação e 
o melhor ambiente possível. A criança carrega o que aprende na escola de educação infantil 
para toda a vida. 

PALAVRAS-CHAVE: Primeira Infância; Desenvolvimento; Impacto Social.
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INTRODUÇÃO

Qual a importância social de programas voltados para a primei-
ra infância? Por que o período compreendido entre a gestação e os seis 
anos de idade é tão importante de ser estimulado e ao mesmo tem-
po tão negligenciado pelos pais, professores e pela sociedade em geral?

A intenção do presente artigo é dissertar sobre as etapas do desen-
volvimento infantil e de como condições saudáveis e estímulos ap-
ropriados podem ajudar o educando em todo o seu processo de 
aprendizagem e, futuramente, melhorar questões relativas ao nível so-
cioeconômico e a qualidade de vida da sociedade como um todo.

Este estudo justifica-se ao considerarmos a educação como sendo um 
dos fatores que mais influencia o nível de bem-estar das pessoas ao lon-
go da vida. Indivíduos com maior escolaridade tendem a viver mais, com 
melhores condições de saúde, atingirem melhores níveis socioeconômi-
cos e de qualidade de vida, além de se envolverem menos em episódios 
de crimes e violência. Por essa razão, muitos países vêm investindo em 
programas de governo que focam na Primeira Infância. Sabe-se, hoje, 
que o investimento em um desenvolvimento saudável permite a essa cri-
ança crescer formando alicerces que favoreceram sua vida no futuro.

Vale ressaltar, também, que o período compreendido entre a gestação 
e os seis anos de idade é rico no que diz respeito ao desenvolvimen-
to cerebral. Embora o cérebro de um bebê se assemelhe ao de um in-
divíduo adulto, em aspectos físicos, já sabemos que determinadas áreas 
cerebrais só estarão plenamente formadas no início da vida adulta.

Para investigar o descompasso entre o que nos dizem os estudos científicos 
e a realidade da nossa sociedade atual, optamos pela pesquisa bibliográfica.

Acreditamos que todas as crianças devem ter a oportunidade de al-
cançar o seu pleno potencial intelectual e, sendo assim, é urgen-
te e de extrema importância social que sejam implementados pro-
gramas e políticas públicas voltadas para a primeira infância.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL, SEU  
CONTEXTO HISTÓRICO ATUAL

Quando pensamos sobre a Edu-
cação Infantil precisamos nos re-
portar à história social da infância, 
uma vez que, durante muito tempo 
as crianças eram vistas como seres 
inacabados e imperfeitos, pequenos 
selvagens. A vida da criança não era 
muito diferente da de um adulto. 
Não havia definição de estágios de 
desenvolvimento. Assim que sua de-
pendência física materna diminuía, a 
criança era inserida no meio dos adul-
tos. A preocupação com a criança e 
com a infância encontra-se presente 
somente a partir do século XIX.

A criança não era vista como um in-
divíduo e, por essa razão, não era um 
sujeito de direitos. Os castigos cor-
porais eram usuais e frequentes e os 
pais as tinham como propriedades. 
Ao observarmos pinturas da Idade 
Média, percebemos que as crianças 
não eram retratadas, como se não 
pertencessem àquele espaço. A par-
tir do século XIX, com a Revolução 
Industrial e o surgimento da burgue-
sia, começam a surgir as primeiras 
instituições educacionais e leis para 
a infância. A partir do século XX os 
laços afetivos ganham importân-
cia, as crianças passam a serem vis-
tas como um sujeito de direitos. 

As primeiras ideias de infância e 
educação infantil se baseavam na 
concepção de criança enquanto ser 
que precisava ser cuidado. As mães 
precisavam trabalhar fora para com-
plementar a renda da família e neces-
sitavam de um local para deixarem 
seus filhos. O assistencialismo e o 
cuidar era a base dessas instituições. 
Os profissionais não tinham formação 
e sua atuação era restrita aos cuida-
dos básicos de higiene, alimentação 
e regras de bom comportamento.

No Brasil, havia uma grande 
preocupação com a educação com-
pensatória, a fim de estimular pre-
cocemente as crianças mais pobres 
em relação a alfabetização, visando 
tentar superar as condições sociais 
em que estavam inseridas. Ao mes-
mo tempo, para os filhos das class-
es mais ricas, o jardim de infância 
se preocupava também com a for-
mação do indivíduo, em relação 
aos aspectos afetivos, cognitivos. 
Eram oportunizadas atividades 
de canto, arte, trabalhos manuais. 

Se formos pensar em termos de 
legislação, a história da educação in-
fantil no nosso país é muito recente. 
Somente em 1988 a educação pas-
sa a ser reconhecida constitucional-
mente, como um direito do sujeito e 
um dever do Estado. Houve, aí, um 
aumento no número de escolas e 
uma maior preocupação com a for-
mação dos profissionais de educação.
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Até meados dos anos 90, o aten-
dimento às crianças nas creches 
fazia parte da assistência social, e 
somente com a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação Nacional (LDB 
– Lei nº9394/96), a creche passa a 
ser parte integrante da pasta da Ed-
ucação. Ainda na década de 90, com 
a promulgação do ECA (Estatuto da 
Criança e do Adolescente), os direit-
os das crianças foram concretizados. 

A promulgação da LDB trouxe à 
educação infantil um significativo 
reconhecimento como pertencente 
à primeira etapa da Educação Bási-
ca. Em 1998 é criado o Referencial 
Curricular Nacional para a Educação 
Infantil, a fim de dar parâmetros na-
cionais e auxiliar o professor na re-
alização de seu trabalho educativo 
diário com as crianças. A educação 
infantil passa a ser vista por outro ân-
gulo, o professor assume o papel de 
mediador e a criança passa a ser res-
peitada em sua individualidade, valo-
rizando sua cultura e considerando-a 
capaz de construir seu conhecimento.

Em 2013, a Lei nº12.796, de 4 de 
abril, vem dispor sobre alterações 
na LDB, tornando obrigatória a en-
trada da criança na Educação Bási-
ca a partir dos 4 anos de idade. 

Então, por que investir na Primeira 
Infância? 

As experiências vividas durante a 
Primeira Infância, quando estas se 
dão em uma instituição de qualidade, 
podem acelerar aproximadamente 
em um ano e facilitar o aprendiza-
do no Ensino Fundamental. Por essa 
razão a preocupação com a quali-
dade do ambiente que é oferecido 
para as crianças se faz tão necessária. 

As creches e pré-escolas podem 
estar amplificando as desigualdades 
sociais, quando não estruturadas para 
garantir experiências de qualidade. 

A desigualdade educacional é con-
struída e é um dos principais deter-
minantes da desigualdade de renda. 
Ela tem início nos primeiros anos de 
vida e é carregada por toda a história 
do indivíduo. Por essa razão, mui-
tos países já buscam investir e criar 
programas voltados para a Primei-
ra Infância. A faixa etária é consid-
erada estratégica para o desen-
volvimento de crianças e adultos 
mais saudáveis e bem empregados.
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Os investimentos não aumen-
tam necessariamente a capacidade 
cognitiva da criança, mas impactam 
significativamente no desenvolvi-
mento de habilidades importantes 
para a formação de adultos mais 
saudáveis, tem efeito importante 
em gravidez na adolescência, di-
minui o índice de criminalidade, o 
envolvimento com drogas, uso de 
armas e condutas de risco. Ou seja, 
investimento em criança carente na 
primeira infância traz um ganho so-
cial no futuro muito significativo.

A infância da criança há muito 
tempo passou despercebida aos ol-
hos dos adultos. Na Europa do velho 
mundo do século XVI passava-se pela 
descoberta da infância segundo fala 
Philipe Áries apud Priore (1998, p.11).

No Brasil, de acordo com Del Pri-
ore (1998. p 11) no que diz respeito 
à infância, a infância Brasileira está 
totalmente ligada à chegada dos je-
suítas. A Igreja católica neste período 
responsabilizava-se por exercer no 
adulto uma influência sobre a forma 
de ver e pensar a criança, através da 
disseminação de duas imagens, em 
primeiro caso via-se a criança místi-
ca e em segundo havia a imagem da 
criança que imitava Jesus. Consti-
tui-se daí a imagem da criança san-
ta, pura e sem manchas. A autora 
aborda ainda o uso dessas imagens 
para a conversão dos índios à fé cris-
tã. Vejam como a imagem da criança 
era representada nesse período:  

As características humanas – ol-
har, o perfume e os gestos – desta 
criança divinizada somada a doçu-
ra, inocência e afabilidade tocari-
am a todos que a cercavam. Assim, 
fora da manjedoura, fiéis e pagãos, 
converteram-se ante a dulcíssima 
visão do pequeno e luminoso Jesus.

E assim foi ao longo de toda a 
sua puerícia. O pequeno corpo, o 
caminhar infantil, as tenras mãoz-
inhas irradiavam uma meiguice ab-
solutamente convincente para a 
conversão das almas mais emped-
ernidas. (DEL PRIORE, 1992 p.12)

A infância de acordo a autora cit-
ada era, como em outros países, 
venerada como período isento de 
desejos carnais e de uma inocência 
plena. As crianças foram escolhidas 
pelos jesuítas por que eram consid-
eradas um “papel em branco”. Eles 
ainda pregavam que era preciso que 
as crianças evitassem os adultos 
para evitarem seus maus costumes.

Segundo Del Priore (1998, p.12,13) 
foram trazidas muitas crianças órfãs 
para o Brasil pelos jesuítas nesse 
período com o objetivo de influenciar 
beneficamente os nativos. Diziam os 
jesuítas: melhor investir nos “culu-
mins” nos “meninos da terra” nos “in-
diozinhos” filhos de gentios, que de 
mãos dadas aos órfãos portugueses 
enviados pela metrópole para auxiliar 
os inacianos encontrariam a ambígua 
mata e seus miméticos habitantes, 
formando um exército de pequenos 
Jesus a pregar e a sacrificar-se en-
tre as “brenhas” e os “sertões”, para 
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a salvação e consequente ade-
stramento moral destes índios no 
Brasil (PRIORE,1998, p.12,13).

Segundo Nunes et al (2000, p.55) 
os jesuítas foram os primeiros a cri-
ar um espaço instituição para as 
crianças brasileiras, predominante-
mente habitado por índios nativos. Os 
jesuítas trouxeram para as crianças 
índias uma série de limites, os índi-
os não estavam acostumados com 
os castigos impostos, com o horário 
planejado. De acordo com esse au-
tor a psicologia infantil no Brasil teve 
como base a ideia de doutrinação 
“messiânica” trazida pelos jesuítas. 

O verdadeiro objetivo do trabalho 
de valorização que tinham com a 
criança era para que esta desper-
tasse para a fé, segundo eles, para 
as coisas não demoníacas. A cultu-
ra indígena era por eles vista como 
coisas demoníacas, principalmente 
por causa dos seus ritos e das suas 
danças, mesmo porque os índios 
não usavam roupas. Para os jesuítas 
a infância era o momento oportuno 
para que elas se identificassem com 
os princípios morais da fé Cristã.

Associava-se a infância ao fato 
de Jesus um dia ter sido criança. 
Assim, realizar a missão de con-
versão por meio da criança se-
ria uma garantia de uma constitu-
ição mais angelical que diabólica.

A arte da época representava o 
menino Jesus nos braços de Maria nu 
e mesmo na manjedoura ele aparecia 
nu. Porque o menino Jesus da ma-
dona podia ficar nu e os indiozinhos 
não, se ele era o modelo a ser seguido?

Mesmo com todas as exigências 
e mudanças feitas não conseguiram 
tirar totalmente os costumes dos in-
diozinhos. No lazer, esses ainda prat-
icavam em suas diversões banhos 
de rio, cantos e danças nos quais a 
cultura nativa se opunha claramente.

Nunes (2000, p. 56) ressalta acer-
ca do tempo que era destinado às di-
versões das crianças índias que eram 
os que jesuítas definiam e estipu-
laram o tempo de lazer e, mesmo as-
sim isso só era feito depois deles te-
rem rezado, cantado e feito a tarefa.

O autor ainda vem falando da 
obrigação que os indiozinhos e os 
pais tinham que era de sustentar es-
ses padres e construir suas casas. As 
crianças eram obrigadas a trabalhar, 
e se não o fizessem eram castigadas.
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Del Priore fala a respeito desses 
castigos: 

Frequentemente eram aplicados 
castigos aos meninos que não que-
riam participar das atividades esco-
lares. Esses castigos muitas vezes, 
faziam com que os meninos fugis-
sem das escolas, pois na cultura in-
dígena não se tinha o hábito de bat-
er, nem falar alto com a s crianças: 
qualquer resistência física e cultural 
aparecia sempre aos olhos dos je-
suítas como tentativas demonía-
cas, como assombração ou visão 
terrível (DEL PRIORE, 1998, P. 22)

Mesmo com todas as mudanças e 
conquistas que ao longo dos tempos 
a sociedade vivenciou acerca da cri-
ança, mesmo com o surgimento de 
leis favoráveis a proteção e aos cuida-
dos da infância, com a garantia legal 
que o Estatuto da Criança e Adoles-
cente (1990) traz, estamos longe de 
resgatar a história social de exclusão 
e marginalização da criança. Isso 
porque a promulgação do ECA em 
1990 não mudou a realidade de mil-
hões de crianças oriundas das cama-
das mais pobres de nossa sociedade.

O DESENVOLVIMENTO  
DA CRIANÇA

Devemos pensar o desenvolvimen-
to como algo em constante movimen-
to onde as mudanças que ocorrem ao 
longo da vida do indivíduo, vão afetan-
do de maneira gradual e ordenada as 
estruturas físicas e neurológicas. É 
um processo dinâmico de amadure-
cimento e transformação do cérebro. 

Nas últimas décadas, os avanços 
tecnológicos possibilitaram o estu-
do científico do encéfalo humano 
em ação, por meio de exames de 
imagens. O encéfalo humano é uma 
rede de bilhões de neurônios inter-
conectados em sistemas neurais, 
que constroem a percepção de mun-
do o controlam as ações humanas. 

O desenvolvimento é marcado 
por três fatores: a herança genéti-
ca, o meio ambiente e a qualidade 
das relações humanas (os vínculos) 
às quais ela está exposta. Dessa for-
ma, o contexto sócio-histórico-cul-
tural e as experiências vivenciadas 
exercem grande impacto no desen-
volvimento de cada indivíduo. Se-
gundo Kandel (p.35), o comporta-
mento, em si, naturalmente não é 
herdado – o que é herdado é o DNA. 
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(...) O ambiente, que começa a 
exercer sua influência no útero, 
torna-se de importância funda-
mental após o nascimento, e con-
tingências ambientais podem, por 
sua vez, influenciar o comportamen-
to alterando a expressão gênica. 

As crianças são empáticas, desde o 
nascimento identificam-se com out-
ras pessoas e reconhecem que seus 
próprios sentimentos são compartil-
hados também pelas outras pessoas. 

As crianças precisam de amor! 
Emoções positivas e toque fortale-
cem as conexões entre o pré-fron-
tal e a amígdala. Um ambiente sócio 
afetivo acolhedor e amoroso é fun-
damental para um desenvolvimento 
saudável. As vivências de uma cri-
ança pequena têm impacto sobre a 
formação do seu cérebro e de sua 
capacidade futura para o aprendiza-
do, o comportamento e as emoções.

Há cada vez mais evidências científi-
cas de que a arquitetura do cérebro 
é construída a partir das experiên-
cias vivenciadas. As experiências 
mais marcantes vêm dos relaciona-
mentos que envolvem a criança, com 
seus pais, cuidadores, educadores. 

O desenvolvimento saudável do 
cérebro pode ser interrompido por 
situações frequentes de violência, 
negligência e creches inadequadas, de 
baixa qualidade. Por essa razão é mui-
to importante oferecer cuidado, afeto 
e estímulos o mais cedo possível à cri-
ança, até mesmo durante a gestação 
para que ela possa desenvolver 
de forma plena habilidades como 
pensar, falar, aprender e conviver.

Desde a gestação o sistema ner-
voso do bebê é influenciado pela ex-
periência da mãe. O sistema nervoso 
humano, principalmente o cérebro, 
não nasce pronto. O cuidado com a 
saúde materna, o pré-natal, é de ex-
trema importância. Na 3ª semana de 
gestação o cérebro do bebê começa 
a se formar e ao final da 8ª sema-
na, todas as estruturas cerebrais do 
cérebro adulto já estão formadas. 

Ao nascer, o cérebro ainda é bas-
tante imaturo e plástico. Entre o 
nascimento e os três anos o cére-
bro praticamente dobra de taman-
ho, crescendo e ganhando peso e 
amadurecendo as sinapses, con-
exões entre os neurônios, funda-
mentais para a aprendizagem e o 
bom funcionamento do cérebro.
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O desenvolvimento do cére-
bro é um processo contínuo. O 
cérebro infantil é duas vezes mais 
ativo do que o de um adulto. 

Para dar conta de tamanha ativ-
idade, 75% da energia do cor-
po é destinada ao desenvolvi-
mento neurológico. Nessa fase, 
os neurônios formam de 700 a 
mil novas conexões por segundo.

As conexões mais usadas são for-
talecidas e se tornam permanentes. 
São nossas experiências e vivências 
que as determinam. Por outro lado, 
as conexões pouco usadas desapa-
recem no processo de poda neural. 

É certo que o cérebro continua 
a se desenvolver ao longo da vida, 
estando em desenvolvimento até o 
final da adolescência, segundo es-
pecialistas. O importante é estar-
mos atentos para não desperdiçar-
mos as janelas do desenvolvimento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As pessoas que podem transfor-
mar o mundo no futuro são as que 
estão nas nossas mãos agora. A pri-
meira infância é uma fase muito 
rica em descobertas e experiências. 

O acesso precoce a uma educação 
de boa qualidade é crucial para de-
terminar o rumo do desenvolvimen-
to do cérebro. O que acontece na in-
fância deixa marca para toda a vida. 

Uma criança que cresce em um am-
biente saudável, com mais oportuni-
dades de aprendizado terá um desen-
volvimento mais sólido. Não é possível 
voltar atrás com o desenvolvimen-
to do cérebro, tem que se construir 
em cima do que foi feito no começo. 

É certo, porém, que a plasticidade 
cerebral dos neurônios nos caracteri-
za como seres únicos e individuais, ao 
ser capaz de apresentar alterações fi-
siológicas a curto e longo prazo, é uma 
habilidade do cérebro para se recu-
perar e reestruturar. Porém, aproveit-
armos as janelas do desenvolvimento 
é a grande oportunidade que temos. 
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Dessa forma, quando pensam-
os em investir na primeira infân-
cia, estamos pensando em garantir 
uma sociedade melhor, diminuin-
do a criminalidade, melhorando a 
qualidade da educação e da saúde, 
aumentando a qualidade de vida 
e elevando a renda das famílias. 

Assim como a herança genéti-
ca, os cuidados no início da vida 
são importantes para o desenvolvi-
mento humano inicial, e os cuida-
dos nos primeiros anos têm efeitos 
importantes sobre a aprendiza-
gem na escola e sobre a saúde físi-
ca e mental por todo o ciclo da vida. 

Por todas essas razões, se faz tão im-
portante e necessário que se busque 
por políticas públicas que enfoquem 
na qualidade da vida durante a pri-
meira infância, bem como meios de 
orientar e formar pais e professores 
sobre todas as possibilidades e as ri-
cas ferramentas que tem em mãos. 

Mais do que função educacion-
al, o investimento na primeira in-
fância de deve ter a função social, 
estando focado num futuro próx-
imo para a criação de uma so-
ciedade mais justa e igualitária.
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REFLEXÕES E PRÁTICAS DO 1º FÓRUM DA DIVERSIDADE 
– CEU VILA DO SOL: UMA PRÁXIS PELA EDUCAÇÃO NA 
DIVERSIDADE

RESUMO: Este estudo reuniu informações baseadas na realização do 1º Fórum da Diversi-
dade do Centro Educacional Unificado Vila do Sol realizado em outubro de 2015 na extrema 
periferia da zona sul de São Paulo. A partir do processo de organização e articulação do 
evento foram investigadas as motivações (ou a falta delas) ao se trabalhar questões ligadas a 
gênero e diversidade sexual na escola por parte de docentes e equipes gestoras de três esco-
las da rede estadual de São Paulo. O presente artigo buscou identificar de que maneira que 
a sexualidade é discutida na educação formal tendo como base os Parâmetros Curriculares 
Nacionais para Temas Transversais – Orientação Sexual, sua eficácia e funcionalidade no com-
bate a homofobia, transfobia, lesbofobia e violência de gênero, buscando identificar como a 
realização de um fórum pode reverberar no  empoderamento de vítimas de práticas discrimi-
natórias, conscientizando todos envolvidos em tais situações no âmbito escolar, contribuindo 
assim para uma sociedade mais justa e igualitária. 

Palavras-chave: Fórum; Diversidade; Homofobia; Misoginia; Educação.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1512

INTRODUÇÃO

O debate acerca da diversidade 
sexual no âmbito escolar visa, prior-
itariamente contribuir para um pro-
cesso educativo horizontal, pautado 
na alteridade e na construção de uma 
sociedade mais justa e igualitária, de-
sconstruindo assim os processos de 
hierarquização social calcados nos 
aspectos relacionados ao gênero. 

Este artigo objetiva discutir a im-
portância da sensibilização da equi-
pe gestora e docentes das unidades 
escolares sobre diversidade na es-
cola, tendo este debate como uma 
potente ferramenta no combate à vi-
olência de gênero de toda a espécie. 

 

O presente estudo parte da obser-
vação do pesquisador como curador 
e organizador do 1º Fórum da Di-
versidade – CEU Vila do Sol, real-
izado no dia 20 de outubro de 2015 
no Centro Educacional Unificado 
Vila do Sol, localizado na extrema 
periferia da cidade de São Paulo. 
Participaram do evento alunos das 
séries do ensino médio de duas es-
colas estaduais do entorno do CEU. 

O evento proporcionou uma im-
portante reflexão sobre questões 
relacionadas a identidade de gêne-
ro, orientação sexual, feminis-
mo e demais aspectos urgentes 
de discussão no espaço escolar.

Este artigo objetiva propor uma 
reflexão sobre a recorrência de 
situações de violência de gênero 
no espaço escolar, bem como a im-
portância de sua problematização 
por parte de docentes e gestores 
escolares, refletindo assim so-
bre o papel da escola como espaço 
que naturaliza situações de violên-
cia calcadas na hierarquização de 
gênero e na heteronormatividade.

BREVE HISTÓRICO DA RELAÇÃO 
ENTRE SEXUALIDADE 
E EDUCAÇÃO

 
Os movimentos de escolarização 

da sexualidade surgem em dis-
cussões já na década de 20 com um 
viés higienista e que não contempla-
va outro aspecto senão o reprodu-
tor da prática sexual na época, este 
discurso volta à tona nos primeiros 
anos da década de 60, antes da dit-
adura militar, período curto, porém 
de franca renovação pedagógica, 
espírito esse brutalmente reprimi-
do com o início da ditadura militar, 
congelando o debate sobre sexuali-
dade na escola. (CESAR, 2009, p. 51).
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Também encontramos em VIANNA 
e UNBEHAUM (2004) um breve pan-
orama sobre as políticas públicas e 
programas que discutem as relações 
de gênero na educação do Brasil:

A intersecção das relações de 
gênero e educação ganhou maior 
visibilidade nas pesquisas educacio-
nais somente em meados dos anos 
de 1990, com grandes avanços na 
sistematização de reivindicações 
que visam à superação, no âmbi-
to do Estado e das políticas públi-
cas, de uma série de medidas con-
tra a discriminação da mulher. 

Tais medidas se revelam, porém, 
plenas de contradições entre a def-
esa da ampliação dos direitos e a 
ótica da restrição do papel do Es-
tado nas políticas públicas soci-
ais, entre elas a educação. (VIAN-
NA, UNBEHAUM. 2004, p.78)

Encontramos nos Parâmetros Cur-
riculares Nacionais (PCNs) o em-
basamento teórico institucional para 
nortear a prática pedagógica em 
toda a educação básica brasileira. 

Desenvolvidos em 1998 pelo 
Ministério da Educação, os doc-
umentos são separados por com-
ponente curricular e ciclos, neste 
artigo nos atentarmos ao cader-
no destinado a Temas Transver-
sais, especificamente o fascícu-
lo destinado à Orientação Sexual. 

Discutir a diversidade de formas de 
se viver a experiência da sexualidade 
na escola parte da necessidade de não 
legitimar a escola como um espaço 
que seja uma maquinaria de exclusão 
como aponta Maria Rita Assis Cesar:

[...] grande parte das escolas bra-
sileiras permanecem dentro da or-
dem disciplinar normativa produz-
indo e fazendo parte da grande 
máquina normativa de exclusão de 
gays, lésbicas, travestis,transexuais 
e transgêneros. (CESAR, 2009, p.57). 

Institucionalmente, a prática ped-
agógica ao discutir gênero e diver-
sidade sexual na escola está am-
parada nos Parâmetro Curricular 
Nacional (PCN) para Temas Trans-
versais, especificamente no fascículo 
dedicado à orientação sexual, o doc-
umento apresenta-se da seguinte 
forma, segundo seus objetivos:
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Ao tratar do tema Orientação Sexu-
al, busca-se considerar a sexualidade 
como algo inerente à vida e à saúde, 
que se expressa no ser humano, do 
nascimento até a morte. Relaciona-se 
com o direito ao prazer e ao exercício 
da sexualidade com responsabili-
dade. Engloba as relações de gênero, 
o respeito a si mesmo e ao outro e à 
diversidade de crenças, valores e ex-
pressões culturais existentes numa 
sociedade democrática e pluralista. 

Inclui a importância da prevenção 
das doenças sexualmente trans-
missíveis/Aids e da gravidez in-
desejada na adolescência, entre 
outras questões polêmicas. Pre-
tende contribuir para a superação 
de tabus e preconceitos ainda ar-
raigados no contexto sociocultur-
al brasileiro. (BRASIL, 1988, p. 287)

 
 

Vale ressaltar que a redação do 
documento não contempla explici-
tamente a discussão sobre combate 
à homofobia e discriminação contra 
a população LGBT na escola, o que 
abre precedente para que profis-
sionais da educação, sejam esses do-
centes ou gestores escolares se ex-
ime do debate e da problematização 
de tais questões, priorizando infor-
mações relacionadas à gravidez na 
adolescência e DSTs, debates que 
também são de extrema importân-
cia no escolar, mas que devem ser 
discutidos levando em consider-
ação a prática sexual de forma plural. 

 

A escola configura-se como um es-
paço vivo de reprodução de ideologias, 
conceitos e modos de vida, infeliz-
mente é também um espaço repro-
dutor de preconceitos, discriminação 
e violência na mesma proporção. 

A partir da discussão sobre sexual-
idade pautada na desconstrução da 
naturalização das relações de segre-
gação que envolvem o binário macho/
fêmea, homem/mulher, masculino/
feminino, Guacira Lopes Louro afirma:

[...] ao se eleger a desconstrução 
como procedimento metodológico, 
está se indicando um modo de ques-
tionar ou de analisar e está se apo-
stando que esse modo de análise 
pode ser útil para desestabilizar bi-
narismos lingüísticos e conceituais 
(ainda que se trate de binarismos 
tão seguros como homem/mul-
her, masculinidade/feminilidade). 

A desconstrução das oposições 
binárias tornaria manifesta a inter-
dependência e a fragmentação de 
cada um dos pólos. Trabalhando para 
mostrar que cada pólo contém o out-
ro, de forma desviada ou negada, a 
desconstrução indica que cada pólo 
carrega vestígios do outro e depende 
desse outro para adquirir sentido. A 
operação sugere também o quanto 
cada pólo é, em si mesmo, fragmen-
tado e plural. (LOURO, 2001, p. 548)
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 Neste sentido, este artigo 
apontará para a necessidade da 
problematização das recorrências 
de homofobia a fim de conscien-
tizar alunos, professores e toda a 
comunidade escolar em geral so-
bre a desnaturalização da violên-
cia de gênero no espaço escolar.  

 

À luz do PCN de Temas Transver-
sais, especificamente o fascículo vol-
tado para a orientação sexual como 
instrumental institucional disponível 
para nortear a prática pedagógica na 
educação brasileira, temos na real-
ização do 1º Fórum da Diversidade 
do CEU Vila do Sol e nos percalços 
encontrados para a sua realização 
uma ação educativa que problemati-
zou a reflexão sobre o arejamento do 
currículo, como proposto por Guacira 
Louro no livro “Um Corpo Estranho”:

Se tomarmos o currículo como um 
texto “generificado” e sexualizado (o 
que ele também é), os limites pare-
cem se inscrever nos contornos da 
premissa sexo-gênero-sexualidade. A 
premissa que afirma que determina-
do sexo indica determinado gênero 
e este gênero, por sua vez indica ou 
induz o desejo. Nesta lógica, supõe-
se que o sexo é “natural” e se en-
tende o natural como “dado”. O sexo 
existiria antes da inteligibilidade, 
ou seja, seria pré-discursivo, ante-
rior à cultura. (LOURO, 2004, p.66)

 Abarcar elementos relaciona-
dos a sexualidade no ambiente es-
colar consiste em uma discussão 
antiga, ainda nas primeiras décadas 

Neste sentido entende-se que a 
sexualidade se configura um aspec-
to fundamental no desenvolvimento 
do sujeito e que tal temática preci-
sa ser abordada desde a formação 
docente para assim atingir todos os 
níveis da educação básica. Ao tra-
balhar questões relacionadas a sexu-
alidade na formação de docentes de 
todos os componentes curriculares a 
tratativa de tais questões em a sala 
de aula passa a ser mais embasada. 

Como professor, se minha opção é 
progressista e venho sendo coerente 
com ela, se não me posso permitir a 
ingenuidade de pensar-me igual ao 
educando, de desconhecer a espec-
ificidade da tarefa do professor, não 
posso, por outro lado, negar que meu 
papel fundamental é contribuir pos-
itivamente para que o educando vá 
sendo o artífice de sua formação com 
a ajuda necessária do educador. [..] 

O meu papel, ao contrário, é 
de quem testemunha o direito de 
comparar, de escolher, de romper, 
de decidir e estimular a assunção 
deste direito por parte dos edu-
candos (FREIRE, 2011, p. 68-69).
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Portanto, esta pesquisa objetiva 
trabalhar não só o impacto de ações 
como o 1º Fórum da Diversidade no 
CEU Vila do Sol para os educandos, 
mas também de que forma que as 
questões discutidas neste fatídico dia 
reverberam na prática docente dos 
professores que estavam presentes 
no evento, propondo assim a ideia de 
que difundir e praticar ações voltadas 
para o combate à violência de gênero 
é possível dentro do espaço escolar, 
espaço este responsável não só pela 
oferta de conhecimentos curriculares 
mas também de saberes necessários 
à prática de cidadania fora da escola.

O PROCESSO DE REALIZAÇÃO DO 
1º FÓRUM DA DIVERSIDADE DO 
CEU VILA DO SOL 

O estudo foi realizado de maneira 
qualitativa a partir da observação do 
processo de realização do 1º Fórum 
da Diversidade do CEU Vila do Sol. 
O evento foi realizado através da 
Secretaria Municipal de Educação 
da Cidade de São Paulo em parceria 
com a Secretaria Municipal de Direit-
os Humanos e Cidadania, esta última 
repassou um aporte financeiro de R$ 
5.000,00 (cinco mil reais) para subsid-
iar ajuda de custo dos palestrantes, 
alimentação dos participantes, reg-
istro da atividade e compra de ma-
terial de divulgação do evento. 

O objetivo do evento era promover 
a reflexão sobre questões relaciona-
das à violência de gênero, homofo-
bia, transfobia, lesbofobia e demais 
situações de discriminação baseadas 
na ideia de hierarquização de gênero 
Foram convidados quatro profission-
ais que em suas práticas discutem 
temáticas relacionadas à diversidade 
sexual sendo essas: Professora Elen-
ita de Santana, atua na área diretoria 
regional de educação de Campo Lim-
po na frente de gênero e diversidade 
sexual; Prof. Bruno Cesar Tomaz Lo-
pez, mestrando em gênero e diver-
sidade sexual pela Universidade Es-
tadual de São Paulo – UNESP, ator e 
idealizador do Projeto Periferia Trans, 
Prof. Roberto Otaviano de Carval-
ho, diretor teatral, líder comunitário, 
arte educador em projetos voltados 
à juventude, Prof. Camilla Ribeiro de 
Lima, professora de língua portugue-
sa na rede estadual de educação, líder 
da frente feminista da União Brasile-
ira de Estudantes – UBES, militante 
do movimento feminista no Parti-
do Comunista do Brasil (PC do B).

O Público alvo: alunos do 1º ao 3º 
ano do ensino médio de duas esco-
las da rede estadual de educação de 
São Paulo sob jurisdição da diretoria 
de ensino Sul-2. As escolas foram 
convidadas pelo núcleo de ação cul-
tural do Centro Educacional Unifi-
cado Vila do Sol, localizado no ex-
tremo sul da periferia de São Paulo.
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O cronograma do evento previu a 
realização em 2 (duas) horas de du-
ração, onde cada profissional convi-
dado teve 15’ de explanação, seguido 
de intervenções dos alunos previa-
mente inscritos pelo mediador do 
evento, precedidos de apresentação 
cultural do espetáculo “Specullum” 
e improvisação teatral de alunos do 
curso de teatro de uma das escolas 
convidadas, Análise qualitativa da re-
alização do evento com base nas ob-
servações do mediador/ pesquisador.  
 

FALAR SOBRE HOMOFOBIA NA  
ESCOLA: O EPISÓDIO QUE  
DENUNCIA A URGÊNCIA  
DO DEBATE 
 

Vale ressaltar um episódio que 
evidencia a clara necessidade de 
se trabalhar questões de gênero no 
espaço escolar de maneira contun-
dente e horizontal. Em uma das três 
escolas convidadas para participar 
do evento a conversa foi feita dire-
tamente com a coordenadora ped-
agógica, que aceitou que aceitou o 
transporte cedido pela SMDH para 
transportar os jovens da escola até 
o CEU. Exaltou a coragem e para-
benizou a organização do evento 
pela iniciativa de se discutir questões 
tão necessárias em espaços públicos. 

O contato com a referida escola 
foi feito com um mês de anteced-
ência. Às vésperas do evento um 
dos coordenadores entrou em con-
tato com a escola para verificar os 
últimos detalhes e obteve a infor-
mação de que a direção da esco-
la não autorizou a saída dos alunos 
para a participação do evento sob 
a alegação de que “discutir gênero 
não era responsabilidade da escola”. 

Dada a negativa da escola convidada 
já na véspera da realização do evento 
tivemos dois terços da quantidade de 
público prevista. Nas outras escolas 
não houve problemas dessa natureza. 

 

Tal episódio evidencia não ape-
nas a urgência de se discutir sexu-
alidade no espaço escolar sob out-
ros pontos de vista como também 
a dificuldade de equipes gestoras e 
corpos docentes de (infelizmente) 
grande maioria das escolas públicas 
do Brasil. Como vemos texto dis-
corrido por Guacira Lopes Louro:

Não há lugar no currículo, para a 
ideia de multiplicidade (de sexual-
idade ou de gênero) – essa é uma 
ideia insuportável. E o é, entre outras 
razões, porque aquele/a que a admite 
pode ser tomado como particular-
mente implicado na multiplicidade. 
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Consequentemente, há quem as-
suma, com certo orgulho, ignorar 
formas não-hegemônicas de sexu-
alidade. Ao declarar sua ignorância, 
ele/ela pretende afirmar, implicita-
mente, que “não tem nada a ver com 
isso”, ou seja, que não se reconhece 
envolvido/a nessa questão de for-
ma alguma. (LOURO, 2004, p. 68)

 

Portanto, entendendo que o ato de 
ensinar consiste também num ato de 
cidadania, com base nos argumen-
tos apontados é possível observar a 
importância que o debate sobre di-
versidade sexual exerce na escola no 
sentido de fazer com que o processo 
de ensino e aprendizagem abarque 
não seja meramente depositário, mas 
que o caminho que o indivíduo per-
corre na escola também contemple 
sua formação como cidadão capaz de 
respeitar, entender e conviver com 
as heterogeneidade da sexualidade 
humana, das questões raciais, de ed-
ucação inclusiva e de toda a espécie. 
 

        

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Em um país que caminha historica-

mente atrás da maioria do mundo em 
relação à discussão sobre políticas 
públicas que garantam a educação 
de qualidade para seus habitantes, 
falar sobre sexo não é a mais tran-
quilas das funções da escola. Falar 
sobre sexo na escola requer um ex-
ercício constante de desconstrução, 
alteridade e, principalmente: escu-
ta. Sobre este último refiro-me algo 
mais profundo que ouvir. Consiste 
em, como educador, perceber as 
marcas indeléveis que podem ser 
causadas em alunos vítimas de ho-
mofobia, transfobia e violência de 
gênero e a partir disso construir uma 
relação que transcende a simples 
transmissão de conhecimentos pre-
vistos nos componentes curriculares.   

 

A presença de um educando que 
apresenta comportamentos díspares 
da lógica heteronormativa dominante 
desestrutura o docente que porven-
tura não esteja preparado para lidar 
com a multiplicidade da sexualidade 
humana. O sujeito do processo de 
ensino e aprendizagem desestabiliza 
a comunidade escola por, principal-
mente, colocar-se na fronteira entre 
o masculino e o feminino, experien-
ciando as múltiplas formas de ser 
homem e mulher na sociedade atual.
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O 1º Fórum da Diversidade do 
CEU Vila do Sol foi o gatilho de uma 
discussão há muito tempo urgen-
te na região do Jardim  ngela, M’Boi 
Mirim e adjacências, porém que pou-
cos gestores escolares e lideranças 
comunitárias tiveram vontade políti-
ca e acima de tudo disposição de 
trazer à luz questões ligadas à sexu-
alidade, imprescindíveis para a con-
strução de uma sociedade mais justa 
e com equidade de direitos. Desta 
ação fica o desejo e a intenção de 
que esta seja uma ação perene não 
só no CEU Vila do Sol, mas em todos 
os equipamentos educacionais do 
país, a fim de que não se perpetuem 
ou se reproduzam práticas discrimi-
natórias nos espaços educacionais. 

 

Trazer aos jovens, adultos e alunos 
do ensino médio presentes no even-
to a oportunidade de discutir temas 
como, homofobia, identidade e vi-
olência de gênero bem como tan-
tas outras questões relacionadas a 
sexualidade de uma maneira hori-
zontal e natural foi o pontapé ini-
cial para que os elementos aborda-
dos no fórum sejam disseminados 
para os alunos que não estiveram 
no evento, despertando nas esco-
las presentes no evento a consciên-
cia da importância de tal debate. 

Ações como a realização do fórum 
visam evitar que o espaço escolar 
se torne uma máquina de fazer ho-
mofóbicos, machistas e intolerantes. 
Cada crítica recebida ao propor a 
realização do evento e cada franca 
tentativa de boicote foram conver-
tidas pelo núcleo de ação cultur-
al do CEU Vila do Sol em energia 
para que todos envolvidos no even-
to pudessem multiplicar esta dis-
cussão em seus espaços de atuação. 

 

Debater a sexualidade como aspec-
to que compõe o ser humano em sua 
plenitude, desprovida de tabus e pre-
conceitos evita que a escola se con-
figure como um celeiro de vítimas de 
um silêncio imposto há muito tempo 
pela gestão escolar e equipe docente. 

Por fim, ratifico nesta seção o que já 
foi descrito acima: enquanto, por ex-
emplo, a discriminação racial e o pre-
conceito contra a pessoa com defi-
ciência imprimem no docente e na 
gestão da escola um posicionamento 
ético, enquanto situações de homo-
fobia e violência de gênero tem ape-
nas o silêncio como resposta. A es-
cola que não discute estas questões 
produz vítimas deste silêncio.
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SAÚDE NO ESPAÇO ESCOLAR

RESUMO: Esse artigo busca ressaltar a importância de uma alimentação saudável no espaço 
escolar. A saúde e a escola estão interligadas entre si. Os indicadores de saúde melhoram 
com a educação e a boa saúde melhora o desempenho escolar. No ambiente escolar, a saúde 
é promovida por meio da qualidade do espaço físico e social; ambiente cultural e organi-
zacional; e técnicas de ensino. A promoção da saúde na escola tem ampla abrangência, com 
repercussões nas comunidades e produção coletiva de conhecimentos relacionados à saúde.  
a alimentação saudável é hoje um conteúdo educativo e a incorporação desses hábitos pode 
dar-se na infância.

Palavras-Chave: Saúde; Espaço Escolar; Alimentação Saudável.
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INTRODUÇÃO

No espaço escolar, o saber teórico e 
prático sobre saúde e doença foi sen-
do construído de acordo com o cenário 
ideológico da época e as questões sobre 
saúde abordadas com base no referen-
cial teórico de cada momento. A biologia 
como parte fundamental para se estudar a 
respeito da vida humana e animal nos aju-
da a percorrer caminhos em busca de uma 
alimentação adequada desde pequenos.

A alimentação, envolvida por emoções 
e sensações, apresenta-se como um ato 
de convívio social, no qual os alimentos 
são fortes representações psicológicas 
criadas em cada indivíduo, a partir do seu 
relacionamento único e intransferível com 
os produtos a serem ingeridos por ele. Es-
sas experiências são conduzidas desde o 
nascimento, com o aleitamento materno 
e, posteriormente, com ações e reações 
diante dos alimentos, e influenciadas 
constantemente pela forma como eles 
são oferecidos. (PHILIPPI, et. al, 2003)

Segundo a Organização Pan-americana 
de Saúde - OPS (1995), a promoção da 
saúde no âmbito escolar parte de uma visão 
integral e multidisciplinar do ser humano, 
que considera as pessoas em seu contexto 
familiar, comunitário, social e ambiental. 

Assim, as ações de promoção de saúde 
visam desenvolver conhecimentos, habili-
dades e destrezas para o autocuidado da 
saúde e a prevenção das condutas de ris-
co em todas as oportunidades educativas; 
bem como fomentar uma análise sobre 
os valores, as condutas, condições sociais 
e os estilos de vida dos próprios sujeitos 
envolvidos (PELICIONI & TORRES, 1999). 

Porém, nem sempre essa visão es-
teve presente nas práticas ped-
agógicas desenvolvidas nas escolas.

Até 1996, por resolução da Lei de Dire-
trizes e Bases da Educação Nacional (LD-
BEN) 5692, o tema saúde era abordado 
dentro do referencial curricular escolar, 
utilizando como designação a referência 
Programas de Saúde, sem ser incorpora-
do como disciplina curricular, e sim como 
um trabalho a ser desenvolvido de modo 
pragmático e contínuo (BRASIL, 1996A).

Já com a nova LDBEN 9394 e a con-
strução dos Parâmetros Curriculares Na-
cionais, a saúde no campo da educação 
passou a ser considerada como um tema 
transversal, expondo a necessidade de 
se assegurar uma ação integrada e in-
tencional entre os campos da educação 
e saúde, uma vez que ambos se pautam, 
fundamentalmente, nos princípios de for-
mação da consciência crítica e no protag-
onismo social (BRASIL, 1997a, 1996b).
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Colaborando com essa ideia, em 1998, 
o Ministério da Saúde, por meio da Sec-
retaria de Políticas de Saúde, instituiu o 
Projeto Promoção da Saúde, objetivando 
elaborar e desenvolver uma política nacio-
nal de promoção da saúde. Para o desen-
volvimento do seu plano de ação, foram 
previstas as seguintes linhas de atuação: 
Promoção da Saúde da Família e da Co-
munidade, Promoção de Ações contra a 
violência, Capacitação de Recursos Hu-
manos para a promoção e Escola Promoto-
ra de Saúde, Espaços Saudáveis e Comuni-
cação e Mobilização Social (BRASIL, 1998).

Ademais, com a LDBEN 9394 as crech-
es e pré-escolas, que atendem crianças 
de até seis anos, se vincularam ao siste-
ma educacional, abrindo espaço para uma 
preocupação mais formal com esse nível 
de ensino, preocupação esta que pode ser 
identificada também por meio da criação 
dos Referenciais Curriculares Naciona-
is da Educação Infantil (BRASIL, 1997b).

Este material, mesmo sem explicitar 
claramente a necessidade do trabalho com 
a promoção da saúde, expõe a importância 
do trabalho com a formação integral das 
crianças. Centra-se nos eixos de Formação 
Pessoal e Social (incorporando a preocu-
pação com o cuidado infantil dentro do 
eixo de Identidade e Autonomia) e Con-
hecimento de Mundo (incorporando o tra-
balho com conteúdos informativos sobre 
o tema saúde dentro do eixo de Natureza 
e Sociedade). Segundo Lima (2008, p. 14):

Uma boa alimentação é aquela que man-
tém o organismo em estado de saúde, ou 
seja, com osso e dentes fortes, peso e estat-
ura de acordo com o biótipo do indivíduo, 
boa disposição, resistência às enfermi-
dades, vontade de trabalhar e divertir-se, 
para isso se faz necessária uma dieta bal-
anceada que contenha variados nutrientes 
com múltiplas funções (LIMA, 2008, p. 14).

A UNICEF e a UNESCO, juntamente com 
a Organização para Cooperação e Desen-
volvimento Econômico e o Ministério de 
Saúde, publicaram algumas considerações 
identificando a importância da realização 
de um trabalho interligado entre os âmbi-
tos da saúde e da educação na primeira 
infância, como estratégia essencial para 
a melhoria da qualidade de vida das cri-
anças (UNESCO, 2002; UNICEF, 2001).

A saúde no espaço escolar é concebida 
como um ambiente de vida da comunidade 
em que está inserida a escola, cujo referen-
cial para ação deve ser o desenvolvimento 
do educando, como expressão de saúde, 
com base em uma prática pedagógica par-
ticipativa, tendo como abordagem met-
odológica a educação em saúde trans-
formadora (CATRIB ET AL., 2003, p,31)

Segundo Halpern (2003, p.13):

A obesidade infantil é um sério proble-
ma de saúde pública que vem aumentando 
em todas as camadas sociais da população 
brasileira. Preveni-la significa diminuir, de 
forma racional e barata, a incidência de 
doenças crônico-degenerativas, como o 
diabetes e as doenças cardiovasculares, e 
um grande palco para a realização deste 
trabalho é a escola, que pode possibili-
tar a educação nutricional, juntamente 
com a família  (HALPERN 2003, p.13).
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Pais e educadores vêm, ao lon-
go de anos, concordando com a ne-
cessidade de a escola assumir um pa-
pel de protagonismo nesse trabalho.

Segundo Philippi et al (2003):

Nos primeiros anos de vida, é essen-
cial para o crescimento e desenvolvi-
mento da criança uma alimentação qual-
itativa e quantitativamente adequada, 
pois ela proporciona ao organismo a en-
ergia e os nutrientes necessários para 
o bom desempenho de suas funções e 
para a manutenção de um bom esta-
do de saúde (PHILIPPI ET AL (2003).

Para que se trabalhe com a alimen-
tação saudável nas escolas é necessário 
que os responsáveis pelas crianças den-
tro da instituição escolar trabalhem de 
forma prazerosa, na qual a criança sen-
tirá vontade em comer certos tipos de 
alimentos que não apreciam e recusam.

De acordo com Jones (1996, p.114):
A história alimenta a emoção e a imag-

inação. Permite a auto identificação, 
ajuda a criança a aceitar situações desa-
gradáveis e a resolver conflitos. Através 
do jogo do faz de conta, a criança procu-
ra compreender como as coisas se dão 
de forma cognitiva e afetiva, além de se 
apropriar das vivências e as internalizar, 
tornando-as suas (JONES,  1996, P.114)

Portanto, faz-se necessário intervir por 
meio de histórias e contos de fadas, a im-
portância de uma alimentação saudável.

HÁBITOS SAUDÁVEIS

McGinnis & Degraw (1991) pontuam 
que o conhecimento, as atitudes, os com-
portamentos e as habilidades desenvolvi-
dos em efetivos programas de saúde em 
escolas, voltados para a conscientização 
de que a adoção de hábitos saudáveis trará 
melhor qualidade de vida, capacita cri-
anças e jovens para fazerem escolhas cor-
retas sobre comportamentos. Reforçam 
que a adoção desses comportamentos 
promove a saúde do indivíduo, da família e 
da comunidade, por meio de um trabalho 
que deve se iniciar na primeira infância.

Segundo Rodrigues (2011, p. 23):
Além de promover a alimentação 

saudável, é preciso, também, promover 
a alimentação sustentável, que utiliza os 
produtos industrializados com moderação, 
valorizando os produtos regionais e a cu-
linária tradicional. E, para complementar, 
alia-se à educação para a gestão ambien-
tal, onde são levantados aspectos essenci-
ais para a saúde como a consciência sobre 
o uso e a qualidade da água, a produção e 
destino de resíduos, a reflexão sobre o uso 
de agrotóxicos na produção de alimentos, 
entre outros (RODRIGUES (2011, P. 23).

As diretrizes para a promoção de ali-
mentação saudável nas escolas foram re-
centemente instituídas como um elemen-
to a ser contemplado no projeto político 
pedagógico das unidades escolares.
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Os problemas de saúde dos estudantes 
podem ter um impacto significativo no de-
sempenho acadêmico. Por exemplo, cri-
anças com problemas de saúde bucal e cri-
anças com asma têm três vezes mais chances 
de perder a escola do que outras crianças.

Além disso, os estudantes de baixa 
renda têm um risco maior de problemas 
de saúde que dificultam o aprendizado. 
Pesquisas sugerem que, a menos abor-
damos essas disparidades de saúde, os 
esforços para fechar a lacuna de desem-
penho acadêmico ficarão comprometidos.

Serviços de saúde baseados na es-
cola são essenciais para abordar essas 
questões. Estes podem incluir uma ampla 
variedade de serviços de saúde física, com-
portamental e mental prestados por en-
fermeiras escolares, em centros de saúde 
baseados na escola ou através de parce-
rias com organizações de saúde locais.

A educação em saúde constrói conheci-
mento, habilidades e atitudes positivas dos 
alunos em relação à saúde. A educação em 
saúde ensina sobre saúde física, mental, 
emocional e social. Ela motiva os alunos 
a melhorar e manter sua saúde, prevenir 
doenças e reduzir comportamentos de risco.

Alguns exemplos que professores po-
dem seguir são:

• Ensinar os alunos com deficiên-
cias físicas, médicas ou cognitivas; 

• Ensinar estudantes de 
várias origens culturais; 

• Ensinar os alunos com profi-
ciência limitada em inglês; Us-
ando métodos de ensino inter-
ativos, como dramatizações ou 
atividades de grupos cooperativos; 

• Ensinar habilidades essenci-
ais para mudança de compor-
tamento e orientar a práti-
ca do aluno nessas habilidades; 

• Ensinar normas e crenças soci-
ais promotoras da saúde; Técnicas 
de gerenciamento de sala de aula, 
como treinamento de habilidades 
sociais, modificação ambiental, res-
olução de conflitos e mediação, e 
gerenciamento de comportamento; 

• Estratégias para envolver pais, famílias 
e outros na aprendizagem dos alunos; 

• Avaliar o desempenho dos  
alunos na educação em saúde; 

• Atualizações médicas so-
bre informações de saúde 
e tendências de saúde. 

• Ter uma ou mais de uma pes-
soa que supervisiona ou co-
ordena a educação em saúde. 

• Envolva pais e famili-
ares na educação em saúde. 

• Certifique-se de que o currícu-
lo de educação em saúde seja 
planejado, sequencial e apropria-
do para o desenvolvimento, a fim 
de abordar melhor todos os re-
sultados de instrução de saúde 
(áreas de conteúdo necessárias).
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• Fornecer informações de saúde 
aos pais e famílias por meio de ma-
teriais educativos enviados para 
casa e envolvimento em ativi-
dades patrocinadas pela escola. 

• Proporcionar oportunidades para 
educadores de saúde para coorde-
nar a instrução com professores de 
outras disciplinas e integrar a Saúde 
em outras áreas de conteúdo, partic-
ularmente Ciências, Educação Física. 

• Revise e atualize o currículo regular-
mente - no máximo, a cada cinco anos.

Problemas de saúde e sociais têm 
ressaltado a necessidade de colabo-
ração entre famílias, escolas, agên-
cias, comunidades e governos na 
adoção de uma abordagem abrangen-
te para a promoção da saúde na escola.

Cientistas de saúde estabeleceram que 
cinquenta por cento das doenças pre-
maturas, ferimentos e mortes se devem 
a um estilo de vida pouco saudável. A 
experiência e as evidências de pesquisa 
sugerem que uma abordagem abrangen-
te de saúde escolar pode melhorar os 
conhecimentos, atitudes e comporta-
mentos relacionados à saúde dos alunos.

É também reconhecido, no entanto, 
que outros determinantes importantes 
do estado de saúde, como a genéti-
ca, o sistema de prestação de cuida-
dos de saúde e fatores socioeconômi-
cos, culturais e ambientais exigem uma 
abordagem multifacetada para a ma-
nutenção e melhoria do estado de saúde.

PONSABILIDADES DAS ESCOLAS 
EM RELAÇÃO A SAÚDE MENTAL

As escolas têm um papel importante 
a desempenhar no apoio à saúde men-
tal e bem-estar dos seus alunos, desen-
volvendo abordagens adaptadas às ne-
cessidades específicas seus alunos. 

Todas as escolas estão sob o dever es-
tatutário de promover o bem-estar alunos, 
que inclui: prevenir a deterioração da 
saúde ou desenvolvimento das crianças, e 
tomar medidas para permitir que todas as 
crianças tenham os melhores resultados.

Boa saúde mental é fundamental para o 
sucesso das crianças na escola e na vida. 
Pesquisas demonstram que os estudantes 
que recebem apoio sócio-emocional e 
de saúde mental alcançam melhor de-
sempenho acadêmico. O clima escolar, o 
comportamento em sala de aula, o apren-
dizado na tarefa e o senso de conexão e 
bem-estar dos alunos também melhoram. 

A saúde mental não é simplesmente a 
ausência de doença mental, mas também 
engloba a saúde social, emocional e com-
portamental e a capacidade de lidar com 
os desafios da vida. Deixados de lado, os 
problemas de saúde mental estão liga-
dos a resultados negativos dispendiosos, 
como problemas acadêmicos e de com-
portamento, abandono e delinquência.

A satisfação de todo o contínuo das 
necessidades dos alunos também de-
pende da colaboração entre escolas e pro-
vedores comunitários de saúde mental.
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As parcerias são mais eficazes quando 
coordenadas por profissionais mentais 
empregados na escola, são definidas por 
memorandos claros de entendimento e 
reforçam uma apreciação da contribuição 
exclusiva de cada grupo para a criação de 
uma prestação de serviços mais transpar-
ente e abrangente. Isso não apenas reduz 
as lacunas, a redundância e os conflitos, 
mas também reduz o estresse nas famílias 
e apoia seus papéis como principais 
cuidadores e tomadores de decisão em 
relação ao desenvolvimento de seus filhos.

Entender e promover a saúde men-
tal positiva nas escolas é uma respons-
abilidade compartilhada dos pais, ed-
ucadores e parceiros da comunidade. 
Estudantes saudáveis   e emocional-
mente saudáveis   são mais propen-
sos a ter sucesso na escola e na vida.

POLÍTICAS DE ALIMENTAÇÃO 
SAUDÁVEL E A INTERVENÇÃO DAS 
ESCOLAS

O Ministério da Saúde e o da Educação 
são corresponsáveis por assegurar a im-
plantação da Política Nacional de Alimen-
tação e Nutrição e, consequentemente, de 
parte da Política Nacional de Promoção 
de Saúde nas escolas, em consonância 
com os critérios de execução do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Este último, por sua vez, tem como ob-
jetivos atender as necessidades nutricio-
nais do aluno no período escolar e, nesse 
contexto, promover hábitos alimentares 
saudáveis. Ademais, a Alimentação Esco-
lar disciplinada pela lei nº 11.947/2009 
inclui a educação alimentar e nutricio-
nal no processo de ensino e aprendiza-
gem que perpassa pelo currículo esco-

lar, abordando o tema alimentação e 
nutrição e o desenvolvimento de práti-
cas saudáveis de vida, na perspectiva 
da segurança alimentar e nutricional.

 

Considerando-se a gestão descentral-
izada da educação, os municípios passam 
a elaborar planos e projetos governa-
mentais para traduzir em ações as nor-
matizações que ainda são centralizadas.

Nas últimas décadas é notável que as 
mudanças no perfil alimentar, estilo de 
vida e o padrão de saúde da população 
brasileira, tiveram impacto nos índices de 
obesidade do país (WENDLING, 2013). 

A relação entre esses índices de 
prevalência não se firma apenas nessa 
questão. O excesso de peso está rela-
cionado com o estilo de vida, o compor-
tamento desequilibrado no consumo por 
alimentos calóricos e o sedentarismo. 
Posteriormente está associado às doenças 
crônicas não transmissíveis (DCNT), que já 
alcançou um total de óbitos em 72% no 
Brasil (SCHMIDT, 2011; DUNCAN, 2011). 

De acordo com a Pesquisa de Orçamen-
tos Familiares (POF), realizada em 2008-
2009, a prevalência do excesso de peso 
e obesidade em crianças e adolescentes, 
tem aumentado de maneira significativa. 
A obesidade atingiu 16,6% do total de 
meninos e 11,8% das meninas de 05 a 
09 anos. A pesquisa também relata que a 
prevalência é mais frequente no meio ur-
bano do que no meio rural (IBGE, 2010). 
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Diante desse contexto, a necessidade 
do controle e prevenção da obesidade in-
fantil, está vinculada às políticas públicas 
e programas de promoção da saúde, que 
buscam adequar e melhorar os hábitos al-
imentares saudáveis e juntamente com a 
prática de atividades físicas (REIS, 2011; 
VASCONCELOS, 2011; BARROS, 2011).

Por observar que a escola é um es-
paço educativo e formador e com o ob-
jetivo formar cidadãos capazes de viver 
nesta sociedade repleta de novas tecno-
logias e consumismo exagerado, uma das 
metas a serem atingidas pela escola é 
a formação de valores e hábitos e en-
tre eles está à consolidação dos hábitos 
de higiene e alimentação que propiciam 
uma qualidade na saúde física e mental.

Percebe-se que durante o horário do al-
moço, há uma resistência das crianças a se 
servirem de legumes, verduras e carnes.  Al-
gumas crianças se servem apenas de arroz.

A espécie humana necessita de uma di-
eta variada para garantir uma nutrição ad-
equada. O consumo de uma variedade de 
alimentos em quantidades adequadas é 
essencial para a manutenção da saúde e do 
crescimento da criança. Para ingerir uma 
dieta variada, além da disponibilidade dos 
alimentos, é fundamental a formação dos 
hábitos alimentares. (BRASIL, 2002, p.36).

Dessa forma, os projetos das escolas de-
veriam propiciar a criança informações de 
forma lúdica, sobre os alimentos, a higiene 
com o corpo e com o ambiente, orientando 
os alunos sobre o exagero que a mídia trans-
mite por meio de propagandas, desenhos 
e programas de televisão para aumentar 
o consumo de muitos alimentos que não 
são saudáveis e podem prejudicar a saúde.

O consumo alimentar na infância está 
intimamente associado ao perfil de saúde 
e nutrição, principalmente entre as cri-
anças menores de dois anos de idade. A 
amamentação materna exclusiva até os 
seis meses e, a partir dessa idade, a in-
clusão na dieta de alimentos complemen-
tares disponíveis na unidade familiar é o 
esquema recomendado pela Organização 
Mundial de Saúde (OMS) para as crianças 
de todo o mundo. Essa recomendação 
se pauta no conhecimento de que até os 
seis meses de vida o leite materno ex-
clusivo é suficiente para satisfazer as ne-
cessidades nutricionais da criança, além 
de favorecer a proteção contra doenças. 

Após essa idade, a inclusão dos alimen-
tos complementares no esquema alimen-
tar da criança tem o objetivo de elevar, 
principalmente, as quotas de energia e mi-
cronutrientes, mantendo-se o aleitamen-
to ao peito até 12 ou 24 meses de idade 
da criança. (OLIVEIRA et al., 2005, p.460).



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1530

Percebe-se que a intervenção 
das escolas para uma alimentação 
saudável é fundamental, estimulan-
do as crianças desde a Educação Infan-
til a alimentarem-se de forma adequada. 

De acordo com os Parâmetros Nacio-
nais de Qualidade para a Educação In-
fantil (2006, p.17): “Na instituição de 
Educação Infantil são perpassadas pela 
função indissociável do cuidar/educar, 
tendo em vista os direitos e as necessi-
dades próprias das crianças no que se 
refere à alimentação, à saúde, à higiene, 
à proteção e ao acesso ao conhecimen-
to sistematizado” (PNQEI. 2006, p.17).

Para que a Educação Infantil possa inter-
vir na alimentação saudável das crianças 
é necessário que se faça um trabalho sig-
nificativo, como apresentação de vídeos 
explicativos sobre a importância das vi-
taminas para o crescimento saudável, a 
importância dos hábitos de higiene, na 
preparação dos alimentos para consumo. 

Hábitos de higiene corporal, como es-
covar os dentes, lavar as mãos antes das 
refeições, entre outros que fazem par-
te do nosso cotidiano. Todas essas in-
tervenções citadas anteriormente foram 
realizadas por professores de Educação 
Infantil da EMEI José Veríssimo, os quais 
colaboraram com suas experiências, dan-
do ideias sobre como trabalhar com ali-
mentação saudável na Educação infantil.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ter uma rotina de alimentação saudável 
não deve ser uma preocupação apenas na 
vida adulta. Crianças podem ser estimula-
das desde os primeiros anos de vida a exper-
imentarem uma comida funcional. Nestes 
casos, as escolas se tornam importantes ali-
adas das famílias para facilitar o processo.

As escolas atuam como espaço de as-
similação e multiplicação de conheci-
mentos e valores, promovendo saúde por 
meio de práticas que respeitem as diversi-
dades culturais. A biologia é uma disciplina 
que contribui para o melhor andamento 
da saúde, pois conhecendo o nosso or-
ganismo, por meio do sistema digesti-
vo podemos adquirir hábitos saudáveis.

A prática de hábitos saudáveis deve ser 
incentivada desde a educação infantil, 
portanto, as escolas que trabalham com 
crianças nessa fase devem desenvolver 
estratégias que incentivem o consumo 
de alimentos saudáveis, como atividades 
que estimulem uma alimentação saudável.

A alimentação saudável favorece no 
conhecimento do educando e possibilita 
a qualidade de vida. As ações pedagógi-
cas, além de construir o conhecimen-
to sobre a importância de se alimentar, 
influencia na promoção de hábitos al-
imentares saudáveis no seu cotidiano.

Por meio de projetos que decorrem o 
tema Alimentação Saudável pode se desen-
volver a autonomia da criança para manter 
sua higiene pessoal, refletindo sobre as 
suas ações diárias em relação a sua saúde, 
o que engloba cuidado e preservação 
com o meio ambiente e com a higiene.
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INCLUSÃO DE ALUNAS COM SÍNDROME DE TURNER
RESUMO: O processo de inclusão de crianças com necessidades educativas especiais nem 
sempre é realizado da melhor maneira. Este artigo traz reflexões sobre pessoas com Síndrome 
de Turner (ST), que é uma alteração genética que se caracteriza pela presença de apenas um 
cromossomo X e a substituição parcial ou total do segundo cromossomo sexual em indivíduos 
fenotipicamente femininos. Estes apresentam geralmente baixa estatura, distúrbios no desen-
volvimento dos ovários (disgenesia gonadal) e outras anomalias associadas. Assim sendo, há 
muito preconceito em relação as portadoras desta síndrome. A literatura ainda é escassa re-
sultando na falta de conhecimento e atendimento errôneo por parte da comunidade escolar.

Palavras-chave: Síndrome de Turner; Escola; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

 

Um dos maiores desafios que as 
escolas enfrentam hoje em dia é 
proporcionar a todos aprendiza-
gens significativas, tendo em vis-
ta o sucesso educativo, indepen-
dentemente das características, 
sejam elas de ordem física social, 
econômica, cultural ou familiar. 

Nestes tempos exigem-se mu-
danças nas práticas educati-
vas das escolas, desenvolven-
do pedagógicas capazes de dar 
resposta às necessidades das cri-
anças, incluindo aquelas que apre-
sentam algum tipo de incapacidade. 

 

Incluindo meninas com síndrome 
de Turner (ST), a comunidade esco-
lar, tanto como o professor, precisa 
conhecer as características e as es-
pecificidades deste transtorno para 
melhor atender às alunas e ajudá-
las a se incluírem para que tenham 
um futuro dentro da sociedade.

O QUE É SÍNDROME DE TURNER?

 

Segundo Guedes & Verresch 
(2006,) a síndrome de Turner ocorre 
quando o par de cromossomos X não 
é normal, podendo apresentar um 
cromossomo X ausente ou parcial-
mente ausente. A síndrome de Turn-
er pode causar uma variedade de 
problemas médicos e de desenvolvi-
mento, incluindo baixa estatura, a in-
capacidade de iniciar a puberdade, in-
fertilidade, malformações cardíacas, 
certas dificuldades de aprendizagem 
e problemas de adaptação social. 

A ST é uma doença genética, con-
siderada rara e que tem como princi-
pais características a baixa estatura e 
a ausência de caracteres sexuais se-
cundários.  Uma criança com ST 
apresenta algumas dificuldades em 
seguir o currículo regular, mas sa-
be-se que parte das portadoras pos-
sui inteligência normal, ao contrário 
do que se acreditava anteriormente 
de que todas apresentavam défic-
it cognitivo. Identificam-se, no en-
tanto, dificuldades específicas de 
aprendizagem, destacando-se de en-
tre elas distúrbios de memória visu-
al, atenção e raciocínio matemático 
como consequência de problemas 
de percepção espacial e temporal, 
bem como na coordenação ócu-
lo-manual mas que não afetam 
as pessoas com ST na vida adul-
ta (GUEDES & VERRESCH, 2006).
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A literatura sobre o tema da in-
clusão de pessoas com ST revelou-se 
escassa, apresentando conclusões 
contraditórias, justificando-se então 
este artigo.Apesar de inicialmente 
se acreditar que as portadoras de ST 
apresentavam um déficit cognitivo, 
graças a vários estudos realizados, 
sabe-se, atualmente, que grande par-
te delas possui inteligência normal. 

Apenas se destaca uma pequena 
percentagem de crianças com ST que 
apresentam algum tipo de déficit 
cognitivo. Identificam-se, no entan-
to, dificuldades específicas de apren-
dizagem destacando-se entre elas, 
distúrbios de memória visual, atenção 
e raciocínio matemático como conse-
quência de problemas de percepção 
espacial e temporal bem como na 
coordenação óculo-manual. 

 

Para os autores (2006), a síndrome 
de Turner pode ser diagnostica-
da antes do nascimento (pré-natal), 
durante a infância ou na primei-
ra infância. Ocasionalmente, o di-
agnóstico é tardio. A síndrome de 
Turner ocorre em 1 a cada 2.000 
partos de bebês com vida.  
Acredita-se que 98% de todos os fe-
tos com Síndrome de Turner abortem 
naturalmente durante a gestação.

 

Quase todas as pessoas com 
síndrome de Turner precisam de 
cuidados médicos em curso a par-
tir de uma variedade de especial-
istas. Exames regulares e cuida-
dos adequados podem ajudar a ter 
uma vida independente e saudável.
 
 
TIPOS:

 Existem três tipos de síndrome 
de Turner:
 

MONOSSOMIA
 
 

Aproximadamente 50% dos 
casos estão nesta classificação. É a 
definição clássica: ao invés de dois 
cromossomos sexuais (XX ou XY), 
todas as células da pessoa pos-
suem apenas um cromossomo X.

 

A síndrome de Turner é a úni-
ca condição monossômica viável. 
A maioria dos casos dela resul-
ta em aborto espontâneo, mas al-
gumas crianças podem nascer vi-
vas com apenas um cromossomo 
X. Se qualquer outro cromossomo 
estiver completamente em falta a 
pessoa não é capaz de sobreviver.
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MOSAICISMO
 
 

A síndrome de Turner em mosa-
ico é um pouco diferente. Suas car-
acterísticas são as mesmas, porém 
é frequente que sejam em menor 
intensidade. Nesses casos, nem to-
das as células da pessoa possuem 
a monossomia (presença de ape-
nas um cromossomo). Uma par-
cela das células da paciente pode 
possuir os dois cromossomos X.

 

Em alguns casos raros é possível 
que haja partes do cromossomo Y em 
algumas das células. Também é con-
siderado um mosaicismo e as carac-
terísticas são as mesmas da monosso-
mia, com a adição de um maior risco de 
gonadoblastoma, um tipo de câncer.

 

O mosaicismo não é exclusivo da 
síndrome de Turner. Qualquer alter-
ação genética que se repete apenas 
em uma parcela das células da pessoa 
é considerado um mosaico genético.

 

Anormalidades do cromossomo X
 
 Neste tipo de síndrome de 

Turner, ao invés de completamente 
ausente, um dos cromossomos X 
está danificado em todas as células 
do corpo. Quando esta anormali-
dade vem das gametas (óvulo ou 
espermatozóide), ela afeta todas as 
células. Quando o erro acontece nas 
primeiras divisões celulares, ape-
nas algumas delas serão danificadas, 
causando um tipo de mosaicismo.

 

CAUSAS
 
 

A síndrome de Turner é causada 
quando o segundo cromossomo sex-
ual está faltando ou está danificado. O 
resultado é que a pessoa possui ape-
nas 45 cromossomos, um a menos do 
que deveria ter. Na maioria das vez-
es isso acontece porque o esperma-
tozóide trouxe um cromossomo sex-
ual danificado ou não trouxe nenhum.

 

Devido a falta do cromossomo 
Y, que é o que faz o feto desen-
volver as características mascu-
linas, os portadores da síndrome 
de Turner sempre são meninas.

 

É a única monossomia viável no 
ser humano. Isso quer dizer que é a 
única condição que acontece pela 
falta completa de um cromosso-
mo. Qualquer outra falta inviabili-
za o feto, que não pode nascer vivo 
(GUEDES & VERRESCH, 2006).
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TRANSMISSÃO
 
 

A síndrome de Turner não pode ser 
transmitida. O paciente nasce com 
a condição e não pode transferi-la 
para os outros. Além disso, difer-
ente de muitas condições e doenças 
genéticas, esta não é transferida 
para os descendentes do paciente.

 

A maioria das mulheres com sín-
drome de Turner é infértil e não 
pode ter filhos. Além disso, nos 
casos em que existe a possibilidade 
de gravidez, a doença não pode ser 
passada já que não existe um gene 
que a causa, mas sim a falta de um 
e as chances de essa gravidez re-
sultar em outra criança com Turner 
é a mesma de outras mulheres.Im-
portante notar que a gravidez de al-
guém com Turner sempre é de risco 
e deve ser acompanhada de perto 
por um médico (GONZALEZ, 2010).

 

FATORES DE RISCO
 
 

Segundo Gonzalez; Cardoso & 
Borges (2010), ninguém adquire esta 
síndrome, a menina já nasce com ela. 
Entretanto, é importante notar que 
as características se apresentam em 
diferentes intensidades, portanto 
nem sempre é possível identificá-las 
nos primeiros estágios da vida.

 

Às vezes, a garota pode ter a 
condição diagnosticada apenas du-
rante a adolescência e existem casos 
em que mulheres descobriram a 
síndrome de Turner apenas quan-
do tiveram problemas em ter filhos.

 

É muito difícil que isso acon-
teça, entretanto, já que a condição 
por si só já é rara. Instâncias em 
que as características são tão dis-
cretas a ponto de passarem com-
pletamente despercebidas até a 
fase adulta são casos isolados.

 

CARACTERÍSTICAS
 
 

Para Gonzalez (2016), várias das 
características da síndrome de Turn-
er costumam ser claras e visíveis 
desde o nascimento, quando a maior 
parte dos diagnósticos da condição 
é feita. Nesta lista, as palavras “mui-
to comum”, “frequente” e “pouco 
frequente” indicam que aquela car-
acterística específica está presente 
em mais de 50% dos casos (muito 
comum), menos de 50% dos casos 
(frequente) e menos de 5% dos casos 
(pouco frequente). As principais são:

• Pescoço alado
Frequente. O chamado pescoço al-

ado é um excesso de pele e tecido 
mole no pescoço e ombros, aberto 
na lateral do pescoço, dando uma 
aparência alargada para ele. É um 
dos sinais mais comuns da doença.

 
• Linha de cabelo baixa
Muito comum. A linha do cabe-

lo pode ser baixa, começando no 
meio do pescoço. Ou seja, há uma 
baixa implantação de cabelo na nuca.
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• Problemas hormonais
Muito comum. Os hormô-

nios femininos, como o estróge-
no, podem estar presentes em 
baixa quantidade ou nenhuma.

 
• Retrognatismo
Muito comum. O retrognatis-

mo é uma condição da mandíbu-
la que faz com que ela seja recua-
da e malformada. Existem riscos 
de causar problemas de respiração 
e dificuldade para fechar a boca.

 

MÃOS E PÉS INCHADOS  
AO NASCIMENTO

Muito comum. Por conta de inchaço 
do sistema linfático, a criança pode 
nascer com pés e mãos inchados, es-
tes sendo um dos principais sinais 
que os médicos percebem no nasci-
mento para o diagnóstico. O inchaço 
costuma desaparecer depois de al-
gum tempo.

 

• Crescimento lento
Muito comum. A criança por-

tadora da síndrome de Turn-
er cresce devagar e isso acon-
tece desde antes do nascimento.

 

A pessoa apresenta baixa estat-
ura e a média de altura de pacien-
tes de síndrome de Turner que não 
passaram por tratamento hormonal 
para o crescimento é de 143 cm, 20 
centímetros a menos do que a média 
feminina. Isso acontece porque par-
te do cromossomo X faltante é re-
sponsável pelo crescimento, as-
sim como problemas hormonais.

A taxa de crescimento da pes-
soa com a síndrome é baixa duran-
te quase toda sua vida. Ela é normal 
apenas entre o nascimento e os três 
anos de idade, mas nesse período seu 
desenvolvimento ósseo é desaceler-
ado, assim como depois dos dez anos 
de idade, em que os ossos sofrem 
severos atrasos de desenvolvimento.

 

• Puberdade tardia ou ausente
Muito comum. Os mamilos po-

dem ficar separados demais e as 
características de maturação sex-
ual, como crescimento das ma-
mas e de pelos, podem não sur-
gir ou ser reduzidos, assim como o 
estirão de altura da adolescência.

 

• Amenorreia
Muito comum. Por conta da mat-

uração sexual ausente e dos ovários 
não desenvolvidos, a paciente pode 
apresentar amenorreia, que é a fal-
ta completa da menstruação. Este 
sintoma, somado com a infertili-
dade, costuma ser o sinal que levan-
ta a suspeita da condição em adul-
tas que não foram diagnosticadas.

 

• Problemas cardiovasculares
Frequente. Estreitamento da veia 

aorta é um problema comum enfren-
tado por portadores da síndrome de 
Turner. Outros problemas cardía-
cos podem aparecer, como a hiper-
tensão e doença cardíaca isquêmica.
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Estas alterações afetam entre 
20% e 40% das portadoras da sín-
drome e são ainda mais comuns em 
pessoas com a versão monossômi-
ca da condição do que na mosaico.

 

• Problemas renais
Frequente. Algumas mulheres 

que possuem a síndrome de Turn-
er podem sofrer com problemas de 
formação renal e os órgãos podem 
apresentar um mau funcionamen-
to. As malformações do sistema re-
nal podem causar hipertensão e 
infecções urinárias de repetição.

 

• Doença inflamatória intestinal
Pouco frequente. Também conheci-

da como doença de Crohn, a portado-
ra de síndrome de Turner possui mais 
riscos de ter a doença inflamatória 
intestinal, que causa dor abdomi-
nal, fadiga, anemia e perda de peso.

 

• Problemas ósseos
Frequente. Devido a falta hormonal 

do estrógeno, os ossos da portadora 
da síndrome podem ser mais frágeis, 
levando a osteoporose e dificuldades 
de crescimento ósseo. Estes prob-
lemas afetam em torno de 50% das 
portadoras da síndrome de Turner.

Entre as condições que podem 
aparecer estão a escoliose e a os-
teoporose, que é um risco aos os-
sos das portadoras da condição. 
Especialmente a partir dos 55 anos 
de idade, estes ossos podem ficar 
frágeis e quebrar com facilidade.

 

• Doenças autoimunes
Frequente. Entre 25% e 30% das 

portadoras da síndrome de Turn-
er possuem doenças autoimun-
es relacionadas a tireoide. O hi-
potireoidismo é mais comum do 
que o hipertireoidismo, mas am-
bos podem afetar a paciente.

 

• Alterações metabólicas
Muito comum. Por conta de prob-

lemas metabólicos, a obesidade é 
frequente em portadoras da sín-
drome de Turner, especialmente 
entre os 5 e 7 anos e durante a ad-
olescência. A educação alimen-
tar é especialmente importante 
para prevenir problemas de peso.

 

• Problemas neurológicos
Frequente. A síndrome de Turn-

er foi, por muito tempo, associada a 
atrasos mentais, mas comprovou-se 
que são poucos os casos que apre-
sentam isso. Entretanto, é comum 
que haja problemas neurológicos, 
como falta de coordenação espacial.

 

• Habilidades verbais superiores
Frequente. É frequente que as ha-

bilidades verbais — habilidades na 
utilização de palavras para a comuni-
cação — sejam superiores a de mul-
heres não-portadoras da condição.
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• Outros problemas

A condição pode trazer diver-
sas outras malformações para 
o corpo da portadora. São elas: 

• Palato bucal alto e estreito; 

• Pálpebras caídas; 

• Problemas de audição;
• Olhos ressecados; 

• Peito largo com mamilos es-
paçados; 

• Dedos curtos; 
Unhas estreitas; 

• Escoliose; 
Pés chatos;

• Pele extra sobre o pescoço; 

• Orelhas baixas (GONZALEZ; 
CARDOSO & BORGES; 2010).  

 
COMO É FEITO O DIAGNÓSTICO?

 
 O diagnóstico da condição pode 

ser feito em qualquer momento da 
vida, inclusive durante o pré-natal. É 
frequente que as características ao 
nascimento deixem a presença da 
síndrome clara, mas a confirmação é 
feita após o teste de cariótipo, realiza-
da pelo médico geneticista (GONZA-
LEZ; CARDOSO & BORGES, 2010).

 

TEM CURA?
 
 

Para os autores (2010), não se 
fala em “cura”. A síndrome de Turn-
er é uma condição genética e não 
uma doença, portanto não pode 
ser curada. A portadora da sín-
drome irá carregá-la consigo pelo 
resto da vida da mesma maneira 
que carregará a cor de seus olhos.

 

O tratamento é puramente sin-
tomático. Ele busca reduzir os sin-
tomas, aumentando a qualidade 
de vida da portadora da condição.

 

A deficiência de estrogênio atinge 
entre 95% e 98% das garotas com 
síndrome de Turner é apenas algo em 
torno de 20% das portadoras da sín-
drome secretam hormônios o bastante 
para a maturação sexual espontânea.

 

Por conta disso, o tratamento hor-
monal pode ser usado para o desen-
volvimento dos óvulos, forçando uma 
puberdade que não viria de outra 
forma e assim garantir o desenvolvi-
mento de características sexuais.
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Os ovários são a única parte do 
sistema reprodutivo feminino que 
depende da ação hormonal para seu 
desenvolvimento, e este tratamento 
garante isso. Ele pode começar a ser 
aplicado entre os 12 e 15 anos de idade.

 

O tratamento hormonal tam-
bém costuma ser realizado para 
aumentar o ritmo de crescimento 
da paciente. Hormônios do cresci-
mento podem ser usados des-
de a infância em alguns casos.

 

As malformações podem ser re-
solvidas através de cirurgia, mas o 
principal alvo destas correções são 
as condições cardíacas, que apre-
sentam um risco maior à paciente.

 Durante a infância e adoles-
cência, acompanhar a condição é 
muito importante para melhorar a 
qualidade de vida da paciente, ga-
rantindo um desenvolvimento mais 
completo através do tratamen-
to hormonal quando necessário.

 O acompanhamento da condição 
cardíaca e renal também é importante, 
pois pode prevenir problemas sérios 
com o coração e os rins (GONZA-
LEZ; CARDOSO & BORGES, 2010).

 
 

QUAL A EXPECTATIVA DE VIDA?
 
 A paciente que possui a 

síndrome de Turner pode viv-
er uma normal e feliz. As compli-
cações da condição são reais, mas 
é possível prevenir e atenuá-las.

 

Nos casos em que é possível ha-
ver uma gravidez por meio de trata-
mento de fertilidade, é preciso lem-
brar que estas gestações são de risco 
e deve haver cuidados especiais.

 

A expectativa de vida da mul-
her com Turner é menor do que a 
de mulheres sem a condição. Esta 
redução fica em torno de 10 e 13 
anos a menos do que a expectati-
va de vida de mulheres sem a sín-
drome, na mesma idade (GONZA-
LEZ; CARDOSO & BORGES, 2010).

 
 
CONCLUSÃO

A escola regular tem que se dispor de 
todos os recursos materiais e humanos 
necessários para que não se transforme 
em “depósito”, na qual crianças com ne-
cessidades especiais sejam colocadas. 
Assim, espera-se que a educação atenda 
à todas particularidades de cada criança.

 
Como foi abordado no artigo, a sín-

drome de Turner não é uma doença e sim 
condição genética e embora as portadoras 
tenham algumas dificuldades, se os profes-
sores e toda equipe escolar tiverem con-
hecimentos adequados, a aprendizagem 
se dará bem mais efetiva. Trabalhando em 
conjunto com a família e equipe da saúde 
especializada, estas alunas poderão se 
desenvolver social, física e cognitivamente, 
podendo também se inserir na socie-
dade, trabalhando e se sentido realizadas
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O DESAFIO DA DOCÊNCIA COMPARTILHADA

RESUMO: A docência é compreendida como uma atividade intrinsecamente 
teórica e prática. O docente, definitivamente, reconhece que o ensino é a sua 
dedicação e profissão fundamental. Como tal, as suas habilidades consistem em 
ensinar o aluno da melhor forma possível. As concepções que a sustentam são
traduzidas em ações cotidianas que, por sua vez, auxiliam o fortalecimento de
algumas abordagens teóricas ao mesmo tempo em que revelam a fragilidade
de outras. Este trabalho, com base na concepção de docência compartilhada,
visa apresentar uma pesquisa bibliográfica dentro dessa perspectiva. Busca-se,
aqui, aprofundar um pouco mais o conceito de docência compartilhada, como
um elemento favorecedor na construção da identidade individual e coletiva de
professores, na reflexão sobre a autoridade e, especialmente, na valorização
do trabalho em equipe.

Palavras-chave: Docência Compartilhada; Formação Docente; Inovação.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1544

INTRODUÇÃO
 

                        

 O conceito de docência compar-
tilhada e entendido no ambiente 
escolar como um elemento favore-
cedor na construção da identidade 
individual e coletiva de professores, 
na reflexão sobre a autoridade, na 
valorização do trabalho em equipe e 
na relação com os alunos e o docen-
te que se dispõe a ensinar deve es-
tar preparado para aprender, e quem 
deseja aprender estará, em determi-
nado momento, trabalhando lado a 
lado, de alguma maneira, ensinando. 

                          

Sendo assim, vejo necessário 
ampliar reflexões sobre ser pro-
fessor e a profissão docente com 
concepções acerca da educação, 

 

[...] a educação se dá centrada na 
questão da produção do conheci-
mento, pela interlocução dos dif-
erentes saberes sempre em recon-
strução através das aprendizagens 
no mundo das tradições culturais 
que se ampliam, nos espaços soci-
ais dos distintos âmbitos linguísti-
cos e do convívio em grupos e nos 
processos da singularização dos 
sujeitos (MARQUES, 1996, p. 14). 

 

   

 

Marques (1996) ainda complementa que,
 
 [...] a educação se cumpre num 

diálogo de saberes, não em simples 
troca de informações, nem em mero 
assentimento acrítico a proposições 
alheias, mas na busca do entendi-
mento compartilhado entre todos 
os que participam da mesma comu-
nidade de vida, de trabalho, de uma 
comunidade discursiva de argumen-
tação (MARQUES, 1996, p. 14). 

 
 

E também segundo Gadotti (2001):
 
A pedagogia da práxis é a teo-

ria de uma prática pedagógica que 
procura não esconder o conflito, a 
contradição, mas, ao contrário, os 
afronta, desocultando os. Mas, a 
pedagogia da práxis não é uma peda-
gogia inventada a partir do nada. Ela 
já tem uma história. Ela se inspira na 
dialética. 

[...] Conflito é uma categoria que 
continuo utilizando como essen-
cial a toda a pedagogia: o papel do 
pedagogo é educar e educar supõe 
transformar e não há transformação 
pacífica. Ela é sempre conflituosa. É 
sempre ruptura com alguma coisa, 
com preconceitos, com hábitos, com 
comportamentos, etc. 
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[...] Ela continua sendo minha ped-
agogia, a pedagogia que procuro 
praticar, mesmo reconhecendo as 
dificuldades. Nem sempre estamos 
dispostos a enfrentar o conflito. Nem 
sempre estamos dispostos a assumir 
o ônus de nos envolver, de assumir o 
risco do engajamento. Mas só assu-
mindo esse risco é que podemos nos 
tornar educadores. 

O educador é aquele que não fica 
indiferente, neutro, diante da real-
idade. Procura intervir e aprender 
com a realidade em processo. O con-
flito, por isso, está na base de toda a 
pedagogia. O referencial maior dessa 
pedagogia é a práxis, a ação transfor-
madora. [...] Práxis, em grego, signifi-
ca literalmente ação. [...] A pedagogia 
da práxis pretende ser uma pedago-
gia para a educação transformadora 
(GADOTTI,  2001,  p. 28-30).

 
 

Analisando a forma como este au-
tor aborda a questão da educação, 
apontando posturas inovadoras de 
mudança para melhoria do trabalho 
escolar em todos os seus aspectos, 
nos sugere que para a consolidação 
dessas propostas será necessária 
uma ampla conscientização.

                         

Segundo  Fernández (1993), com-
partilhar a docência “permite a uti-
lização flexível e eficiente do tem-
po do professor e se beneficia dos 
diferentes estilos de ensino, da co-
laboração entre profissionais e da 
utilização de alternativas de ensi-
no”. Salientamos que compartilhar 
docência, acrescentando à ideia de 
Fernández, aponta para alternativas 
de ensino integrativas.

                           

A docência compartilhada é vista 
por alguns docentes e teóricos como 
algo inovador, algo que está presente 
nos tempos atuais, que visa con-
tribuir para a inovação e o aprimora-
mento da qualidade da educação e 
do ensino.

                           

Mas o que significa compartilhar a 
docência? Compartilhar, para Aurélio 
(Dicionário Eletrônico Aurélio - Sécu-
lo XXI), é o mesmo que “ter ou tomar 
parte em; participar de; partilhar, 
compartir, usar em comum”. Docên-
cia, por sua vez, para o mesmo autor, 
é “qualidade do docente, ensino do 
magistério”. Assim, pode-se afirmar 
que o compartilhamento da docên-
cia se dará na partilha, de forma par-
ticipativa e comunitária. 
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No que se fala de docência compar-
tilhada, podem-se encontrar diver-
sas nomenclaturas que denominam 
a mesma experiência, mais de um 
professor por sala de aula. A vivência 
de dois profissionais em sala de aula, 
já foi denominada de bidocência, de 
co-docência e hoje é mais difundida 
como docência compartilhada. Tuxi 
(2009) faz uma distinção entre os 
termos bastante interessante. 

Para a autora o trabalho com a 
co-docência é quando os profission-
ais trabalham em comunhão, am-
bos se responsabilizam por todos 
os alunos, e caso isso não ocorra, o 
simples fato de existirem dois profis-
sionais em sala é denominado de bi-
docência. 

                      

  Na Alemanha na década de 1970, 
através das concepções pedagógicas 
da Escola Flämming, que a bidocên-
cia começou a ganhar espaço.

O termo docência compartilhada 
parece ter sido cunhado depois do 
termo bidocência, que, por sua vez, 
está associado a um dos princípios 
pedagógicos adotados na déca-
da de 70 pela escola Flämming, na 
Alemanha, pioneira na inclusão de 
alunos com necessidades educacio-
nais especiais. (CAUSSI, 2013, p.21)

 
                           

A Docência Compartilhada é uma 
experiência pedagógica, Carbonell 
(2002, p. 19) coloca que inovação 
seria “um conjunto de intervenções, 
decisões e processos, com certo grau 
de intencionalidade e sistematização, 
que tratam de modificar atitudes, 
ideias, culturas, conteúdos, modelos 
e práticas pedagógicas”.

                           

Compartilhar consiste no ato de 
ensinar partilhando com alguém, sim 
compartilhar a ação e tudo o que  an-
tecede construindo a Docência Com-
partilhada. Pode-se ter uma ideia 
deste projeto com algumas consider-
ações das autoras:
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 [...] D.C consiste em um perma-
nente processo de desconstrução/
reinvenção da identidade docente. 
A ação de compartilhar traz tensões 
para ambos os docentes, pois a ex-
posição mais íntima e detalhada de 
suas crenças pedagógicas, é o em-
bate entre a proposta planejada para 
o aluno e a concretização da mesma 
“a dois”, assumindo riscos, realizações 
e fracassos no coletivo da turma e 
com cada aluno, individualmente. 

Nesse contexto, cada um dos pro-
fessores passa a fazer a descon-
strução do seu modo de ser docente 
para construir outro (TRAVERSINI, et 
al., p. 295, 2012). 

 

                           

Ou seja, a Docência Compartilha-
da constitui-se numa prática didáti-
co pedagógica que implica em uma 
organização das ações educativas 
numa perspectiva de um currículo 
que seja  integrador. Desta maneira, 
verifica-se que uma atitude inovado-
ra pressupõe proporcionar mudanças 
da forma mais eficaz possível, que 
têm como intenção principal o apri-
moramento das relações pedagógi-
cas.

 

 

AS COMPLEXIDADES DA  
DOCÊNCIA COMPARTILHADA

 
 
                        

A realidade de se ter com quem di-
vidir a complexidade da sala de aula 
possibilita a multiplicação do com-
prometimento, um novo protagonis-
mo do professor. A escola mais do que 
um lugar de aprendizagem é um lugar 
de vida, como afirma Nóvoa (1991) 
que ainda completa a complexidade 
desse ambiente assegurando que “a 
educação não encontra a sua razão de 
ser apenas no razoável, mas também 
no trágico; a educação não é unica-
mente um ato racional, mas também 
dramático” (NÓVOA, 1991, p. 65). 

                         

Coerentemente, deve se com-
preender que a união de indivídu-
os em prol de um crescimento não 
só individual, mas também coletivo, 
perpassa pela aceitação e reconhe-
cimento das múltiplas autoridades.

       
                  

Há algumas críticas contundentes 
quanto à experiência da docência 
compartilhada, já que a cultura es-
colar ainda está arraigada em uma 
única autoridade em sala de aula, 
que julga perder sua autoridade para 
outro no espaço de aprendizagem.
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Na verdade, existem autori-
dades diversas e neste senti-
do, convém reportar-se aos en-
sinamentos de Anthony Giddens:

 

Alguns indivíduos acham psicologi-
camente difícil ou impossível aceitar 
a existência de autoridades diver-
sas, em conflito mútuo. Acham que 
a liberdade de escolha é um peso e 
procuram consolo em sistemas ainda 
mais amplos de autoridade. Uma pre-
dileção pelo autoritarismo dogmáti-
co é a tendência patológica nesse 
pólo. Uma pessoa nessa situação não 
é necessariamente uma tradiciona-
lista, mas essencialmente desiste das 
faculdades de juízo crítico em troca 
das convicções oferecidas por uma 
autoridade cujas regras e provisões 
cobrem a maior parte dos aspectos 
de sua vida. (GIDDENS, 2002, p. 181)

 

Mas o espaço escolar exige a ne-
cessidade de uma postura democráti-
ca. E esta postura revela uma forma 
de perceber a educação e o ensino, 
onde o Poder Público, o coletivo es-
colar e a comunidade local, juntos, 
estarão sintonizados para garantir 
a qualidade do processo educativo.                          

 

 A autonomia e a gestão 
democrática da escola fazem par-
te da própria natureza do ato ped-
agógico. A gestão democrática da 
escola é, portanto, uma exigên-
cia de seu projeto-político-ped-
agógico. (GADOTTI, 2001, p.35) 

 

A busca de relações democráti-
cas de poder entre os papéis gera 
integração, cooperação e partici-
pação e apesar dos medos e con-
flitos, o que se deve esperar do 
compartilhamento da docência é 
justamente o encontro de saberes. 

A troca de experiências e a par-
tilha de saberes consolidam es-
paços de formação mútua, nos 
quais cada professor é chamado a 
desempenhar, simultaneamente, o 
papel de formador e de formado. 
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A construção de dispositivos 
de (auto) formação assistida e 
participada através da diversifi-
cação das modalidades de apoio 
e de consultoria favorece a elabo-
ração de projetos pessoais de for-
mação. (NÓVOA, 1991, p.71).                                            

De acordo com a citação acima, e 
tendo em vista ser a escola um es-
paço privilegiado para que as relações 
aconteçam se faz necessário opor-
tunizar o diálogo entre os envolvidos 
no trabalho da educação, objetivan-
do a efetivação de uma gestão esco-
lar democrática e visando a ressignifi-
cação dos processos pedagógicos.

                         

E a escola é um local de trabalho 
em equipe, onde alunos e profes-
sores se organizam em grupos. Con-
tudo a prática docente ainda é uma 
forma de trabalho que cultiva a 
solidão e o individualismo. Mediante 
a prática da docência compartilhada 
que conforme Beyer (2005), o pro-
fessor passa a ter a companhia de 
outro docente em sala de aula para 
conseguir trabalhar com a demanda 
da diversidade e da especificidade 
do processo de aprendizagem de 
cada aluno presente na sala de aula.

                        

Para Gadotti, o professor deve in-
stigar o gosto do aluno pelo apren-
dizado.

 

Para o professor ter êxito nessa so-
ciedade aprendente, precisa ter clare-
za sobre o que é conhecer, como se 
conhece, por que conhecer, mas um 
dos segredos do chamado „bom pro-
fessor‟ é trabalhar com prazer, go-
stando do que faz. A gente faz sempre 
bem o que gosta de fazer. Só é bem 
sucedido aquele ou aquela que faz 
o que gosta (GADOTTI 203, p. 44).

 

        A docência compartilhada acon-
tece por meio de etapas do trabalho 
docente realizadas por dois docentes. 
Seja o planejamento, a aplicação das 
atividades ou a avaliação. O fato de 
a professora regente não estar pre-
sente nesse dia não descaracteriza 
a docência compartilhada, já que ela 
problematizou, planejou e discutiu 
a realização das atividades daque-
la manhã. Pois, como relata Caussi 
(2013), compartilhar a docência vai 
além de dividir o espaço da sala de 
aula, os professores devem planejar e 
avaliar o processo de forma conjunta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
Por meio dos estudos realizados com as pesquisas, foi possível evidenciar três eixos 

de análises sobre o possível processo de construção da Docência Compartilhada. 
                          

Os saberes das docentes como uma importante forma de refletir sobre o processo de 
construção da docência, entender a aprendizagem como um processo contínuo e re-
quer uma análise cuidadosa desse aprender em suas etapas, evolução e concretizações, 
para redimensionar conceitos alicerçados na busca da compreensão de novas ideias 
e valores. Ora posicionando-se, ora cedendo, evidenciando uma alteridade de modo 
a colocar se no lugar do outro, compreendendo e respeitando os saberes da colega. 

                            

Os saberes curriculares constituem-se como uma forma de criar um currículo diferencia-
do e inovador, novas possibilidades de ensino e aprendizagem, visando um planejamento 
que aponte novas alternativas de práticas pedagógicas mais articuladas e integradas. O 
currículo é um campo permeado de ideologia e cultura. Silva descreve currículo sendo assim;

 
 

O currículo é um dos locais privilegiados onde se entrecruzam saber e poder, 
representação e domínio, discurso e regulação. É também no currículo que se con-
densam relações de poder que são cruciais para o processo de formação de sub-
jetividades sociais. Em suma, currículo, poder e identidades sociais estão mutu-
amente implicados. O currículo corporifica relações sociais. (SILVA 1996, p. 23):

 
                           
 Por fim, a importância e os benefícios do projeto de Docência Compartil-

hada como formação profissional continuada. Experiência essa oportuniza-
da pelas docentes diariamente em suas trocas de vivências pedagógicas, re-
flexões e análises de suas práticas, e a melhoria da docência em conjunto. 

                           

Com isso, acredito nessa forma de perceber a Docência Compartilhada, que en-
volve o planejamento das possibilidades pedagógicas para os educandos, a par-
tir de escutas e olhares que envolvem os espaços para além da sala de aula. 

                           

O processo de construção da docência em conjunto antecede a prática pedagógica das 
docentes, passando pela singularidade de cada uma, de sua trajetória e saberes. Se refor-
mulando a cada dia e se transformando em um trabalho conjunto, de qualidade e desafiador.
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O PAPEL DO PROFESSOR DO ENSINO SUPERIOR E OS 
CAMINHOS PARA A FORMAÇÃO DOCENTE

RESUMO: Questionando-se como se dá a formação docente e os processos de ensino e 
aprendizagem? Qual o papel do educador no ensino superior? Objetivou-se conhecer quais 
são as exigências para a formação docente e o desenvolvimento do trabalho como professor. 
Pretendeu-se ainda mostrar que a educação superior na atualidade é baseada em propostas 
impostas pelas leis educacionais sancionadas pelo Ministério da Educação e articuladas pela 
lei de diretrizes e bases. A metodologia desenvolvida foi à revisão de literatura em livros, 
artigos e revistas eletrônicas que nos possibilitam obter como referencial teórico autores re-
nomados que discutem como nós as questões que envolvem a formação docente.

Palavras-chave: Formação Docente; Transformações; Aprendizagem; Atualidade.
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INTRODUÇÃO

Considerando as reflexões sobre a for-
mação docente e o papel do educador no 
ensino superior, proporcionada pelas uni-
versidades, observa-se um forte referen-
cial para enriquecermos nossas discussões 
e amadurecer nossa prática enquanto edu-
cadores podendo-se considerar que o pre-
sente estudo aborda questões que de certa 
forma implica num repassar de nossa atu-
ação, e que, favorecerá a inversão da práti-
ca tradicional em prática construtiva capaz 
de oferecer ao graduando subsídios para 
enfrentar os desafios da profissão docente.

Questiona-se como se dá a for-
mação docente e os processos de 
ensino e aprendizagem? Qual o pa-
pel do educador no ensino superior?

Objetivou-se conhecer quais são as 
exigências para a formação docente e o 
desenvolvimento do trabalho como profes-
sor. Pretendeu-se ainda mostrar que a edu-
cação superior na atualidade é baseada em 
propostas impostas pelas leis educacionais 
sancionadas pelo Ministério da Educação 
e articuladas pela lei de diretrizes e bases.

Como referenciais teóricos utilizaram-se 
autores como Freire (2015) que contribuiu 
dizendo que tão importante quanto o ensino 
dos conteúdos é nossa coerência na classe, 
coerência entre o que se diz, escreve e faz.

Imbernón (2011) relata as mudanças 
necessárias para a formação docente e 
profissional, apresentando uma visão críti-
ca e sistemática da relação entre mudança 
e incerteza, levando-nos a entender o papel 
da educação como sendo ajudar a tornar as 
pessoas mais livres e menos dependentes 
do poder econômico, político e social.

Pimenta e Anastasiou (2014) afirmam 
que embora os educadores universi-
tários possuam experiências significa-
tivas na área de atuação, ou tenham um 
grande embasamento teórico, predom-
inam, no geral, o despreparo e até um 

desconhecimento científico do que seja 
um processo de ensino aprendizagem.

A metodologia desenvolvida neste ar-
tigo foi à revisão bibliográfica em liv-
ros, teses, artigos e periódicos eletrôni-
cos que nos possibilitam obter como 
referencial teórico autores renomados 
que discutem como nós as questões 
que envolvem a formação docente.

FORMAÇÃO DOCENTE E OS  
PROCESSOS DE ENSINO  
E APRENDIZAGEM

As teorias do conhecimento na ed-
ucação da atualidade centram-se na 
aprendizagem, na ação de conhecer para 
aprender. Conhecer pode ser definido 
como “construção de categorias de pens-
amento”, não sendo possível a construção 
de categorias de pensamento como se 
elas existissem independentemente do 
sujeito que conhece. Somente se con-
hece quando realmente se almeja, quan-
do se deseja e quer, quando há um en-
volvimento total com o que se aprende.

Atualmente as metodologias de apren-
dizagem sejam as linguagens e as línguas 
estrangeiras são mais valorizadas do que os 
próprios conteúdos de ensino. Valorizam-se 
mais a transversalidade e a transdiscipli-
naridade do conhecimento do que os con-
teúdos longitudinais do currículo clássico.

Conhecer é de extrema importância, 
pois, a educação se constitui a partir do 
conhecimento e este da atividade hu-
mana. Logo, para renovar é preciso con-
hecer, pois, a atividade humana é prop-
osital, não estando separada de um 
projeto. Dessa forma pode-se dizer que 
conhecer não é somente adaptar-se ao 
mundo, é também uma condição de so-
brevivência do ser humano em espécie.
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Para Gadotti (2010) a educação é de to-
tal importância para a sobrevivência do ser 
humano. Para que ele não precise inventar 
tudo, necessita apropriar-se da cultura, do 
que a humanidade já produziu. Educar pode 
ser entendido como uma aproximação en-
tre o ser humano e o que a humanidade 
produziu, ou seja, se algo era importante 
no passado, hoje é ainda mais numa so-
ciedade baseada no conhecimento.

Todos os educadores precisam ter ab-
soluta consciência sobre o que é apren-
der, e o que é aprender a aprender, para 
que se possa ter uma melhoria no ato 
de ensinar. Para os educadores, não bas-
ta apenas ter conhecimento de como 
se constrói o conhecimento, eles ne-
cessitam também saber o que é en-
sinar, o que é aprender e como aprender.

Conforme Gadotti (2010) aprender não 
é o simples fato de acumular conheci-
mentos, todos podem aprender por meio 
das próprias experiências vividas. Apren-
dem-se quando tem um projeto de vida, 
aprende-se em toda nossa existência, não 
existe um tempo próprio para aprender.

Como diz Paulo Freire (2015, p. 79): 
“Quem ensina aprende ao ensinar e 
quem aprende ensina ao aprender”. Faz-
se necessário a consciência de que se 
precisa de um tempo para aprender e 
para que nossas informações sejam sed-
imentadas. Não é possível injetar dados 
e informações no cérebro de ninguém, 
é preciso que se tenha vontade própria, 
exige-se também disciplina e dedicação.

Muitos educadores não conseguem 
ver um sentido naquilo que estão en-
sinando e Consequentemente os alunos 
também não tem sentido algum no que 
estão aprendendo. Em uma época de 
dúvidas, de perplexidades, de mudanças, 
esse profissional deve estabelecer sentido 
com seus alunos (GADOTTI, 2010, p. 53).

Ensinar nos dias de hoje é necessário 
principalmente em dois pontos:Ter gos-
to pelo aprendizado, ter prazer no ato de 
ensinar, como um médico que cuida de 
seus pacientes, para que acolham a cura 
e, sobretudo, amar o aprendente. Apenas 
aprendem-se de verdade quando aquilo 
que se aprende é realmente significativo 
para que assim se possa envolver profunda-
mente no que se aprendeu (PIAGET, 1978).

O processo de ensino e aprendizagem 
deve ter sentido para o projeto de vida 
de ambos para que dessa forma seja um 
processo verdadeiramente educativo. 
O grande constrangimento de muitos 
dos professores está no viver sem sen-
tido do que estão fazendo, o ato de ed-
ucar está basicamente ligado ao “viver 
com sentido”, à impregnação de sentido 
para nossas vidas. (GADOTTI, 2010, 53).

Com certeza para o educador ter um 
bom êxito nessa sociedade aprendente, ele 
precisa ter clareza sobre o que é conhecer, 
como se conhece o que conhecer, porque 
conhecer e também a aprender para que 
não acumule seus conhecimentos, mas 
um dos segredos do chamado “bom pro-
fessor” é trabalhar com prazer, gostan-
do do que se faz. Somente é bem suce-
dido na vida aquele que faz o que gosta.

A educação não é só ciência, mas é 
também arte. O ato de educar é com-
plexo. O êxito do ensino não depende 
tanto do conhecimento do professor, mas 
da sua capacidade de criar espaços de 
aprendizagem. (GADOTTI, 2010, p. 41).

As ideias de Gadotti (2010) expres-
sam características indispensáveis ao 
exercício docente, pois, explicita ao ed-
ucador habilidades para ensinar os con-
teúdos programados e o conhecimen-
to escolar de que o aluno necessita.
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Julga-se urgente a tomada de solução 
a respeito da formação de adultos educa-
dores, e não nos atermos a uma intelec-
tualização do saber, pois, o ensino tem 
como intuito a transmissão de conheci-
mentos seguindo parâmetros e técnicas 
de aprendizagem, por meio do domínio 
de aspectos didáticos, para que assim, se 
possa transmitir a matéria de uma manei-
ra mais compreensível e objetiva (SANTA 
ROZA, 1999). Entretanto, pode-se dizer 
que a produção acadêmica hoje é fraca, 
pois o sistema educacional vem passan-
do por uma crise, devido às mudanças 
sociológicas e tecnológicas que o mun-
do de uma maneira geral vem passando.

São necessários currículos mais comple-
tos que a simples graduação teórica, pois 
para que se possa lecionar, é indispensável 
ter um bom preparo, já que os alunos pre-
cisam de uma didática especial de modo 
que possam ter seu aprendizado facilita-
do. Sendo assim, é evidente de que precisa 
haver mudanças no processo de formação 
dos profissionais, e que passe a existir um 
campo na faculdade voltado exclusiva-
mente para a catequização de técnicas es-
peciais de ensino. (SANTA ROZA, 1999).

As grandes mudanças na educação de-
pendem primeiramente de termos educa-
dores maduros intelectual e emocional-
mente, pessoas curiosas, entusiasmadas, 
abertas e que saibam motivar e dialogar, 
pessoas com as quais seja compensativo e 
satisfatório entrar em contato, porque dele 
saímos enriquecidos. (MORAN, 2014, p. 02).

Completa Moran (2014, p. 02) que o 
educador autêntico é humilde e confiante. 
Mostra o que sabe e, ao mesmo tempo está 
atento ao que não sabe, ao novo. Mostram 
ao aluno a complexidade do aprender, a 
nossa ignorância, as nossas dificuldades. 
Ensina, aprendendo a relativizar, a valorizar 
a diferença, a aceitar o provisório. Pode-se 
dizer assim, que aprender é passar da incer-
teza a uma certeza provisória que dá lugar 
a novas descobertas e a novas sínteses.

Os grandes educadores atraem não só 
pelas suas ideias, mas pelo contato pes-
soal. Dentro ou fora da aula chamam a 
atenção. Há sempre algo surpreendente, 
diferente no que diz nas relações que es-
tabelecem na sua forma de olhar, na forma 
de comunicar-se, de agir, sendo de certo 
modo visto, como um poço inesgotável 
de descobertas (MORAN, 2014, p. 02).

Parte dos educadores, são previsíveis, 
não nos surpreendem repetindo fórmu-
las e sínteses, além de repetirem o que 
lêem e ouvem deixando-se levar pela úl-
tima moda intelectual. Bons professores e 
educadores são os segredos na mudança 
educacional, os professores têm muito 
mais liberdade e opções do que parece. 

A educação não evolui com profes-
sores mal preparados, muitos educadores 
começam a lecionar sem uma formação 
adequada, principalmente do ponto 
de vista pedagógico (MORAN, 2014).

Conhecem o conteúdo, mas, não sabem 
como gerenciar uma classe, como moti-
var diferentes alunos, que dinâmicas uti-
lizar para facilitar a aprendizagem, como 
avaliar o processo de ensino-apren-
dizagem além das tradicionais provas.

Como costuma assumir, por neces-
sidade, um número de aulas cada vez 
maior, tendem a reproduzir rotinas e 
modelos; procuram poupar-se para não 
sucumbir, dão o mínimo de atividades 
possíveis para diminuir o tempo de cor-
reção. Preparam superficialmente as aulas 
e vão incorporando esses modelos como 
os possíveis, que se tornam hábitos, cada 
vez mais enraizados (MORAN, 2014).
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Hoje se aproveita efetivamente, em 
média, menos da metade do tempo na 
sala de aula, pela percepção de que os 
cursos são muito longos e de que mui-
tas das informações que acontecem na 
sala de aula poderiam ser acessadas ou 
recuperadas em outro momento. Muitos 
alunos e professores estão desmotivados 
com o ensino uniforme, padronizado, 
que não se adapta ao ritmo de cada um.

Moram (2014) diz ainda que critiquem 
o confinamento do processo de ensi-
no-aprendizagem à sala de aula, sem-
pre com as mesmas turmas, com a mes-
ma programação, nos mesmos horários. 
São complicados os deslocamentos 
diários de professores e alunos de lu-
gares distantes para poder estar todos 
juntos na mesma sala, ao mesmo tem-
po, principalmente no nível superior.

A educação na atualidade vive prob-
lemas de ordem ideológica, e, estrutural 
que perpassa o sistema econômico vi-
gente. Influenciada por esses ideários, 
a escola encontra-se presa e reproduz a 
chamada ideologia dominante neoliberal, 
onde como exemplo tem-se os chama-
dos controles escolares sugeridos pelo 
Ministério da Educação e Cultura – MEC. 

O Provão tem sido preconizado nas es-
colas superiores como um instrumento 
que define o bom profissional para o mer-
cado de trabalho, por meio das notas obti-
das. Há cursos e escolas que preparam au-
las e cursinhos específicos para os alunos 
se saírem bem no provão (PRADA, 2008).

Observa-se que o atual cenário da edu-
cação superior brasileira é assinalado por 
fatos que há muito não se via acontecer 
neste país, mas, que já se mostravam como 
ações de profunda necessidade. Nos últi-
mos anos recuperaram-se os investimen-
tos de custeio das instituições federais de 
educação superior; novas universidades 
federais começam a ser criadas, foi implan-
tado um sistema de avaliação que aprove-

ita diversas importantes experiências de 
outros países, envolvendo as instituições, 
os alunos e os cursos. Há, ainda, uma refor-
ma universitária em gestação tanto no 
âmbito do governo quanto do Legislativo 
e das instituições de educação superior.

Nesse contexto, o governo federal or-
ganiza uma estrutura na qual estão sen-
do definidos novos atores, seus papéis e 
as arenas envolvidas com processos como 
a supervisão, o credenciamento e a aval-
iação de cursos e instituições; os instru-
mentos de avaliação e regulação são mais 
bem caracterizados. Tais ações apontam 
para uma reestruturação não apenas dos 
atos legais, mas também da funcionali-
dade de um conjunto de metas presentes 
nas políticas públicas do atual governo.

Agindo em tais esferas, o Estado for-
talece o seu papel de ente que provê o 
sistema de educação superior, no fomento 
e na própria produção de políticas que ten-
ham como objetivo a qualidade, presente 
nos três pilares da educação superior no 
Brasil: ensino, pesquisa e extensão. Ao 
mesmo tempo, o Estado exerce um papel 
que regula e avalia todo o funcionamen-
to das instituições de educação superior, 
desde o momento da sua formalização, 
indo além da mera supervisão. Extrapo-
lando, assim, o papel de ente coordenador 
da organização da educação superior, 
bem como o papel de mero avaliador, ex-
clusivamente a serviço do mercado, como 
preconizam as propostas neoliberais.

A partir disso, pode-se dizer que a carac-
terística principal em todo histórico da relação 
entre Estado e educação superior é a presença 
do Estado, pautada num conjunto de ações que 
regulamentam e indicam o que é necessário 
para que uma escola superior inicie ou contin-
ue a funcionar. No entanto, os resultados dessa 
presença e da regulamentação dada às Insti-
tuições de Ensino Superior são diversos e por 
vezes indicam preocupações que não se rela-
cionam com uma busca pela qualidade, ficando 
meramente no campo da verificação da existên-
cia de condições mínimas de funcionamento.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1558

AS TRANSFORMAÇÕES 
NECESSÁRIAS PARA A FORMAÇÃO 
DOCENTE

A presença das redes eletrônicas no 
processo de ensino e aprendizagem, como 
novo ambiente de ensino nos leva a pen-
sar que a escola, forçadamente, está exig-
indo novos profissionais para a educação. 
O perfil desse novo profissional vem se 
alterando porque a visão de mundo está 
mudando e os nossos professores estão, 
hoje, insatisfeitos, descontentes, ansio-
sos, pela não compreensão das novas 
necessidades sociais e do processo ed-
ucacional, ou seja, a sociedade mudou e 
a escola precisa mudar e os professores 
precisam saber que ser professor, hoje em 
dia, exige qualidades diferentes daquelas 
desenvolvidas a vinte ou trinta anos atrás.

As mudanças necessárias para a for-
mação docente e profissional, são aqui 
apresentadas por Imbernón (2011) que 
relata apresentando numa visão crítica e 
sistemática da relação entre mudança e 
incerteza deixando claro que todos hoje 
concordam quando se trata da necessidade 
de mudança, contudo a maioria afirma que 
a profissão docente deve mudar, sobretu-
do, em função da complexidade da nova 
sociedade, mas, ninguém sabe dizer como, 
nem porquê e para onde deve mudar.

O século atual representa um aconteci-
mento mítico para todos que pertenceram 
à segunda metade do século anterior, e 
por isso, parece necessário que toda insti-
tuição educativa, desde a que se encarre-
ga das etapas iniciais até a Universidade, 
bem como toda instituição responsável 
pela formação inicial e permanente, como 
instituições que tem a função de educar 
e a profissão docente, deve mudar rad-
icalmente, tornando-se algo realmente 
diferente, apropriado às enormes mu-
danças que sacudiram o último quartel 
do século XX. (IMBERNÓN, 2011, p. 7)

A instituição educativa evoluiu no 
decorrer do século XX, conforme Imber-

nón (2011), mas, o fez sem romper as 
linhas diretrizes que lhe foram atribuí-
das em sua origem: individualista, cen-
tralizada, transmissora, selecionadora.

Para educar realmente na vida e para 
a vida, para essa vida diferente, e para 
superar as desigualdades sociais, a insti-
tuição educativa deve superar desigual-
dades sociais, os enfoques tecnológi-
cos, funcionalistas e burocratizantes 
(SANDER, 2005 apud SILVA, 2019, p. 4).

Imbernón (2011, p. 8) afirma que a in-
stituição educativa precisa que outras in-
stâncias sociais se envolvam e ajudem no 
processo de educar, e isso implica que a 
educação se torne cada vez mais com-
plexa, seja muito mais do que esse mero 
ensino do básico elementar de um ponto 
de vista acadêmico, a minoria homogênea 
em uma época em que o conhecimen-
to e sua gestão estavam em poder de 
uma minoria, que monopolizava o saber.

Embora a condição de funcionário 
do setor público e as estruturas de de-
pendência do sistema assalariado no setor 
privado marquem de modo determinante 
as relações de trabalho, e estas não ten-
ham tido variações significativas no último 
quarto de século, o mesmo não acontece 
com o âmbito estritamente profissional, 
em que as mudanças se produzem mais 
rapidamente. (IMBERNÓN, 2011, p. 36)

Há consenso quando se afirma que 
a profissão de educador deve aban-
donar a concepção predominante no 
século XIX de mera transmissão do sa-
ber escolar. O professor não pode ser 
um mero executor do currículo oficial e 
a educação já não é mais propriedade 
da escola, mas de toda a comunidade.

Conforme Scocuglia (2006, p. 
197) o professor precisa assum-
ir uma postura mais relacional, dialógi-
ca, cultural, contextual e comunitária.

Historicamente, a profissão docente 
caracterizava-se pelo estabelecimento 
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de alguns traços em que predominava o 
conhecimento objetivo, o conhecimento 
das disciplinas à imagem e semelhança de 
outras profissões. Possuir certo conheci-
mento formal era assumir a capacidade 
de ensiná-lo. (IMBERNÓN, 2011, p. 13)

Durante muito tempo a formação do 
professor era baseada em “conteúdos 
objetivos”. Hoje o domínio dos conteú-
dos de um saber específico - científico 
e pedagógico é considerado tão impor-
tante quanto às atitudes. A formação do 
professor deve estar ligada a tarefas de 
desenvolvimento curricular, planejamen-
to de programas e, em geral, melhoria da 
instituição educativa, resolvendo situ-
ações problemáticas gerais ou específicas 
relacionadas ao ensino em seu contexto.

Somente quem escuta paciente e criti-
camente o outro, fala com ele, mesmo 
que, em certas condições, precise falar a 
ele. O que jamais faz quem aprende a es-
cutar para poder falar com é falar impositi-
vamente. O educador que escuta aprende 
a difícil lição de transformar o seu dis-
curso, às vezes necessário, ao aluno, em 
uma fala com ele (FREIRE, 2015, p, 127).

Imbernón (2011) sugere que o pro-
fessor precisa adquirir conhecimentos 
ou estratégias específicas, isto é, plane-
jamento curricular, pesquisa sobre a 
docência, estratégias para formar grupos, 
resolução de problemas, relações com 
a comunidade, atividade sócio cultur-
al etc. “O papel da educação é ajudar a 
tornar as pessoas mais livres, menos de-
pendentes do poder econômico, políti-
co e social”. (IMBERNÓN, 2011, p. 27)

O ensino competente é um ensino de 
boa qualidade, onde o conceito de qual-
idade é totalizante e, ela em nossos dias, 
é uma palavra de ordem mobilizadora. 
O que se tem, no entanto, é uma retóri-
ca da qualidade, na qual é preciso su-
perar, denunciando-se e evitando-se 
o discurso competente, o discurso do 
conhecimento que dissimula a domi-

nação na sociedade. (RIOS, 2013, p. 19)

Na concepção de Rios (2013, p. 21) a re-
flexão sobre os conceitos de competências 
e qualidade tem o propósito de buscar uma 
significação que se alterou exatamente 
em virtude de imposições ideológicas.

Para se conseguir a atenção dos alunos, 
necessitamos usar palavras, muitas pa-
lavras. Abrir espaço aos alunos por meio 
de conversa é fundamental, esquecendo 
as aulas tradicionais. Promovendo de-
bates sobre os procedimentos empre-
gados e as diferenças encontradas, ori-
entando, reformulando e valorizando as 
soluções mais adequadas, é uma maneira 
de mediação entre o professor e o aluno.

A possibilidade de inovações nas insti-
tuições educativas não pode ser propos-
ta seriamente sem um novo conceito de 
profissionalização do professor, que deve 
romper com inércias e práticas do passado.

O PAPEL DO EDUCADOR  
NO ENSINO SUPERIOR

A educação na visão de um bom edu-
cador é o alcance da vida humana plena 
e dignamente, apropriando-se da cultura 
e da cidadania. A educação humanista é 
democrática, pluralista, aberta e crítica, aci-
ma de tudo é sensível e atenta às diferenças 
e necessidades culturais e até mesmo indi-
viduais, e é nessa visão que todos deveri-
am ser educados (NOGUEIRA, 2016, p. 3).

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional - Lei nº. 9394/96, em 
seu Capítulo VI, artigo 66 cita a preparação 
para o exercício do magistério superior 
far-se-á em nível de pós-graduação, pri-
oritariamente em programas de mestrado 
e doutorado. Parágrafo único. O notório 
saber, reconhecido por universidade com 
curso de doutorado em área afim, poderá 
suprir a exigência de título acadêmico.

As universidades atualmente passam por 
uma crise de identidade sem precedente, 
em seu interior surgiram às maiores dis-
cussão sobre que forma a educação deveria 
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ter, porém ela mesma sofre pelas propostas 
que preparou. Ao lado de manter pesqui-
sas, estudos, publicações e discussões do 
mais alto nível e que apontam para as no-
vas formas que a educação no mundo mod-
erno deveria ter, as salas de aulas continu-
am tendo à mesma forma e a maior parte 
do ensino centrado na figura do educador.

Por meio do avanço nas ofertas ed-
ucacionais, a uma ação de massa e 
deixando de pertencer a grupos privi-
legiados, novas oportunidades de tra-
balho surgiram no campo educacional.

O papel do educador universitário 
pode ser muito, crê ainda que as res-
postas possam ser muitas, sendo todas 
elas perfeitamente justificáveis. As dis-
cussões são antigas, eivadas de ideolo-
gias, folclore, justificativas, acirramento 
de ânimos e, certamente, preconceitos 
dos mais diversos (FINGER, 2016, p. 08).

Finger (2016) acredita, porém, que al-
gumas coisas são fundamentais e precis-
am ser encaradas com muita seriedade 
por educadores e gestores universitários.

O educador universitário no contexto em 
que os Institutos de Ensino Superior e os 
alunos estão vivendo não pode mais ser uma 
pessoa que fique repetindo aulas enfad-
onhas e massacrando seus alunos. Que não 
é tarefa fácil, isso todos nós sabemos, mas é 
necessária. O que está em jogo é toda uma 
geração de alunos que continuam a não re-
ceber o tratamento que merecem. E, se não 
forem os professores que fizerem essa re-
flexão, outros farão por eles. O que poderá 
ser pior, muito pior (FINGER, 2016, p. 11).

De acordo com Pimenta e Anastasiou 
(2014), embora os educadores universi-
tários possuam experiências significati-
vas na área de atuação, ou tenham um 
grande embasamento teórico, predom-
inam, no geral, o despreparo e até um 

desconhecimento científico do que seja 
um processo de ensino aprendizagem.

Para Pimenta e Anastasiou (2014), é pre-
ciso considerar que a atividade profissional 
de todo docente possui uma natureza ped-
agógica, e vincula-se a objetivos educativos 
de formação humana e a processos met-
odológicos e organizacionais de construção 
e apropriação de saberes e modos de atuação.

Faz-se também necessário o desenvolvi-
mento de algumas competências fundamen-
tais para o exercício da prática pedagógica: 
a liderança, a ação interpessoal para a eficá-
cia da prática, gestão participativa com a 
instituição e seus alunos, contribuir para a 
qualidade da universidade, a construção da 
autonomia como finalidade da educação 
e ser pessoalmente um eterno aprendiz.

Diante do exposto acima, como Pimen-
ta e Anastasiou (2014), acredita-se que 
grande parte dos educadores do ensino 
superior constrói sua identidade docente 
por meio das experiências que adquiriram 
como alunos de diferentes professores, que 
lhes possibilita dizer quais eram os bons 
professores, e dessa maneira formam mod-
elos positivos e ou negativos, nos quais 
se espelham para reproduzir ou negar.

Na verdade, eles não se identificam 
como professores, uma vez que olham o 
ser professor e a universidade do pon-
to de vista do ser aluno. O desafio, então, 
que se impõe é o de construir a identi-
dade de professor universitário, baseado 
não apenas nas experiências vividas e no 
saber específico, mas, também no empen-
ho em construir saberes pedagógico por 
meio de uma contínua formação, que vi-
abilize o desenvolvimento de competên-
cias necessárias ao exercício do magistério.

Para as Instituições de ensino supe-
rior, os requisitos necessários para ser 
um bom docente seriam: a capacidade 
de comunicação, atualização e profun-
didade de conhecimentos teóricos e 
práticos, precisão no domínio do tema, 
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fluência verbal, correção e adequação da 
linguagem e domínio dos aspectos didáti-
cos aplicáveis à situação de aprendizagem.

Em relação à educação superior, o sur-
gimento de escolas superiores, faculdades 
e universidades estão ligados à função 
crescente que elas passam a desempen-
har nas sociedades modernas: produção 
de conhecimento, ensino, e extensão.

Por não ser uniforme, a formação docen-
te universitária não sofre alteração, porém 
as seleções para a carreira docente são 
unânimes com relação à escolha do profis-
sional, buscando um educador competente 
e competitivo, inserido na sociedade e 
mercado de trabalho com maior nível de 
escolarização e de melhor qualidade, além 
de utilizar de tecnologias de informação 
na sua docência produzindo seu trabalho 
não mais de forma isolada, mas em redes 
acadêmicas dominando o conhecimento 
contemporâneo e manejando-o para a res-
olução de problemas, um docente que do-
mine o trato da matéria do ensino e a inte-
gre ao contexto curricular e histórico-social, 
utilizando diversificadas formas de ensinar, 
dominando sua postura e buscando a par-
ticipação do aluno (CUNHA, 2005, p. 06).

Assim, como um fenômeno plurifaceta-
do, a educação superior é constituída por 
uma diversidade crescente de instituições, 
propostas, funções e orientações, ao mes-
mo tempo, em que mantêm relações e inter-
ações complexas com o sistema econômi-
co, político e social, evidenciando-se como 
fator importante no processo de transfor-
mação social, pela sua crescente expansão 
quantitativa e o aumento de sua rele-
vância social no mundo contemporâneo.

O professor é um profissional que tem 
o seu saber academicamente legitima-
do. Neste sentido, a compreensão de 
tal afirmativa poderia libertar o profes-
sor de certas amarras que o impedem de 
embarcar, prazerosamente, no proces-
so de estar constantemente aprendendo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação docente no Brasil está al-
icerçada na Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional LDB de 1996, que 
visa regularizar, fazer cumprir e atender 
as necessidades do ensino nas suas difer-
entes modalidades. As discussões sobre 
formação docente confundem-se com a 
própria trajetória da educação brasileira.

Os estudos sobre o pensamento do 
profissional docente e suas reflexões, 
demonstram que o conhecimento ped-
agógico gerado pelo educador do ensi-
no superior é um conhecimento ligado 
à ação prática, não podendo estar des-
vinculado da relação teoria e prática.

Tratando-se do papel do educador do en-
sino superior deixa-se claro que o mesmo 
exerce suas funções na mais elevada das 
competências, buscando sempre atrair a 
atenção do aluno, por meio de sua postura e 
suas didáticas pedagógicas diversificadas.

Entende-se que o ensinar não é o trans-
mitir dogmaticamente conhecimentos, 
mas dirigir e incentivar, com habilidade 
e método, a atividade espontânea e cri-
adora do educando. Nessas condições, o 
ensino compreende todas as operações e 
processos que favorecem e estimulam o 
curso vivo e dinâmico da aprendizagem.
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Para que haja um avanço efetivo na 
formação de uma nova estrutura escolar 
que atenda às necessidades e deman-
das modernas, julga-se necessário haver 
um trabalho intenso para que os profes-
sores passem a acreditar nas inovações 
e as incorporem em sua prática docente.

Considera-se que o ensino envolve al-
guma forma de interação entre, no míni-
mo, dois indivíduos, enquanto o aprender 
é um processo interno. O ensino enquan-
to “Arte Prática” deve adquirir um caráter 
cada vez mais científico, no qual o profes-
sor competente identifica-se com o artis-
ta na medida em que, enquanto docente, 
também faz uso da intuição, da capacidade 
de comunicação e de processos de criação.

Conclui-se que as reflexões sobre o 
papel do educador de ensino superior 
proporcionada pelas universidades rep-
resentam um forte referencial para en-
riquecermos nossas discussões e amadu-
recer nossa prática enquanto educadores 
podendo-se considerar que o presente 
estudo abordou questões, que de certa 
forma implica num repassar de nossa atu-
ação, e que, favorecerá a inverter a prática 
tradicional em prática construtiva capaz de 
oferecer ao graduando subsídios para en-
frentar os desafios da formação docente.

Para o exercício docente é preciso se 
ter uma formação especifica, que leve 
em consideração os conhecimentos da 
docência, da experiência, que é construído 
pelo próprio sujeito ao longo da carreira, 
sendo os mesmos intransferíveis aos out-
ros, igualmente a identidade do mesmo.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO DE ENSINO 
APRENDIZAGEM
RESUMO:  Este trabalho de conclusão de curso teve como enfoque a importância da ludici-
dade no processo de ensino e aprendizagem, em razão de que muitos alunos sentem dificul-
dade em assimilar os conteúdos escolares, por ver as aulas como tediosas e desinteressantes. 
Tendo em vista isso, a questão norteadora deste trabalho teve como enfoque descobrir como 
utilizar as ferramentas lúdicas nas séries iniciais do ensino fundamental. O objetivo geral con-
sistiu em compreender o uso da ludicidade como meio de aprendizagem nos anos iniciais do 
ensino fundamental. Os objetivos específicos se deram em caracterizar ludicidade, bem como 
compreender a prática pedagógica a partir da inserção do lúdico nos anos iniciais e estudar a 
importância dessa ferramenta lúdica no processo de ensino e aprendizagem. A metodologia 
se deu a partir de uma pesquisa bibliográfica, por meio da revisão da literatura de materiais 
publicados nos últimos vinte e cinco anos. Desta forma, foi possível constatar que a ludici-
dade nos anos iniciais do ensino fundamental contribui para o desenvolvimento da criança, 
bem como para o surgimento e aprimoramento de várias competências e habilidades. 

Palavras-chave: Ferramenta; Lúdico; Aprendizagem; Prática Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

 A busca por um processo de ensino e aprendizagem que seja efetivo para 
a construção do saber dos educandos tem se revelado como um grande de-
safio para os profissionais da educação sob o enfoque das novas con-
cepções educacionais, tendo em vista que não basta que os mesmos saibam 
a teoria apenas, mas que seja possível conhecer a prática e saber aplicá-la. 

Nesse sentido, verifica-se que as ferramentas lúdicas podem desempenhar um impor-
tante papel nesse cenário. Surgindo, a partir disso, a seguinte problemática: Como utilizar 
uma proposta lúdica nos anos iniciais do ensino fundamental, por meio das brincadeiras?

Para solucionar esta questão, foi adotado um objetivo geral no sentido de compreender 
a importância que o lúdico desempenha no processo de ensino e aprendizagem no es-
paço escolar. Enquanto os objetivos específicos versarão sobre contextualizar ludici-
dade e suas características, bem como estudar formas em que o professor pode fazer 
uso dessa ferramenta, com base nos estudos já realizados, além de apontar a importân-
cia da implementação das atividades lúdicas nas séries iniciais do ensino fundamental. 

Quanto a metodologia utilizada, este trabalho desenvolveu-se por uma pesqui-
sa do tipo bibliográfica, por meio da revisão da bibliografia disponível em liv-
ros e artigos científicos, em buscas realizadas na internet no recurso do Google 
Acadêmico, filtrando os resultados apresentados nos últimos vinte e cinco anos. 

Desta forma, verifica-se que este trabalho é relevante para toda a sociedade, pois o 
lúdico reflete em vários aspectos da vida do educando, inclusive em sua formação adulta, 
sendo de grande importância que ele seja devidamente inserido e trabalhado na escola. 
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CONCEPÇÕES ACERCA  
DA LUDICIDADE

A palavra ludicidade tem suas origens 
na concepção latina, significando “ludus” 
que remete ao brincar, diante do qual 
incluem-se os jogos, brinquedos e brin-
cadeiras, além de corresponder à condu-
ta daquele que joga, brinca e se diverte:

Remetendo-se à história, constata-se 
que por muito tempo a ludicidade como 
modernamente é conhecida não exist-
ia. Inicialmente, a criança era vista como 
um adulto em miniatura e em razão disso, 
não havia a separação entre quais ativ-
idades se destinam a cada faixa etária. 
(BIANCHINI, ARRUDA e GOMES, 2015)

Assim, as atividades voltadas ao en-
tretenimento eram comuns a adultos e 
crianças. Sendo que as manifestações 
iniciais acerca dos jogos são de origens 
clássicas, em torno da Roma e Grécia. 
Em Roma, os jogos eram uma forma de 
homenagear e entreter a nobreza e/ou o 
imperador, sendo oferecidos pelos mes-
mos como forma de exibição e diverti-
mento. Enquanto para os gregos, segun-
do Brougère (1998) encontravam-se: 

A lógica social do jogo, enraizada 
naquela do concurso, se também é ligada 
ao fingimento, é bem diferente da lógica 
romana. É o “como se”, a simulação para 
afrontar o outro mais do que proporcio-
nar um prazer ao espectador. Entretanto, 
a evolução do jogo grego não escapou 
ao espetáculo e à profissionalização 
dos atletas. (BROUGÈRE, 1998, p. 41).

O uso do lúdico como instrumento ed-
ucacional se deu por iniciativa de Froebel 
no século XIX, o qual compreendeu que os 
jogos precisavam ser observados com se-
riedade, a fim de que ao serem usados na 
educação visem garantir a liberdade para 
a criança de autoconhecimento pela inte-
riorização e exteriorização. (SILVA, 2017)

A partir dessa concepção clássica, verifi-
ca-se que os jogos ainda se revestem dessas 
características, tendo em vista que por meio 
de suas regras previamente estabelecidas, 
impõe uma situação em que um indivíduo 
estará em busca de uma vitória, a partir 
de um confronto que lhe é apresentado. 

Tendo em vista isso, é importante dif-
erenciar os jogos, das brincadeiras e 
dos brinquedos, em razão de que é co-
mum haver a confusão desses termos, 
fazendo com que as pessoas, ao se de-
pararem com tais terminologias, aca-
bam por se confundir ou em acredita-
rem que se trata do mesmo assunto. 

Os jogos e brincadeiras são consider-
ados uma ação, mas não uma ação genéri-
ca, mas a qual volta-se ao olhar lúdico, dif-
erenciando-se apenas no sentido de que as 
brincadeiras são atividades e livres e vol-
untárias, na qual a criança possui autono-
mia para deixar fluir sua imaginação, ao 
passo que os jogos já possuem regras defin-
idas, sendo que o indivíduo deve segui-las.  

Nesse diapasão, é possível perceber 
que por meio da brincadeira evidencia-se 
uma experiência cultural, mediante a 
qual aquele que brinca é visto como su-
jeito no mundo, tendo suas percepções. 
Nessa perspectiva, Vygotsky (1987) 
apud Borba (2007, p. 35) afirma que: 
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O brincar é uma atividade humana cria-
dora, na qual imaginação, fantasia e reali-
dade interagem na produção de novas pos-
sibilidades de interpretação, de expressão 
e de ação pelas crianças assim como de 
novas formas de construir relações soci-
ais com outros sujeitos, crianças e adultos. 
Tal concepção se afasta da visão predomi-
nante da brincadeira com atividade restrita 
à assimilação de códigos e papéis sociais e 
culturais, cuja função principal seria facili-
tar o processo de socialização da criança e 
sua integração à sociedade. Ultrapassando 
essa ideia, o autor compreende que, se por 
um lado a criança de fato reproduz e rep-
resenta o mundo por meio das situações 
criadas nas atividades de brincadeiras, 
por outro lado tal reprodução não se faz 
passivamente, mas mediante um processo 
ativo de reinterpretação do mundo, que 
abre lugar para a invenção e a produção de 
novos significados, saberes e práticas (VY-
GOTSKY, 1987 APUD BORBA, 2007, p. 35)

Com relação aos brinquedos, res-
salta-se o olhar de Bianchini, Arruda e 
Gomes (2015, p. 12) “no caso do brin-
quedo, suas transformações tornaram-se 
um diálogo simbólico entre as gerações”, 
ou seja, o tempo e a cultura influenciam 
diretamente na concepção do brinque-
do de acordo com a época e configu-
ração social, como exemplo, vários brin-
quedos marcaram a infância das crianças 
em décadas anteriores como o pião, pe-
teca, as bonecas de pano, entre outros. 

Com base nessa visão e levando em con-
sideração as transformações ocorridas na 
sociedade, além dos avanços tecnológicos 
e a influência cada vez mais acentuada dos 
fenômenos de globalização, aliado à inter-
net, mudou-se a visão das crianças de que 
seria um brinquedo para determinado em 
razão do tempo histórico em que vivem. 

Por exemplo, uma boneca de pano 
que servia de divertimento para as cri-
anças do século passado e anteriores, 
dotado de várias significâncias, aliada a 
sentimentos de felicidade daqueles que 
brincavam, agora pelas novas gerações 
é visto apenas como um objeto antigo, 
do tempo de seus pais ou avós, sem sig-
nificado ou expressão de sentimentos.

Nesse âmbito, Brougère (2004, p.09) 
entende que o indivíduo é revestido de 
um acervo de significados, o qual reali-
za a interpretação destes e atribui-lhes 
um valor, sendo que dessa forma ocorre 
com o brinquedo, o qual é um meio 
para a concretização das brincadeiras. 

Sob essa perspectiva, com o desen-
volvimento da ludicidade por meio do 
brinquedo é possível que haja a criação 
de um vínculo entre a criança e o obje-
to (brinquedo), refletindo no mesmo os 
sentimentos de pertença, utilidade, aban-
dono, perda, entre outros, que revelam 
situações que o sujeito pode vivenciar 
ao longo de sua vida, experimentando, 
assim, seus primeiros contatos com as 
relações sociais. (BROUGÈRE, 2004, p. 64)

Assim, verifica-se que dentro do con-
ceito maior que é a ludicidade, os jogos, 
brincadeiras e brinquedos, possuem uma 
significação própria voltada a se senti-
mentos comuns, os quais proporcionam 
a diversão ao mesmo tempo em que 
estimulam várias habilidades nas crianças.
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Nesse sentido, convém ressaltar que o 
lúdico não se exaure com o fim da infância, 
perdurando por toda a vida do indivíduo, o 
que ocorre é que muitas das vezes, diante 
do cotidiano veloz e as transformações so-
ciais, frente ao imediatismo das relações 
diárias, fazem com que a ludicidade vá 
desaparecendo da vida dos sujeitos.

Desta forma, sobre a conveniência da 
ludicidade em sala de aula, se obtém que 
o processo de ensino e aprendizagem con-
siste em um laço que se estabelece entre 
o discente, o docente, conteúdo e a in-
stituição, assim cabe aos profissionais da 
educação e ao espaço escolar criar meios 
para discutir isso e propor novas alterna-
tivas para melhor eficácia deste processo. 

Diante disso, vislumbra-se que um 
grande desafio para concretizar um efetivo 
processo de ensino e aprendizagem con-
siste em aliar a prática à teoria, de modo que 
não as vejam como algo dissociado, mas 
como duas realidades que se complemen-
tam e possibilite a manutenção do foco dos 
discentes em motivar-se a estudar o con-
teúdo apresentado nos espaços escolares.

Assim o lúdico surge como uma plata-
forma para estimular a criança por meio do 
prazer e entretenimento, firmando-se em 
um conteúdo sério e não um mero passa-
tempo ou algo que seja superficial simples-
mente para ocupar as horas dos alunos.

Sob essa perspectiva, as ferramentas 
lúdicas se revelam como uma alternativa 
para os profissionais da educação para 
garantir uma mediação do conhecimento 
eficaz, capaz de retirar a carga maçante 
que as aulas podem se tornar ao olhar do 
aluno, tornando um espaço que motive o 
discente a querer desenvolver suas habi-
lidades e competências sentindo prazer 
pelo aprendizado e não veja a escola como 
algo desinteressante, pelo contrário, que 
seja motivado a estar presente naquele lu-
gar e se sinta parte de todo esse processo. 

LUDICIDADE NA PRÁTICA  
DOCENTE

A utilização da ludicidade no espaço 
escolar deve estar devidamente relacio-
nada à prática pedagógica, visando que o 
lúdico tenha um viés pedagógico, porque 
pode haver situações em que uma ação é 
lúdica, mas que não tem um objetivo rel-
acionado à educação, devendo haver um 
planejamento da escola para o trabalho 
com essas ferramentas, bem como ar-
ticular a ludicidade com as práticas met-
odológicas adotadas no espaço escolar.

Inicialmente, ao planejar uma aula que 
utilize a ludicidade, o educador deve ter 
em mente que no momento em que a cri-
ança tem acesso aos jogos e brincadeiras, 
ela passa a experimentar sensações, inven-
tar realidades em seu mundo imaginativo, 
aprende e desenvolve competências e hab-
ilidades, se torna mais autônoma e melhora 
no aspecto linguístico e de interação social.
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Assim, por meio desse ato de brin-
car/jogar a criança experimenta variadas 
sensações, englobando diversos objeti-
vos. Ela consegue assimilar os conteúdos 
de forma mais informal e descompro-
missada, de modo que aprende os con-
teúdos escolares sem perceber, porque 
está se divertindo e a massividade que 
pode haver na disciplina, é quebrada, 
a partir de um olhar alegre e prazero-
so que essas atividades proporcionam.

Para melhor compreensão da aplica-
bilidade do lúdico no cotidiano escolar, 
faz-se alusão a um adulto que acaba de 
comprar um novo equipamento. De acor-
do com Moyles (2002, p. 11) “quando uma 
pessoa adquire um novo equipamento, 
tal como uma máquina de lavar, a maioria 
dos adultos vai dispensar a formalidade de 
ler o manual de ponta a ponta e prefer-
ir “brincar” com os controles e funções”.

Para Holtz (1998, p.12): 
O brincar deve ser valorizado por aque-

les envolvidos na educação e na criação 
das crianças pequenas, fazendo a escol-
ha dos materiais lúdicos que são reser-
vados no brincar, cujo objetivo deve ter 
seu efeito sobre o desenvolvimento da 
criança. Porque muitas crianças chegam 
à escola maternal incapazes de envolv-
er-se no brincar, em virtude de uma ed-
ucação passiva que via o brincar como 
uma atividade barulhenta, desorganiza-
da e desnecessária (HOLTZ, 1998, p.12). 

Assim sendo, verifica-se que a esco-
la possui currículos e métodos a serem 
cumpridos, mas precisa buscar meios 
para que haja a efetivação da ludicidade 
em seu contexto. O educador é consid-
erado como o grande responsável pela 
mediação do conhecimento, pois ela é o 
meio pelo qual há desenvolvimento in-
telectual, físico e emocional do sujeito. 

Assim, conforme Andrade (2012), 
quando o professor encontrar dificul-
dade para definir como será desenvolvi-
da sua aula, ele pode trabalhar com a 
realidade que o cerca, bem como com o 
pátio da escola, devendo utilizar a sua 
imaginação para realizar esse intercâmbio 
entre real e imaginário para as crianças. 

Nessa perspectiva, também é impor-
tante ressaltar o papel que desempenha 
a formação de professores para assegurar 
a realização de tais atividades lúdicas de 
modo efetivo e satisfatório. O que para 
Prieto (2006, p. 57) pode se revelar como:

(...) analisar os domínios de conhecimen-
tos atuais dos alunos, as diferentes necessi-
dades demandadas nos seus processos de 
aprendizagem, bem como (...) elaborar ativ-
idades, criar ou adaptar materiais, além de 
prever formas de avaliar os alunos para que 
as informações sirvam para retroalimentar 
seu planejamento e aprimorar o atendi-
mento aos alunos (PRIETO, 2006, p. 57).

Revelando-se, assim, que o professor 
deve buscar uma prática reflexiva, em 
que analise todos os conhecimentos dos 
alunos e possa adaptá-los ao espaço esco-
lar, bem como elaborando atividades que 
servem para avaliar os alunos ao mesmo 
tempo em que eles se sintam motivados, 
daí a devida necessidade de garantir 
profissionais que saibam trabalhar com a 
ferramenta lúdica, como satisfatória para 
o processo de ensino e aprendizagem. 

De igual modo Gomes (2006), conclui 
que esses professores precisam estar bem 
preparados para garantir a aplicabilidade 
do lúdico como ferramenta de ensino e 
aprendizagem, porque se corre o risco de 
simplesmente dar uma atividade lúdica às 
crianças, mas que não tenha o viés ped-
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agógico pretendido, para tanto, entende 
que o s professores precisam estar bem 
preparados para desenvolver conteúdos e 
estratégias da proposta curricular de uma 
maneira mais prazerosa, tanto para o alu-
no como ele mesmo. O adulto deve ser um 
estimulador e condutor, fazendo o aluno 
participar de forma crítica, livre e criativa, 
partindo de suas necessidades e interesses.  

Diante disso, a educação como um 
direito à todos, deve haver um pensa-
mento voltado a garantir que ela se efe-
tive, respeitando o processo de con-
strução do pensando, possibilitando o 
desenvolvimento de várias atividades, 
o que para Kishimoto (2001, p. 54):

[...] é preciso resgatar o direito da cri-
ança a uma educação que respeite seu 
processo de construção do pensamento, 
que lhe permita desenvolver-se nas lin-
guagens expressivas do jogo, do desenho 
e da música. Estes, como instrumentos 
simbólicos de leitura e escrita de mundo, 
articulam-se ao sistema de representação 
da linguagem escrita, cuja elaboração 
mais complexa exige formas de pensa-
mento mais sofisticadas para sua plena 
utilização (KISHIMOTO , 2001, p. 54).

Desta forma, deve haver uma inte-
gração entre a teoria e a prática pos-
sibilitando um melhor processo de en-
sino e aprendizagem que se mostre 
como satisfatório para os alunos e tam-
bém para os educadores, contribuin-
do para a construção do conhecimento.

Destaca-se, portanto, que ao inserir o 
lúdico no espaço escolar, o educador deve 
rever todo a sua prática, tendo em vista os 
vários benefícios que essas práticas podem 
trazer, tanto ligados ao desenvolvimento 
da criança, como para todo o meio social, 
incluindo professores e gestores, porque 
o ambiente se torna mais leve e divertido.

Desse modo é que se vê a relevância em 
voltar o olhar para a formação de profes-
sores, buscando um profissional preparado 
que seja capaz de unir a teoria e a práti-
ca lúdica, de maneira que a criança nem 
perceba que esteja aprendendo enquanto 
brinca. Isso só se torna possível a partir do 
investimento na formação de professores 
e que também parta de uma conduta pes-
soal desses profissionais para que vejam 
no lúdico um importante mecanismo para 
o processo de ensino e aprendizagem.

Frente ao exposto, no momento em que 
planeja a aula, o professor deve se aten-
tar se aquela atividade lúdica é relacionada 
ou não ao conteúdo que pretende desen-
volver, pois de nada adianta inserir essas 
ferramentas no espaço escolar, se não 
servir para a melhora na educação das cri-
anças, permitindo que estas desenvolvam 
suas habilidades e tenham a autonomia de 
perceber quais práticas lhes são mais fa-
voráveis e em quais eixos possui maior difi-
culdade de aprendizado, sem que isso pos-
sa lhe trazer qualquer forma de mal estar. 
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IMPORTÂNCIA DO LÚDICO

As atividades lúdicas são impre-
scindíveis para o desenvolvimento de 
várias competências nas crianças, assim 
como para o seu bem-estar social, psi-
cológico e de sua saúde. Desta maneira, 
a sua inserção no espaço escolar visa ga-
rantir isso, pois, conforme Santos (1997, 
p.03) destaca “as atividades lúdicas são 
a essência da infância” e, por isso, a ne-
cessidade de alinhá-la com o processo 
de ensino e aprendizagem desde os pri-
meiros contatos da criança com a escola.

Nesse sentido, destaca-se que as brinca-
deiras fazem parte da essência da criança, 
sendo que por meio desta ação, ela inter-
age com o mundo que a cerca, exercitando 
sua criatividade, imaginação e contribuin-
do para sua saúde física e mental. Assim, 
para o autor,  “a escola como instituição ed-
ucativa tem o compromisso de fazer com 
que essa prática lúdica de fato aconteça”.

Sob esse enfoque, ressalta-se que deve 
haver uma adequação à metodologia uti-
lizada no espaço escolar, visando a in-
serção de tais atividades, porque por meio 
desta prática há a presença de sensações 
como de prazer e significância, fazendo 
com que essa criança que pratica tais ativ-
idades, estabeleçam uma melhor relação 
com a sociedade e o meio que a cerca.

Em razão disso, é possível compreender 
que essas atividades relacionadas às brin-
cadeiras apresentam benefícios em várias 
idades e grupos sociais, sendo acessível a 
todos, pois o “brincar sempre foi e sempre 
será uma atividade espontânea e muito 
prazerosa, acessível a todo o ser humano, 
de qualquer faixa etária, classe social ou 
condição econômica”. (MALUF, 2009, p.17)

Muitas escolas não dão importância ao 
brincar, considerando esse momento como 
mero passatempo ou forma de gastar a 
energia das crianças, bem como ausência 
de um planejamento específico, definindo 
como um momento para sua prática duran-
te intervalos, no descanso ou como forma 
de retribuir uma tarefa cumprida, deixan-
do de lado o lúdico como ferramenta de 
aprendizagem. Maluf (2009, p.28) salien-
ta que são raras as instituições escolares 
que investem na ludicidade, porque “na 
sala de aula ou ela é utilizada com um pa-
pel didático, ou é considerada uma perda 
de tempo. Até o recreio a criança precisa 
conviver com um monte de proibições. ”

Um professor lúdico compreende que a 
inserção do lúdico na educação está muito 
além de apresentar às crianças os jogos e 
as brincadeiras, tendo em mente que todos 
esses mecanismos possuem um significa-
do para desenvolver suas competências e 
fazer com que ela se sinta motivada e veja 
como uma coisa prazerosa, contribuindo 
para sua autonomia e habilidades sociais.

Para alguns teóricos o jogo e a brin-
cadeira é visto como inutilidade na sala 
de aula, como um passatempo na edu-
cação da criança. Para o professor o lúdi-
co vai muito além de um simples jogar 
e brincar tem todo um significado com 
referência no conteúdo trabalhado com 
a criança, um instrumento de estudo 
agradável para estar auxiliando a criança 
a obter conhecimentos de forma praze-
rosa onde ela mesma tem sua própria 
ação com as brincadeiras e jogos. Que 
permitem ela ter sua autonomia com um 
aprendizado cheio de informações para 
seu crescimento social. (HUTIM ,2010)



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1572

Nesse sentido, o educador precisa ter 
em mente que o espaço escolar é for-
mado por vários sujeitos, cada um com 
suas características especiais e, portan-
to, deve adequar a sua prática de modo 
que atinja a todos esses públicos de for-
ma satisfatória, sem que haja uma práti-
ca especificamente destinada a um gru-
po, esquecendo-se dos demais presentes.

Além disso, a concepção do professor 
como detentor de todo o conhecimento, 
vem dando lugar à visão deste profission-
al como um mediador do conhecimento, 
pois este realiza uma ponte do conheci-
mento com esses alunos, permitindo que 
haja uma educação em que se configura 
a partir do diálogo e de uma prática re-
flexiva, levando em conta o contexto so-
cial em que este educando está inserido.

Todo agente possui seu papel de im-
portância na relação de aprendizagem, 
sendo que o aluno não pode ser vis-
to mais como um sujeito passivo, o qual 
simplesmente aceita as informações e 
dados que lhe são transmitidos, pelo 
contrário, esse educando também pode 
contribuir para a construção do conheci-
mento, tendo em vista que é sujeito reple-
to de características e bagagens pessoais.

Nesse sentido, para que haja essa 
relação dialógica entre as partes, é pre-
ciso que seja investido na práxis educa-
cional voltada ao lúdico, porque por meio 
das brincadeiras há o estímulo ao imagi-
nar, criar fantasias e realidade, poden-
do surgir novas possibilidades para rel-
acionar o real e o imaginário, bem como 
para a construção de relações sociais. 

Sobre os brinquedos, Kishimoto (2003, 
p.37), a autora destaca que eles causam o 
divertimento, sendo que os jogos e brin-
cadeiras possuem uma natureza livre:

A função lúdica na educação: o brinque-
do propicia diversão, prazer e até despraz-
er, quando escolhido voluntariamente 
a função educativa, o brinquedo ensina 
qualquer coisa que complete o indivíduo 
em seu saber, seus conhecimentos e sua 
apreensão do mundo. O brincar e jogar 
e dotado de natureza livre típica de uns 
processos educativos. Como reunir den-
tro da mesma situação o brincar e o ed-
ucar. Essa e a especificidade do brinque-
do educativo (KISHIMOTO, 2003, p.37).

Assim, ao inserir essas práticas na ed-
ucação significa proporcionar que haja o 
desenvolvimento de múltiplas inteligên-
cias, bem como uma diversificação no 
modo de aprendizagem, tornando o am-
biente agradável, que estimule esses edu-
candos ao estudar e avançar nos processos 
de construção do conhecimento. Desse 
modo esse momento lúdico se configura 
como uma oportunidade de descobertas 
para a criança, sendo que nesse meio ela 
poderá compreender em quais atividades 
possui mais facilidade de realizar e quais 
possui dificuldades, correspondendo, por-
tanto, a um processo de autodescoberta.

Diante disso, e possível compreender 
que as ferramentas lúdicas são de muita 
importância no espaço escolar, principal-
mente no momento de alfabetização, sen-
do que esse período será determinante para 
que a criança possa reconhecer as áreas 
em que sente maior facilidade, bem como 
aquelas que possuem um maior desafio.
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De igual modo, por ser uma ativi-
dade espontânea e voluntária, permite 
que aquele que brincar ou jogar tenham 
uma experiência que reflita em seu in-
terior, que seja exteriorizada no mun-
do, proporcionando a interação com 
os demais integrantes da comunidade.

A figura do professor como detentor de 
todo o conhecimento e único sujeito ati-
vo em sala de aula, tem dado lugar à visão 
deste como um mediador, que abre es-
paço para que o aluno possa se expressar 
e dar a sua contribuição no espaço escolar.

Diante disso, o aluno sai da figura de 
sujeito passivo e se torna sujeito ativo 
também, porque pode contribuir signif-
icativamente para o processo de ensi-
no e aprendizagem, não sendo um mero 
depositário de todas as informações 
que lhes são transmitidas. Assim, o lúdi-
co é uma oportunidade para a interação 
entre diferentes sujeitos, possibilitando 
que haja esse diálogo entre os alunos e 
seus pares, bem como entre esses ed-
ucandos e seus educadores, possibil-
itando que haja uma prática reflexiva.

Assim sendo, é importante que haja um 
combate à resistência de muitas escolas 
em inserir o lúdico como ferramenta de 
aprendizagem e restringi-lo apenas aos 
horários de recreio ou como uma recom-
pensa pela criança ter atingido determi-
nado objetivo, deve ser buscado o lúdico 
como uma ferramenta auxiliar capaz de 
influenciar significativamente na prática 
pedagógica, formando alunos que ten-
ham o raciocínio crítico, sabendo distin-
guir as informações que lhes são apresen-
tadas, sem que recaia no senso comum.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A ludicidade consiste em uma termi-
nologia que engloba uma gama de sig-
nificados, conforme visto ao longo deste 
trabalho, o que em termos gerais, possi-
bilita compreender a mesma como me-
canismos que buscam causar diversão 
e entretenimento àquele que pratica, 
bem como uma sensação prazerosa e 
plena que acontece no interior do su-
jeito e se reflete no mundo exterior. 

Desta forma, uma prática pedagógica 
embasada em ferramentas lúdicas, antes 
de mais nada, deve ser contextualizada, 
ou seja, é imprescindível que o educador 
planeje sua aula e suas estratégias a fim de 
que a ludicidade se relacionar satisfatori-
amente com o conteúdo ministrado, pro-
porcionando um elo entre esses assuntos.

Portanto, destaca-se que a influência 
que as ferramentas lúdicas desempenham 
no desenvolvimento da criança é algo 
de estimada importância, tendo em vis-
ta que várias competências e habilidades 
vão surgindo e sendo aperfeiçoadas por 
meio desses instrumentos, proporcionan-
do, assim, que o aluno interaja com maior 
interesse nas aulas e que participe ativa-
mente do processo de ensino e apren-
dizagem, sem ao menos perceber que isso 
esteja ocorrendo e que se sinta motivado 
a cada vez mais continuar seus estudos.
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GRAUS DE VISÃO, SEUS CONCEITOS E A CONEXÃO EM 
RELAÇÃO À APRENDIZAGEM DESDE A PRIMEIRA INFÂNCIA
RESUMO : É possível ao longo da história da humanidade, encontrar dados que nos mostram 
como essas pessoas eram tratadas e consideradas. Também com a conceituação da deficiên-
cia visual podem-se desmistificar alguns valores como: o que é baixa visão, diferenças entre 
avaliação médica e funcional, de como a forma de fazer essas avaliações foram se transfor-
mando quando se descobriu que é possível fazer uso do resíduo de visão. A criança com al-
gum tipo de déficit visual sofre de uma alteração nos olhos ou nas vias do impulso visual, o 
que constitui uma diminuição da capacidade de visão e por consequência um obstáculo para 
seu desenvolvimento, precisando de uma atenção especial para suas necessidades. E, para 
embasamento teórico dos aspectos abordados neste artigo foram levantados por meio de 
pesquisas bibliográficas acerca do tema proposto. 

Palavras-chave: Educação; Visão; Inclusiva.
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INTRODUÇÃO

 

Segundo dados da Organização 
Mundial de Saúde (OMS), há um au-
mento considerável da população 
com deficiência visual no Brasil e por 
isso o esclarecimento sobre o assun-
to para a sociedade, pais e profis-
sionais envolvidos se faz necessário. 

A visão é um dos sentidos princi-
pais da fisiologia humana e desem-
penha papel fundamental na união 
do sujeito com o mundo objetivo que 
o cerca, pois representa a maioria das 
impressões que tem do mundo, con-
siderando que 4/5 dessas impressões 
chegam a ele através dos olhos. 

Além disso, esse sistema senso-
rial é importante para a obtenção 
de informação sobre os objetos e 
a posição do indivíduo no espaço, 
suas relações com os outros, sendo 
dependente da ação coordenada e 
desenvolvida entre o aparelho vi-
sual e o cérebro.  (GIL, 2009, p. 25.) 

Apesar de alguns autores apre-
sentarem definições semelhantes 
para a deficiência visual, percebe-se 
que se torna uma tarefa difícil, uma 
vez que a classificação e a definição 
variam a partir do ponto de vista e 
da área de estudo que o pesquisa-
dor se propõe a investigar.  Também 
a complexidade e a amplitude das 
áreas afetadas pela ausência de visão 
contribuem para esta dificuldade.

Dentre alguns autores que de-
screvem sobre a deficiência Abreu, 
(2008, p.1.), cita, “alguns termos 
como défice visual, visão subnormal, 
baixa visão, visão residual, tratam 
de uma redução da acuidade visual 
central ou a uma perda subtotal do 
campo visual, devido a um proces-
so patológico ocular ou cerebral”.

A criança com algum tipo de défi-
cit visual sofre de uma alteração nos 
olhos ou nas vias do impulso visual, o 
que constitui uma diminuição da ca-
pacidade de visão e por consequência 
um obstáculo para seu desenvolvi-
mento, precisando de uma atenção 
especial para suas necessidades.
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• Conforme dados da publi-
cação do MEC as causas mais 
frequentes de deficiência vi-
sual na primeira infância são:

• Corriorretinite por toxoplas-
mose congênita (infestação pelo 
protozoário Gondi na gestação); 

• Catarata por síndrome da 
rubéola congênita (mãe ad-
quire rubéola na gestação);

• Retinopatia por prematuridade, 
hemorragias e lesões vasculares;

 

• Malformações oculares, en-
cefalopatias e síndromes;

 Atrofia óptica por infecções, 
vírus, bactérias, alterações 
no sistema nervoso central.

• Por anóxia ou hipóxia, mening-
ite, encefalite e hidrocefalia, e

• Deficiência visual cortical pelas 
causas já citadas, drogas de to-
dos os tipos e quadros convul-
sivos. (MEC/SEESP, 2006, p.16)

Para Crós et al. (2006), há difer-
entes classificações para o termo 
deficiência visual e podem variar de 
acordo com as limitações e os fins a 
que se destinam. Por exemplo, elas 
surgem conforme as desvantagens 
decorrentes da visão funcional e para 
que estas possam ser minimizadas. 
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Apesar das pessoas com deficiência 
visual terem o comprometimento do 
órgão da visão em comum, há algumas 
variações anatômicas e nas estrutu-
ras que resultam em modificações nas 
funções visuais e que irão interferir 
no desempenho de cada indivíduo.

 

Para que ocorra um bom enten-
dimento das classificações da defi-
ciência visual faz-se necessário o 
entendimento das funções visuais, 
ocorrendo uma maior compreensão 
do funcionamento visual dos alunos, 
que abrange a acuidade visual (ca-
pacidade de distinguir detalhes, dada 
pela relação entre o tamanho do ob-
jeto e a distância onde está situado), 
a binocularidade (é a capacidade de 
fusão da imagem proveniente de am-
bos os olhos em convergência ideal, 
o que proporciona a noção de pro-
fundidade), o campo visual (é avalia-
do a partir da fixação do olhar, quan-
do é determinada a área circundante 
visível ao mesmo tempo), a visão de 
cores (capacidade para distinguir dif-
erentes tons e nuances de cores), a 
sensibilidade à luz (capacidade de 
adaptação frente aos diferentes níveis 
de luminosidade do ambiente) e a 
sensibilidade ao contraste (habilidade 
para discernir pequenas diferenças 
na luminosidade de superfícies ad-
jacentes). (CRÓS, et al., 2006, p.1) 

 

Conforme a publicação de Edu-
cação Especial, SME/DOT, 2007, 
a capacidade visual abrange ter-
mos como acuidade visual, visão 
binocular, campo visual, visão de 
cores e adaptação do indivíduo 
às diferentes luminosidades. 

E também cita a capacidade fun-
cional da visão ou visão funcion-
al como referência à interação da 
percepção visual e do ambiente, o 
quanto as pessoas com deficiências 
enxergam sem suas vidas cotidianas 
como, por exemplo: no trabalho ou 
no lazer e sob variáveis de iluminação. 
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Como já citado, nesta publi-
cação também há inclusão de várias 
funções para a visão funcional como 
a acuidade visual ou visão cen-
tral, sensibilidade à luz, percepção 
de cores, contrastes, movimentos, 
visão periférica que ajuda a perce-
ber objeto pela visão lateral, além 
da interpretação de cada indivíduo. 

É imprescindível que seja real-
izada uma avaliação funcional da 
eficiência visual para que assim se-
jam oferecidas possibilidades que 
favoreçam o uso da visão residual.

A avaliação funcional além de aval-
iar as condições visuais para perto e 
para longe também abrange “o de-
sempenho nas atividades de orien-
tação e mobilidade, atividades de 
vida diária, atividades escolares, so-
ciais, culturais e de lazer. ” (Educação 
Especial, SME/DOT, 2007, p. 70.)

Esta avaliação deve ser realizada de 
preferência pelo pedagogo especial-
izado na área da deficiência visual. 

Segundo a publicação de Edu-
cação Especial, alguns procedi-
mentos podem ajudar em muito a 
rotina do professor que tenha em 
sala alunos com deficiência visual: 

 

O caderno aberto em cima da 
carteira com uma base de papel 
cartão preto causa contraste facil-
itando a localização do caderno;

O uso de caneta hidrocor pre-
ta de ponta média ou lápis 6B 
auxilia na discriminação visual;

A utilização de várias cores de giz 
dificulta o contraste de cores para o 
aluno com baixa visão. As cores de 
giz branco e amarelo proporcionam 
melhor contraste em relação ao fun-
do de lousa preto ou verde escuro;
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O fato de colocar à disposição 
materiais táteis facilita a com-
preensão de determinados con-
ceitos pelos alunos com baixa 
visão. (SME/DOT, 2007, p.71)

Durante anos a relação com o con-
ceito da deficiência visual era ape-
nas quantitativa, ou seja, segundo 
Floriano (2010), eram considerados 
cegos os indivíduos que apresent-
assem em exames, acuidade visu-
al entre 0 e 20/200 no melhor olho 
e isto após correção máxima. Esta 
definição, aceita pela Associação 
Médica Americana, também era a 
que determinava se este indivíduo 
seria ensinado pelo método Braille.

Conforme dados da 
publicação do SEESP:

         

                      
 A classificação clínica de baixa 

visão proposta pela Dra.Fon-
da G. em quatro grupos, de acor-
do com a acuidade visual e as rel-
ativas dificuldades de adaptação 
de recursos ópticos, estabelece:

Grupo I – Percepção lu-
minosa a 1/200 – Difí-
cil utilização da visão residual.

Grupo II – Visão de 2/200 a 
4/200 – Difícil adaptação de re-
cursos ópticos específicos.

Grupo III – Visão de 5/200 a 
20/300 – O indivíduo pode adap-
tar-se, dependendo da necessi-
dade, a auxílios para perto ou longe.

Grupo IV – Visão de 20/250 a 
20/600 os auxílios ópticos po-
dem produzir melhor efeito e 
bom resultado para perto e longe.

O índice de acuidade represen-
tado nos números fracionários 
6/18 e 20/70 (por exemplo) sig-
nificam que o indivíduo vê, a uma 
distância de 6m ou 20 pés, o que 
uma pessoa, de visão normal, ve-
ria à distância de 18m ou 70 pés. 
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É importante que o professor es-
pecializado conheça essa classifi-
cação para interpretação do relatório 
oftalmológico, mas não deve ser 
utilizada como parâmetro para in-
clusão de alunos em programas de 
baixa visão. (SEESP, 2006, p.16.)

A partir da década de 70, houve 
uma maior preocupação com uma 
definição qualitativa da deficiência 
em si. Percebeu-se através da obser-
vação de especialistas que a crianças 
liam o Braille não só com as mãos, mas 
também com os olhos e que pode-
riam enxergar detalhes em objetos. 

Conforme Floriano (2010), a partir 
daí uma reformulação no campo da 
deficiência visual foi proposta, crian-
do um diagnóstico educacional e fun-
cional, ou seja, o processo de apren-
dizagem foi levado em consideração.

A definição educacional conforme 
o MEC/SEESP, (2006) relata que po-
dem ser consideradas cegas as cri-
anças que não têm visão suficiente 
para aprender a ler em tinta, e, por-

tanto, necessitam para o seu desen-
volvimento e aprendizado utilizar 
outros sentidos como o tátil, audi-
tivo, olfativo, gustativo e sinestési-
co. O acesso à leitura para essas cri-
anças se dará pelo sistema braille.

 

Ainda é importante ressaltar que 
entre essas crianças, há as que não 
podem ver nada, e outras que têm 
apenas percepção de luz, algumas po-
dem perceber claro, escuro e delinear 
algumas formas. Pode ser muito útil a 
mínima percepção de luz ou de vulto 
na sua apropriação do espaço, mov-
imento e para sua independência.

Percebe-se que as crianças com 
baixa visão (anteriormente denom-
inada visão parcial ou visão sub-
normal) são as que utilizam seu 
pequeno potencial visual para ex-
plorar o ambiente, conhecer o 
mundo e aprender a ler e escrever. 
Essas crianças se diferenciam mui-
to nas suas possibilidades visuais. 

Embora necessitem aprender a 
utilizar a visão da melhor forma pos-
sível, podem também utilizar os out-
ros sentidos ao mesmo tempo para a 
aprendizagem, aquisição de conceitos 
e construção do conhecimento.  
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Também uma preocupação maior 
com o uso de resíduo visual aca-
bou por complementar esse novo 
olhar da deficiência, gerando uma 
avaliação mais qualitativa desta.

Sobre a avaliação do grau de 
visão funcional Gil (2009) diz:

 É importante, porém, destacar que 
a visão funcional não depende ape-
nas do grau de perda visual de que 
padece o sujeito, mas também de 
outros fatores, como a motivação e 
a atitude que manifesta em face de 
sua utilização, os tipos de estímu-
los que se apresentam a ele e o tre-
inamento que tenha recebido para 
potencializar ao máximo seu uso. 
Por essa razão, perdas visuais simi-
lares podem gerar capacidades fun-
cionais diferentes. (GIL,2009, p.25)

Para Floriano (2010), na definição 
médica têm-se parâmetros referentes 
à acuidade visual medidos em graus, 
ou seja, se o indivíduo será classifica-
do como portador de cegueira ou se 
apresenta baixa acuidade visual será 
analisado sob determinadas tabelas.

Já a definição educacional, para que 
no processo de aprendizagem seja 
utilizado o sistema Braille como prin-
cipal meio de comunicação, a classi-
ficação será desde o indivíduo com 
ausência total de visão até aquele 
que tiver perda da projeção de luz.  
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 

O que difere essas duas definições 
seria o ponto qualitativo, pois na edu-
cacional aborda-se o desempenho vi-
sual não como um mero número, mas 
também seu aspecto funcional. Por 
isso, se torna mais dinâmica, conside-
ra características físicas, psicológicas, 
sociais e econômicas, enquanto que 
a definição médica é estática, quanti-
tativa e não considera características 
físicas e psicológicas do indivíduo.
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O BERÇÁRIO COMO ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL: REFLEXÕES DA TEORIA À PRÁTICA
RESUMO: A pesquisa tem como objetivo apresentar como o berçário pode ser um espaço 
para o desenvolvimento infantil, com o intuito de realizarmos uma análise reflexiva sobre o 
que encontramos nos documentos legais e comparar se enquanto prática vem ocorrendo o 
que determina a legislação. Essa fase abrange as crianças de zero até três anos de idade na 
educação infantil pública brasileira. No Brasil, devido ao contexto social pelo qual o país vem 
passando a entrada de criança na educação infantil vem ocorrendo cada vez mais cedo. Esse 
período é de extrema importância para o ser humano, por ser o começo do seu desenvolvi-
mento, passando de uma total dependência do adulto para dar início a sua autonomia ao 
longo do processo educacional. A desigualdade social no Brasil, nos mostra que hoje cada vez 
mais mulheres precisam ajudar na renda familiar ou em alguns casos, é a única responsável 
pelo sustento da família, levando a um contato com os filhos pequenos cada vez mais breve. 
Pois a legislação trabalhista, permite no máximo um período de seis meses de licença a ma-
ternidade, tendo que voltar após este período para o mercado de trabalho. E a escola é a 
instituição que na maioria das vezes acaba afastando, pela primeira vez, o sujeito de seu am-
biente familiar. Local que poderia lhe dar uma atenção mais individual. No entanto, como a 
entrada das mulheres no mercado de trabalho, ocasionou essa separação cada vez mais cedo, 
passando a criança para um ambiente coletivo e que o tratamento diferencia-se do contexto 
familiar do qual estava acostumada. Logo é preciso que os profissionais compreendam qual 
é seu papel e quais são os objetivos que precisam chegar seguindo os documentos legais e 
se os mesmos condizem com o que vem ocorrendo nos berçários brasileiros, para que esse 
período seja benéfico para o desenvolvimento dos bebês. 

Palavras-chave:  Berçário; Desenvolvimento Infantil; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

 No atual contexto social brasile-
iro, nota-se que o número de crianças de 
zero a 3 anos de idades, vem crescendo 
nas instituições de Educação Infantil. A 
desigualdade social do país vem levando 
as todos das famílias auxiliarem no sus-
tento e hoje as mulheres vem sendo a 
principal mão de obra e em muitos casos 
a única responsável pela renda da família. 
A legislação do trabalho não acompanha 
essa realidade social e assim o tempo de 
licença maternidade das mulheres che-
ga a no máximo seis meses levando a 
entrada da criança na instituição de ed-
ucação infantil, onde será o local que o 
bebê irá passar a maior parte do seu dia 
e consequentemente seu desenvolvi-
mento dará seguimento nesse contexto.

 
No entanto quando as creches 

começaram seu caráter era assistencial-
ista e os profissionais apenas contribuem 
com as necessidades básicas, como com-
er, dormir e banhar-se, mas ao longo dos 
anos o sujeito criança foi ganhando um 
olhar diferenciado e muitos estudiosos 
passam a se preocupar com essa fase do 
desenvolvimento. Com os avanços tec-
nológicos tornou-se possível identificar 
o quanto é importante esse início na vida 
do sujeito e legalmente a criança passa a 
ser reconhecida e depois da década de oi-
tenta já é considerada um cidadão de di-
reitos. Isso levou o contexto educacional 
a entender que cuidar e educar ocorrem 
em integração quando se trata de bebês 
e surge a necessidade de práticas ped-
agógicas que tenham propostas para o 
desenvolvimentos das crianças nessa fase.

 
Os avanços continuam tanto os tec-

nológicos quanto aos documentos legais 
e norteadores, desde a Constituição de 
1988 que alega o direito a educação para 
todos, quanto aos Referenciais Curricu-
lares para a Educação Infantil em 1998 
que surgem para orientar os profissionais 
de como trabalhar no berçário. Apesar de 
toda essa evolução enquanto prática ain-

da encontramos instituições e profission-
ais que possuem dificuldades em constru-
ir no berçário um ambiente favorável para 
o desenvolvimento dos bebês, ofertando 
apenas um cuidado e deixando de lado as 
ações pedagógicas. Alguns caso o próprio 
ambiente não é planejado para as cri-
anças mesmo sabendo que os documen-
tos expressam a relevância que o espaço 
tem para um desenvolvimento adequado 
para o sujeito nesse momento da vida.

 
Contudo o trabalho tem como obje-

tivo refletir sobre o espaço do berçário 
nas instituições de educação infantil, se 
o que vem sendo abordado nos docu-
mentos condizem com a realidade no 
cotidiano das creches no Brasil, visando 
contribuir com que os profissionais com-
preendem que mesmo muito pequena 
as ações pedagógicas existem e precis-
am estar presente na vida dos bebês, 
para promover uma educação integral, 
pois isso irá refletir nos próximos anos da 
vida sujeito, mas lembrando que apesar 
de promover a educação em sujeitos tão 
pequenos a participação dos responsáveis 
não pode e nem deve ser perdida, para 
não ocorrer da responsabilidade cair ape-
nas sobre o Estado e assim em conse-
quência das escolas e seus profissionais.

Para tal discussão foi realizado uma 
pesquisa bibliográfica a respeito do tema 
e através de leituras de artigos, monogra-
fias, revistas e livros fundamentou-se o tra-
balho, pois mesmo com todas discussões 
sobre berçário na educação infantil ainda 
existem profissionais que na prática do 
cotidiano dessas instituições persistem 
em manter o caráter assistencial e as-
sim perdendo seu objetivo educacional. 

As marcas do assistencialismo ficou so-
bre a história da educação infantil e com 
isso alguns profissionais possuem dificul-
dades em compreender o processo edu-
cacional de forma integrada, ainda mais 
com crianças muito pequenas. E acaba 
por dar visibilidade apenas para os cuida-
dos diários que a criança necessita sem 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1588

incluir nos processos simples, como dar o 
banho da criança, a concepção do educar. 

Para tal o trabalho se organizou na 
busca de conhecer como se organizam 
os berçários no Brasil e sobre como vem 
sendo abordada essa fase na legislação. 
Depois será abordado como ocorre o 
desenvolvimento de crianças de zero até 
três anos de idade finalizando através de 
refletir sobre se teoria e prática condizem 
no cotidiano dos bebês nas instituições de 
educação infantil promovendo uma ambi-
ente que seja propício para o desenvolvi-
mento das crianças nessa fase do ensino.

O BERÇÁRIO NA EDUCAÇÃO  
INFANTIL DO BRASIL

No início as instituições que cuidavam 
dos bebês tinham o caráter assistencial, 
então o processo era apenas voltado para 
as necessidades básicas do sujeito, ou seja, 
a higiene, a alimentação e o sono. Com o 
passar dos anos e por conta das mudanças 
sociais que foram ocorrendo, na qual po-
demos destacar a entrada da mulher no 
mercado de trabalho e com isso surge a 
necessidade de instituições que cuidem de 
seus filhos enquanto trabalham. Esse novo 
momento da sociedade coloca a mulher em 
outro papel e as escolas passaram a ser o 
local que a criança fica a maior parte de seu 
tempo, inclusive sua entrada vem aconte-
cendo cada vez mais cedo. (CRUZ, 2012).

Para Belther (2017, p. 37) “creches e 
pré-escolas começam a ser criadas, mas 
com o atendimento voltado, em especial, ao 
combate à pobreza e à mortalidade infan-
til”. A educação para as crianças a princípio 
era mais como um “favor” aos pobres. Ser-
via para resolver as questões de abando-
no de mulheres das cortes, como também 
para que as crianças tivessem um local 
para ficarem enquanto seus responsáveis 
trabalhavam, mas era um serviço que des-
valoriza as crianças, não a viam como um 
sujeito de direitos. (RIZZO, 2003, p. 37 
apud PASCHOAL; MACHADO, 2009).  

As creches durante muitos anos foram 
espaços prioritariamente de cuida-
dos, de acolhimento e de guarda de cri-
anças pequenas para aquelas mães que 
precisavam trabalhar. Nas últimas dé-
cadas, este papel foi sendo revisado 
tendo em consideração o direito das 
crianças de terem um espaço coletivo 
de educação. (BARBOSA, 2000, p. 1).

Os avanços tecnológicos causaram um 
crescimento nos estudos sobre o desen-
volvimento infantil e também as leis 
começam a surgir tanto sobre a criança 
quanto sobre a Educação Infantil, porém 
nada que fosse significativo. Isso começa 
a mudar na década de oitenta depois da 
Constituição de 1988 que finalmente 
declara que a criança tem direitos e um 
deles é a educação. (PASCHOAL; MACH-
ADO, 2009). Em seu Capítulo III, na seção 
I no artigo 205 está estabelecido que: “A 
educação, direito de todos e dever do Es-
tado e da família, será promovida e incen-
tivada com a colaboração da sociedade, 
visando ao pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da ci-
dadania e sua qualificação para o trabalho”

A partir desse cenário o ensino visa ser 
para todos, de acordo com a lei e segun-
do Belther (2017, p. 34-35) de 1988 até o 
ano de 2000 considera-se um período de 
grande relevância para a Educação Infan-
til. Por ser quando começa a preocupação 
em definir essa modalidade de ensino, ter 
clareza com os objetivos a serem alcança-
dos, com as orientações pedagógicas, a 
pessoal (formação), a regulação da oferta 
do Estado e dos Municípios (municipal-
ização) e normas de autorização de funcio-
namento. Conquistas que são encontradas 
nas Leis de Diretrizes e Bases – LDB, lei nº 
9.394/96 e no Referencial Curricular Na-
cional para a Educação Infantil de 1998.

A LDB (1996) já com as alterações 
quanto a idade que a Educação Infantil 
é responsável, pois antes da alteração da 
Emenda Constitucional 53 o ensino na du-
ração Infantil era de 0 a 6 anos e depois da 
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mudança passa a ser de 0 a 5 anos. Este doc-
umento legal nos apresenta na seção II que:

Art. 29. A educação infantil, primei-
ra etapa da educação básica, tem como 
finalidade o desenvolvimento inte-
gral da criança de até 5 (cinco) anos, 
em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social, complementan-
do a ação da família e da comunidade.

Art. 30. A educação in-
fantil será oferecida em: 

I – creches, ou entidades equivalentes, 
para crianças de até três anos de idade; 

II – pré-escolas, para as crianças de 
4 (quatro) a 5 (cinco) anos de idade.

Art. 31. A educação infan-
til será organizada de acordo 
com as seguintes regras comuns: 

I – avaliação mediante acompanhamen-
to e registro do desenvolvimento das cri-
anças, sem o objetivo de promoção, mes-
mo para o acesso ao ensino fundamental; 

II – carga horária mínima anu-
al de 800 (oitocentas) horas, dis-
tribuída por um mínimo de 200 (duz-
entos) dias de trabalho educacional; 

III – atendimento à criança de, no mínimo, 
4 (quatro) horas diárias para o turno parcial 
e de 7 (sete) horas para a jornada integral; 

IV – controle de frequência pela in-
stituição de educação pré-escolar, ex-
igida a frequência mínima de 60% (ses-
senta por cento) do total de horas; 

V – expedição de documentação que 
permita atestar os processos de desen-
volvimento e aprendizagem da criança.

 Portanto, através da Constituição e 
da LDB podemos compreender enquanto 
legislação como se estabelece a organi-
zação da Educação Infantil e a contribuição 
que essas leis trouxeram para que o ensino 
das crianças mudassem passando a integrar 
o cuidar e educar mesmo para as crianças 
mais pequenas. Após essas leis a criança 
passa a ser considerada como um cidadão 
com direitos e que precisam ser garantidos. 

Na década de 90 aparece um documen-
to legal muito relevante, visando garantir 
os direitos das crianças que é o Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) promulga-
do pela lei 8.069/90. E atualmente temos o 
mais recente documento que é a Base Na-
cional Comum Curricular que se organizou 
a partir da necessidade de um currículo 
comum para todo o país e se estabeleceu 
os seis direitos de aprendizagem e desen-
volvimento para sua organização que são:

Conviver com outras crianças e adultos, 
em pequenos e grandes grupos, utilizando 
diferentes linguagens, ampliando o conhec-
imento de si e do outro, o respeito em relação 
à cultura e às diferenças entre as pessoas.

Brincar cotidianamente de diversas 
formas, em diferentes espaços e tem-
pos, com diferentes parceiros (crianças 
e adultos), ampliando e diversifican-
do seu acesso a produções culturais, 
seus conhecimentos, sua imaginação, 
sua criatividade, suas experiências emo-
cionais, corporais, sensoriais, expres-
sivas, cognitivas, sociais e relacionais.

Participar ativamente, com adultos e 
outras crianças, tanto do planejamen-
to da gestão da escola e das atividades 
propostas pelo educador quanto da real-
ização das atividades da vida cotidiana, 
tais como a escolha das brincadeiras, dos 
materiais e dos ambientes, desenvolvendo 
diferentes linguagens e elaborando con-
hecimentos, decidindo e se posicionando.
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Explorar movimentos, gestos, sons, 
formas, texturas, cores, palavras, 
emoções, transformações, relaciona-
mentos, histórias, objetos, elementos 
da natureza, na escola e fora dela, am-
pliando seus saberes sobre a cultura, 
em suas diversas modalidades: as ar-
tes, a escrita, a ciência e a tecnologia.

Expressar, como sujeito dialógico, 
criativo e sensível, suas necessidades, 
emoções, sentimentos, dúvidas, hipóte-
ses, descobertas, opiniões, questionamen-
tos, por meio de diferentes linguagens.

Conhecer-se e construir sua identi-
dade pessoal, social e cultural, constituin-
do uma imagem positiva de si e de seus 
grupos de pertencimento, nas diversas 
experiências de cuidados, interações, 
brincadeiras e linguagens vivenciadas na 
instituição escolar e em seu contexto fa-
miliar e comunitário. (BNCC, 2018, p.36).

A oferta do ensino na educação infantil 
ocorre em duas etapas, sendo a primeira às 
creches de 0 a 3 anos, que visa ser o foco 
da pesquisa, e a segunda a pré-escola de 4 
a 5 anos, porém como obrigatoriedade so-
mente esta segunda etapa. O que leva mui-
tas vezes com que o ensino no berçário seja 
menosprezado e como sendo um período 
específico de cuidados para os bebês e 
por vezes as ações pedagógicas acabam 
sendo colocadas de lado. (CRUZ, 2012).

Esse momento é de evolução para a ed-
ucação da criança nessa fase do ensino, 
por ser a partir desse período que além de 
o sujeito ter o direito, o objetivo muda e 
as instituições passam a construir um ol-
har sobre as ações pedagógicas para os 
bebês e discussões sobre possibilitar situ-
ações propícias para o desenvolvimento 
do bem-estar infantil, “como o desenvolvi-
mento físico, motor, emocional, social, in-
telectual e a ampliação de suas experiên-
cias”, ou seja, a educação passa a ser mais 
que apenas cuidados físicos para as cri-
anças, inclui-se as práticas educacionais. 
(PASCHOAL; MACHADO 2009, p. 86). 

Hoje na teoria os berçários já são vol-
tados para o desenvolvimento das cri-
anças, pois é o ambiente que o sujeito 
inicia sua socialização e passa a ter con-
tato com outras pessoas fora do seu 
cotidiano familiar. No entanto enquanto 
prática os profissionais e a própria insti-
tuição ainda encontram dificuldades de 
promover um local adequado integran-
do o cuidar e educar, pois é um período 
delicado do ser humano e que a partici-
pação e interação entre escola e família 
são muito importantes. (VITTA, 2004).

A educação é um ensino recente para 
o país, principalmente ao tratar da pri-
meira fase do desenvolvimento do ser 
humanos, que vai do nascimento até os 3 
anos de idade, pois no início sua proposta 
era para resolver problemas sociais, ain-
da temos a necessidade de instituições 
que cuidem das crianças pequenas, pois 
a desigualdade social do país leva a mul-
her para o mercado de trabalho, mas hoje 
a criança possui direitos a uma educação 
integral e de qualidade. Os estudos so-
bre essa fase vem crescendo e mostran-
do o quanto é importante que os profis-
sionais da educação infantil compreenda 
que esse ambiente é de integração do 
cuidado e do educar e que seu trabalho 
vai em conjunto com os familiares das 
crianças, pois a cultura e o meio no qual 
a criança vive influência em seu proces-
so de ensino aprendizado. (VITTA, 2004).

Por isso os profissionais que atuam na 
Educação Infantil, precisam buscar novas 
maneiras de atuação e irem além de ofere-
cer os cuidados físico para as crianças. Os 
avanços legais e os estudos sobre o desen-
volvimento da criança segue em evolução 
assim é preciso que a prática no cotidia-
no vá de encontro aos documentos legais 
e sempre refletir sobre essa prática, para 
que que assim as modificações necessárias 
nesses documentos sejam feitas. 
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Agora a educação infantil segue 
para a implementação da Base Nacio-
nal Comum Curricular trazendo mais 
uma oportunidade de promover des-
de o início um ambiente propício para 
o desenvolvimento integral do sujeito 
nessa fase escolar. (BELTHER, 2017).

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL 
DE 0 A 3 ANOS  
 

 As creches são o primeiro momento 
pelo qual a criança passa a conviver em um 
ambiente coletivo e ao seu redor encon-
tram-se pessoas diferentes do seu contex-
to familiar. E como o objetivo da educação 
é promover um desenvolvimento integral 
para o sujeito ao longo da sua vida. Assim 
as creche que ficam responsáveis pela fase 
de 0 a 3 anos de idade é essencial que os 
profissionais então compreendam como 
ocorre o processo de desenvolvimento do 
ser humano nessa fase. (BARBOSA, 2000).

 

De acordo com Bassedas, Huguet e 
Solé (1999) o desenvolvimento é uma 
construção gradativa do funcionamen-
to humano quanto a sua linguagem, ra-
ciocínio, memória, atenção e estima. É 
um processo que vai passando de uma 
total dependência para a construção de 
sua autonomia. Ou seja, é como um pro-
cesso de evolução, pois nos primeiros 
anos a criança necessita de certos cuida-
dos e é totalmente dependente dos pais 
e dos educadores e ao decorrer do pro-
cesso e dependendo dos estímulos que 
são oferecidos ela vai estabelecendo sua 
autonomia e saindo dessa dependência.

  

Para Vygotsky (1998 apud SIL-
VA; MUSSINI, 2012) o desenvolvi-
mento na criança parte da interação 
com o meio no qual ela convive e rel-
aciona-se com o aprender, ou seja:

(...) a criança aprende e depois se desen-
volve, deste modo, o desenvolvimento de 
um ser humano se dá pela aquisição/apren-
dizagem de tudo aquilo que o ser humano 
construiu socialmente ao longo da história 
da humanidade. (SILVA; MUSSINI, 2012).

 Diversos autores contribuíram 
com pesquisas sobre o desenvolvimen-
to infantil, dentro os quais iremos desta-
car Piaget e Vygotsky. Para Piaget tra-
ta-se da experiência vivida pela criança, 
em ter algum significado com o que 
é ensinado para que o sujeito apren-
da.  É a produção do conhecimento que:

(...) a partir da ação do sujeito sobre o 
meio em que vive, só se constitui com 
a estruturação da experiência que lhe 
permite atribuir significação. A signifi-
cação é o resultado da possibilidade de 
assimilação. Conhecer significa, pois, in-
serir o objeto num sistema de relações, 
a partir de ações executadas sobre 
esse objeto. (CAVICCHIA, 2010, p. 1).
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De um modo geral o desenvolvimento 
da criança no contexto escolar relacio-
na-se com os estímulos que os profis-
sionais oferecem para que o sujeito possa 
desenvolver-se como nos aponta Vascon-
cellos (2015), todos os indivíduos necessi-
tam de estímulos em seu “desenvolvimen-
to, no sentido da aquisição de habilidades 
motoras, mentais e sociais básicas, como 
engatinhar, sorrir, piscar os olhos, andar, 
reconhecer cores e sons, entre outras”.  

Segundo Cavicchia (2010), a teoria 
de Piaget propõe que “o conhecimen-
to é fruto das trocas entre o organis-
mo e o meio. E que essas trocas são re-
sponsáveis pela construção da própria 
capacidade de conhecer”. O ser humanos 
se relaciona com o meio que o cerca e 
esse exerce uma interação com ele, mas 
sempre relativo a questões biológica do 
ser humano. É um processo de adap-
tação do indivíduo tanto biológica quan-
to cognitiva, que vai se modificando con-
forme as interações que vão ocorrendo. 

Piaget organiza o desenvolvimento at-
ravés de estágios que “vai do período 
sensório-motor (0-2 anos) aos períodos 
simbólico ou pré-operatório (2-7 anos), 
lógico-concreto (7-12 anos) e formal (12 
anos em diante)”. No entanto é importante 
não esquecer que cada criança possui um 
tempo único de desenvolvimento e que 
o ambiente e os estímulos que a criança 
terá é o que precisa ser levado em consid-
eração para identificar se seu desenvolvi-
mento vem ocorrendo de forma benéfica 
sem nenhum problema, pois “a concret-
ização ou realização dessas possibilidades 
dependerá do meio no qual a criança se 
desenvolve, uma vez que a capacidade de 
conhecer é resultado das trocas do organ-
ismo com o meio”. (CAVICCHIA, 2010, p. 4).

Já para Vygotsky o desenvolvimento par-
te também da interação, mas diz respeito 
ao ambiente e as pessoas que os rodeiam 
e as formas como se relacionam, porém 
não necessariamente a evolução biológica 
acompanha esse processo. Rabello e Passos 
(2018, p. 4) nos esclarecem dizendo que:

Para J. Piaget, dentro da reflexão con-
strutivista sobre desenvolvimento e 
aprendizagem, tais conceitos se inter-rel-
acionam, sendo a aprendizagem a alavan-
ca do desenvolvimento. A perspectiva 
piagetiana é considerada maturacionis-
ta, no sentido de que ela preza o desen-
volvimento das funções biológicas – que 
é o desenvolvimento - como base para os 
avanços na aprendizagem. Já na chamada 
perspectiva sócio interacionista, sociocul-
tural ou sócio histórica, abordada por L. 
Vygotsky, a relação entre o desenvolvi-
mento e a aprendizagem está atrelada ao 
fato de o ser humano viver em meio so-
cial, sendo este a alavanca para estes dois 
processos. Isso quer dizer que os proces-
sos caminham juntos, ainda que não em 
paralelo (RABELLO E PASSOS, 2018, P. 4).

Assim para Vygotsky, mesmo com toda 
a formação biológica do ser humano ainda 
é preciso que o indivíduo participe de am-
bientes e práticas específicas que propic-
iem esta aprendizagem, para que o pro-
cesso ocorra é preciso uma interação com 
o ambiente e com as pessoas e sua cul-
tura. “Não podemos pensar que a criança 
vai se desenvolver com o tempo, pois esta 
não tem, por si só, instrumentos para per-
correr sozinha o caminho do desenvolvi-
mento, que dependerá das suas apren-
dizagens mediante as experiências a que 
foi exposta”. (RABELLO; PASSOS, 2018).



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1593

Vasconcellos (2015, p. 4) ainda nos res-
salta que o “desenvolver significa crescer 
conforme a criança vai crescendo, se 
desenvolvendo, vai apreendendo novos 
experimentos que permanecem arma-
zenados na memória em forma de marcas, 
ou como registros”. Ou seja, a cada contato 
que o sujeito vai tendo com o meio e com 
pessoas ao se redor, as experiências que ele 
vivencia vai inserindo novas informações 
que o indivíduo vai guardando para si. 

Quando levamos o desenvolvimento do 
sujeito para as instituições de educação 
infantil trata-se de proporcionar um ambi-
ente favorável a esse processo do ser hu-
mano e mesmo que ainda muito pequeno 
é preciso que os profissionais compreen-
dam a importância principalmente nos 
berçários para não permanecer como no 
começo da educação infantil contribuin-
do apenas com os necessidades básicas e 
deixando o processo de ensino e apren-
dizado como algo irrelevante nessa fase 
por conta de sua dependência do adulto, 
pois antes não se exigia do profissionais 
uma formação sendo que qualquer pes-
soa poderia exercer a função, mas na at-
ualidade sabe-se que ser um profission-
al da educação infantil não é uma tarefa 
simples e fácil. (SILVA; MUSSINI, 2015).

O espaço do berçário na educação in-
fantil é muito importante e hoje é o obje-
tivo de diversos estudo por ser o começo 
do desenvolvimento humano. A formação 
continuada tem que acontecer para o 
profissional da educação infantil e o mes-
mo precisa constantemente se atualizar di-
ante de todos os avanços que vêm surgindo 
sobre a criança nessa fase. (CRUZ, 2012).

Ao se tratar de escola, estamos em 
um âmbito mais aprofundado, pois para 
além de transmitir o conhecimento acu-
mulado, este processo deve se dar de 
forma organizada de modo que, todas 
as ações realizadas pela escola e seus 
profissionais devem ser pensadas, refle-
tidas, discutidas e planejadas, pois to-
das as ações devem ter intencionalidade 
e finalidade. (SILVA; MUSSINI, 2015, p.)  

Portanto de um modo amplo o desen-
volvimento da criança é: (...) o resulta-
do de uma interação entre o programa 
de maturação (inscrito geneticamente) e 
a estimulação social e pessoal que a cri-
ança recebe das pessoas que a cuidam. 

(...). Assim é importante que exista 
uma pessoa para mediar este proces-
so que no caso da instituição escola é 
o professor e que as ações e os recur-
sos pedagógicos que são utilizados para 
estimular este desenvolvimento sejam 
sempre questionado, discutido e avali-
ado por todos no contexto educacion-
al. (BASSEDAS; HUGUET; SOLÉ, 1999).
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REFLEXÕES SOBRE A TEORIA E A 
PRÁTICA DO BERÇÁRIO COMO 
ESPAÇO DE DESENVOLVIMENTO 
INFANTIL

A educação infantil por um longo 
período não era vista como como um 
ambiente educativo, hoje com os doc-
umentos legais a criança é um cidadão 
de direitos e os mesmo precisam ser ga-
rantidos em todo e qualquer ambiente, 
até mesmo para as mais pequena, como 
as que ficam no berçário. (CRUZ, 2012).

Como vimos a educação infantil se or-
ganiza em duas etapas, que são as creches 
que ficam responsável por atender as cri-
anças de 0 até os 3 anos e a pré-escola que 
atende as crianças de 4 e 5 anos de idade. 

No entanto como obrigatoriedade 
de acordo com a legislação apenas é a 
pré-escola, isso faz com que os profis-
sionais da educação infantil acabam não 
construindo um olhar educacional para as 
creches, muitas vezes ainda visto como 
um ambiente apenas de cuidados para as 
crianças, pois por não ser obrigatório e 
devido a serem sujeitos que ali se encon-
tram por conta da necessidades de seus 
pais terem que trabalhar. (CRUZ, 2012).

 

De acordo com Goldschmied e Jackson 
(2006, p. 13 apud CRUZ, 2012, p. 11): 
“apesar dos grandes avanços em nosso 
conhecimento acerca de como um bebê se 
desenvolve desde antes do seu nascimen-
to até a maturidade, neste país estamos 
ainda longe de dar sério reconhecimento 
à importância dos primeiros anos de vida”. 
Porém com o aumento da entrada de cri-
anças cada vez mais novas nessa fase do 
ensino vem surgindo a necessidade de 
refletir e se preocupar com esse ambi-
ente educacional que é o primeiro conta-
to do sujeito fora de seu âmbito familiar.

 

O espaço do berçário na educação in-
fantil é muito importante, por ser o mo-
mento no qual a criança encontra-se em 
seu estágio sensório motor, que segundo 
a teoria piagetiana, é o período da “con-
quista, através da percepção e dos mov-
imentos, todo o universo que a cerca” 
(BLOCK, 1999 apud CRUZ, 2012, p. 8). 
Por isso o movimento e o espaço para 
que o bebê circule são de extrema rele-
vância para “ter liberdade de usufruir dos 
seus sentidos para exploração do seu 
corpo e dos ambientes em que convive, 
pois seu conhecimento e aprendizagem 
vai se desenvolver a partir das suas ex-
periências concretas”. (CRUZ, 2012, p. 8).

Por isso, que para a criança nessa fase, 
qualquer atividade por mais simples que 
seja é uma grande descoberta. Alguns brin-
quedos, uma música, um lugar novo, uma 
caixa para entrar, uma cadeira para subir, 
um espelho grande na sala são motivos de 
grandes festas e algazarras em sala. Todas 
essas situações, que para nós adultos es-
tão presentes no nosso cotidiano para as 
crianças na maioria das vezes são motivos 
para grandes aventuras. (CRUZ, 2012, p. 8).

Os documentos legais e norteadores 
expõem para os professores o que é 
preciso promover no ambiente da edu-
cação infantil e que o mesmo seja ad-
equado na oferta de estímulos que 
visam contribuir com o desenvolvimen-
to dos bebês. Porém no cotidiano, en-
quanto prática, não é o que vemos. 

Muitas das atividades, segundo a pesqui-
sa de Cruz (2012), não seguem o ritmo das 
crianças e momentos em que a criança 
está livre acaba ocorrendo um aprendiza-
do significado para o sujeito que o profis-
sional não nota, por isso refletir sobre a 
prática no ambiente escolar infantil é algo 
que precisa ocorrer constantemente para 
que os profissionais fiquem atentos aos 
seus planejamentos para não deixar que 
momentos de aprendizagem aconteçam 
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de forma harmoniosa, simplesmente por 
estarem centrados nas necessidades bási-
cas do bebê ou em limitá-las nos espaços, 
como por exemplo, o berço. (CRUZ, 2012).

 
O berçário é um espaço muito rico que 

deve suprir todos os requisitos necessários 
para que a criança sinta-se à vontade, acol-
hida e amada. Para tanto, faz-se necessário 
que instituições sejam dotadas de uma es-
trutura física e de um funcionamento ped-
agógico, adequados a exploração segura e 
a liberdade da criança – indispensável ao 
seu desenvolvimento. (CRUZ, 2012, p. 6).

 
O espaço é outra questão a ser leva-

da em consideração na educação infantil, 
pois as crianças principalmente nessa fase 
de 0 a 3 anos de idade precisa de um lo-
cal amplo para movimentar-se. Isso é um 
problema em algumas regiões do país, 
pois algumas instituições não compor-
tam a quantidades de criança nas salas e 
não possuem um espaço para que pos-
sam correr ou brincar, isso prejudica o 
sujeito, pois o limita a certos movimen-
tos deixando um processo lento sem re-
speitar o seu ritmo. (BARBOSA, 2000).  

A escola infantil é um lugar onde as cri-
anças aprendem as regras de convívio so-
cial, a integrar-se com outras crianças, a 
trabalhar em grupos e a dividir a professo-
ra, os brinquedos e os materiais, a cuidar 
das suas coisas (organizar, emprestar e 
guardar).Os conteúdos versam sobre os 
conhecimentos significativos para cada 
grupo social de acordo com: as característi-
cas do universo que os circunda, com a 
faixa etária das crianças, as suas experiên-
cias anteriores e seus interesses e neces-
sidades futuras. E as formas de trabalhar 
devem priorizar as aprendizagens através 
de meios criativos, participativos, dialógi-
cos e dinâmicos. (BARBOSA, 2000, p.1).

O berçário é uma etapa da educação in-
fantil muito relevante para a criança. Por isso 
o trabalho pedagógico é necessário para 
que desenvolvam-se práticas de “estimu-
lação psicomotora e psicológica que são 

de extrema importância nessa fase de de-
scobrimento do mundo e do próprio “eu”. 
Além disso, a criança vai conquistando, aos 
poucos, autoconfiança, crescimento emo-
cional e personalidade”. (CRUZ, 2012, p. 6).

No entanto no contexto educacion-
al infantil as mudanças vem ocorrendo 
de forma acelerada e em pouco tempo 
foram muitos os documentos legais e 
norteadores que são colocados paras os 
profissionais sem um tempo para essa as-
similação. Agora a educação passa por mais 
um momento que segue pela implemen-
tação da Base Nacional Comum Curricu-
lar que é um documento com força legal 
e que promoverá para todo o país a mes-
ma proposta de currículo. (CRUZ, 2012).

Logo ser um profissional da educação 
infantil não é um tarefa fácil, antes não se 
exigia muito desse profissional, mas hoje 
cabe a todos que fazem parte da educação 
compreendam seu papel desde a creche 
para construir um ambiente benéfico e 
que cumpra seu objetivo de formação do 
sujeito mesmo que muito pequena. Para 
Goldschmied e Jackson (2006, p. 27):

Todos os educadores que trabalham 
com o cuidado de crianças precisam en-
tender a importância educacional de seu 
trabalho, para que as experiências das 
crianças pequenas, das quais eles cuid-
am, sejam não somente satisfatórias em si 
mesmas, mas promovam qualidades como 
curiosidades, criatividades, concentração 
e persistência em face de dificuldades, 
o que será útil a elas nos anos seguintes 
na escola. (Apud CRUZ, 2012, p. 10).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A escola hoje é o ambiente responsável 
pelo desenvolvimento do sujeito juntam-
ente com a família e toda a comunidade 
que o cerca. No entanto a educação infantil 
passou por muitos momentos ao longo de 
sua trajetória, com marcas assistenciais que 
persistem até a atualidade. As discussões 
especificamente do berçário são recentes 
e com agora com a BNCC esse ensino no-
vamente encontra-se com desafios em 
executar na prática cotidiana das crianças 
o que abordam os documentos legais.

As creches no atual contexto brasileiro 
vem recebendo crianças cada vez mais 
novas, sendo o primeiro ambiente fora 
do convívio familiar que o sujeito irá vi-
venciar, indo de encontro a momentos 
de experiências com a coletividade e em 
conhecer e conviver com pessoas que 
não está habituado, passando a ser o lo-
cal que vivem a maior parte de seu tempo.

As mudanças na educação infantil ocor-
rem de um modo acelerado e sem muito 
tempo para que os profissionais se apro-
priem dessas mudanças. Tanto que até 
hoje os profissionais encontram dificul-
dades de promover um ensino voltado 
na integração do cuidar e do educar no 
berçário. Isso ocorre pela falta de for-
mação continuada para os profissionais 
da educação infantil, e em se criar meios 
de fiscalizar o ensino, pois quando se tra-
ta das creches não há a obrigatoriedade, 
mas é preciso lembrar que a criança é 
um cidadão de direitos e mesmo muito 
pequena precisa ter essa garantia de uma 
formação integral e que seja de qualidade.  

É preciso fomentar cada vez mais dis-
cussões com o intuito de refletir sobre a 
prática nesse nível do ensino, por vezes o 
profissional tem como o objetivo o cuidado 
da criança que por ser dependente exige 
uma maior atenção desse profissional. O 
ambiente precisa ser adequado para pro-
porcionar não apenas o cuidar, mas constru-
ir mecanismos focando nas propostas ped-
agógicas levando em consideração como 
que a criança se desenvolve nessa fase.

Compreender que atividades de cuida-
do estão integradas ao educar, como por 
exemplo, no momento da troca de fralda a 
criança pode auxiliar o educador seguran-
do a pomada ou a fralda, participando jun-
tamente com o professor para mais adiante 
poder se limpar sozinha, como um pro-
cesso que vai acontecendo gradualmente 
sempre tendo a interação adulto/criança.

Assim é importante que todos que 
faça parte da educação infantil com-
preendam que mesmo na primeira fase 
de seu desenvolvimento que cabe a in-
stituição, aos profissionais e aos famil-
iares promover condições de estímulos 
e interações com o intuito de contribuir 
com o desenvolvimento dos bebês.

Cabe aos educadores uma formação con-
tinuada e sempre atualizar-se, bem como 
compreender os documentos para que no 
momento de sua prática consigam refletir 
sobre as atividades pedagógicas, buscando 
sair do caráter assistencialista que marcou 
essa modalidade de ensino, que voltava-se 
apenas para o cuidado. Lembrando-se 
sempre que a escola é um local de for-
mação do sujeito, mesmo que ainda muito 
pequeno, a instituição e seus profission-
ais precisam ser adequados e capacitados 
para promover um ensino com qualidade.
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A ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS

RESUMO: O objetivo deste trabalho é mencionar a perspectiva da alfabetização e letra-
mento na Educação de Jovens e Adultos, pois nessa etapa é necessário um conhecimento 
significativo a partir da utilização das práticas sociais de modo a obter a cognição de modo 
reflexivo e crítico em todos os envolvidos neste processo. Contudo, não podemos esquecer 
que há várias práticas de letramento existentes na sociedade, desta forma, o professor deverá 
mediar o conhecimento ao seu aluno para que este chegue a autonomia. 

Palavras-Chaves: Alfabetização; Aprendizagem; EJA;  Letramento.
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INTRODUÇÃO

A Educação de Jovens e Adultos pas-
sou por um longo processo histórico 
no Brasil que se origina desde a época 
da colonização que se deu através do 
ensino promovido por padres jesuítas 
e caminhou de acordo com as trans-
formações históricas que ocorriam no 
país.

O método mobral teve expressiva 
contribuição para esta modalidade de 
ensino que se configurou como direito 
adquirido na Constituição Federal de 
1988 e mais tarde inserido na Lei de 
Diretrizes e Bases 9394/96.

Há uma notória diferença entre os 
elementos denominados como alfabet-
ização e letramento, sendo o último 
uma valorização dos conhecimentos 
prévios que são trazidos por jovens e 
adultos aos bancos escolares, este sa-
ber deve ser valorizado e tratado com 
seriedade.

A alfabetização é um processo com-
plexo, desta forma, a escola precisa 
proporcionar ao aluno a alfabetização, 
sua formação de conceitos que o auxi-
lie no exercício de sua cidadania. 
Para o melhor aproveitamento e 
desenvolvimento da aprendizagem 
nos adultos, os professores precisam 
saber que seu papel na alfabetização 
é fundamental e estar em constante 
aperfeiçoamento, e acima de tudo, não 
ficar esperando algo dos governantes 
ou do sistema para poder formar pes-
soas pensantes.

 É preciso estar em constante recicla-
gem e buscar métodos diversificados, 
utilizar uma linguagem mais acessível, 
observar se os alunos possuem algu-
ma dificuldade, que por vezes, os pais 
acabam se omitindo por não terem o 
conhecimento ou até mesmo tempo 
para ajudá-los. 

O professor deve compreender o am-
biente onde seus alunos estão inseri-
dos, para que possam fazer um tra-
balho com mais objetividade e clareza 
e deve se manter flexível e atento para 
que não deixe nenhum aluno excluí-
do dos demais, é preciso ajudá-lo a se 
incluir, e acompanhar o aprendizado da 
classe e dos seus colegas. 

Colello (2005) afirma que o professor 
deve promover atividades para que os 
alunos da EJA se sintam valorizados 
na escola, tendo a preocupação com a 
formação para cidadania e que os mes-
mos se incluam na sociedade como 
cidadãos de respeito e sabedores dos 
direitos e deveres.

O objetivo central deste trabalho é 
investigar as melhores maneiras e 
atividades para a alfabetização e as 
principais dificuldades encontradas na 
EJA por professores e alunos. Como 
metodologia para desenvolvimento 
deste artigo podemos destacar o le-
vantamento bibliográfico de autores 
que discorrem sobre a importância da 
Educação e Jovens e Adultos.
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O HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO DE 
JOVENS E ADULTOS NO BRASIL

De acordo com Sheibel e Lehenbau-
er (2006) o ensino de jovens e adul-
tos no Brasil teria se originado duran-
te o período colonial com a ação dos 
jesuítas que promoviam o ensino aos 
indígenas em idade já adulta e poste-
riormente foi destinado aos escravos.

Ainda de acordo com os autores, em 
1930 a partir do movimento intitulado 
como Escola Nova, durante a gestão do 
então presidente Getúlio Vargas, houve a 
popularização do ensino em que se previa o 
ensino público, laico e gratuito para todos.

Em 1937, após a elaboração da consti-
tuição brasileira, houve a inserção de uma 
educação voltada aos meios profission-
alizantes para as classes mais populares, 
enquanto as mais abastadas tinham uma 
educação mais voltada ao acadêmico.

De acordo com Scheibel e Lehenbauer 
(2006, p.84) o novo método educacional 
estava focado na preparação das novas 
profissões que eram exigidas no mercado, 
contudo, a partir de 1942 houve a criação do 
SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem 
Industrial) justamente com esta finalidade.

Desta maneira, devido aos elevados 
índices que havia de analfabetismo no 
país, houve a criação do Fundo Nacio-
nal Primário, que tinha como uma de 
suas principais funções, garantir o En-
sino Supletivo de Jovens e Adultos.

Segundo Oliveira e Paiva (2004, 
p.83), durante a inserção da ditadu-
ra militar no Brasil, houve uma sig-
nificativa diminuição nos métodos 
de alfabetização de jovens e adultos.

No entanto, em 1968 teve a criação 
do Mobral (Movimento Brasileiro de Al-
fabetização) com o objetivo principal de 
promover o acesso a leitura e a escrita.

De acordo com Paiva (1987, p.293) o 
Mobral foi estabelecido pela lei nº 5379/67 
e estabelecia os seguintes princípios:

... ao mobral incumbia promover a edu-
cação dos adultos analfabetos, financiando 
1/3 de seu custo; cooperar com movimen-
tos isolados de iniciativa privada; financiar 
e orientar tecnicamente cursos de 9 meses 
para analfabetos entre 15 e 30 anos, com 
prioridade oferecida aos municípios com 
maiores possibilidades de desenvolvi-
mento econômico. (PAIVA, 1987, p.293).

Contudo, a prática do mobral es-
tava focada somente em “assinar o 
nome” e muitas vezes, não havia o es-
tímulo e a criticidade além de sua prob-
lematização e significação ao aluno.

As práticas do mobral foram extintas 
a partir de 1985 e não houve de fato a 
erradicação de analfabetismo no país.

A partir de 1971 foi instaurado o chama-
do Ensino Supletivo pelo governo que 
tinha como característica principal, ofere-
cer subsídios para que o educando tivesse 
a oportunidade de escolarização de todo o 
ensino básico tendo como legislação que 
apoiava tal prática a LDB (Lei de Diretriz-
es e Bases 5692/71), mais tarde na atual 
LDB elaborada em 1996, o ensino de jov-
ens e adultos assumirá uma modalidade.

A educação de jovens e adultos, mais 
conhecida como EJA, tornou-se um direito 
adquirido a partir da Carta Magna do Bra-
sil em 1988, em consonância com a con-
stituição existe a LDB (Leis de Diretrizes e 
Bases 9394/96) que garante a educação 
para aqueles que não tiveram oportuni-
dade durante a idade do ensino regular.
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O dever do Estado com educação pública 
escolar será efetivado segundo a garantia 
de oferta de educação regular para jovens e 
adultos, com características e modalidades 
adequadas às suas necessidades e dis-
ponibilidade, garantindo-se aos que forem 
trabalhadores, as condições de acesso e 
permanência na escola. (LDB 9394/96)

Desta forma, os educadores devem uti-
lizar estratégias que promovam o apren-
dizado de forma significativa destes 
educandos, e que fique claro que os ed-
ucadores não podem ignorar os conhe-
cimentos que estes indivíduos trazem 
consigo de forma a garantir o acesso e 
permanência à escola e posteriormente 
os níveis mais elevados da educação.

CONTRIBUIÇÕES DE PAULO 
FREIRE NA EDUCAÇÃO DE JOVENS 
E ADULTOS

Segundo Souza (2011) a partir das ide-
ias de Paulo Freire houve uma mudança 
no modelo de alfabetização que era em-
pregado anteriormente, pois havia uma 
certa tendência a memorização no pro-
cesso de alfabetização do que a formação 
de um aprendizado significativo ao aluno.

Freire era um grande questionador das 
práticas tradicionais de ensino e defensor 
que para um aprendizado que valorizasse 
o educando não podia ser algo pronto, 
mas que fosse construído dia após dia. 
Para este célebre autor, as práticas anti-
gas de alfabetização eram uma das prin-
cipais consequências da evasão escolar.

Sob o olhar freiriano, foi possível detectar 
que a alfabetização por meio das cartilhas 
não agregava em nada ao conhecimento e 
muito menos correspondia com a realidade 
da educação de jovens e adultos. O mesmo 
ainda ressaltou que deveria se alfabetizar 
para a realidade que cerca o indivíduo.

Conforme explicações de Lopes e 
Souza (2005, p.11) Paulo Freire ed-
ucar a partir da seguinte concepção:

[...] baseia-se na realidade do educando, 
levando-se em conta suas experiências, 
suas opiniões e sua história de vida. Esses 
dados devem ser organizados pelo educa-
dor, a fim de que as informações fornecidas 
por ele, o conteúdo preparado para as aulas, 
a metodologia e o material utilizados sejam 
compatíveis e adequados às realidades 
presentes. Educador e educandos devem 
caminhar juntos, interagindo durante todo 
o processo de alfabetização. É importante 
que o adulto alfabetizando compreenda 
o que está sendo ensinado e que saiba 
aplicar na sua vida o conteúdo aprendido 
na escola. (LOPES E SOUZA, 2005, p.11).

Desta maneira, podemos ressaltar a im-
portância de trabalhar as teorias constru-
tivistas para que o aluno adulto aprenda e 
permaneça na escola, pois anteriormente 
aos estudos de Freire, não havia a con-
strução da identidade dos alunos da EJA.

Sob as perspectivas de Paulo Freire a 
educação deve ser transformada através 
do diálogo e ser entendida como uma 
prática constante de liberdade, criando 
uma consciência do aluno que já é adul-
to sobre o mundo que o cerca, sem deix-
ar de lado a reciprocidade contínua de 
conhecimento entre professor e aluno.

Contudo, apesar de extrema importân-
cia que Paulo Freire exerce sobre edu-
cação, em uma entrevista cedida a Pelan-
dré (1998, p.54), o importante estudioso 
aborda que não considera seus pensa-
mentos referentes a educação como uma 
metodologia de ensino a ser seguida:

Eu preferia dizer que não tenho um 
método. O que eu tinha, quando muito 
jovem, há 30 anos ou 40 anos, não impor-
ta o tempo, era a curiosidade de um lado 
e o compromisso político do outro, em 
face dos negados, dos proibidos de ler a 
palavra, relendo o mundo. O que eu ten-
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tei fazer, e continuo fazendo até hoje, foi 
ter uma compreensão que eu chamaria de 
crítica ou dia dialética da prática educa-
tiva, dentro da qual necessariamente, há 
uma certa metodologia, um certo méto-
do, que eu prefiro dizer que é um méto-
do de ensinar. (PELANDRÉ, 1998, p.54).

Diante dessa declaração de Paulo Freire 
podemos estabelecer que a educação de 
jovens e adultos na visão do grande pen-
sador exerce um papel de conscientização 
e que promove uma educação libertadora, 
além de valorizar a cultura do educando.

Podemos ainda estabelecer a relação de 
que Paulo Freire pretende conscientizar 
o sujeito através da educação acerca de 
sua realidade a fim de transformá-la, ten-
do a existência do diálogo e valorização 
dos saberes prévios dos educandos, pois 
apesar de não serem alfabetizados, pos-
suem o que é chamado de letramento.

AS DIFERENÇAS ENTRE  
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

A comunicação é algo essencial para 
o convívio da sociedade e que está pre-
sente em todos os espaços dos nich-
os sociais, mesmo aquelas pessoas 
que por algum motivo não dominam 
o código escrito precisam se comuni-
car diante do processo de socialização.

A alfabetização é um processo amp-
lo, desta maneira, a escola precisa pro-
porcionar ao aluno a alfabetização, 
sua formação de conceitos que o aux-
ilie no exercício pleno da cidadania. 

Para o melhor aproveitamento e desen-
volvimento da aprendizagem nos adul-
tos, os professores precisam saber que 
seu papel na alfabetização é de extrema 
importância e por este motivo devem es-
tar em constante processo de formação.

Soares (2010), afirma que a alfabet-
ização se caracteriza por um processo de 
aquisição do código escrito além da aqui-
sição das habilidades leitoras e escritoras

Ferreiro (2007), afirma que antes a al-
fabetização estava focada somente na sala 
de aula pautado somente em teorias tradi-
cionais que visavam os métodos mecânicos.

Teberosky (2007) aborda que o conceito 
de alfabetização preferencia a decodifi-
cação, ou seja, pleno domínio do código 
alfabético, sem levar em consideração 
o uso social da leitura e da escrita, pois 
práticas escolares de letramento ficam 
focadas muitas vezes somente à alfabet-
ização e ao ato de ensinar a ler e escrever, 
sendo que vai muito além disso, também 
está ligado ao conhecimento de mundo.

Já o letramento está mais atrelado ao 
conhecimento de mundo que este adul-
to traz consigo para os bancos escolares 
e que pode ocorrer independente do in-
divíduo estar alfabetizado ou não, como 
afirma Marcuschi (2008, p.25) em sua obra:

O letramento envolve as mais diversas 
práticas da escrita (nas suas variadas for-
mas) na sociedade e pode ir desde uma 
apropriação mínima da escrita, tal como 
indivíduo que é analfabeto, mas letrado na 
medida em que identifica o valor do din-
heiro, identifica o ônibus que deve tomar, 
consegue fazer cálculos complexos, sabe 
distinguir as mercadorias pelas marcas 
etc., mas não escreve cartas nem lê jornal 
regularmente, até uma apropriação pro-
funda(...) Letrado é o indivíduo que par-
ticipa de forma significativa de eventos de 
letramento e não aquele que faz o uso for-
mal da escrita. (MARCUSCHI, 2008, p.25).

Desta forma, podemos perceber que a 
alfabetização que será ensinada a estes 
adultos no EJA, irá abordar as questões da 
ciência, a transformação a partir do senso 
comum, portanto, o conhecimento oriun-
do do letramento é de extrema importân-
cia e não deve ser ignorado, pois é este 
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que tem um grande significado ao públi-
co alvo da educação de Jovens e Adultos.

Conforme afirmativas de Soares (2003), 
o de letramento em seu contexto históri-
co e social, surge nos países desenvolvi-
dos em que o problema de analfabetismo 
é quase nulo, a fim de se promover uma 
maior democratização do ensino e um 
desenvolvimento do cognitivo, no entanto 
o Brasil a questão do letrar surge quando 
se percebeu que muitas pessoas classifica-
das como alfabetizadas, não sabiam fazer 
uso propriamente dos códigos da língua.

Soares (2002) ainda menciona que com 
a chegada no novo século, existem no-
vas e diferenciadas formas de letramen-
to, pois a globalização culminou com o 
surgimento das novas tecnologias com 
como computador e a internet, as pessoas 
agora devem ser letradas digitalmente.

Ainda afirma que a tecnologia e con-
sequentemente as novas práticas de es-
crita contribuem para que o indivíduo 
e que tanto no mundo digital, quan-
to no mundo global as particularidades 
de aprendizagem de cada educando 
devem ser levadas em consideração.

O letramento também ocorre em difer-
entes escalas, existe o letramento escolar, 
que ocorre nas instituições e também o 
não – escolar, que ocorre fora da escola, ou 
seja, na própria sociedade em que a pessoa 
está inserida, deste modo, as duas modali-
dades devem ser levadas em conta, visando 
a apropriação do aluno e sua significância.

Na alfabetização é indispensável a 
aprendizagem do código escrito, mas 
as escolas também devem ensinar as 
funções da linguagem, pois pertencemos 
a um mundo escrito e esta linguagem 
também possui, entre suas funções, ex-
primir tudo o que os sentimentos não são 
capazes de expressar, através da palavra.

Portanto, alfabetização e letramen-
to são dois fatores diferentes, e pos-
suem formas e maneiras distintas de se 
aprender e de formar conhecimento, e 
que não só a escola é responsável por 
esta aprendizagem, mas o meio em que 
a pessoa está inserida, família e socie-
dade também são incumbidas pelo letrar.

Soares (2006) verifica que a língua 
falada é resultado a do letramento, mo-
tivo que e é função da escola desen-
volver no indivíduo o domínio da lin-
guagem falada corretamente aceita.

Define-se por letramento o uso da leitura 
e da escritura e percebeu-se que as vezes, 
as pessoas não têm o domínio dos códigos, 
mas domina a questão do letramento por 
meio do cotidiano e sua práticas sociais.

Soares (2006) afirma que o letra-
mento envolve a leitura sendo um con-
junto de habilidades assim como es-
crever, que compõem o processo de 
produção do conhecimento. Portanto:

Letramento é o resultado da ação de en-
sinar e aprender as práticas sociais de lei-
tura e de escrita. É o estado ou a condição 
que adquire um grupo social, ou um in-
divíduo, como consequência de ter se apro-
priado da escrita e de suas práticas sociais. 
Apropriar-se da escrita é torná-la própria, 
ou seja, assumi-la como propriedade. Um 
indivíduo alfabetizado, não é necessaria-
mente um indivíduo letrado, pois ser letra-
do implica em usar socialmente a leitura e a 
escritura e responder às demandas sociais 
de leitura e de escrita. (SOARES, 2006, p.6)

Portanto para a autora, o letramento 
é mergulhar com a leitura. Mas há difer-
entes tipos e níveis de letramento, isso 
depende das necessidades, da criança 
e do meio social no qual está inserido.

O indivíduo letrado é aquele que apren-
de a leitura e a escrita e faz uso desses el-
ementos, e se envolve em práticas sociais 
com o uso frequente dessas habilidades. 
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Soares (2006, p, 67-72) aponta dois 
elementos essenciais de letramento “Di-
mensão Individual e Dimensão Social”. 

Para Soares (2010), a leitura vai além da 
decifração das letras e códigos, a leitura 
demonstra as habilidades sobre a língua e 
da capacidade concreta de comunicação. 
A segunda dimensão do letramento de 
acordo com Soares (2006) é o conjunto de 
práticas sociais ligadas à leitura e à escrita 
em que os indivíduos se envolvem em seu 
contexto social e de certa forma dependem 
destes para viverem na sociedade letrada. 

As relações entre letramento e so-
ciedade não podem ser separadas de 
seu uso, pois é das experiências cotidi-
anas que a maior parte das pessoas tem 
conhecimento de fato, do letramento.

Portanto, para Soares (2006), o letrar é 
importante para o desenvolvimento cog-
nitivo e econômico e progresso da cidada-
nia e também econômico do indivíduo.

Segundo Soares (2010), Paulo Freire 
foi um dos primeiros educadores a re-
alçar o poder revolucionário do letra-
mento, pois só assim, o indivíduo pode-
ria transformar o mundo e sua realidade.

Soares (2010) afirma que a verdadei-
ra natureza do letramento são as formas 
que as práticas de leitura e escritura são 
assumidas diante dos contextos sociais. 
Mas isso depende das instituições so-
ciais que propõem e exigem essas práti-
cas. Assim, entende-se que o letramen-
to melhora a consciência de cada um, 
seja ela na interpretação da própria vida 
ou na própria atuação na sociedade.

MOTIVOS DE ABANDONO  
E RETORNO ESCOLAR DA EJA

Ramalho (2010) classifica evasão como 
uma expulsão escolar devido ao fato dela 
sempre estar relacionada a uma imposição, 
geralmente social que obrigada o estudante 
a largar os estudos, majoritariamente essas 
condições estão relacionadas ao trabalho.

Souza e Alberto (2008, p.74) também 
afirmam que o trabalho além de ser uma 
necessidade na classe mais humilde, ainda 
é característico como privilégio por muitos:

Para a criança e adolescente das classes 
populares, determinados privilégios des-
frutados no seio familiar são perdidos à 
medida que esses sujeitos crescem e pas-
sam a ter condições de fazer certas tare-
fas. Esse fato vem ratificar a cultura do 
trabalhador, segundo a qual, para os filhos 
das classes populares, trabalhar, mesmo 
em idade precoce, é uma forma de ocupar 
o tempo e aprender um ofício. Nesse sen-
tido, o trabalho é entendido não só como 
uma necessidade, mas também como uma 
virtude. (SOUZA E ALBERTO, 2008, p.74).

Fortunato (2010), afirma que além 
da questão do emprego, muitos jov-
ens abandonam o ambiente escolar por 
desmotivação, dificuldades de apren-
dizagem e até mesmo desinteresse pelo 
conteúdo que é abordado em sala de 
aula, visto que este saber deve estar rel-
acionado ao conhecimento do educando.

Em outros casos, quando o aluno já fre-
quentou a escola anteriormente, há uma 
certa resistência ao retornar, de acor-
do com Ceratti (2008), muitos sentem 
vergonha ou não conseguem conciliar o 
horário de estudo com o trabalho e op-
tam pela Educação de Jovens e Adultos.

Haddad (2007, p.205) afirma que além 
de fatores internos como a dificuldade 
de aprendizagem, há elementos externos 
como a precariedade financeira, pois muitos 
alunos se condicionam a exaustivas horas 
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de trabalho e esses motivos fazem com 
que os alunos comecem a evadir da EJA.

Haddad (2007, p.207) também afirma 
que antes a maior parte das pessoas que 
cursaram a Educação de Jovens e Adul-
tos eram pessoas mais idosas oriundas de 
áreas rural, contudo, hoje temos nos ban-
cos escolares jovens urbanos que de certa 
forma evadiram devido a questões profis-
sionais e necessidades que agora retornam 
para obter o diploma da educação básica.

Santos (2003) ressalta que uma das 
maiores dificuldades encontradas nos 
alunos de EJA é a conciliação entre o tra-
balho e o estudo e o própria desânimo que 
pode ocorrer pela correria do dia a dia.

Contudo, ainda Santos (2003) ressalta 
que os mesmos alunos que deixam a es-
cola por conta da vida frenética do cap-
italismo, retornam às instituições esco-
lares por pressões da própria sociedade.

Entretanto, Haddad (1998, p.16) re-
força a ideia que é preciso criar me-
canismos para a frequência e per-
manência destes alunos na EJA:

[...] não basta oferecer escola; é 
necessário criar as condições de fre-
quência, utilizando uma política de dis-
criminação positiva, sob risco de mais 
uma vez, culpar os próprios alunos pelos 
seus fracassos. (HADDAD, 1998, p.16).

Ou seja, é preciso estar sempre antena-
do aos motivos que levam jovens e adul-
tos a evadirem da Educação de Jovens e 
Adultos, para que desta forma, haja cada 
vez mais pessoas concluindo seus estudos 
para que se tornem inseridos em nossa so-
ciedade que é cada vez mais excludente.

 A APRENDIZAGEM DO  
EDUCANDO ADULTO

De acordo com Muchielli (1981) os alunos 
adultos são diferentes dos demais que min-
istramos aulas, pois estes ingressaram mui-
tas vezes cedo na vida profissional e que 
pode tomar plenas decisões de sua vida.

Muchielli (1981) retoma a ideia que te-
mos que motivar e conquistar os alunos 
da EJA constantemente e que os educa-
dores devem acreditar que assim como 
as crianças, durante o processo de ensino 
aprendizagem, estamos formando pessoas 
que atuarão para agir na sociedade, torná-
los críticos, reflexivos e mais humanizados.

Freire (1997) afirma que “ o ensinar 
não é transferir conhecimento, mas pos-
sibilitar sua produção”, ou seja, o edu-
cador deve contar com todo o conheci-
mento de mundo que o jovem e adulto 
dispõe até mesmo para que a aula seja 
mais dinâmica e que não esteja distante 
do mundo que estes alunos se encontram.

Em 1949 a UNESCO já debatia so-
bre a questão da educação de adultos:

Desde a primeira Conferência sobre a 
Educação de Adultos em 1949, a UNES-
CO tem trabalhado com os Estados-mem-
bros para assegurar que os adultos ex-
erçam o direito à Educação. Em 1976, a 
Conferência Geral da UNESCO aprovou a 
Recomendação de Nairóbi para o desen-
volvimento da Educação dos adultos, que 
consagrou o compromisso dos governos 
em promover a educação dos adultos 
como parte integrante do sistema educa-
cional, numa perspectiva de aprendizagem 
ao longo da vida. (UNESCO, 2010, p.12)
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Desta forma, Knowles (1980, p.44-45) afirma que a aprendizagem dos alunos jovens 
e adultos se configura da seguinte maneira:

Autoconceito Caminhar para a autonomia e transfor-
mação de um cidadão melhor

Experiência Existe uma grande concentração de 
experiência acumulada que aguarda a 
transformação do saber.

Aprendizagem Se orienta através do desenvolvimen-
to dos papéis sociais

Tempo Varia de acordo com cada aluno, 
contudo o tempo está focado na res-
olução de problemas

Motivação A motivação é interna e deve ser fre-
quente do aluno maduro

Tabela 1: Fonte Knowles (1980)

Com análise da tabela é possível perce-
ber que os alunos adultos estão interessa-
dos em um aprendizado a curto prazo que 
esteja ligado a suas condições profission-
ais, como afirma Gadotti (2003, p.39):

O aluno adulto não pode ser tratado 
como uma criança cuja história de vida 
apenas começa. Ele quer ver a aplicação 
imediata do que está aprendendo. Ao mes-
mo tempo, apresenta-se temeroso, sente-
se ameaçado, precisa ser estimulado, criar 
autoestima, pois sua ignorância lhe traz 
tensão, angústia, complexo de inferiori-
dade. Muitas vezes tem vergonha de falar 
de si, de sua moradia, de sua experiência 
frustrada da infância, principalmente, em 
relação à escola. É preciso que tudo isso 
seja verbalizado e analisado. (GADOTTI, 
2003, p.39).

DIFICULDADES ENCONTRADAS 
NA EDUCAÇÃO DE JOVENS E 
ADULTOS E CONSEQUÊNCIAS DO 
ANALFABETISMO

O analfabeto funcional atualmente é 
vítima de discriminação na sociedade e di-
ficilmente conseguirá um posto de prestí-
gio já que somos característicos de um 
mundo letrado, isso acarreta também em 
suas realizações básicas por não receber 
um salário digno.

Muitas vezes os alunos fogem dos ban-
cos escolares pois tem dificuldades com a 
leitura e escrita e não consegue acompan-
har os demais colegas, por vergonha e se 
sentir excluído a evasão escolar é um dos 
mais graves problemas que encontramos 
atualmente.

O analfabetismo funcional, pode ser 
entendido sob duas vertentes, um desca-
so das políticas públicas e ou estratégia 
encontrada pelos governantes para sim-
plesmente dominar a população e adquirir 
mão de obra barata para a realização dos 
mais diversos trabalhos.
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Muitas vezes mesmo após sair dos ban-
cos escolares, muitas pessoas sofrem com 
isso, que não consegue nem ao menos in-
terpretar situações cotidianas de seu tra-
balho.

Nos últimos anos houve uma baixa no 
número de alunos analfabetos comple-
tos, mas, no entanto, o grau daqueles que 
são considerados analfabetos funciona-
is cresce a cada dia e é infelizmente um 
dos maiores problemas dos países indus-
trializados ou em ascensão, que também 
merece um estado de alerta.

A principal maneira de solucionar essa 
situação é alfabetizar um número maior de 
pessoas com maior qualidade, incentivo à 
leitura e mais atividades que estimulem o 
cognitivo e a criticidade do educando.

Contudo, pensando em minimizar cada 
vez mais o analfabetismo no Brasil, não 
basta ficar restrito somente nas práticas 
de alfabetização, mas também na valori-
zação do profissional da educação, pois 
este deve ter um capacitação e apoio du-
rante a suas práxis educativa.

Portanto, podemos citar a grande im-
portância da alfabetização e letramento, 
pois se esse aluno está com dificuldades, o 
profissional será capacitado para ter inicia-
tivas criativas para superar as dificuldades 
do educando maduro, pois o processo de 
alfabetização e letramento é muito com-
plexo e os estados e municípios deverão 
ter um maior cuidado quanto a isso.

Logo, se o objetivo principal desse plano 
é a alfabetização eficaz dessas crianças, se 
tem também uma preocupação com o fu-
turo do país, pois para que ele se desen-
volva precisamos de mentes pensantes e 
não apenas reprodutoras, pois ser letra-
do não é apenas decifrar códigos e sim se 
tornar autônomo, independente e cidadão 
crítico.

A Unesco começou a estabelecer os ter-
mos de analfabeto funcional em meados 
da década de 1970, e ficou característico 
como pessoas que conhecem as grafias e 
reproduzem a língua escrita, mas que não 
faz uso corretamente por falta de uso e 
exercício com estas.

Pode-se ressaltar que um país que tem 
problema com analfabetismo exprime 
sérias consequências para a política e 
economia do país e este fator está relacio-
nado com a educação de jovens e adultos.

Existem muitas dificuldades no proces-
so de educação de jovens e adultos entre 
elas podemos destacar a formação do pro-
fessor como ressalta Camargo (2005). A 
autora também ressalta que os professores 
sentem muita dificuldade em lecionar para 
a EJA, pois estão acostumados a trabalhar 
com o ensino regular e precisam mudar de 
didática ao explicar conteúdos para esse 
novo público. Outra dificuldade existente 
refere-se a quantidade de conteúdos para 
serem trabalhados em um curto período 
de tempo, ou seja, um semestre além de 
todas as peculiaridades desse público.

Existe uma certa crítica que de acordo 
com Oliveira (2007), que os educadores 
muitas vezes utilizam as mesmas técnicas 
que são utilizadas com os educandos do 
ensino regular, gerando uma certa infan-
tilização dos conteúdos, desta maneira, é 
possível perceber que deve haver posturas 
diferentes do profissional da educação em 
lecionar para esses níveis de educação:

Não importando a idade dos alunos, a 
organização dos conteúdos a serem tra-
balhados e os modos privilegiados de abor-
dagem dos mesmos seguem as propostas 
desenvolvidas para as crianças do ensino 
regular. Os problemas com a linguagem 
utilizada pelo professorado e com a infan-
tilização de pessoas que, se não puderam 
ir à escola, tiveram e têm uma vida rica 
em aprendizagens que mereceriam maior 
atenção, são muitos (OLIVEIRA, 2007, 
p.88).
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A autora coloca essa utilização de pos-
tura como um dos grandes problemas que 
são encontrados na EJA, pois desta ma-
neira, não há uma valorização dos saberes 
que os jovens e adultos trazem consigo, 
que tem muito a ver com o que foi discuti-
do anteriormente com a questão do letra-
mento.

Contudo, a autora também deixa críticas 
em relação a formação deste profissional 
da educação, pois muitas vezes as univer-
sidades não contemplam essa modalidade 
de ensino e que esta ação deveria ser re-
pensada de modo a valorizar as práticas 
docentes que envolvam este público.

Assim, se vê a importância de o profes-
sorado manter as práticas de ser um do-
cente reflexivo e dar uma atenção maior 
para a formação continuada para que 
possam aperfeiçoar as práticas de ensino 
e aprendizagem direcionadas a Educação 
de Jovens e Adultos, como afirma Ribas e 
Soares:

[...] faz-se necessário uma qualificação 
dos profissionais envolvidos neste proces-
so, é fundamental que a equipe docente 
esteja bem preparada, por este motivo é 
extremamente importante uma formação 
continuada, onde todos tenham a opor-
tunidade de repensar a sua prática. Pois, 
a formação continuada é um processo 
possível para a melhoria da qualidade do 
ensino, dentro do contexto educacional 
contemporâneo (RIBAS E SOARES, 2012, 
p.5).

Logo, ao analisar tais dificuldades a par-
tir de análise bibliográfica se fez necessário 
uma realização de pesquisa com o objeti-
vo de identificar as principais dificuldades 
enfrentadas pelos educadores desta mo-
dalidade de ensino e consequentemente 
com os alunos que frequentam a escola e 
são matriculados na Educação de Jovens e 
Adultos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através do desenvolvimento do artigo 
aqui apresentado foi possível concluir que 
a forma como os adultos estão receben-
do e processando a alfabetização recebida 
nas escolas pelos professores, depende de 
como é aplicada a metodologia utilizada e 
do ritmo de cada aluno para a aprendiza-
gem. 

O meio onde o adulto está inserido tam-
bém é um fator de influência no processo 
de aprendizagem, pois este ao ingressar na 
educação, carrega consigo suas experiên-
cias vivenciadas de seu lar, ampliando e 
integrando sua cultura e suas relações so-
ciais. 

Portanto o professor deve conhecer e 
estar atento às etapas do desenvolvimen-
to do aluno, colocando-se na posição de 
facilitador da aprendizagem. Ele deverá 
estabelecer uma relação de ajuda e de 
percepção com seus alunos. 

Ser alfabetizado é participar das práti-
cas de leitura e escrita e, portanto, 

Podemos dizer então, em vista do mate-
rial analisado e da pesquisa bibliográfica, 
que alfabetização e letramento são pro-
cessos indissociáveis, pois, a alfabetização 
se ocupa da aquisição do código da escrita 
e leitura pelo aluno e deve se desenvolver 
em um contexto de letramento para que 
se possa alcançar o sucesso no processo 
de ensino aprendizagem.

Assim, o professor é a pessoa mais im-
portante na realização da alfabetização 
de seus alunos, e vai despertar o domínio 
da leitura e da escrita de forma lúdica e 
prazerosa, proporcionando assim uma 
aprendizagem significativa.

A alfabetização não tem a melhor idade, 
mas todos nós já começamos a ser alfabet-
izados desde cedo com o simples ato de 
aprender a falar, cantar e nos expressar.
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Além disso, constatou-se que as práti-
cas de alfabetização e letramento são dis-
tintas e que dependem da individualidade 
da criança, pois embora essas concepções 
sejam trabalhadas na instituição escolar, 
os aspectos sociais e culturais também in-
terferem.

A tecnologia que permeia o nosso atual 
século XXI, possui características próprias 
de linguagem e letramento que também 
devem ser abordadas e ensinadas na es-
cola, pois no decorrer da vida desses ed-
ucandos, esta modalidade linguística per-
meia seu cotidiano.

Portanto, deve acima de tudo valorizar 
o entorno em que este está inserido, para 
que desta forma haja uma formação de 
conhecimento significativo, que realmente 
tenha importância na vida deste educando 
da EJA.

Além disso, foi possível concluir, que 
acima de tudo uma educação e alfabet-
ização de qualidade gera uma nação que 
pensa no futuro e que de fato se importa 
com os cidadãos que frequentam os ban-
cos escolares.

SERGIO RUIVO BRAS
Professor FUND II de Matemática na Rede 
Municipal de São Paulo na EMEF Pedro 
Américo.
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CONCEITOS SOBRE A LUDOPEDAGOGIA E A EDUCAÇÃO 
INFANTIL
RESUMO: Este artigo aborda os estudos em Ludopedagogia e a Aprendizagem Lúdica na 
Educação Infantil. A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e é responsável 
pela formação inicial da criança em todos os aspectos de seu desenvolvimento. A aprendiza-
gem lúdica permeia todas as ações nesta fase de escolarização. A Ludopedagogia não está 
relacionada apenas a inserção das brincadeiras na escola e nas aprendizagens e sim de uma 
maneira muito mais ampla, o lúdico atende aos propósitos e objetivos definidos em legislação 
e devem permear todas as ações pedagógicas, em consonância com as diretrizes educacionais 
que estão estabelecidas em lei. Temos como objetivo para este estudo abordar os principais 
aspectos da aprendizagem lúdica na Educação Infantil e discutir de que maneira as brinca-
deiras e jogos auxiliam na aprendizagem no contexto da Educação Infantil e no contexto da 
Alfabetização. Esta pesquisa justifica-se à medida que a aprendizagem na Educação Infantil 
ocorre no contexto lúdico dos jogos e brincadeiras, desta forma, é de extrema relevância o es-
tudo destes aspectos da Ludicidade e da Ludopedagogia nas práticas escolares da Educação 
Infantil e a sua relação no processo de Alfabetização.

Palavras-chave: Ludopedagogia; Aprendizagem; Educação Infantil; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

O tema central deste trabalho versará sobre os conceitos e definições so-
bre a Ludopedagogia no contexto de aprendizagem na Educação Infantil. Temos 
como objetivo geral apresentar e contextualizar os conceitos que permeiam o ter-
mo Ludopedagogia e como objetivos específicos abordar os principais aspec-
tos da aprendizagem lúdica na Educação Infantil e discutir de que maneira as brin-
cadeiras e jogos auxiliam na aprendizagem no contexto da Educação Infantil. 

Esta pesquisa justifica-se à medida que a aprendizagem na Edu-
cação Infantil ocorre no contexto lúdico dos jogos e brincadeiras, des-
ta forma, é de extrema relevância o estudo destes aspectos da Ludici-
dade e da Ludopedagogia nas práticas escolares da Educação Infantil.

De acordo com Brougère (2002), aprende-se a brincar, e um dos momentos es-
senciais para a aprendizagem são as interações entre a mãe e o bebê. Ainda com 
base no autor, é brincando que a criança se apropria da cultura lúdica, que segun-
do ele é um conjunto de regras e significações que permitem tornar a brincadei-
ra possível. A cultura lúdica não é transferida para a criança, uma vez que ela é co 
produtora, sendo assim, uma produção da sociedade adulta, incluindo a reação das 
meninas e meninos à produção cultural que, é de certa maneira, a eles imposta.

Segundo as Orientações Curriculares (2007) todas as formas de brincadeira aprendi-
das pelas crianças são constituídas pelas experiências que ela vive em todas as formas 
e dimensões de aprendizagem, a linguagem artística, verbal, a literatura e as demais 
aprendizagens que ele tem contato em seu meio social e ambiente no qual está inserida. 

A Ludopedagogia pode ser entendida como um segmento da pedagogia ded-
icado a estudar a influência do elemento lúdico no contexto educacional, como 
as brincadeiras auxiliam e contribuem nos processos de ensino e aprendizagem 
e como devem ser abordadas no contexto lúdico de aprendizagem significativa. 

A Ludopedagogia não está relacionada apenas a inserção das brincadeiras na esco-
la e nas aprendizagens e sim de uma maneira muito mais ampla, o lúdico atende aos 
propósitos e objetivos definidos em legislação e devem permear todas as ações ped-
agógicas, em consonância com as diretrizes educacionais que estão estabelecidas em lei. 
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ALFABETIZAÇÃO E LUDICIDADE

Quando pensamos em Ludicidade na 
sala de aula, podemos afirmar que se 
trata de educar com prazer e alegria e a 
postura do educador é um fator determi-
nante para que a aula aconteça de forma 
lúdica. Essa forma de trabalho é a base 
da aprendizagem, tanto na educação in-
fantil como nos anos iniciais do ensi-
no fundamental e as atividades devem 
despertar a atenção e motivar o aluno. 

De acordo com Moraes (2014), na 
atividade lúdica, o que mais importa é 
o momento vivido, o processo e as ex-
periências e não apenas o resultado de 
quem a vivencia, conforme a experiên-
cia lúdica que é vivenciada há o desen-
volvimento da fantasia e do imaginário, 
tornando-se momentos únicos e signifi-
cativos para a criança. As circunstâncias 
envolvidas no processo lúdico são fun-
damentais para os sentidos da aprendiza-
gem, favorecendo ou não o desenvolvi-
mento da atividade e os seus resultados.

Não há momento específico de ludici-
dade, ela predomina em quase todos os 
momentos do dia-a-dia, buscando criar 
uma convivência alegre e prazerosa, res-
peitando as características das crianças e 
adolescentes que, através do lúdico, ex-
pressam mais diretamente sua maneira de 
ser. A ludicidade se faz presente no cotidi-
ano humano, em todos os momentos, seja 
em suas casas, em passeios, na escola em 
momentos de recreação, dentre outros. 
Possibilitando uma qualidade de vida har-
moniosa e individualizando cada um de 
acordo as suas especificidades, quando se 
fala de suas características, podendo apre-
sentar mais claramente por meio do lúdico 
a sua personalidade. (PORTO, 2004, p.74)

Na escola, o lúdico se torna essencial, 
além de despertar o interesse e o prazer 
pelas atividades pedagógicas escolares, 
é fundamental para o desenvolvimento 
integral da criança em todos os seus as-
pectos, físico, social e cognitivo, neste 
sentido, a formação do professor está 
intimamente ligada ao processo ped-
agógico focado nas atividades lúdicas.

De acordo com as ideias de Porto 
(2004) a educação lúdica é uma neces-
sidade que se adquire com o passar dos 
tempos, o jogo e a brincadeira na edu-
cação, não pode ser visto apenas como 
diversão, têm uma função pedagógica na 
produção de conhecimento e na apren-
dizagem por meio da ludicidade, auxilian-
do no desenvolvimento cognitivo da cri-
ança. “A questão da ludicidade tem sido 
compreendida em diferentes concepções 
na área da educação: história, antropo-
logia, publicidade, entre outros setores 
do conhecimento [...]” (PORTO p.126).

Com as mudanças de seus significados, 
o lúdico acabou se tornando algo am-
plo onde há espaço para a arte, a músi-
ca, a brincadeira, o brinquedo, o jogo, 
desenvolvendo na criança as habilidades 
necessárias em seu crescimento físi-
co e psíquico. Passando assim a ser uma 
brincadeira “séria”, onde se pode sen-
tir prazer ao brincar, aprendendo vári-
os conteúdos. (PORTO, 2004, p.160).
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A brincadeira deve ser prazerosa para a 
criança, neste momento a criança entra num 
mundo de fantasia, onde é capaz de criar e 
imaginar, ensaiando diferentes papéis, para 
ela o fundamental não são os resultados 
daquela ação no brincar e sim o prazer da 
brincadeira em si, sem a preocupação com 
os resultados ou efeitos daquele brincar. 

Segundo Almeida (1995) a educação 
lúdica contribui e influencia na formação 
da criança, desta forma, quando brin-
ca a criança produz conhecimento e se 
desenvolve, considerando todos os seus 
aspectos, neste sentido: “a sua práti-
ca exige a participação franca, criativa, 
livre, crítica, promovendo a interação 
social e tendo em vista o forte com-
promisso de transformação e modifi-
cação do meio”. (ALMEIDA, 1995, p.41).

Para que os educadores possam desen-
volver uma educação lúdica, é necessário 
compreender o que é ludicidade e de que 
forma ela influencia a vida humana e quais 
relações podem ser estabelecidas com a 
educação. De acordo com Porto (2004) o 
lúdico já foi visto de várias formas, desde 
uma maneira para conseguir a aprendiza-
gem, uma maneira para acalmar os alunos 
ou como forma de melhorar o compor-
tamento, para se definir qual é o papel 
do lúdico na aprendizagem é necessário 
conhecimento e estudo sobre o tema.

EDUCAÇÃO INFANTIL E O LÚDICO

Segundo as DCNEIs (Diretrizes Curric-
ulares Nacionais para a Educação Infantil 
- 1998), a proposta pedagógica das esco-
las deve atender a sua função pedagógica, 
para tanto deve oferecer condições para 
o exercício de direitos pelas crianças; as-
sumir a responsabilidade de cuidar e edu-
car; possibilitar que as crianças convivam 
com os adultos ampliando os seus saberes; 
oportunizando experiências para todas 
as crianças e acesso aos bens culturais.

A Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional (LDBEN 9394/96) esta-
belece que a criança pequena tenha um 
desenvolvimento integral e desde a sua 
promulgação, ocorreram inúmeras atual-
izações em seu texto. Uma das alterações 
que se refere a Educação Infantil trata da 
obrigatoriedade do ingresso da criança 
na educação infantil aos 4 anos de idade, 
não sendo mais facultativa a matrícula 
desta faixa etária na Educação Infantil.

Segundo os Referenciais Curriculares 
Nacionais da Educação Infantil a insti-
tuição de educação infantil não deve ter 
um caráter assistencialista e nem deve 
ser vista como uma fase preparatória 
para o ingresso no ensino fundamental.

As crianças são concebidas nos Refer-
encias Curriculares Nacionais para Ed-
ucação Infantil (1998) como seres que 
sentem e pensam o mundo de uma forma 
própria e estabelecem relações com as 
outras pessoas e com o meio no qual es-
tão inseridas, nestas relações constroem 
seus aprendizados e conhecimentos e o 
adulto é responsável pela intervenção de 
forma adequada nas diferentes relações 
que se estabelecem na Educação Infantil. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1616

Na educação de bebês e crianças, a 
sala e o parque, assim como os demais 
espaços e o território, são consider-
ados como espaços ricos de pesquisa. 
Por esse motivo, devem ser “recheados” 
de artefatos, materiais, brinquedos para 
as crianças interagirem. Ambas as esco-
las precisam se organizar como espaços 
acolhedores para as crianças e procurar 
materializar os direitos da infância. Para 
isso, é interessante que os espaços sejam 
pensados para as crianças e permanen-
temente reconstruídos a partir do inter-
esse delas. (SÃO PAULO, 2019, p. 156)

De acordo com as Orientações Cur-
riculares (2007) o brincar é faz parte da 
cultura na qual a criança está inserida, 
passando por gerações e possibilitando 
que as crianças possam atuar como in-
divíduos nos diferentes ambientes, onde 
os significados são recriados e valores 
são aprendidos, na troca de experiên-
cias com o outro e com o meio social. 

Na época do Renascimento, surge uma 
nova concepção de infância e conforme 
Kishimoto (2002) a brincadeira é vista 
como conduta livre que favorece o desen-
volvimento da inteligência e facilita o estu-
do, neste sentido, foi utilizada como uma 
forma de aprendizagem dos conteúdos 
na escola, contrapondo-se aos processos 
tradicionais de ensino, trazendo o lúdico 
para o ensino de conteúdos e para auxil-
iar no processo de aprendizagem e ensino. 

Falamos de brincadeira para nos refer-
irmos a diferentes ações das crianças que 
envolvem o lúdico e, por isso, privilegiam 
o processo, e não um resultado visível. Um 
bebê brincando com suas mãos ou pés, 
explorando objetos que colocamos ao seu 
redor; uma criança um pouco maior trans-
portando água com uma latinha para mol-
har a terra e fazer uma estradinha para pas-
sar com um carrinho; uma criança maior 
fazendo circular um pequeno caminhão e 
se colocando no lugar do motorista que en-
trega produtos de casa em casa; crianças 
em torno de um jogo de mesa ou corren-

do pelo pátio; seja qual for a brincadei-
ra, as crianças estão sempre aprendendo 
quem elas são, como as coisas funcionam, 
estão percebendo o mundo ao seu redor 
e formando uma memória do que fazem 
e aprendem. (SÃO PAULO, 2019, p. 85).

Segundo Oliveira (2010) por meio das 
brincadeiras as crianças são capazes de ex-
perimentar diferentes maneiras de pensar 
e agir, quando brinca ela faz adaptações, 
relacionando a realidade onde vive com 
as brincadeiras. O lúdico é extremamente 
importante para o desenvolvimento do 
pensamento criativo nas crianças, auxilia-
ndo no processo de ensino e aprendizagem 
em seus diferentes aspectos e contextos. 

Os jogos de construção são aquelas brin-
cadeiras em que a criança constrói ou cria 
alguma coisa a partir de diferentes materi-
ais, segundo Kishimoto (1996) estes jogos 
têm uma estreita relação com as brinca-
deiras de faz de conta, as crianças constro-
em cenários para os seus jogos simbólicos.

Os jogos de regras são aqueles jo-
gos onde as regras orientam as ações 
de cada jogador e também podem es-
tar presentes nos jogos de faz de conta. 
Os jogos didáticos são aqueles que es-
tão inseridos no cotidiano escolar, com 
finalidades claras e articuladas ao cur-
rículo dos diferentes campos do saber.

Os jogos são importantes no desenvolvi-
mento infantil e é necessário que sejam cria-
das situações favoráveis para que passem a 
fazer parte do cotidiano das crianças, tanto 
em situações espontâneas, como em situ-
ações dirigidas e orientadas pelos adultos.

De um modo geral, as regras dos jogos 
são impostas às crianças: antes de ini-
ciar-se o jogo, as regras são avisadas. No 
caso da brincadeira de papéis, esse mov-
imento é diferente: a criança precisa se-
guir as regras que o papel adotado impõe 
e há um acordo – mesmo que não dito 
em voz alta – no grupo que brinca junto 
sobre como os personagens se compor-
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tam: “professora faz assim”, “cinderela 
faz assim”, “mãe com bebê faz assim” e 
as regras precisam ser respeitadas como 
condição para que a brincadeira aconteça. 
Assim, as crianças aprendem a seguir re-
gras e combinados por prazer. Também 
aprendem a conviver com outras crianças: 
aprendem que as outras também tem 
ideias e propostas, e vão aprendendo a 
respeitá-las. (SÃO PAULO, 2019, p. 87)

Com base nas ideias de Sommerhalder 
(2011) podemos afirmar que a aborda-
gem construtivista considera o brincar 
um elemento fundamental para o pro-
cesso de desenvolvimento e aprendiza-
gem da criança, dado que esse seria uma 
forma da criança resolver problemas e 
situações problemas que surgem a par-
tir de sua interação com o meio. Com 
isso, o jogo é valorizado no espaço edu-
cativo da criança na educação infantil.

Os jogos e brincadeiras auxiliam no 
processo de aprendizagem lúdica na Ed-
ucação Infantil, durante o jogo, a criança 
busca maneiras para resolver conflitos, 
tomar decisões e cria novas possibili-
dades, além disso, proporcionam a imag-
inação às crianças onde elas são ca-
pazes de criar situações e lidar com 
dificuldades e medos, reproduzindo situ-
ações que refletem o meio em que vivem.

A LUDOPEDAGOGIA E SEUS  
CONCEITOS

Com A Ludopedagogia pode ser enten-
dida como um segmento da pedagogia 
dedicado a estudar a influência do elemen-
to lúdico no contexto educacional, como 
as brincadeiras auxiliam e contribuem 
nos processos de ensino e aprendizagem 
e como devem ser abordadas no contex-
to lúdico de aprendizagem significativa. 

A Ludopedagogia não está relaciona-
da apenas a inserção das brincadeiras 
na escola e nas aprendizagens e sim de 
uma maneira muito mais ampla, o lúdi-
co atende aos propósitos e objetivos 

definidos em legislação e devem per-
mear todas as ações pedagógicas, em 
consonância com as diretrizes educa-
cionais que estão estabelecidas em lei. 

[...] O importante é reconhecer a dinâmi-
ca operacional ocorrente na atividade lúdi-
ca como produto de um processo, onde 
ambos estão profundamente implicados, 
sabendo de antemão que todo objeto iso-
lado, descontextualizado, carece de sen-
tido. Da mesma forma, acontece com o 
sujeito. As emoções, as intuições, o imag-
inário, dimensões que favorecem o fluir 
em uma experiência lúdica, dependem das 
condições e das circunstâncias envolvidas, 
das circunstâncias criadoras de um deter-
minado campo energético e operacional 
que favorece, ou não, o desenvolvimento 
da atividade lúdica e a expressão da ludici-
dade. É este campo energético e informa-
cional que ajuda a estabelecer a ponte entre 
a realidade interior do sujeito e a realidade 
exterior do objeto. (MORAES, 2014, p.64)

Ao investigar o modo de raciocínio 
das crianças, Jean Piaget (1896) trouxe 
grandes contribuições aos campos da 
psicologia e educação. Em uma época, 
predominantemente, do ensino tradi-
cional (nos anos de 1950-1960), Piaget 
contribuiu para a renovação das teorias 
pedagógicas, sobre os processos de con-
strução da inteligência e aprendizagem. 
Ele estudou os mecanismos mentais uti-
lizados pelas pessoas para compreender 
o mundo nas diferentes etapas da vida, e 
concluiu que as crianças são pensadoras 
ativas tentando compreender o mundo.

Segundo o autor, a inteligência é con-
struída na medida em que a criança explora 
o mundo, por meio de seus gestos e mov-
imentos, de sua interação com os adultos, 
manipulando objetos e sustentado por toda 
a curiosidade que nos faz essencialmente 
humanos. Sendo assim, a estimulação da 
inteligência da criança por meio de ativi-
dades e recursos favoráveis é fundamen-
tal para que ela se desenvolva ao máximo.
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É preciso oportunizar que todas as 
crianças participem da experiência lúdi-
ca e, se preciso for, mudar a rotina, de 
modo a propiciar a participação e in-
clusão de todos. As (os) professoras (es) 
têm ainda a tarefa de fazer tentativas e 
gradativamente ir oferecendo experiên-
cias que as crianças gostem; possibilitar 
que as crianças possam escolher vivên-
cias (oferecendo possibilidades de escol-
ha); encorajar, sempre que possível, que 
as próprias crianças convidem as que 
não se sentem incluídas a participar das 
brincadeiras. (SÃO PAULO, 2019, p. 93)

Em outra perspectiva, Vygotsky (1896-
1934), psicólogo e professor, bastante in-
fluenciado pela teoria marxista, ressaltou 
a importância das experiências sociais e 
culturais na forma como aprendemos e 
desenvolvemos nossas aptidões e habil-
idades. Ele acredita que as condições de 
vida, a cultura, o momento histórico e os 
grupos de convivência influenciam dire-
tamente na aprendizagem do indivíduo.

Para Vygotsky todo homem nasce 
com capacidade para aprender, no en-
tanto essas aquisições são influencia-
das pelas condições históricas, econômi-
cas, culturais e sociais na qual a pessoa 
está inserida. O sujeito se constitui a 
partir das interações estabelecidas com 
o outro, de acordo com suas experiên-
cias e plano genético (característi-
cas biológicas, genéticas, hereditárias).

A criança brinca de faz de conta a partir 
das relações sociais que ela conhece: brin-
ca de casinha tematizando as relações e 
os papeis sociais na família/responsáveis, 
brinca de escola, de cabeleireira. Quan-
do a(o) professora (or) amplia o conheci-
mento das atividades humanas pelas cri-
anças, amplia os temas das brincadeiras 
depois de conhecer uma oficina mecânica, 
as pessoas e suas atividades, as crianças 
terão um tema novo para suas brincadei-
ras, depois de observar as atividades numa 
loja, num supermercado, numa frutaria (o 
que fazem os funcionários, os clientes, o 

dono), as crianças podem tematizar es-
sas atividades. (SÃO PAULO, 2019, p. 87)

Vygotsky propõe o jogo como um instru-
mento para a aquisição do conhecimento, 
promovendo a transmissão de cultura (va-
lores, crenças, costumes e conhecimentos), 
estimulando a criatividade, a incorporação 
de papéis sociais, favorecendo a função 
comunicativa e a aquisição da lingua-
gem de maneira prazerosa e envolvente. 

Em outra perspectiva, Henri Wallon 
(1879-1962), um teórico sócio intera-
cionista, elaborou uma teoria do desen-
volvimento humano, englobando quatro 
elementos funcionais: a inteligência, a afe-
tividade, o movimento e a pessoa. Ele tam-
bém defende que o processo de aprendiza-
gem ocorra a partir da influência do meio, 
no entanto considera o desenvolvimento, 
um movimento que privilegia a pessoa 
em sua totalidade, que se dá na busca da 
autonomia, se iniciando pela afetividade. 

Durante as brincadeiras, as crianças ex-
pressam e comunicam suas experiências, 
reelaboram-nas, reconhecendo-se como 
sujeitos pertencentes a determinado gru-
po social e a um contexto cultural. Por 
meio das brincadeiras, aprendem sobre si 
mesmas, sobre os homens e as mulheres 
e as suas relações com o mundo, sobre os 
objetos e os significados culturais do meio 
em que vivem. Nesse sentido, brincar é 
uma experiência por meio da qual os va-
lores, os conhecimentos, as habilidades e 
as formas de participação social são con-
stituídos com a ação coletiva das crianças. 

Deste modo, garantindo um proces-
so de aprendizagem colaborativo e par-
ticipativo, é papel da educação desen-
volver aptidões, e possibilitar o acesso 
do indivíduo aos elementos construídos 
culturalmente pelo homem. Cabendo à 
escola favorecer o processo da apren-
dizagem, viabilizando a interação entre 
o sujeitos, sendo o professor um media-
dor da relação da criança com o mundo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Ludopedagogia não está relacionada apenas a inserção das brincadeiras na esco-
la e nas aprendizagens e sim de uma maneira muito mais ampla, o lúdico atende aos 
propósitos e objetivos definidos em legislação e devem permear todas as ações ped-
agógicas, em consonância com as diretrizes educacionais que estão estabelecidas em lei. 

O brincar e o jogar favorecem o desenvolvimento de habilidades físicas, cogniti-
vas, sociais e afetivas. Dentre elas: a criatividade, o raciocínio lógico, a representação 
simbólica, o planejamento, a capacidade de respeitar regras, de considerar diver-
sos pontos de vista e de criar vínculos consistentes, aspectos que encorajam a au-
tonomia e são necessários para que a criança, gradualmente, entenda a si própria, 
sua cultura, sua importância na vida dos outros e futuramente na sociedade.

O lúdico auxiliam no processo de aprendizagem lúdica na Educação Infantil, du-
rante o jogo, a criança toma decisões, resolve seus conflitos, vence desafios, de-
scobre novas alternativas e cria novas possibilidades, além disso, proporcionam 
a imaginação às crianças onde elas são capazes de criar situações e lidar com difi-
culdades e medos, reproduzindo situações que refletem o meio em que vivem.

As atividades lúdicas são auxiliares no processo de desenvolvimento da cri-
ança, representam situações observadas no cotidiano, criam situações imag-
inárias confrontada com o real e desenvolvendo suas capacidades e habili-
dades. Além de proporcionar uma aprendizagem significativa as brincadeiras e 
os jogos, no contexto escolar, podem ser utilizados como entretenimento e di-
versão e para o desenvolvimento de determinadas habilidades e competências.

A abordagem construtivista considera o brincar um elemento fundamental para o pro-
cesso de desenvolvimento e aprendizagem da criança, dado que esse seria uma forma da 
criança resolver problemas e situações problemas que surgem a partir de sua interação com 
o meio. Com isso, o jogo é valorizado no espaço educativo da criança na educação infantil.
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NAS ENTRELINHAS DA IMAGINAÇÃO: COMO AS HISTÓRIAS 
INFANTIS INFLUENCIAM NO DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS

RESUMO: O objetivo desta pesquisa deu-se pelo fato de muitos educadores não darem a dev-
ida importância para a utilização de materiais pedagógicos em sala de aula e as consequências 
do mau uso também. A pesquisa foi realizada ao longo dos anos trabalhando na rede municipal 
de ensino e tendo contato com diversos educadores em diversas unidades educacionais no 
município de São Paulo. Além de viajar vários estados do Brasil, conhecendo outras unidades 
educacionais pelo Brasil a fora, onde a metodologia de ensino é diferenciada, mas os costumes 
de não analisar os materiais antes de apresentar para as crianças e adolescentes. Fazendo com 
que não sejam benéficas para o desenvolvimento das crianças. Nestes anos de pesquisa e en-
tendimento da situação, desenvolvi um projeto literário onde compartilho conhecimento com 
outros educadores, despertando o interesse pelo assunto e a intenção de escrever seus próprios 
livros e histórias junto com seus alunos. De acordo com a pesquisa realizada por vários autores, 
podemos afirmar os valores reais que o conto de fadas, têm no desenvolvimento das crianças. 
Assim, esta pesquisa tem por base os pontos fortes e fracos que as crianças absorvem em seu 
processo de aprendizagem, influenciados pelo caráter de cada personagem dessas histórias. 
Estamos inconscientemente influenciados por aquilo que vemos, ouvimos e sentimos. Nós so-
mos influenciados pelo ambiente em que vivemos e através de todo o conhecimento aprendido. 
Por isso, queremos através deste estudo, levantando os teóricos que defendem a tese de que 
somos influenciados pelo ambiente, fazendo com que forme nossa personalidade e influenci-
am em nossas atitudes. Muitos educadores têm utilizado Livros infantis, desenhos animados e 
filmes infantis, como ferramentas de distração de seus alunos em sala de aula. Às vezes é difícil 
medir o quanto deste material pode ser perigoso no comportamento do aluno, quando não 
avaliamos a coleção de conteúdo para aplicar em sala de aula.
 
Palavras-chave: Conto de fadas; Desenvolvimento; Caráter.
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INTRODUÇÃO

No decorrer da prática docente, obser-
vamos a importância das histórias infantis 
para o desenvolvimento das crianças. En-
contramos na prática de educadores, a uti-
lização destes materiais inadequadamente, 
o que despertaram curiosidades e fizeram 
com que nos identificarmos com o tema.

Diversas foram às disciplinas que nos in-
fluenciaram e aumentaram nosso interes-
se pelo assunto. No decorrer do trabalho 
pretendemos discutir: “Nas entrelinhas da 
imaginação: como as histórias infantis influ-
enciam no desenvolvimento das crianças”.

O objetivo desta pesquisa é descobrir 
a importância das histórias infantis para 
o desenvolvimento das crianças. Preten-
demos relatar fatores positivos e negati-
vos em relação a esta prática em sala de 
aula, tanto em desenhos animados, filmes 
infantis e livros de histórias infantis. De 
acordo com Bruno Bettelheim (2002) 
“através dos séculos (quando não dos 
milênios) durante quais os contos de fa-
das, sendo recontados, foram-se tornan-
do cada vez mais refinados, e passaram a 
transmitir ao mesmo tempo significados 
manifestos e encobertos - passaram a falar 
simultaneamente a todos os níveis da per-
sonalidade humana, comunicando de uma 
maneira que atinge a mente ingênua da cri-
ança tanto quanto a do adulto sofisticado. 

Aplicando o modelo psicanalítico da 
personalidade humana, os contos de fa-
das transmitem importantes mensagens 
à mente consciente, à pré-consciente, 
e à inconsciente, em qualquer nível 
que esteja funcionando no momento. 

Lidando com problemas humanos uni-
versais, particularmente os que preocupam 
o pensamento da criança, estas estórias 
falam ao ego em germinação e encorajam 
seu desenvolvimento, enquanto ao mes-
mo tempo aliviam pressões pré-consci-
entes e inconscientes. À medida em que 
as estórias se desenrolam, dão validade e 
corpo às pressões do id, mostrando camin-
hos para satisfazê-las, que estão de acordo 
com as requisições do ego e do superego”.

Esta pesquisa justifica-se pela importân-
cia do tema proposto para os professores 
e por sua necessidade e possibilidade de 
aplicação em sala de aulas, onde se supõe 
que existam poucos profissionais enten-
dem a real influência das histórias no cotidi-
ano de seus alunos e consequentemente 
influenciam em seu comportamento.

É muito difícil definir um tema, pois 
as incertezas de referências complicam 
um pouco a pesquisa, juntamente com 
questões que orientem o estudo e surgem 
pelo caminho. Primeiramente, procura-
mos um tema que nos identificasse, e que 
já possuíamos um prévio conhecimen-
to, facilitando assim, o procedimento da 
pesquisa e de onde buscar referências.
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A partir da definição do tema, iniciamos 
uma procura que realmente fosse signifi-
cativa e pudemos definir claramente o alvo 
desta pesquisa: “Nas entrelinhas da imag-
inação: como as histórias infantis influen-
ciam no desenvolvimento das crianças”.

Muitos professores utilizam estes re-
cursos, como prática em seu cotidiano 
com seus alunos, mas ao menos aval-
iam previamente o conteúdo do mate-
rial que apresentará para as crianças. 

Ultimamente, os desenhos animados, as 
histórias infantis e outros instrumentos uti-
lizados em nossa prática pedagógica tem 
sido com imagens e mensagens de agressão, 
violência e palavras de baixo escalão. 

Não percebendo que estas influências 
afetam negativamente o desenvolvimento 
dos alunos, ensinando e incentivando as 
atitudes negativas dos alunos. Pretendem-
os através deste estudo, esclarecer o que 
envolve alguns tipos de histórias infantis.

IMPORTÂNCIA DAS HISTÓRIAS 
INFANTIS

Um objetivo desta pesquisa é entend-
er a fundo a real importância das histórias 
infantis para o desenvolvimento das cri-
anças. Tentando promover uma reflexão no 
corpo docente em relação às práticas uti-
lizadas em sala de aulas e os materiais uti-
lizados como instrumentos pedagógicos.

Através da nossa prática docente, po-
demos verificar que estes materiais po-
dem nos acrescentar positiva e negativa-
mente para a personalidade das crianças. 
Sendo assim, tentaremos compreender as 
formas de utilização destes recursos, para 
que realmente não afete negativamente 
o bom desenvolvimento das crianças 
que são influenciadas por estas histórias.

Este estudo trará uma pesquisa que le-
vará os docentes a conhecer a realidade 
sobre as influências destas histórias infan-
tis no cotidiano de seus alunos e como pas-
sam a imitar as personagens das histórias 
e ainda os adultos a seu redor. Nos levará 
a entender que precisamos tomar cuidado 
com o conteúdo apresentado para nos-
sos alunos. Queremos colaborar com os 
professores a selecionarem e avaliarem o 
acervo de histórias infantis a serem tra-
balhadas em sala de aula, para que ao 
invés de uma boa influência, estes mate-
riais estarem prejudicando o desenvolvi-
mento e comportamento das crianças.
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Pretendemos evidenciar pontos im-
portantes sobre esta prática e ainda 
como podemos utilizar estas histórias 
envolvendo as múltiplas linguagens do 
desenvolvimento da criança. Tentaremos 
identificar quais são os reais problemas 
na apresentação destas histórias e indi-
car práticas pedagógicas que auxiliam 
nas escolhas dos materiais e como uti-
lizá-los em sala de aula de forma a acres-
centar e ser um bom material didático.

A expectativa é que este estudo pos-
sa colaborar para a consciência dos ed-
ucadores e que passam ter a preocu-
pação na seleção dos materiais a 
serem utilizados como fonte pedagógica. 

 Este estudo justifica-se pelo 
fato da importância que o tema tem 
na rotina dos educadores e o quan-
to estas histórias infantis influenci-
am no desenvolvimento das crianças. 

 

Se não dermos a devida importân-
cia a esta prática pedagógica, podem-
os estar influenciando negativamente 
no comportamento dos alunos, fazendo 
com que ao invés de progredirem, aca-
bam regredindo em relação à disciplina. 

 

Precisamos entender de que formas 
estas histórias infantis influenciam a 
imaginação e criatividade dos alunos at-
ravés das brincadeiras de faz-de-conta. 
O quanto são influenciados pelo caráter 
de cada personagem e o quanto ten-
tam imitar seus gestos e dizeres. No 
intuito de trazer essas respostas, bus-
caremos estudos de grandes escritores, 
justificando assim, o tema escolhido.

Hoje em dia, os professores não têm 
muito tempo para planejar e organizar o 
material que a escola fornece, para fa-
vorecer as suas práticas pedagógicas. Mal 
conhecendo o acervo de livros e DVDs 
com as histórias a serem contadas em 
salas de aula no horário determinado para 
a sua entrada em sala, e poucos são os 
momentos para planejamento e avaliação 
do material que oferecerão a seus alunos.

 

Isto tem sido um grande problema 
dentro das escolas e os mais afetados 
têm sido as crianças. Que sofrem esta 
agressão de imagens e história que não 
condizem com sua faixa etária. É mui-
to comum os professores apresentar-
em estes materiais por falta de conhe-
cimento do material que apresentará. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1626

Traremos nesta pesquisa quais são as 
reais influências das histórias infantis e 
o caráter das personagens como con-
tribuição para o desenvolvimento dos 
alunos, sendo eles positivos ou negativos.

Os professores precisam entender 
qual é o problema que acarretam sobre 
os alunos e consequentemente sobre 
elas, pois influenciam o comportamen-
to de seus alunos, que por sua vez, im-
plicará em indisciplina em sala de aula.

Como poderíamos sanar esta dificuldade?
Quais atitudes os professores podem 

adotar para resolver estas questões?

SOMOS INFLUENCIADOS PELO 
MEIO EM QUE VIVEMOS

Grandes pensadores escreveram sobre 
a influência do meio em que vivemos. O 
desenvolvimento se dá através das in-
fluências do meio em que vivem e ainda 
através da imitação dos adultos e pessoas 
que convivem. As crianças têm os profes-
sores como exemplo e ainda como fonte 
de conhecimento. Muitos querem ser ig-
uais os professores e imitam suas atitudes. 
Acreditam ainda que todo conteúdo apre-
sentado por eles, são de extrema im-
portância para seu desenvolvimento. Por 
esta questão devemos refletir cada vez 
mais os conteúdos que estamos abordan-
do em sala de aula, mesmo que seja em 
momento de apenas descontração. Muitos 
educadores apresentam filmes e desen-
hos infantis no intuito de descanso para 
ambos, professor e aluno. Podemos anal-
isar abaixo pensamentos destes teóricos, 
segundo Piaget (1973), a “troca” interpes-
soal, a curiosidade em relação ao mundo 

que nos cerca leva o indivíduo a aquisição 
de novos conhecimentos exercitando a 
inteligência” (PIAGET, 1973 P. 61-62). 

HENRY WALLON

 “...Um indivíduo bem cuidado des-
de o seu nascimento e com a consti-
tuição estrutural orgânica perfeita, em 
contato com o meio social mais amplo, 
terá seu desenvolvimento neurológico 
e psicológico saudáveis”. (Wallon, 1975)

JOHN LOCKE 

“... via na mente da criança uma tela em 
branco que o professor deveria preencher, 
fornecendo informações e vivências” 
(Revista nova escola- 01/07/2011).

DURKHEIN 

“... a educação é uma socialização da 
jovem geração pela geração adulta” (Re-
vista nova Escola/ Publicado em Espe-
cial Grandes Pensadores, Outubro 2008).

JESSICA FOGAÇA

Embora muitos pais fiquem preocupa-
dos com essa admiração dos filhos pe-
los personagens da ficção, isso é algo 
normal. “Os super-heróis representam 
força, poder e destaque. Eles são muito 
legais e as pessoas gostam deles. Então, 
claro que as crianças querem imitá-los 
para serem admiradas pelos adultos”, 
afirma a psicóloga infantil comporta-
mental e arte educadora Jéssica Fogaça.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1627

PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

Muito se fala sobre a prática pedagógi-
ca dos educandos relacionado ao materi-
al utilizado. Onde os profissionais devem 
conhecer o material escolhido e avaliar se 
será adequada para faixa etária que desen-
volverá a atividade. Sendo o professor um 
mediador das atividades desenvolvidas.

Tal reflexão poderá considerar que o 
desejo de exploração do mundo e de si 
mesma que toda criança vai construin-
do desde o nascimento, estimulada pelo 
meio humano em que se insere, requer a 
organização pelo professor de atividades 
significativas que a estimule a construir 
novas formas de ação, novos significados. 
Quando bem encaminhadas, particular-
mente, quando vividas na interação com 
outras crianças e com o apoio de materi-
ais propícios ao desenvolvimento de sua 
criatividade e autonomia, as atividades 
coordenadas pelo professor são recur-
sos para a criança desenvolver valores, 
conhecimentos, habilidades e construir 
uma imagem de si mesma. (Orientações 
Curriculares- Expectativas de apren-
dizagem e Orientações didáticas, 2012).

Podemos observar que muitos profes-
sores apresentam em sala de aula, liv-
ros infantis, filmes e desenhos animados 
sem ao menos conhecer o conteúdo das 
histórias. Muitos materiais apresentam 
conteúdos desfavoráveis a prática ped-
agógica e repercute negativamente para 
o comportamento dos alunos. Conteú-
dos violentos e com cenas desapropri-
adas para determinadas faixas etárias.

No esforço de avaliar os melhores camin-
hos para promover o desenvolvimento das 
crianças com as quais ele trabalha, as de-
cisões pedagógicas de cada professor ne-
cessitam tomar como referências algumas 
diretrizes traçadas para articular o trabalho 
realizado em diferentes unidades... (Orien-
tações Curriculares- Expectativas de apren-
dizagem e Orientações didáticas. 2012)

ESCOLHA DE MATERIAIS  
APROPRIADOS

Precisamos refletir sobre a escol-
ha dos materiais pedagógicos e didáti-
cos apropriados para cada faixa etária 
e ainda tomar cuidado com a escol-
ha destes materiais que ao invés de 
desenvolver o aluno positivamente, 
pode trazer conteúdos desfavoráveis. 

Devemos conhecer previamente o ma-
terial que apresentaremos aos alunos 
e ainda pedir auxílio para o coorde-
nador pedagógico da unidade escolar. 

Além da organização de ambientes 
confortáveis e orientadores das ações in-
fantis, cabe ao professor oferecer os ma-
teriais necessários à participação das cri-
anças em suas brincadeiras, à expressão 
das mesmas nas diferentes linguagens 
e ao trabalho delas em diferentes pro-
jetos de investigação e aprendizado. 
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O tipo, o número e a variedade dos ob-
jetos – brinquedos diversificados e em 
número suficiente, livros, CDs, vestimen-
tas, etc. – e a forma com que eles e outros 
materiais são dispostos no ambiente, são 
recursos que possibilitam ações diversas 
e auxiliam (conforme o professor coloca 
os livros em estantes acessíveis às cri-
anças e seleciona objetos de fácil manu-
seio para elas explorarem) ou dificultam 
(se ações como as expostas não ocor-
rem) o desenvolvimento da autonomia 
das crianças na realização das atividades.

 O ambiente a ser explorado pelas cri-
anças deve estimular suas sensações, afe-
tos, cognição e imaginação. Ele pode ser 
composto com elementos que estimulam 
pensar em um mundo da fantasia: cores 
diversas, tecidos e objetos que compõem 
um castelo, uma astronave, um cenário 
apresentado em uma das muitas histórias 
lidas pelo professor e cujos personagens 
encantaram as crianças. Na seleção e or-
ganização dos objetos e materiais coloca-
dos à disposição das crianças é importante 
que o professor, em conjunto com o co-
ordenador pedagógico e toda a equipe da 
unidade, busque estabelecer um equilíbrio 
entre oferta de brinquedos convencionais 
e de materiais menos estruturados, além 
de considerar as necessidades de crianças 
com deficiências visuais, auditivas, físicas. 

O mesmo vale para a seleção e organi-
zação dos objetos e materiais oferecidos 
em áreas externas, onde podem ocorrer 
atividades com movimentos mais amplos. 
Como cada objeto pode criar oportuni-
dades diversas para as crianças agirem, é 
importante que o professor analise se ele 
seleciona objetos que tenham diferentes 
sonoridades (quando a criança está sendo 
estimulada a trabalhar sons), diferentes 
pesos, formas, cores (quando ela está em 
situações de explorar o conjunto de obje-
tos presentes em um espaço e estabelecer 
relações entre eles), ou objetos que as cri-
anças usam como parte de um enredo, ou 
como adereço no faz-de-conta infantil.

 O uso flexível dos espaços e materiais 
aumenta o interesse e a concentração das 
crianças, e possibilita que elas se sintam 
co-responsáveis pela ordem e limpeza dos 
mesmos. Desde cedo, as crianças podem 
aprender a usar e guardar os objetos em 
recipientes ou locais próprios, o que lhes 
auxilia a localizá-los na memória e a ap-
ropriar-se de comportamentos básicos 
de organização. Cumpre lembrar ainda 
que a ordem nos materiais é valioso ref-
erencial para muitas crianças, em especial 
para muitas das que têm necessidades 
educacionais especiais. (Orientações 
Curriculares- Expectativas de apren-
dizagem e Orientações didáticas. 2012)
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Para se entender melhor este assunto, 
é necessário entender qual é a importân-
cia da influência do meio em que a criança 
vive para o desenvolvimento global do in-
divíduo. Entendendo sua real importância, 
poderemos utilizar o meio positivamente 
para o desenvolvimento das crianças. 

Como pudemos observar durante todo 
este estudo, vários teólogos nos afirmam 
a influência do meio, e que muito influen-
ciam as crianças. Precisamos nos atentar 
para o que estamos apresentando como 
conteúdo, sem percebermos, estamos 
despertando sentimentos inadequados 
para a prática social saudável e ainda prej-
udicando o desenvolvimento das crianças.

Segundo as Orientações Curriculares 
Nacional, tal reflexão poderá considerar 
que o desejo de exploração do mundo e 
de si mesma que toda criança vai constru-
indo desde o nascimento, estimulada pelo 
meio humano em que se insere, requer a 
organização pelo professor de atividades 
significativas que a estimule a construir 
novas formas de ação, novos significados. 

Quando bem encaminhadas, particular-
mente, quando vividas na interação com 
outras crianças e com o apoio de materi-
ais propícios ao desenvolvimento de sua 
criatividade e autonomia, as atividades 
coordenadas pelo professor são recur-
sos para a criança desenvolver valores, 
conhecimentos, habilidades e construir 
uma imagem de si mesma (Orientações 
Curriculares- Expectativas de apren-
dizagem e Orientações didáticas,  2012).

Muitos educadores ainda não utilizam de 
forma corretas estes materiais e acabam se 
perdendo no na utilização, não entendendo 
o prejuízo para o bom andamento das aulas. 

Ainda estamos longe de uma prática onde 
estes os educadores analisam o material 
pedagógico antes da sua utilização. Na cor-
reria do dia a dia, não fazem um estudo mi-
nucioso do que apresentar para as crianças. 

Não somente na escola, muito acon-
tece nos lares, onde os pais sem conhe-
cimento técnico, não tem a preocupação 
na hora da aquisição, de verificar se 
aquele material pode prejudicar o desen-
volvimento de seu filho. Não existe ainda 
uma conscientização para esta questão.
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TECNOLOGIA EDUCACIONAL E A FORMAÇÃO PARA A 
CIDADANIA
RESUMO: O avanço tecnológico nas ultimas décadas mudou todas as formas de relaciona-
mento entre as pessoas e o meio ambiente. Num espaço curto de tempo vimos o mundo se 
transformar e a comunicação evoluir de uma forma muito dinâmica.  Embora essas mudanças 
tenham sido globais, analisando a sociedade e a massa popular, observa-se o fato de que 
muitas pessoas ficaram adidas a essa evolução. A escola como instituição que tem o dever de 
possibilitar acesso aos conhecimentos produzidos pela humanidade, também demorou mui-
to para se modernizar e proporcionar para os alunos uma educação inclusiva nesse aspecto. 
Foi grande o número de professores que não conseguiram acompanhar o ritmo acelerado 
da era tecnológica, e ainda hoje nota-se certa dificuldade e resistência para agregar o uso da 
tecnologia na sala de aula. Atualmente existe um maior interesse em garantir o acesso à tec-
nologia na escola, mas ainda há muitos obstáculos a serem superados para que essa prática 
se torne eficaz, abrangente e permanente. Embora a tecnologia informatizada esteja presente 
no dia a dia das crianças fazer uso adequado desse recurso, ainda é um desafio para a escola 
e para os professores. Acredita-se que discutir tecnologia na escola envolve questões essen-
ciais que não surgem de imediato quando se pensa apenas no uso da máquina e da técnica. 
A era tecnológica nos coloca frente a dilemas éticos e morais que precisam ser abordados, e 
é necessário que crianças e jovens também sejam formados nesses aspectos, pois são muitos 
os problemas atualmente pelo mau uso das redes sociais. Diante dessas questões pretende-se 
analisar e discutir o uso e o trabalho pedagógico com as novas tecnologias bem como a inte-
gração das novas formas de ensinar e aprender ao planejamento e ao currículo escolar.

Palavras-chave: Tecnologia;Internet; Educação Tecnológica.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1633

INTRODUÇÃO 

A internet e o avanço da tecnologia da comunicação, por meio de computa-
dores, celulares, tablets, smartphones, etc. foi um grande ganho para a socie-
dade. Os recursos tecnológicos de comunicação possibilitaram a abertura de 
um espaço em que não há limites e nem fronteiras, resultando na interação glo-
balizada entre as pessoas de todos os lugares possíveis. Atualmente pode-
se afirmar que a sociedade está dependente da utilização desses recursos.

Nesse contexto a escola também sentiu essas mudanças e foi impulsionada a se 
organizar para atender as demandas educacionais que surgiram junto com a mod-
ernização. A escola tornou-se responsável em garantir o mínimo de acesso à tec-
nologia a fim de incluir as crianças na era da informação tecnológica, em espe-
cial as crianças de classes sociais menos favorecidas. E desde então, muitos são 
os desafios encontrados para que a escola possa se adequar a nova realidade. En-
tre esses desafios está o de incluir a tecnologia no contexto escolar como um re-
curso para o ensino; a formação dos professores e o tratamento da informação.

Diante dessa problemática o presente artigo tem como objeti-
vo geral discutir questões pertinentes e atuais sobre o uso da tecnolo-
gia na escola. Como objetivo específico busca-se defender o uso da tecno-
logia a favor da aprendizagem como forma de inclusão e formação cidadã.  

Na primeira seção,  “A escola e a educação tecnológica”, é feita uma breve retro-
spectiva da evolução da tecnologia e o contexto escolar, dando ênfase ao impacto 
que a tecnologia da informação impôs para os professores e instituições escolares. 

Na segunda seção, “Intervenções pedagógicas no uso da tecnologia”, busca-se elencar 
aspectos da aprendizagem das novas tecnologias na sala de aula.  O que inclui conhecer 
as diretrizes educacionais voltadas para o ensino da tecnologia na escola e a relação en-
tre os indivíduos e as técnicas; os benefícios e os perigos do mundo virtual e tecnológico.

Na última seção, ‘A integração das novas tecnologias para formação cidadã’, é feita 
uma abordagem sobre como a escola pode trabalhar com as novas tecnologias, pro-
movendo a inclusão digital e a conscientização sobre o uso desses recursos de for-
ma crítica e ética, favorecendo o desenvolvimento humano das futuras gerações. 
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A ESCOLA E A EDUCAÇÃO  
TECNOLÓGICA 

O avanço das tecnologias da informação 
e comunicação são fatores que determi-
naram transformações sociais nas últimas 
décadas. De forma direta ou indireta, a 
sociedade como um todo sentiu as mu-
danças, essencialmente por que afetaram 
as estruturas das organizações sociais, nos 
âmbitos econômicos, políticos e culturais.

De acordo com a pesquisa “TIC Kids On-
line Brasil” do Comitê Gestor da Internet, 
realizada em 2014, apontou que “82% das 
crianças e adolescentes usuários de Inter-
net acessaram a rede pelo telefone celular, 
enquanto essa proporção era de 53% em 
2013”, bem como, “o uso de tablets para 
acesso à internet também apresentou 
crescimento estatisticamente significati-
vo, sendo utilizado por 32% do total de 
crianças e adolescentes” (BRASIL, 2015). 

Sem dúvida estar conectado é um hábito 
das novas gerações a interação no mundo 
virtual é algo que ocorre naturalmente. E 
são incontáveis os atrativos que esse ambi-
ente oferece, destacando-se novas formas 
de interação social que a escola não con-
segue proporcionar. A técnica e os seres 
humanos sempre caminharam lado a lado.

De acordo com LEVI (1993, apud BOR-
BA E PENTEADO, 2001):

a história das mídias sempre esteve en-
trelaçada com a história da própria humani-
dade. Ele utiliza a noção de tecnologias da 
inteligência para caracterizar três grandes 
técnicas que estão associadas à memória 
e ao conhecimento. Ele se refere à orali-
dade, à escrita e à informática. LEVI (1993, 
apud BORBA E PENTEADO, 2001, p. 45)

Toda essa transformação social coloca a 
escola diante de uma demanda desafiadora, 
como a instituição oficial responsável pela 
transmissão dos conhecimentos acumula-
dos pela humanidade, a escola torna-se um 
dos principais locais de disseminação dessa 
cultura, e também assume o compromisso 
de diminuir as desigualdades e promov-
er a inclusão digital de crianças e jovens.

Segundo BORBA E PENTEADO (2001):
Em nível nacional, uma das primeiras 

ações no sentido de estimular e promover 
a implementação do uso de tecnologia in-
formática ocorreu em 1981 com a realização 
do I Seminário Nacional de Informática 
Educativa, onde estiveram presentes ed-
ucadores de diversos estados brasileiros. 
(BORBA E PENTEADO, 2001, pág. 19)

Liderado pela comunidade técnica cientí-
fica nacional, esse primeiro seminário deu 
um pontapé inicial nas discussões sobre o 
uso dos computadores na educação. E por 
meio dele surgiram as principais questões 
relacionadas à informática na escola. Des-
de então, foram destacadas questões so-
bre as atividades de informática, as quais 
deveriam ser embasadas em valores cul-
turais, sociopolíticos e pedagógicos, con-
forme a realidade brasileira. Vale ressaltar 
que já nessas primeiras reflexões já se de-
fendia a prevalência das questões ped-
agógicas sobre as questões tecnológicas.  
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Interessa- nos a partir desse ponto re-
fletir sobre as dificuldades e avanços in-
seridos nas possibilidades do uso da tec-
nologia na escola.  Os computadores 
começaram a ocupar espaço no mundo do 
trabalho e no mundo do lazer no final dos 
anos 80 e início dos anos 90. No entanto, 
a relação do homem com o avanço da tec-
nologia sempre existiu, mas, nem sempre 
esse princípio foi contextualizado para que 
se desenvolvesse a consciência crítica, di-
ante das mudanças que a era da informáti-
ca trouxe para o contexto educacional.

Durante anos viveu-se o conceito de 
separação entre homens e máquinas, o que 
contribuiu para o sentimento de resistên-
cia do uso das mídias informatizadas.A in-
ovação tecnológica acontece de maneira 
rápida tornando-se uma realidade inev-
itável, e ao mesmo tempo em que causa de-
sconforto gera a necessidade de mudanças 
na prática docente, a qual já não pode 
mais se omitir à presença da tecnologia. 

Há alguns anos atrás, discutia-se o direito 
de acesso e a alfabetização tecnológica. 
Conforme BORBA e PENTEADO (2001):

Tal alfabetização deve ser vista não 
como um Curso de Informática, mas, sim, 
como um aprender a ler essa nova mídia. 
Assim, o computador deve estar inserido 
em atividade essenciais, tais como apren-
der a ler, escrever, compreender textos, 
entender gráficos, contar, desenvolver 
noções espaciais etc. E, nesse sentido, a 
informática na escola passa a ser parte 
da resposta a questões ligadas à cidada-
nia. (BORBA E PENTEADO, 2001, p.17)

Com o passar dos anos, o rápido avanço 
tecnológico possibilitou mudanças den-
tro do próprio conhecimento, da peda-
gogia, das mídias e métodos de ensino.
Atualmente sabe-se que a relação da 
escola com as tecnologias é algo mui-
to mais dinâmico, embora ainda exista o 
conceito de alfabetização digital, e mui-
tas crianças ainda dependam da escola 
para ter acesso aos recursos tecnológi-
cos. O uso e o acesso a esses aparelhos 
aumentaram consideravelmente nas úl-
timas décadas e é possível constatar que 
mesmo crianças e jovens que são de 
classes menos favorecidas possuem con-
tato com a internet, geralmente os celu-
lares são o meio de acesso mais comum.  

O desafio da escola, não é mais de 
ensinar os alunos a manusear os com-
putadores e as outras mídias, pois, esse 
conhecimento é facilmente assimila-
do pelas crianças que já nasceram nessa 
era digital. O desafio maior é de pensar 
a informática como meio para a trans-
formação da própria prática educativa.

A Base Nacional Curricular Comum 
(BNCC) é um dos documentos que trás 
de forma atualizada, os parâmetros nor-
teadores para o desenvolvimento do 
trabalho com a tecnologia na escola. Se-
gundo a BNCC (2018), A tecnologia é 
vista como uma competência que cruza 
todo o currículo escolar. Deve ser vista 
como uma estratégia de ensino utiliza-
da notadamente para promover a inter-
venção social e a contextualização dos 
conteúdos aplicados. A BNCC recon-
hece os benefícios que a cultura digi-
tal tem promovido nas esferas sociais. 
O avanço tecnológico está diretamente 
ligado aos hábitos das crianças e jovens. 
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Conforme LITWIN (2001):
Hoje a tecnologia educacional deve 

modificar sua ótica e acrescentar este 
reconhecimento. Analisar o desenvolvi-
mento tecnológico em nossa sociedade 
devido à organização, a categorização e 
à interpretação do mundo que são provi-
das por outra tecnologia, a tecnologia 
da informação. (LITWIN, 2001, p.123)

Compreende-se que a escola assume 
o papel de incorporar as tecnologias 
como estratégias de conhecimento. Nes-
sa perspectiva, o trato da informação é 
algo essencial a ser discutido. A esco-
la também deve ser o espaço de com-
preender as influências da tecnologia no 
cotidiano, é preciso ensinar as crianças 
a pensar sobre os meios tecnológicos. 

O PAPEL DO PROFESSOR E A  
IMPORT NCIA DA FORMAÇÃO

O uso da tecnologia tem muito mais a 
ver com a formação do professor do que 
se pode imaginar. Foi um longo camin-
ho para que os professores pudessem 
agregar a tecnologia à prática docente. A 
princípio o tema foi recebido com receio, 
resistência e insegurança pela comunidade 
docente, que receberem a informática 
como algo ameaçador à prática pedagógi-
ca. Muitos foram os desafios impostos 
para que os professores pudessem com-
preender a realidade que se apresentava. 

Em relação a isso BORBA E PENTEA-
DO (2001) relatam que na década de 70, 
o discurso em relação ao uso das máqui-
nas girava em torno do “perigo” que es-
sas novas ferramentas representavam 
para a sociedade. Entre os assuntos dis-
cutidos debatia-se o medo das máquinas 
dominarem os homens; os computado-
res amadurecerem as crianças e o risco 
do desemprego dos professores que te-
miam ser substituídos pelas máquinas. 

Tal conceito devia-se ao fato do avanço 
industrial tecnológico realmente terem 
começado a substituir as pessoas nos mais 
variados campos de trabalho. Uma reali-
dade que dura até os dias atuais, porém, 
com o tempo as novas exigências do mer-
cado de trabalho também foram passando 
por ajustes e hoje sabemos que existe um 
grande leque de profissões relacionadas à 
tecnologia e na educação essa adaptação 
também ocorreu. O uso da tecnologia na 
escola abriu portas para o surgimento de 
novos projetos e programas educacio-
nais. O que proporcionou um maior en-
volvimento de gestores, coordenadores 
e professores na área de informática. 

De acordo com BORBA E PENTEADO 
(2001) Pesquisas realizadas apontam para 
a possibilidade de que trabalhar com com-
putadores abre novas perspectivas para 
a profissão docente. O computador, por-
tanto, pode ser um problema a mais na 
vida atribulada do professor, mas pode 
também desencadear o surgimento de 
novas possibilidades para o desenvolvi-
mento como um profissional da educação. 
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É fato que muito professores ainda re-
sistem e não acompanharam as trans-
formações tecnológicas. Fato que ainda 
dificulta o trabalho docente em relação 
à utilização dos meios tecnológicos e a 
compreensão do seu papel na mediação 
ao uso desses recursos. De qualquer 
maneira é essencial que o professor se 
aproprie das novas diretrizes educacio-
nais e compreenda que esse trabalho 
precisa ser desenvolvido, pois, trata-se 
de um direito e conquista dos alunos. 

LION (2001) Explica que a integração en-
tre o mundo escolar e o mundo tecnológi-
co implica no professor conhecer quais são 
seus preconceitos acerca da tecnologia; 
do impacto das produções tecnológicas 
no mundo e na educação. Debater com os 
alunos sobre a presença da tecnologia em 
sua vida cotidiana. Encontrar na tarefa do-
cente cotidiana, um sentido para o uso da 
tecnologia, proporcionando aos alunos sa-
beres que vão além dos conteúdos ensina-
dos, como a participação ativa e crítica na 
reelaboração pessoal e grupal da cultura. 

Assim como em outros aspectos o pa-
pel do professor em relação as tecnologias 
está alinhado à arte de ensinar e instruir, 
trabalho este que faz parte de um proces-
so social.  Conforme afirma, (SACRISTÁN, 
1999, p. 74) o “professor não é um técnico 
nem um improvisador, mas sim um profis-
sional que pode utilizar o seu conhecimen-
to e a sua experiência para se desenvolver 
em contextos pedagógicos preexistentes”. 

O trabalho com as novas tecnologias 
certamente exigirá do professor um con-
junto de saberes específicos, para planejar 
as atividades pedagógicas apropriadas ao 
avanço da aprendizagem dos alunos. Logo, 
considera-se essencial a formação contin-
uada e a busca pela inovação por parte do 
professor e das instituições de ensino, pois, 
as crianças precisam de incentivos e orien-
tações do professor-mediador que nesse 
contexto também é pesquisador, duran-
te todo o processo ensino aprendizagem.  

INTERVENÇÕES PEDAGÓGICAS 
NO USO DA TECNOLOGIA 

O convívio num ambiente em que são cul-
tivadas e exercitadas práticas sociais rela-
tivas ao mundo da tecnologia, proporciona 
ao aluno condições para desenvolver sua 
aprendizagem, o raciocínio, a internalização 
de conceitos e competências funcionais. 

Frequentar o ambiente escolar para 
a criança é algo natural, mas, aos ol-
hos do professor todo o contexto das 
relações deve ser observado e analisa-
do, são as intervenções do professor que 
irão contribuir para o avanço dos alunos. 

Compreende-se que o sucesso da 
aprendizagem depende da relação pro-
fessor-aluno. Ao intervir de maneira 
pontual o professor dá oportunidade 
para que a criança perceba novas pos-
sibilidades, e também aprende mais so-
bre seu aluno analisando seus avanços.
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Outro aspecto a ser considerado é o 
planejamento das aulas, é necessário que o 
professor tenha em foco os objetivos do seu 
trabalho preestabelecidos. Considera-se 
que o conhecimento se dá pela interação 
do sujeito com o meio, não apenas com o 
recurso tecnológico utilizado. Nesta per-
spectiva o professor mediador sempre irá 
cultivar boas situações de aprendizagem. 

A intencionalidade pedagógica pautada 
nesse princípio irá sustentar o trabalho do 
professor ao problematizar questões do 
mundo contemporâneo e agregar o uso 
das tecnologias para desafiar os alunos a 
promoverem sua própria aprendizagem.  

Nesse sentido, é primordial que o pro-
fessor assuma o papel de mediador, 
onde possa observar, registrar, question-
ar, aguçar a curiosidade durante as au-
las, orientar e intervir de diversas manei-
ras, sem ser o único a transmitir saber. 
 

A TECNOLOGIA EDUCACIONAL E A 
FORMAÇÃO CIDADÃ

A Constituição Federal de 1988 afir-
mou universalização dos direitos soci-
ais.  Garantiu o direito à educação, e a 
coloca a escola como instituição essen-
cial para preparar o indivíduo para atu-
ar em sociedade, atribuindo à educação 
escolar a dimensão da formação ci-
dadã. Para BORBA E PENTEADO (2001)

 

[...] a noção de cidadania deve estar 
articulada aos projetos individuais e co-
letivos de uma sociedade. Dessa forma, 
educação para a cidadania deve envolv-
er uma discussão sobre valores pessoais 
e da sociedade como um todo. Edu-
cação deve promover a crítica em relação 
aos próprios valores que a envolvem. 
(BORBA E PENTEADO, 2001, p. 17).

Nessa perspectiva busca-se embasar a 
discussão sobre aprendizagem das tecno-
logias na escola e a formação cidadã. Como 
vimos a tecnologia faz parte oficialmente 
do processo educativo, e tornou-se  um 
direito de aprendizagem da criança, o qual 
não se pode negar uma vez que a escola é 
a instituição legal de ensino, que tem o de-
ver de promover o acesso as mais variadas 
formas de ensino e favorecer a formação 
autônoma e emancipatória dos indivíduos. 

Há muitas gerações a sociedade convive 
com os avanços de equipamentos como o 
rádio, a televisão e o telefone, mas, a che-
gada da internet foi algo que realmente 
modificou as relações interpessoais. Da 
mesma forma que trouxe benefícios trouxe 
também perigos, que a sociedade como 
um todo não estava preparada para lidar. 
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A sociedade atual está enfrentando 
muitos problemas relacionados ao uso 
das tecnologias, sobretudo pelo mau uso 
da internet. Nunca se discutiu tanto so-
bre a inversão de valores, abusos - das 
mais diversas formas - contra crianças e 
jovens, redes criminosas e bullying, como 
nos dias atuais. E é fato que nossas cri-
anças nunca estiveram tão expostas ao 
perigo como estão atualmente. Acred-
ita-se que muito desses problemas se 
deve à facilidade de acesso a internet 
sem que haja um preparo dessas crianças 
para o uso de determinadas ferramentas.

Diante dessa realidade acredita-se que 
uma formação cidadã que visa o ensino 
das novas tecnologias, deve ser abrangen-
te a ponto de atingir questões que estão 
além do manuseio dos recursos tecnológi-
cos. As tecnologias precisam estar inseri-
das em atividades mais complexas,e não 
ser somente voltados para o manuseio e a 
técnica,como por exemplo; a interpretação 
e discussão de bons textos, a problema-
tização da globalização e reflexões sobre 
o uso adequado das mídias tecnológicas. 
Esses aspectos que compreendem a for-
mação cidadã de criança e adolescentes. 

A pesquisadora DINARTE (2016) afirma 
que as potencialidades da internet, bem 
como suas nocividades são provenientes 
do uso que se faz dela, não é algo dado 
ao acaso. Muito pelo contrário, a inter-
ação no ambiente virtual é ato e, como 
tal, deve ser entendido como um fazer, 
um posicionar e está ligada à respons-
abilidade do internauta pelo seu agir. 

Diante dessa afirmação torna-se indis-
pensável que as pedagogias voltadas para 
o ensino das tecnologias permitem que a 
criança e os adolescentes sejam ensina-
dos a filtrar as informações disponíveis 
no ambiente virtual. Diante de tal desa-
fio, considera-se imprescindível discutir a 
ética no contexto do mundo tecnológico. 

No documento Parâmetros Curric-
ulares Nacionais (PCNS) (1997) foram 
apresentados os temas transversais, os 
quais já foram pensados para afirmar 
o compromisso de proporcionar a for-
mação para a cidadania, consta em seu 
texto que “a construção da cidadania 
pede necessariamente uma prática edu-
cacional voltada para a compreensão da 
realidade social e dos direitos e respons-
abilidades em relação à vida pessoal, co-
letiva e ambiental” (BRASIL, 1997, p. 12)

Os Parâmetros Curriculares Naciona-
is iniciaram a prática de incluir no currí-
culo escolar temas que se relacionassem 
com a realidade social.  Por isso, de-
fendiam que a educação para a cidada-
nia deveria requerer a discussão de das 
questões sociais, de forma que fossem 
apresentadas e discutidas pelos alunos, 
no decorrer de sua aprendizagem. Sen-
do a ética um dos temas a ser discutido:
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Segundo os PCNS (1997) a ética:
  Diz respeito às reflexões sobre as con-

dutas humanas. A pergunta ética por ex-
celência é: “Como agir perante os outros?”. 
[...] A questão central das preocupações 
éticas é a da justiça entendida como in-
spirada pelos valores de igualdade e equi-
dade. Na escola, o tema Ética encontra-se, 
em primeiro lugar, nas próprias relações 
entre os agentes que constituem essa in-
stituição: alunos, professores, funcionári-
os e pais. Em segundo lugar, o tema Ética 
encontra-se nas disciplinas do currículo, 
uma vez que, sabe-se, o conhecimento 
não é neutro, nem impermeável a valores 
de todo tipo. Finalmente, encontra-se 
nos demais Temas Transversais, já que, 
de uma forma ou de outra, tratam de va-
lores e normas. Em suma, a reflexão sobre 
as diversas faces das condutas humanas 
deve fazer parte dos objetivos maiores 
da escola comprometida com a formação 
para a cidadania (BRASIL, 1997, p. 26).

Diante de tudo que se refletiu até aqui, 
acredita-se que o tema; “ética”, deve ser a 
base o trabalho com a tecnologia na edu-
cação, uma vez que o mundo tecnológico 
é realidade das novas e futuras gerações 
e já é praticamente impossível imaginar o 
futuro sem o uso de recursos tecnológi-
cos. Logo, a educação deve trabalhar a 
autonomia moral e a reflexão crítica ao 
elaborar suas propostas e currículos, o 
desafio de chamar a atenção das cri-
anças e jovens para o uso adequado dos 
recursos tecnológico deve ser constante.

SITUAÇÕES DE APRENDIZAGEM 

Para DINARTE (2016), que pode ser 
feito é instrumentalizar os alunos por 
meio da educação crítica, problematiza-
dora, de maneira que eles possam cada 
vez mais interagir no mundo virtual se-
lecionando a informação, filtrando-a e 
transformando-a em conhecimento. 

Dessa forma, as situações de apren-
dizagem devem contextualizar o uso das 
tecnologias no contexto escolar. Tam-
bém é essencial que o professor com-
preenda a importância dessa integração, 
pois, a contextualização favorece a práti-
ca e a elaboração de estratégias. Sobre 
esse aspecto observa-se a afirmação de 
duas autoras, conforme LION (2001):

É preciso incluir na escola a vida cotidi-
ana, as experiências que os alunos trazem 
de suas casas, do bairro, com a televisão, 
com as revistas, etc. Desmanchar pre-
conceitos e reconstruir a partir de uma 
revisão do senso comum é uma função 
básica da escola. (LION, 2001, p. 32)

E de acordo com LITWIN (2001):
Existem crianças que chegam à es-

cola tendo visto o mundo apenas pela 
televisão, outras chegam com múltip-
las experiências e contatos enriquece-
dores com outros adultos e com o meio.  
As mensagens que os meios emitem são 
parte da vida cotidiana. É importante in-
tegrá-las na aula como elementos consti-
tutivos da vida diária e do conhecimen-
to experiencial. (LITWIN, 2001, p. 123)
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Ao pensar nas situações de aprendiza-
gem e na prática pedagógica deve-se 
reconhecer que existem muitas possibili-
dades que podem ser compartilhados com 
as crianças, como por exemplo, o uso de 
gravadores, televisão, vídeos, pesquisas 
nos laboratórios de informática, etc. Essas 
práticas devem se harmonizar com con-
strução do conhecimento, privilegiando o 
processo de aprendizagem e não somente 
o produto-resultado em sala de aula. 

As atividades com uso de tecnologias 
precisam sempre buscar envolver a criança 
em situações formais de comunicação; 
contato com a língua escrita; desafios lógi-
cos; artes e a valorização do protagonismo 
infantil. Para oferecer boas situações de 
aprendizagem a prática de intervenções 
feitas pelo professor deve ser realizada de 
forma consciente, além disso, também é 
importante proporcionar momentos de re-
flexão sobre o uso dos recursos tecnológi-
cos, propondo debates e análise de da-
dos, como por exemplo; notícias variadas, 
discussão de temas atuais como políti-
ca, moda, comportamento humano, etc. 

Com essas práticas espera-se que 
os alunos possam aprender a tomar 
decisões sábias, enfrentar e se de-
fender dos perigos do mundo virtual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho mostrou que os 
avanços tecnológicos mudaram a socie-
dade nos últimos anos. A escola foi uma 
das instituições que mais demorou em 
se adaptar ao mundo tecnológico, mas, 
por ser um lugar de troca de experiências 
não pôde se omitir diante da realidade 
tecnológica. Atualmente a escola ainda 
anda vagarosamente em relação ao ritmo 
da sociedade, porém já assumiu o papel 
de garantir o acesso às novas tecnolo-
gias e de problematizar a realidade tec-
nológica com a aprendizagem dos alunos.  

Verificou-se que a abordagem das no-
vas tecnologias na educação represen-
tou um grande desafio para os profes-
sores, muitos profissionais apresentaram 
resistência para agregar as tecnologias 
em sua prática. Em contrapartida o ritmo 
acelerado das mudanças não deu opção 
para que os professores pudessem deix-
ar de se inteirar do assunto em questão. 
Aqueles que não buscaram formação aca-
baram ficando defasados diante da neces-
sidade repensar os formatos educativos. 
Somente a partir da formação e da mu-
dança de mentalidade sobre o conceito de 
tecnologia educacional, é que o professor 
pode ter uma visão mais ampla sobre a 
importância do seu papel, nesse sentido, 
na formação das crianças e adolescentes.

 

Hoje o professor busca oferecer sub-
sídios para a inserção das novas tec-
nologias na educação e como agen-
te transformador tem o dever de 
oferecer para seus alunos conhecimen-
tos e interações com as tecnologias. 
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Em relação às situações de aprendiza-
gem constatou-se que a tecnologia faz 
parte do cotidiano dos alunos, e o desa-
fio dos professores e da escola como um 
todo, não é mais de ensinar as crianças a 
manusear os recursos tecnológicos, mas 
sim, de integrar o ensino com a vida práti-
ca dos alunos garantindo o acesso à infor-
mação e a construção de conhecimentos 
coletivos. O ensino das novas tecnologias 
devem proporcionar vivências pedagógi-
cas significativas desafiando os alunos 
a desenvolverem o pensamento crítico. 

O artigo defendeu que o ensino das 
novas tecnologias deve contribuir para a 
formação cidadã, sendo pensado de ma-
neira interdisciplinar e, sobretudo ser 
pautado em princípios éticos. A educação 
tecnológica precisa ter como foco ensinar 
os alunos a desenvolver a capacidade 
de processar as informações recebidas e 
transformá-las em conhecimento. Nes-
sa proposta a educação para a cidadania 
ensina a atribuir criticamente significa-
do relevante para a realidade, para de al-
guma forma transformá-la e melhorá-la.

Por fim a pesquisa conclui que o ensi-
no da tecnologia no ensino fundamental, 
deve ser incluído na escola como forma 
de pesquisa e conhecimento, que ajude 
crianças e jovens a atuar na sociedade 
contemporânea contribuindo para que se 
torne melhor do que está. Por isso, o ensi-
no das novas tecnologias não pode se re-
sumir ao manuseio de computadores, pois, 
o que realmente fará a diferença no mundo 
moderno será uma educação pautada em 
valores éticos, que aprenda a usar a tec-
nologia para o bem individual e coletivo.
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INFLUÊNCIAS DAS MÍDIAS DIGITAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este trabalho tem como tema a influência da mídia digital na educação infan-
til. Para isto foi feito um estudo sobre o processo de aprendizagem, sobre mídias digitais 
na vida da criança e sobre sua influência na educação infantil, relacionando os conceitos 
pesquisados com a experiência vivida em sala de aula. As últimas gerações já nasceram em 
meio a tecnologia, portanto já não há como separá-los das mídias digitais. Durante o pro-
cesso de formação e desenvolvimento de uma criança ela pode ser influenciada pelo meio 
onde está inserida e neste contexto as mídias digitais podem influenciar positivamente ou 
negativamente no desenvolvimento de uma criança. Desta forma o uso das mídias digitais 
pela criança, deve ser monitorado e utilizado com o propósito de auxiliar no seu desen-
volvimento. Quando utilizadas em sala de aula como ferramenta auxiliadora, deve ser toma-
do o cuidado para que seu uso esteja alinhado com os propósitos pedagógicos da escola.

Palavras-chave: Mídia digital; Educação infantil; Influência;
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INTRODUÇÃO

É no processo de aprendizagem de uma criança que ela desperta grande 
curiosidade por tudo que tem a sua volta, já que estão abertos a no-
vas descobertas. Nesse período as crianças começam a construir sua for-
ma de pensar e de agir, o que geralmente é formado por algumas influên-
cias e estímulos, que vão desde a convivência com outras crianças ou com 
adultos, até a presença das mídias digitais (internet, tablet, celular, TV).

As mídias digitais podem ser extremamente influenciadoras no pro-
cesso de formação e aprendizagem de uma criança e seu uso deve 
ser muito cuidadoso para que tenha resultados positivos na criança.

O objetivo desta pesquisa é entender qual a influência que a mídia dig-
ital tem na educação infantil, tendo como objetivo específico apontar os 
cuidados que devemos ter com o uso destas mídias, relacionando con-
ceitos teóricos com a prática no dia a dia e na vida escolar de uma criança.

Para a produção deste artigo, utilizou-se da metodologia quali-
tativa, baseada em pesquisas bibliográficas com base em livros, ar-
tigos da internet e experiência vivida e observada em sala de aula.
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PROCESSO DE APRENDIZAGEM

Existem diversas teorias so-
bre o processo de aprendizagem 
de uma criança, alguns que relacio-
nam este processo com o biológi-
co, outros com o cognitivo, porém 
em algum momento se assemelham.

Palangana (2001) enfatiza as teorias de 
Piaget e Vygotsky, na qual relaciona que:

A teoria de Piaget com o aprendiza-
do mediante o biológico de uma cri-
ança, o qual ele acredita que já seja 
desenvolvido com concepções pron-
tas, em que o meio tem uma pequena 
influência sobre o desenvolvimen-
to da mesma. Piaget defende que o 
conhecimento da criança é organi-
zado espontaneamente, de acordo 
com seu estágio de desenvolvimento.  

Já a teoria de Vygotsky acredita que 
o biológico interfere sim no desenvolvi-
mento de um indivíduo, porém apenas 
no início, porque depois a maior influên-
cia é do meio social em que esta criança 
está inserida, o qual auxilia na formação 
de seu caráter e na forma de pensar e agir.

De acordo com estas teorias, acredi-
ta-se que tanto o biológico quanto o meio 
são relevantes para o processo de for-
mação e aprendizagem de uma criança.

Não há como negar que as in-
fluências do meio em que a criança 
está inserida reflete diretamente 
em seu modo de agir, de pensar e de 
aprender. Para Rego (1995, p.61):

O desenvolvimento do sujeito hu-
mano se dá a partir das constantes 
interações com o meio social em que 
vive, já que as formas psicológicas mais 
sofisticadas emergem da vida social. 
Assim o desenvolvimento do psiqu-
ismo humano é sempre mediado pelo 
outro (outras pessoas do grupo social), 
que indica, delimita e atribui significa-
dos à realidade (REGO, 1995, p.61).

Dessa forma, tanto a convivên-
cia com outras pessoas, quan-
to os locais onde está e as mídi-
as que a cercam podem influenciar 
no seu processo de aprendizagem.
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MÍDIAS DIGITAIS

Dino (2016, p.1), afirma que “po-
demos definir mídias digitais como 
um conjunto de veículos e aparelhos 
de comunicação que tem tecnologias 
digitais como base”. Ou seja, podem 
ser jogos, filmes, desenhos, aplicati-
vos, canais no Youtube, entre outros.

As mídias digitais estão cada vez 
mais presentes em nossas vidas, de-
dicamos diariamente boa parte de 
nosso tempo às mídias digitais, mais 
até do que a televisão ou rádio. Isto 
ocorre porque nas mídias sociais a in-
formação corre mais rapidamente, 
podendo ocorrer em tempo real. 

Com o uso das mídias digitais, as 
pessoas se comunicam mais rápido, se 
informam mais rápido e tiram a dúvi-
da que quiser, na hora que quiser, bas-
ta ter um aparelho ligado à internet 
que podemos estar onde quisermos.

Utilizadas por praticamente todas as 
faixas etárias, passando por idosos, ado-
lescentes e chegando as crianças, o seu 
uso pode influenciar muito os conheci-
mentos e aprendizagem de uma pessoa.

MÍDIAS DIGITAIS E A CRIANÇA

Nos dias de hoje, vivemos em um 
mundo totalmente digital, informatiza-
do e tecnológico e diante disso, as cri-
anças que nasceram nos últimos anos 
já nasceram em meio a esta tecnologia.

As crianças atualmente passam 
horas em frente ao computador, vídeo 
games, celulares e tablets, cada vez 
mais cedo eles aprendem a utilizar es-
tes dispositivos e não querem ficar sem 
eles.  De uma forma geral, indepen-
dentemente da classe social, elas estão 
cada vez mais inseridas no mundo tec-
nológico, visto que já nasceram nesse 
mundo avançado tecnologicamente.

 Assim, vem a preocupação da maio-
ria dos pais e educadores, como de-
vem lidar com essa relação? Como 
reagir diante desse processo de in-
formatização e robotização, já que a 
tecnologia pode ser extremamente 
influenciadora? Podendo contribuir 
positivamente ou negativamente 
para a aprendizagem de uma criança.
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Em primeiro lugar, cabe aos pais 
controlar ao máximo o contato da cri-
ança com as mídias digitais quando 
muito novos, neste período a criança 
não sabe diferenciar o certo do er-
rado, visto que do mesmo modo em 
que existem nas mídias digitais infor-
mações didáticas e que agregam pos-
itivamente no conhecimento de uma 
criança, existem influências negativas.

Para Coelho (2008, p.4):
[...] a educação precisa incorporar 

mais as dinâmicas participativas como as 
de autoconhecimento (trazer assuntos 
próximos à vida dos alunos), as de coop-
eração (trabalhos de grupo, de criação 
grupal) e as de comunicação (como o 
teatro ou a produção de um vídeo). E 
alertar os professores para um aspecto 
crucial no relacionamento com as no-
vas gerações: as tecnologias são cada 
vez mais multimídia, multi-sensoriais. 

As gerações atuais precisam mais do 
que antes do toque, da muleta audiovi-
sual, do andaime sensorial. É um pon-
to de partida, uma condição de iden-
tificação, de sintonização para evoluir, 
aprofundar. Percebi que, para galgar no-
vos patamares de conhecimento nesse 
percurso precisaria proceder de forma 
mais sistemática para acompanhar o 
processo e obter feedback do alcance 
dos objetivos. Ou seja, estava diante 
de uma necessidade de investigação e 
deveria, para tanto, buscar uma metod-
ologia adequada (Coelho,  2008, p.4).

Nos últimos anos, os celulares e tab-
lets viraram os novos brinquedos das 
crianças, antigamente elas brincavam 
com seus brinquedos como carrinhos, 
bonecas, corda, bolinha de gude, en-
tre outros e se reuniam no quintal ou 
na rua para brincar de pique esconde 
e amarelinha, hoje muitas crianças nem 
ao menos conhecem estas brincadei-
ras que há alguns anos eram ensina-
das de geração em geração e brinca-
das em grupo. Este tipo de atividade 
na maioria das vezes não as chama 
atenção, mas sim os jogos coloridos 
que encontram nos celulares e tablets.

Távola (2009, p. 42) diz que:
A boneca de pano velha, amassada, 

malfeita, permite à criança uns cem 
números de “encarnações”, e infinitas 
personificações muito mais ricas e cria-
tivas do que produtos acabados, pron-
tinhos, perfeitos, que dizem “mamãe”, 
sabem mamar e até fazer xixi para que 
se troque a fraldinha, como anos de-
pois do progresso industrial criou para 
as meninas (TÁVOLA, 2009, p. 42). 

Este fato pode impactar negativa-
mente na formação de uma criança, 
já que elas deixam as brincadeiras em 
grupo, aquelas que as ensinam a con-
viver em grupo, desenvolvem habili-
dades motoras, melhoram a criativi-
dade e trazem diversos benefícios. Na 
medida que, ao brincarem sozinhas 
e terem todo tipo de informação em 
suas mãos, pode ser muito perigoso.
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Dentro de casa, cabe aos pais contro-
lar o uso destas mídias, os pais devem 
monitorar o uso destes dispositivos, 
para que o uso não seja exagerado, ou 
seja, utilizado em excesso, e para que 
não seja perigoso para sua formação 
ou segurança, os dispositivos devem 
ter bloqueadores para conteúdos aci-
ma de sua faixa etária e não devem ser 
utilizados para conteúdo inúteis, sem 
benefício algum para sua formação.

Magalhães (2009, p. 203), não 
vê que controle algum exercido pe-
los pais sobre seus filhos, por ex-
emplo, no uso da televisão, e diz:

É porque a televisão é apenas um 
eletrodoméstico e, como tal, faz par-
te de toda a parafernália tecnológica 
que hoje se denomina lar. O estranho 
é que ensinamos às crianças a não abrir 
a geladeira depois do banho, presta-
mos muita atenção quando vão utilizar 
o microondas, proibimo-lhos de mex-
er nas tomadas pelo risco de choque 
e determinamos que o uso do chu-
veiro tem limites. Mas a televisão fica 
ali, intocável, sem que determinemos 
regras [...] (Magalhães, 2009, p. 203). 

Porém, dentro da escola cabe ao 
time pedagógico analisar o que pode 
ser utilizado como benefício ou não das 
propostas pedagógicas, visto que todo 
o conteúdo utilizado, seja um filme, ou 
um jogo, deve estar alinhado com as 
propostas da escola, tendo um objetivo 
claro no desenvolvimento da criança.

INFLUÊNCIAS DAS MÍDIAS  
DIGITAIS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Na educação infantil, temos algumas 
diferenças do uso das mídias digitais 
na instituição pública e privada, geral-
mente no ensino público as tecnologias 
disponíveis são televisão, rádio e DVD, 
e em algumas escolas os computadores. 
Já as instituições privadas, geralmente 
possuem maiores recursos tecnológicos, 
geralmente possuem mais computado-
res, jogos e atualmente até mesmo con-
teúdo 3D e óculos de realidade virtual.

Mediante esta realidade, o ed-
ucador precisa garantir que a pro-
gramação, seja ela um programa de 
televisão, um filme ou até uma práti-
ca com computadores faça parte 
da proposta pedagógica da escola.  

Conforme Libâneo (2003, p. 70):
[...] as mídias apresentam-se, peda-

gogicamente, sob três formas: como 
conteúdo escolar integrante das 
várias disciplinas do currículo, portan-
to, portadoras de informação, ideias, 
emoções, valores; como competências 
e atitudes profissionais; e como meios 
tecnológicos de comunicação huma-
na (visuais, cênicos, verbais, sonoros, 
audiovisuais) dirigida para ensinar a 
pensar, ensinar a aprender a aprender, 
implicando, portanto, efeitos didáticos 
como: desenvolvimento de pensamen-
to autônomo, estratégias cognitivas, 
autonomia para organizar e dirigir seu 
próprio processo de aprendizagem, 
facilidade de análise e resolução de 
problemas, etc. (Libâneo (2003, p. 70).
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Os tópicos formadores de uma in-
fância saudável deveriam ser a di-
versão, a educação, a socialização e a 
comunicação. Porém numa época tão 
desenvolvida e cheia de novidades 
surgindo a cada dia, torna-se cada 
vez mais difícil não tornar a infância 
algo automatizado e individualista. 

Os educadores vivem mediados 
por essas relações midiáticas que 
se impõem como organizadoras das 
relações pedagógicas, como se a 
aprendizagem fosse possível somente 
mediante a tecnologia aplicada nas 
atividades pedagógicas. Como se o 
conhecimento como construção da 
capacidade crítica e criativa fosse di-
retamente dependente das tecnolo-
gias aplicadas nos espaços educativos. 

É fato que as facilidades tecnológi-
cas e midiáticas auxiliam na formação 
da educação, interagindo com os 
alunos mediante o uso de dispositi-
vos (computadores, celulares, tablets, 
smart TVs, etc.), despertando o inter-
esse pelos estudos e por meio deles 
transmitindo os conhecimentos e con-
teúdos da ação pedagógica, contudo, 
este não é único meio de aprendizado 
inteligente e a melhor situação é bal-
ancear o uso da tecnologia e dos mét-
odos tradicionais, para que não haja 
exagero ou falta de nenhum dos dois.

Quando tratamos sobre celulares, 
tablets e TVs, ou melhor, da internet, 
podemos constatar que o seu papel 
fundamental não é agregar ferramen-
tas a aprendizagem para o desenvolvi-
mento da infância, mas sim, em sua 
grande maioria, influenciar as crianças 
ao consumismo, trazer mensagens 
de propaganda, hipnotizando aque-
les mais vulneráveis: “as crianças 
pequenas‟, se aproveitando da inocên-
cia do imaginário infantil e aliciando-as. 

É indiscutível como as novas técni-
cas de propaganda infantil exercem 
influência direta, a relação de con-
sumo se fragmenta pelo assédio, 
promovendo de forma ostensiva o 
consumo de marcas, por exemplo.

Desta forma, muito cuidado deve 
ser tomado durante a infância de uma 
criança ligada ao uso das mídias digi-
tais, porém não há como evitá-las, ape-
nas controlá-las, visto que hoje é fato 
que a educação de uma criança não 
conta apenas com os fatores família 
e escola, mas tem a presença de out-
ras instituições que estão presentes 
nas mídias, que podem ser uma im-
portante ferramenta de comunicação, 
informação, interação e aprendiza-
gem se utilizadas de forma correta.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir das pesquisas realizadas e relacionando as teorias com a práti-
ca vivenciada no dia a dia e em sala de aula é possível melhorar o papel 
das mídias digitais e sua influência na vida e na formação de uma criança.

Ficou claro que nos dias atuais não há como separar a criança dos 
dispositivos tecnológicos, visto que as mesmas já nascem inseri-
das nesse meio, mas sim controlar seu uso, para que seja feito da mel-
hor forma possível e tenha resultados positivos na vida da criança.

Pode-se concluir que a maioria das mídias digitais não foram criadas e não são 
desenvolvidas com o objetivo de contribuir na aprendizagem de uma criança, mas 
sim com objetivos capitalistas, portanto cabe aos pais e educadores ter o cuida-
do necessário para que o acesso a programação disponível nestas mídias sejam 
apenas aquelas que podem contribuir positivamente para a formação infantil.

Dentro da escola, as mídias digitais podem ser utilizadas 
como uma ferramenta auxiliadora, desde que a programação es-
teja totalmente coerente com as propostas pedagógicas.

Por fim, é possível concluir que a influência das mídias digitais na ed-
ucação infantil pode ser tanto positiva quanto negativa, e não será a cri-
ança que saberá diferenciar isto, mas sim os educadores e familiares re-
sponsáveis por esta criança, os quais são responsáveis por controlar este uso.
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A LDB E A IMPORTÂNCIA DAS NOVAS TECNOLOGIAS EM EAD 
DENTRO DAS SALAS DE AULA

RESUMO: São constantes e corriqueiras as transformações na sociedade; a rápida evolução 
das tecnologias exerce forte influência no cotidiano atual. Com o advento das tecnologias, as 
escolas têm de se adequar e tornar as aulas mais dinâmicas e atraentes aos alunos. Para que 
a utilização destes equipamentos seja assertiva por parte do professor, faz-se necessária a 
capacitação deste de forma que haja a habilidade não somente para manusear os recursos, 
mas conhecer adequadamente o funcionamento do equipamento, seu modo de utilização e, 
principalmente, os cuidados de preservação desses itens. Tanto para os professores quanto 
aos alunos essas tecnologias promoveram uma prática pedagógica diversificada e motivadora 
a todos, facilitando o desenvolvimento na aprendizagem de cada um dos envolvidos no pro-
cesso ensino-aprendizagem. Atualmente, são inúmeros os discursos sobre a importância de 
se utilizar recursos audiovisuais nas salas de aula, pois os alunos estão vivenciando o mundo 
tecnológico na maior parte de suas ações diárias. As crianças e os jovens atualmente estão 
mais habituados com esse contexto tecnológico e o professor que não conseguir se adequar 
a esse “mundo tecnológico e virtual” irá ficar para trás. A consequência disso poderá ser uma 
sala completamente desmotivada e indisciplinada e, por vezes, sem o resultado qualitativo 
esperado. Dessa forma o objetivo é a formação e capacitação constante dos profissionais que 
atuam na Educação atualmente. A metodologia utilizada  será  a pesquisa bibliográfica . 

Palavras-chave: Tecnologia; recursos; capacitação.
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INTRODUÇÃO
 

Na mesma velocidade que as tecnolo-
gias avançam, elas também chegaram às 
instituições de ensino provocando o surg-
imento de novidades e algumas mudanças 
que tem por objetivo melhorar a maneira 
com o aluno aprende, deixando de lado 
o quadro-negro e abrindo caminho para 
novos recursos dentro da sala de aula.

É importante verificar que com esses re-
cursos o aproveitamento dos alunos tem 
sido melhor, com recursos mais moder-
nos, tanto visuais quanto auditivos. Com 
isso, a aprendizagem aplicada no final do 
século XX sofre uma grande metamorfose 
ampliando os objetos de ação como os re-
sultados finais; até então era um processo 
onde o professor apenas falava e os alunos 
apenas ouviam, hoje o professor é media-
dor de conhecimento e orienta o aluno na 
construção de sua aprendizagem e “provo-
ca” isso com a diversidade de ferramen-
tas tecnológicas disponíveis atualmente.

Este trabalho tem por objetivo apre-
sentar algumas dessas ferramentas e de 
que maneira o processo ensino-apren-
dizagem tem sido afetado pela ex-
posição em massa dessa tecnologia.

Segundo Moran (2001 p. 33-34): 
Os meios de comunicação, operam ime-

diatamente com o sensível, o concreto, 
principalmente a imagem em movimen-
to. Combinam a dimensão espacial com 
sinestésica, onde o ritmo torna-se cada 
vez mais alucinante. Ao mesmo tempo 
utilizam a linguagem conceitual, falada e 
escrita, mais formalizada e racional. Ima-
gem, palavra e música, integra-se dentro 
de um contexto comunicacional afetivo, 
de forte impacto emocional, que facilita 
e predispõe a aceitar mais facilmente as 
mensagens”. (MORAN, 2001 p. 33-34).

Posto isso podemos entender que toda 
e qualquer forma de comunicação como 
as mais diversas que envolvem os avanços 
tecnológicos do Século XX e agora se es-
tendendo ao Século XXI são fundamentais 
ao envolvimento e desenvolvimento no 
aluno em seu processo de construção de 
conhecimentos para toda a sua vida, seja ela 
voltada ao campo do mercado profissional 
como seu cotidiano enquanto ser cidadão.

É mostrada a importância da tecnolo-
gia na escola, procurando assim refazer 
uma nova estratégia pedagógica. São de-
stacadas as relações proporcionadas entre 
usuário e tecnologias, como esta interação 
pode enriquecer saberes e ampliar o con-
hecimento que está sendo desenvolvido. 

Descreve-se um pouco o processo 
de implantação das tecnologias no am-
biente escolar e como ainda é tímida 
essa mudança. Há uma gama de fatores 
que interferem e diferenciam as uni-
dades escolares em relação à tecnolo-
gia disponível aos alunos e professores.

O destaque fica por conta da nova forma 
de educar, onde é detalhado as tecnologias 
dentro da sala de aula, como é o profes-
sor na era da tecnologia e também como 
estas aproximam alunos e professores.

No decorrer dos capítulos são apre-
sentadas algumas das ferramentas pro-
porcionadas pela diversidade e o avanço 
tecnológico, dessa forma não se restringe 
a um único ou estratégia, mas varian-
do de acordo com as possibilidades de 
cada escola e a formação de cada pro-
fessor há um mundo rico e diverso no 
âmbito tecnológico atual e vale ressaltar 
que é constante a adequação e criação 
de novos mecanismos tecnológicos.
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Com esse aparato é possível não somente 
a Inclusão Digital, mas principalmente a 
Inclusão Social tão discutida mas ainda 
promovida com limitações e restrições.

Ao final desse estudo pretende-se de-
stacar a utilidade da ferramenta tecnológi-
ca na sala de aula bem como o domí-
nio e a postura adequada do professor. 

A diversidade na prática pedagógi-
ca tem de auxiliar o professor em sua 
atuação e não substituir sua presença.

Além disso, é preciso estar muito atento, 
pois os avanços tecnológicos fazem parte da 
sociedade moderna e os recursos ofereci-
dos são de grande valia à Educação, mas po-
dem trazer benefícios de diversos prismas. 

        Exemplificando isso podemos citar Souza:
As tecnologias e seus produtos não 

são bons e maus em si mesmos, os prob-
lemas, na maioria das vezes, não estão 
na televisão, no computador, na inter-
net, ou em qualquer outro tipo, e sim 
nos processos humanos que podem uti-
lizá-los e empregá-los para a manipulação 
e emancipação humana. ( SOUZA,p. 56 ). 

  
Dessa forma, é preciso compreender o 

que são essas ferramentas tecnológicas e 
buscar inseri-las no cotidiano, com domí-
nio e postura para que sua utilização seja 
proveitosa, prazerosa e de qualidade sem 
comprometer o processo de aprendizagem.

Ao contrário, a tecnologia deve 
ser um fator a mais, um contribu-
inte e facilitador das aprendizagens.

A IMPORTÂNCIA DA TECNOLOGIA 
NA ESCOLA

A sociedade atual passa por constantes 
transformações. Os avanços tecnológicos 
são cada vez maiores e ocorrendo em um 
período de tempo cada vez menor. Todas 
essas mudanças provocam alterações nas 
mais diversas formas de vida e integrações.

A tecnologia está cada vez mais inserida 
na sociedade e a inclusão digital atinge os 
mais diversos lugares e essa tem sido tam-
bém uma responsabilidade de todos, sen-
do assim, também das unidades escolares.

Faz-se urgente e necessária a aceitação 
das ferramentas tecnológicas no âmbito 
escolar e decorrente disto a formação e ca-
pacitação dos profissionais nela inseridos 
para que essa inclusão digital seja qualita-
tiva e não apenas atender um modismo e 
ou fazer quantidade de recursos sem saber 
do que realmente são capazes e de que 
maneira podem contribuir aos estudos.

De acordo com o autor PAIS: 2005, o 
sucesso do computador como uma tecno-
logia que pode favorecer a expansão da in-
teligência depende da forma como ocorre 
a relação entre o usuário e as informações 
contidas no programa por ele utilizado. 
Quanto mais relativa for essa relação, 
maiores serão as possibilidades de enriquec-
er as condições de elaboração do saber. 

Este é, talvez, um dos principais argumen-
tos para justificar a importância do estudo 
da interatividade no contexto da inserção 
dos computadores na educação escolar.

Segundo Moran, (2001 p. 33-34):

[...] os meios de comunicação, operam 
imediatamente com o sensível, o concreto, 
principalmente a imagem em movimento. 
Combinam a dimensão espacial com sin-
estésica, onde o ritmo torna-se cada vez 
mais alucinante. Ao mesmo tempo utili-
zam a linguagem conceitual, falada e es-
crita, mais formalizada e racional. Imagem, 
palavra e música, integra-se dentro de um 
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contexto comunicacional afetivo, de forte 
impacto emocional, que facilita e pre-
dispõe a aceitar mais facilmente as men-
sagens [...] (MORAN, 2001,  p . 3 3 - 3 4 ) .

Contudo é necessário se ater à tecno-
logia como uma estratégia pedagógica 
adicional e sendo assim não é necessário 
que esteja em todas as aulas. É preciso um 
equilíbrio entre as mais diversas maneiras 
de promover uma aula, não excedendo 
uma estratégia e assim anulando outras.

O professor precisa dominar o mínimo, 
que seja dessas novidades que acercam a 
nova sociedade e, assim possa promover 
o aprendizado do aluno e mediar o con-
hecimento sem que a tecnologia sub-
stitua sua presença e conhecimento. 

As relações humanas devem ser estre-
itadas e respeitadas sem que as máquinas 
se tornem o alvo e resultado central. Os 
avanços tecnológicos fazem parte inclu-
sive da Evolução da Sociedade a qual es-
tamos inseridos, mas esta não deve dom-
inar as relações e definir as interações. 

Os recursos tecnológicos devem ser in-
strumentos de aprendizagem e favorecer 
as interações. Promover situações prob-
lemas que possibilitem ao aluno interagir 
com as ferramentas e, ao mesmo tempo, in-
tegrar-se ao grupo e assim construir o con-
hecimento em grupo e promover a troca de 
ideias e enriquecer a prática pedagógica.

As aulas devem ser enriquecidas com 
práticas diversas, sair do tradicional e 
convencional. O professor deve prestar 
atenção ao ritmo de aprendizado e neces-
sidade de cada aluno. O trabalho proposto 
é para o grupo, porém cada um tem seu 
próprio tempo e habilidades que se de-
stacam e se complementam. Todos devem 
ser percebidos, respeitados e inteirados.

IMPLANTAÇÃO DAS TECNOLO-
GIAS NO AMBIENTE ESCOLAR

Ainda é tímida a implantação das tec-
nologias nas escolas. Mas, apesar de mui-
tas delas serem já comuns na sociedade, 
seus valores são os mais diversos e mui-
tas unidades escolares ainda sofrem com 
a condição econômica para fazer as ad-
equações da estrutura física, capacitar 
profissionais, mobiliar o espaço e adquirir 
equipamentos suficientes para a quanti-
dade de alunos e diversificar os mesmos. O 
maior desafio na sociedade da informação 
é proporcionar a Inclusão Digital a todos os 
seus componentes de maneira igualitária.
 
TECNOLOGIAS NO AMBIENTE 
ESCOLAR

As fronteiras do Brasil se abriram para re-
ceber as tecnologias da informação no início 
da década de 90. Na época foram diversos 
os comentários de que uma nova revolução 
estava chegando, pois o mundo como era 
conhecido já não seria mais o mesmo.

Vivemos hoje em uma época de ên-
fase na informação, tais como a presença 
das revistas, jornais e internet, onde é 
preciso estarmos sempre informados. 

Mas vale lembrar que é de suma im-
portância lembrar que a informação 
não é conhecimento. O conhecimen-
to envolve alguns critérios como o es-
tabelecimento de relações entre infor-
mações isoladas. Se pensarmos nesse 
sentido, muito do que é chamado con-
hecimento escolar é apenas informação.

Muitas teorias apareceram para dizer 
como a informática seria aplicada em to-
dos os setores da sociedade e como teria 
utilização para a educação. Após alguns 
anos verifica-se um posicionamento e um 
envolvimento bem diferente entre teoria 
e prática, educação e informação digital, 
avanços tecnológicos e recursos antigos.
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A informática, é de suma importância 
no auxílio ao professor moderno. Com 
ela o professor consegue inserir uma 
grande variedade de efeitos visuais e 
sonoros, os chamados de efeitos hiper-
textuais que enriquecem a exposição do 
tema abordado em sala de aula, porém o 
professor é, e sempre será indispensável.

O maior desafio agora é treinar e ca-
pacitar o professor a fazer da informática 
sua aliada no processo ensino-aprendiza-
gem e quebrar algumas barreiras, princi-
palmente aos professores que estão atu-
ando há bom tempo na Educação e não 
estão acostumados nem “íntimos” a es-
sas novidades, mostrando a eficácia de-
stas tecnologias no ensino que podem e 
devem ser integradas aos métodos con-
vencionais já bem definidos e praticados.

O papel do professor é orientar o alu-
no para trabalhar corretamente com a in-
formática e proporcionar condições para 
que esta ferramenta venha a enriquecer o 
seu conhecimento, pois como tudo essa 
tecnologia também tem seu lado obscuro, 
principalmente a internet que sem dúvida 
alguma é a maior fonte de conhecimento 
que qualquer ser humano já teve acesso, 
mas também onde circula materiais de 
qualidade duvidosa e até mesmo criminosa. 

Não se pode deixar de lado que os avanços 
tecnológicos geram mudanças e propor-
cionam coisas novas a todo instante e com 
a evolução dessas ferramentas, a capaci-
tação e formação dos profissionais deve 
ser cada vez mais frequente e envolvente.

A INCLUSÃO DIGITAL NAS  
ESCOLAS

Inclusão Digital é o nome dado ao proces-
so de democratização do acesso às tecnolo-
gias da informação. Essa inclusão também é 
para simplificar a sua rotina diária, maximi-
zar o tempo e também as potencialidades. 

Um incluído digitalmente não é aquele 
que apenas usa esta nova linguagem, que 
é um mundo tecnológico. Os estabelec-
imentos de ensino privado estão cada 
vez melhorando suas estruturas com lab-
oratórios de informática e contratando 
técnicos e professores para o funciona-
mento desses espaços. Para essas salas 
têm-se o técnico para cuidar de toda a in-
fraestrutura dos professores para cuidar do 
uso correto dos conteúdos educacionais.

Esse contato com a tecnologia da in-
formação prepara esse aluno desde o 
ensino fundamental para o contato com 
o mundo digital. Dessa forma, o aluno 
se desenvolve e se prepara para o mer-
cado competitivo de trabalho e também 
para as mais diversas atividades que o 
acompanharão durante toda a sua vida.

Infelizmente, a realidade das escolas 
ainda é desanimador e preocupante, são 
poucas as escolas que possuem um lab-
oratório de informática e normalmente 
quando tem esse espaço são obsoletos, 
deficiência de profissionais técnicos e de 
orientadores, recursos com configurações 
atrasadas e arcaicas, muitas vezes imped-
indo o desenvolvimento de uma atividade 
adequada e de qualidade. Esse fato re-
tarda muito a concorrência do aluno que 
vem das escolas públicas, com os alunos 
egressos das escolas do ensino particular.

A inclusão digital tem o objetivo de 
promover o desenvolvimento de re-
des de internet, ofertando assim mei-
os de comunicação e conhecimento. Por 
conta disso, vários projetos são lança-
dos para aumentar a inclusão digital 
em escolas e universidades públicas.
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RECURSOS IMPLANTADOS E SUAS 
FUNCIONALIDADES.

Hoje, em determinadas escolas, prin-
cipalmente da rede privada, o professor 
já tem na sua aula de aula o auxílio de 
alguns equipamentos como o computa-
dor e projetor multimídia que estão fixos 
ou podem fazer parte de um espaço es-
pecífico para uma aula diferenciada.

O projetor multimídia é um dos novos re-
cursos que estão sendo utilizados em sala 
de aula e como qualquer recurso pedagógi-
co que são utilizados nas aulas e atividades 
envolve um planejamento antecipado. 

Esse planejamento requer 
a clareza de questões como:

1. Objetivo – O que o professor 
deseja que seja aprendido pelo alu-
no e quais competências e habili-
dades irão ser trabalhadas por eles.

2. Justificativa Didática – Por qual 
motivo o projetor multimídia vai traz-
er para o aluno um melhor aprendiza-
do em relação aos recursos tradiciona-
is e também qual será o ganho didático.

3. Metodologia / Estratégias – Esse 
planejamento vale para verificar qual 
o tempo que este recurso será utiliza-
do e como irá ser conduzida a atividade 
em questão. Principalmente o que será 
mostrado pelo professor. É um passo a pas-
so da aula, as observações e intervenções 
que possam contribuir para o desenvolvi-
mento da aula tendo como referência 
o objetivo / resultado final pretendido.

4. Avaliação – Como serão avaliados 
os resultados de aprendizado dos alunos. 
Com essa avaliação poderá ser verifi-
cado se o projetor multimídia foi real-
mente mais eficiente no aprendizado dos 
alunos do que os métodos tradicionais.

Esse planejamento deve ocorrer 
para todas as aulas, independente de 
que recurso tecnológico será utilizado.

Os recursos pedagógicos são os 
mais variados e geralmente estão liga-
dos aos conteúdos. Ou melhor, de-
vem estar ligados às competências 
e habilidades que serão trabalhadas. 

Todo professor é capaz de ter ess-
es objetivos bem claros antes de tra-
balhar qualquer atividade com os alunos.

A justificativa para o uso do projetor 
multimídia não é tão óbvia quanto se 
parece, pois o objetivo pedagógico tem 
de observar o uso do projetor, peran-
te outros recursos tradicionais envolve 
certo conhecimento sobre essas novas 
possibilidades que as TICs oferecem.

O planejamento das atividades deman-
da das mesmas habilidades que o profes-
sor tem para planejar suas aulas tradicio-
nais. Para o uso destes recursos é bom o 
docente ter ciência das dificuldades que 
encontrará ao manusear o referido re-
curso, e que precisará explorar os pontos 
favoráveis e minimizar os desfavoráveis.

Para finalizar a avaliação de aprendiza-
gem já é uma prática adotada por parte do 
professor. Agora também será necessário 
avaliar também se o projetor multimídia 
promoveu ao estudante uma melhor 
aprendizagem, ou se não ocorreu nen-
hum impacto na aprendizagem do aluno 
em comparação ao que era de se esper-
ar usando o chamado método tradicional.

É importante salientar que não é só o 
professor que deve ter acesso a estes 
recursos. O aluno também é um usuário 
do equipamento na medida em que o 
professor marque apresentação de tra-
balhos e seminários. Sendo assim é im-
portante porque desenvolve o aluno na 
formatação de apresentações e estim-
ulando os mesmos em falar com uma 
plateia, tirando deles assim a timidez 
o que é muito bom para aquele aluno 
que parte para o mercado de trabalho.
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Com o projetor multimídia em sala de 
aula é necessário ter uma visão extrema-
mente diferente no que se entende “Car-
ga Horária”. O professor deverá procu-
rar desenvolver boas aulas e não apenas 
seguir o conteúdo tradicional do livro 
didático. Os recursos tecnológicos de-
vem ampliar o manuseio das informações 
para uma reflexão maior e assim uma 
aprendizagem eficiente e de qualidade. 
Todo esse processo demanda um tem-
po maior por parte do professor que de-
verá ter clareza do seu planejamento de 
aula e dominar o recurso proposto para 
o desenvolvimento da mesma, ou com-
promete todo o resultado pretendido.

A NOVA FORMA DE EDUCAR

Se a aprendizagem, em sala de aula, for 
uma experiência de sucesso, o aluno con-
strói uma representação de si mesmo como 
alguém capaz. Se ao contrário, for uma ex-
periência de fracasso, o ato de aprender 
tenderá a se transformar em ameaça. O 
aluno ao se considerar fracassado, vai bus-
car os culpados pelo seu conceito negati-
vo e começa achar que o professor é cha-
to e que as lições não servem para nada.

Nesse contexto, a qualidade de atuação 
da escola não pode depender somente 
da vontade de um ou outro professor. É 
preciso a participação conjunta da esco-
la, da família, do aluno e dos profissionais 
ligados à educação, assim como, o pro-
fessor deve organizar suas ideias e recon-
hecer que o aluno não é um sujeito que 
só faz receber informações, suas capaci-
dades vão além do conhecimento que 
lhes é “depositado”. Para tanto, o pro-
fessor não mais será o “dono do saber” 
e passará a ser um orientador, alguém 
que acompanha e participa do processo 
de construção de novas aprendizagens. 

A TECNOLOGIA EM SALA DE AULA 
NA DISCIPLINA DE HISTÓRIA 

Ainda que muitos professores não es-
tejam adaptados a essas inovações em 
sala de aula é de suma importância que 
todos saibam de sua contribuição para 
a educação.

É importante que os professores sejam 
preparados para essa inovação. Muitos 
ainda enfrentam grande dilema com es-
sas tecnologias e são resistentes a no-
vos conhecimentos e novas estratégias 
de ensino.

Já para os alunos é mais fácil, pois se 
trata de uma ferramenta do cotidiano 
da grande maioria deles e, além disso, 
está cada vez mais engajado dentro do 
cotidiano escolar.

O professor necessita entender que as 
tecnologias utilizadas atualmente nas 
salas de aula são importantíssimas no 
processo de ensino-aprendizagem e só 
têm a contribuir para a qualificação do 
processo e o resultado da aprendiza-
gem do aluno.

São diversos os questionamentos quan-
to a presença do professor na sala de 
aula competindo as novas ferramentas 
e a tecnologia envolta disso tudo. 

Urgente se faz a condição do profes-
sor compreender que essas tecnologias 
buscam unir os personagens envolvidos 
no processo de desenvolvimento, os 
indivíduos que estão constantemente 
buscando uma melhoria no processo de 
ensino-aprendizagem, cada qual na sua 
função dentro da escola.

Essa tecnologia deve ser entendida 
como complemento a sua função, facil-
itar algumas ações e promover outras 
novas, mas jamais substituí-lo; por essa 
razão a importância do professor con-
hecer e dominar essas novas tecnolo-
gias.
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Em algumas instituições de ensino o 
professor tem a seu dispor um com-
putador e um projetor multimídia, com 
esses recursos o professor pode faz-
er mais dinâmica onde, com certeza, 
fará com que os alunos sejam atraídos 
e tenham um desempenho melhor, o 
nível de conhecimento desses alunos 
será aumentado de forma gradativa e 
atraente. 

Os desafios para realização de um tra-
balho eficiente em relação ao uso das 
tecnologias da informação e comu-
nicação no espaço educacional são 
grandes. Porém, a utilização adequada 
das tecnologias representa uma opor-
tunidade ímpar de inserir a escola como 
uma instituição voltada para a criação 
de ambientes colaborativos e de apren-
dizagem. 

Consequentemente, para o desenvolvi-
mento de habilidades que se tornam 
competências nos alunos. 

Em um mercado competitivo como o 
Educacional, a escola que desenvolver 
uma proposta eficiente e de resultados 
com o uso das tecnologias, certamente 
terá um referencial que fará a diferença 
diante da sociedade.

O PROFESSOR NA ERA DA  
TECNOLOGIA

Nestas últimas duas décadas há uma 
pergunta que não quer calar, será que 
um dia os computadores irão substi-
tuir os professores nas salas de aula? 
Esse período é justamente o da chega-
da das tecnologias nas escolas como 
complemento auxiliar aos professores. 

Para muitos professores esses recursos 
tecnológicos têm sido um novo desafio, 
por vezes, esses profissionais não estão 
acostumados com tanta tecnologia, es-
tudaram e iniciaram sua carreira com as 
tecnologias mais antigas como a lousa , 

o giz e o apagador. Posto isso, essas fer-
ramentas são de total domínio e controle 
por parte do professor há anos prepara-
do e inserido no mercado profissional, 
dificultando o entrosamento com as no-
vas tecnologias de informação e comuni-
cação para a sua prática pedagógica atual.

Com esse novo desafio, alguns pro-
fessores mudaram a forma de atuação 
e “evoluíram junto com a sociedade”. 
Outros pararam no tempo e continuam 
com a metodologia utilizada desde a dé-
cada de 80, que pode e deve ser adap-
tada e modificada com o uso dos atu-
ais recursos tecnológicos, que trazem 
uma grande vantagem para os alunos.

Os computadores e os novos recursos 
tecnológicos nunca poderão substituir 
o professor como sendo a figura central 
do processo de ensino e aprendizagem.

Hoje existe a internet que na verdade 
é um repositor de informações e respos-
tas prontas claramente maiores do que 
qualquer profissional. No entanto, ain-
da há falhas no sistema e as atualizações 
nem sempre acompanham o desenvolvi-
mento e condições necessárias para o 
atendimento adequado e compreensão.

Os professores que atuam da mesma 
maneira de 20 anos atrás, certamente 
perdem a batalha para os recursos tec-
nológicos e são considerados arcaicos. 

O novo profissional precisa estar ci-
ente que sua função hoje, não é apenas 
o de transmitir informações, mas tra-
balhar para serem orientadores e aux-
iliar o aluno no seu processo de con-
strução e aquisição do conhecimento.

Segundo um estudo interno da Firjan  
feito com cerca de 6000 profissionais e 
os números obtidos com essa pesquisa 
podemos destacar que 40% dos entrev-
istados nunca cursaram uma matéria rel-
acionada a sua formação profissional. Já 
36% dos entrevistados nunca utilizaram 
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em momento algum um laboratório de in-
formática em suas aulas. 93% dos entrevis-
tados gostariam de possuir uma formação 
relacionada às tecnologias  educacionais.

Os dados dessa pesquisa instiga quanto 
à participação da sociedade e o acompan-
hamento na evolução das tecnologias ao 
mesmo tempo em que essas se tornam itens 
comuns e de suma importância no decor-
rer do dia nas mais diversas áreas de ativ-
idades pessoais, profissionais e ou sociais. 

NOVAS TECNOLOGIAS  
APROXIMAM ALUNOS E  
PROFESSORES

As novas tecnologias hoje adotadas nas 
salas de aula têm contribuído muito na 
aproximação entre alunos e professores. 

As antigas salas com o professor e o 
quadro negro definitivamente estão fican-
do para trás. Nos dias atuais, em algumas 
instituições de ensino o professor tem a seu 
dispor um computador em sala de aula jun-
tamente com um projetor multimídia por 
onde ministra sua aula com recursos visuais 
e dinâmicos mantendo atraindo a atenção 
do aluno para sua proposta pedagógica. 

Essa aproximação também está liga-
da à capacidade do professor ter to-
tal controle sobre os recursos uti-
lizados e também com as possíveis 
dinâmicas que poderão ser utilizadas 
para desenvolver e capacitar os alunos. 

Segundo os próprios alunos es-
sas tecnologias empregadas em sala, 
fazem com que exista uma maior inter-
ação com o professor, pois se estim-
ulam e se interessam mais pela aula e 
buscam cada vez mais se desenvolver. 

Para alunos que vivem essas duas reali-
dades dizem que quando estão em sala de 
aula com metodologia antiga se desgastam 
mais do que quando estão em uma institu-
ição de ensino onde já existe a utilização 
de recursos tecnológica sendo a aula mais 
dinâmica e aproveitável para os alunos.  

Os professores confirmam as palavras 
ditas pelos alunos dizendo que as aulas com 
esses recursos tende se mostrado mais 
dinâmicas, e o nível de aprendizado dos 
alunos é considerada boa pelos docentes. 

Esses profissionais além de ter recur-
sos em sala, também possuem suporte 
como, por exemplo, laboratórios de in-
formática com o que existe de melhor. 

De acordo com os professores levar 
os alunos para laboratórios de informáti-
ca é um método de aprendizagem, pois, 
nesse ambiente eles colocam em prática 
aquilo que é ministrado em sala de aula.

Os alunos colocando na prática tudo 
o que aprende em sala de aula na par-
te teórica, agregam conhecimentos que 
se tornaram diferenciais na busca de 
uma colocação no mercado de trabalho.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As novas tecnologias mudaram a 
visão da educação com a implantação 
de novos recursos em sala de aula e 
estas podem melhorar o ensino e as-
sim promover uma interação e facil-
itação na aprendizagem dos alunos. 

Aliado a essas tecnologias a inclusão 
digital para dentro das escolas, é de suma 
importância para os alunos saberem uti-
lizar corretamente ferramentas como a 
internet ou até mesmo como utilizar um 
determinado software para edição de 
textos, cálculos matemáticos, elaboração 
de sequência de imagens e outros mais.

Também é importante destacar e pro-
mover reflexões acerca da necessidade de 
os professores estarem preparados e, na 
verdade não é isso que ocorre, pois muitos 
professores não estão acostumados com 
todos os recursos que estão sendo dis-
ponibilizados atualmente pelas instituições 
de ensino e, infelizmente há aqueles que 
não fazem a mínima questão em conhecer.

Assim sendo alguns professores procu-
raram se adaptar às novas mudanças, mas 
outros ainda trabalham com a mesma met-
odologia utilizada há décadas passadas e se 
apresentam resistentes às novas mudanças.

Segundo a pesquisa da Fundação Victor 
Civita cita no escopo do trabalho dentre os 
professores que trabalham em alguma insti-
tuição que possui laboratório de informáti-
ca 36% desses profissionais jamais uti-
lizaram esse laboratório para alguma aula.

É de suma importância a capacitação e 
atualização dos profissionais da Educação. 
Por vezes há o receio e o medo de que essas 
tecnologias possam vir a substituir a figura 
humana do professor em sala de aula. No 
entanto, por mais aquém que essas este-
jam o ser humano é ferramenta única e in-
substituível quando se pensa nas relações 
pessoais e bem como a construção e en-
sinamentos de valores morais e sociais. 

É de grande valia esses recursos tec-
nológicos aplicados em sala de aula, 
pois com eles o aluno se mantém mais 
atento às atividades, fazendo com que 
o aprendizado e a produção do alu-
no sejam mais bem aproveitados. 

Dessa forma professor e tecnologia pre-
cisam se aliar para promover ações que re-
sultem na Inclusão Digital e Inclusão So-
cial dos mais diversos indivíduos e ampliar 
as possibilidades de construção e consol-
idação das aprendizagens no dia a dia do 
indivíduo, seja este professor e ou aluno.

Ainda há muito que se descobrir e 
refletir sobre as tecnologias na sala 
de aula, porém não podem ser anu-
ladas, esquecidas ou repreendidas.

Como tudo na vida, deve-se ha-
ver um equilíbrio, tanto o excesso 
quanto a falta podem ser prejudiciais.

O professor deve ter claro que a 
evolução tecnológica acontece de ma-
neira constante, o que requer um 
preparo e uma atualização constante.
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AS INSTÂNCIAS DA ARTE AFRICANA NA EDUCAÇÃO E SEUS 
DESDOBRAMENTOS GERAIS
RESUMO: A atual distinção entre arte africana antiga e contemporânea deve-se, 
em grande parte, à imagem que se faz, por um lado, de tradições imutáveis e, por 
outro lado, a uma obra de arte que alcançou a modernidade ocidental na África, 
fruto muitas vezes de interpretações arraigadas numa perspectiva estética eu-
ropeizada. De fato, a arte contemporânea do continente não coloca tradição e 
modernidade entre os dois polos opostos entre si, mas nos propõem uma visão 
mais ampla das transformações legadas das invasões ao continente, bem como 
as novas formas que foram impostas por meio de ações – em muitas vezes – vio-
lentas. A arte africana contemporânea refere-se tanto a tendências mais antigas 
como locais, ancestralidade, religiosidade, bem como a regionalização e hibrid-
ismos culturais, traços da globalização. É, portanto, independente e evidencia o 
engajamento criativo dos povos da África com o mundo de hoje. Abrange muitos 
gêneros artísticos – escultura, pintura, fotografia, cinema, colagens, performanc-
es corporais e arte conceitual.

Palavras chave:  Educação; Arte; Cultura; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

A arte africana sempre teve uma 
história. Mesmo antes da penetração 
colonialista escravagista e imperialis-
ta no interior do continente no século 
XVI e consequentemente no XIX, ar-
tistas e artesãos africanos já haviam 
chegado a um acordo acerca do que 
conheciam de outras partes do mundo. 

No decorrer do século XX, ex-
pressão artística que se encontrará na 
África não é baseada apenas na arte 
mais antiga do continente, nem pur-
amente reproduzida, o que foi criado 
nos centros do mundo da arte mod-
erna, é a mais pura significação ritu-
alística e estética das atividades cul-
turais dos povos e grupos sociais que 
compõem as multifaces artísticas nas 
suas mais diversas manifestações. 

O presente trabalho tem a modes-
ta intenção de lançar luzes aos vín-
culos que a arte africana legou aos 
diversos países do mundo que entr-
aram em contato com seu teor. Mui-
tas manifestações artísticas recon-
hecidas e renomadas são percebidas 
enquanto criações desvinculadas 
de seu caráter e matriz formativa.

O processo de colonização que es-
poliou o continente africano abriu 
para o mundo para muito além 
da barbárie europeia ávida de lu-
cros e territórios, ele também mos-
trou o quanto as instâncias cul-
turais são ricas e multifacetadas. 

Buscamos aqui vincular relações 
entre alguns segmentos artísticos 
e a arte africana, queremos tam-
bém ressaltar que o trabalho em si 
apresenta algumas limitações quan-
to as variedades artísticas africa-
nas, nos valemos em maior quan-
tidade da questão das máscaras 
africanas, entretanto arte africana 
não se limita apenas às máscaras. 

A música, a dança, os tecidos – for-
ma de representação vital –, as indu-
mentárias e as histórias compõem 
um gigantesco universo cultural 
que pode ser explorado e analisado.

Com relação ao ensino de das ar-
tes de matrizes africanas podemos 
usar como fulcro a Lei 10.639/03, 
que determina a obrigatoriedade 
do ensino da História da África e 
Cultura Afro-Brasileira, o que per-
mite que tanto professores quan-
to alunos enveredam por âmbitos 
de representatividade e resistência. 

A Lei faz com que compreendamos 
que o processo de reconhecimento 
da cultura africana vai além das ex-
plicações dadas pelo fatalismo rac-
ista de o negro não possuía cultura 
ou que houve submissão por parte 
dos que aqui forma escravizados.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1668

Os povos africanos criaram objetos 
de arte, usando diferentes elemen-
tos da natureza. Entre esculturas de 
marfim, máscaras esculpidas em ma-
deira e ornamentos em ouro e bronze. 

Os temas retratados nas obras 
de arte referem-se à vida cotid-
iana, à religião e aos aspectos 
naturais da região povoada. As-
sim, eles esculpiam e pintavam mi-
tos, animais da floresta, cenas de 
tradições, personagens e cotidianos.

A arte africana é um reflexo fiel das 
ricas histórias, mitos, crenças e filo-
sofias dos habitantes deste grande 
continente. A riqueza desta arte vem 
fornecendo matérias-primas e in-
spiração para muitos movimentos 
artísticos contemporâneos na Améri-
ca e na Europa. Durante o século 
XX, artistas contemporâneos admi-
raram a importância da abstração 
e do naturalismo na arte africana.

Desse modo apresentamos a essa 
distinta instituição o resultado de 
nossa pesquisa, esperamos que con-
temple os atributos esperados para o 
curso de Graduação em Artes Visuais.
 

ARTE AFRICANA NOS SÉCULOS 
XIX E XX

Do século XV ao século XIX perío-
do de assentamentos costeiros de 
postos de comércio, ligados ao tráf-
ico de escravos, seguido do fim 
da intensificação da colonização 
interna do continente Africano 
para encontrar as matérias-primas 
necessárias à Revolução Industri-
al somado ao crescimento da pop-
ulação do continente europeu, 
levou à “partilha do bolo continen-
tal” entre as potências ocidentais 
no Congresso de Berlim em 1885.

Ao final do século XIX os objetos 
trazidos pelos conquistadores têm 
apenas um interesse científico por 
uma vocação enciclopédica e edu-
cacional sobre os impérios coloni-
ais. Eles são encontrados principal-
mente em museus e galerias. Então 
no começo do XX intelectuais e ar-
tistas notam o interesse estético e 
artístico desses objetos “exóticos”.

Paul Guillaume, colecionador e 
negociante de arte, amigo do poe-
ta Apollinaire, abre a primeira gale-
ria onde apresenta a arte africana 
que compra aos administradores 
coloniais, militares e missionários.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1669

Em 1917, o escritor Guillaume 
Apollinaire publicou “À propos de l’art 
nègre”, na apresentação de um álbum 
com 24 fotografias de esculturas afri-
canas, editado por Paul Guillaume. No 
ano seguinte, o pintor e poeta tcheco 
Josef Càpek publicou “Escultura ne-
gra”, que, com outras contribuições 
pontuais, compõe o conjunto de tex-
tos do período de “descoberta” da 
arte da África, de acordo com a di-
visão proposta por Jack Flam e Mir-
iam Deutch na história documental 
que organizaram do ‘primitivismo’ no 
século 20 (CONDURU, 2015. p, 120).

Enquanto isso, o nascimento do 
cubismo, liderado por Picasso e Bra-
que, que são amantes da arte Afri-
cana, torna-se para uma fonte de 
inspiração artística para ambos. Na 
década de 1930, missões científicas 
surgem. O de Marcel Griaule, no país 
Dogon, visa, desta vez, coletar ob-
jetos e informações de “diferentes 
culturas “ para uma reconstrução 
etnográfica dessas sociedades. En-
tre as duas guerras, colecionar obje-
tos da arte africana se torna moda. 

Após a independência, os comer-
ciantes, inescrupulosos, foram 
ao local na África, “para estocar”.

 

Na década de 30, uma renom-
ada missão colonial francesa, que 
atravessou a África (em seus múl-
tiplos sentidos) de oeste a leste, 
partindo de Dakar e chegando a 
Djibuti, levava um grupo de pesqui-
sadores de diversas disciplinas.  

A missão Dakar-Djibuti foi alvo 
de intenso debate e objeto de uma 
lei votada pela Assembléia Nacional 
em 31 de março de 1931. Seu obje-
tivo fundamental, plenamente cum-
prido, era “enriquecer as coleções 
da nação de objetos exóticos”. Mar-
cel Griaule (1948), seu idealizador, 
havia passado um ano na Etiópia e 
considerava o trabalho de campo 
como continuação de uma tradição 
de aventura e exploração. Para ele, 
a ausência de interesses etnológicos 
na exploração da terra teria favore-
cido a incompreensão mútua en-
tre os povos(BARROS, 2004. p, 22).

 
 

Então, na década de 1980, um 
começo de legislação surgiu para 
proteger esses objetos culturais e 
tentar limitar seu desaparecimento 
do continente africano. É por isso 
que hoje as raridades, as obras de 
arte Africana estão na sua maioria 
em coleções particulares ou museus.
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Como podemos definir uma obra 
de arte africana? Como apreen-
demos um objeto de arte africana?

Algumas chaves para entender a 
arte africana são mais que necessárias, 
apesar do poder estético que pode 
ser sentido diante de uma máscara 
africana, o objeto em si é definido 
pelo papel ritualístico a ele atribuído 
e para o qual foi esculpido. Os obje-
tos da Arte Africana raramente foram 
concebidos como objetos decorati-
vos, mesmo que a vontade de com-
binar o útil com o belo seja inegável.

Assim como o dito ser primiti-
vo estava preso a uma condição 
pretérita atemporal, a arte da África 
não tinha história, situando-se em 
um vácuo temporal – ausência de 
história, de funções e sentidos soci-
ais que, certamente, levaram artis-
tas e escritores a se concentrar em 
questões formais, desconsideran-
do aspectos simbólicos e funciona-
is das obras; apropriações artísticas 
e reflexões críticas abstratas e for-
malistas que se estenderam a pub-
licações, exposições, usos domésti-
cos (CONDURU, 2015. p, 122).

Eles sempre tiveram um significado 
espiritual, social ou político, a fim de 
preservar o equilíbrio e o bom funcio-
namento da sociedade. Estas obras 
de arte tradicionais estavam ligadas 
a práticas específicas e conhecimen-
tos de extrema variedade, dada a di-
versidade de grupos étnicos no vas-
to continente africano. Esses objetos 
tinham múltiplas funções: eram usa-
dos em ritos de iniciação (transição 
para a idade adulta, a transmissão 
de conhecimento esotérico a um su-
jeito em particular ou a um grupo de 
indivíduos), que atuavam enquanto 
elemento de intervenção durante 
os serviços (homenagem aos ante-
passados, garantindo a fertilidade 
das mulheres, a fertilidade da terra, 
etc.), nos funerais, e tantos outros. 

Um objeto “belo” deve acima de 
tudo ser capaz de curar e proteger 
os indivíduos e as comunidades. O 
escultor teve que respeitar as for-
mas tradicionais, respeitar o pedido 
do patrocinador e o do adivinho. Ele 
não assinou suas obras, porque nas 
sociedades africanas, o coletivo tem 
precedência sobre o indivíduo e o im-
portante é sua capacidade de respeit-
ar a tradição e sua predisposição para 
deixar os espíritos guiarem sua mão.
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Muitas tribos esculpem imagens 
dos antepassados, e uma vez estas 
concluídas, acreditam que a alma do 
morto passa a residir nelas. Outras 
vezes, a estatueta passa a ter significa-
do de um próprio fetiche, que recebe 
oferendas, é polvilhado de farinha, ou 
banhado com o sangue de um animal 
propiciatório  (RAMOS, 1949, p.193).

Portanto, o que caracteriza uma 
obra-prima da Arte Africana para 
colecionadores e curadores é como 
o objeto que se aprecia pode ser in-
dexado, o quanto é raro e em bom 
estado. A raridade aferida ao objeto 
não é necessariamente embebida de 
ser como fora concebida no momen-
to de sua criação, o que cria um re-
ducionismo conceitual com relação 
ao caráter ritualístico, mas a toda sin-
gularidade do objeto com relação aos 
demais, o que o torna único, mone-
tizável e empobrecido de significado.
 

A INFLUÊNCIA DA ARTE AFRICANA 
NA ARTE EUROPÉIA DO INÍCIO DO 
SÉCULO XX

Muitos nomes foram dados à arte 
do continente Africano (arte negra, 
primitivo, tribal, etc.), de acordo com 
os tempos sem nunca realmente 
atingir o seu sentido ideal. Embora 
reconhecendo a qualidade artística 
das esculturas das máscaras e es-
tatuária, que abarcavam formas dif-
erentes em seu conteúdo estético, 
que por sua vez situam fórmulas de 
identidade de acordo com o tempo e 
espaço, essas fórmulas muitas vezes 
confundem todos os povos, estilos ou 
períodos, porque eles caem sob uma 
onda única que se torna redutora de 

interpretações. De fato, muitos ele-
mentos compõem a arte das máscar-
as, esculturas e murais, é influenciado 
por diferentes costumes e tradições. 

A África não é uma e os africanos 
são diversos. Assim, a arte deste con-
tinente é rica e variada. Se olharmos 
para uma definição de arte em geral, 
aprendemos que é a criação de ob-
jetos ou encenações específicas des-
tinadas a produzir nas pessoas um 
estado particular de sensibilidade. 
Mais ou menos relacionado ao prazer 
estético, a dificuldade da arte é, ev-
identemente, saber o que esta reali-
dade cobre, e a arte africana não es-
capa dessa problemática. Assim, por 
um longo período, objetos de arte 
africana não foram vistos pelos eu-
ropeus como objetos de arte em seu 
sentido mais estrito – relacionado a 
interpretação eurocêntrica de arte. 

Essa ideia de arte de caráter et-
nocêntrico cria uma espécie de 
obrigação de descrédito, que erro-
neamente é naturalizada ao ser rela-
cionada com o contexto das relações 
entre a Europa e continente africano. 
Como vimos anteriormente, o século 
XIX é o século da colonização e, por-
tanto, de domínio bélico e econômi-
co europeu sobre África, especial-
mente a África subsaariana – região 
situada abaixo do deserto do Saara. 
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A vigência do imperialismo colo-
nial europeu permitiu a entrada de 
inúmeros objetos produzidos pelos 
habitantes de diferentes continentes 
para integrar o acervo dos grandes 
museus etnográficos, localizados em 
países como Alemanha, França e Bél-
gica. A admiração pelas esculturas e 
máscaras da arte negra e das demais 
civilizações pode ser explicada pelo 
retorno à percepção da plasticidade 
formal do desenho. Como afirma 
Paul Guillaume e Thomaz Munro (ibi-
dem, p.152)” essas remotas tradições 
acentuam mais o desenho do que a 
representação literal, apresentando 
efeitos de formas, qualidades de linha 
e superfície, combinações de massa, 
que são desconhecidas da tradição 
grega (MODESTO, 2013. p, 23).

 

Sobre o objeto essencial da curio-
sidade para funcionar sem fonte de 
valor da arte inspiração da pintura 
moderna, criações da África subsa-
ariana experimentou uma revolução 
que pode parecer surpreendente ou 
paradoxal. Na verdade, essas escul-
turas e máscaras tradicionais africa-
nas, em primeiro plano desprezadas, 
e logo depois postas num exercido 
um fascínio sobre os círculos artísti-
cos europeus veio marcar a história 
da arte do século XX. Como e por 
que essa arte não reconhecida se 
tornou essencial nas primeiras dé-
cadas deste século XX? Que papel 
a arte africana desempenha na re-
vitalização da pintura na Europa?

Inicialmente, vamos olhar para as 
razões que fizeram a arte africana 
encontrar a sua nobreza, principal-
mente através da relação que será 
estabelecida entre esta arte e artis-
tas modernos curiosos que vão se 
interessar por ela, fazendo do século 

XX o século da descoberta da mani-
festação artística africana. Então ver-
emos por que Paul Guillaume indicará 
um discurso na seguinte direção, a 
arte negra se doou de tal forma que 
deu vida a diversos pintores e a tan-
tos artistas; ele a preservou tão sim-
plesmente que podemos considerar 
sua aparência e sua revelação, no pri-
meiro quartel do século XX como um 
daqueles tremendos eventos regis-
trados pela história das civilizações. 

Os pintores cubistas Pablo Picas-
so e Braque foram pioneiros no uso 
das máscaras e esculturas tribais, 
que fraturaram a realidade em pla-
nos superpostos. O cubismo estimu-
lou a disseminação da arte africana 
por toda a Europa, culminando nas 
abstrações de Malevich e Mondrian.

Modernistas: Artistas sofistica-
dos como Modigliani, encontraram 
na arte tribal o frescor e a vitalidade 
que faltavam à arte convencion-
al. Suas pinturas de pescoço lon-
go lembram as esculturas africanas.

A arte africana torna-se a princi-
pal fonte de inspiração para os ar-
tistas do início do século. Vamos 
entendê-lo através do exemplo do 
Cubismo de Picasso, mas também 
através de outros artistas e cor-
rentes que foram inspirados pelas 
formas abstratas únicas da arte afri-
cana para alimentar as suas criações.

Picasso mudou totalmente a sua 
maneira de pintar no decorrer de 
1908. Nos anos seguintes, ele e 
Braque renunciaram às cores pu-
ras e limitaram-se aos tons neu-
tros e geralmente apagados (par-
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dos, ocres, cinzentos), introduzindo 
o “cubismo analítico”. Porém, não 
perdendo de vista a “descoberta 
da arte africana”, pode-se assinalar 
a pergunta: o que pode estar in-
serido nessa fonte tão eficaz, alvo 
dos artistas modernos? (AJZEN-
BERG; MUNANGA, 2009. p, 190).

 

Os museus ocidentais também 
começaram a coletar importantes 
coleções de arte africana com a or-
ganização de expedições científicas 
no século XX. A expedição científica 
organizada em, 1931 contribuiu pro-
fundamente para a descoberta do es-
tudo dos fatos, crenças, organização 
social de grupos como os Dogons 
do Mali e a riqueza de sua arte. Nas 
colônias, os colonizadores criaram 
instituições para coletar os objetos 
da cultura material dos povos coloni-
zados. Assim, as colônias francesas, 
coube a missão principal de coletar 
e colecionar esses objetos de povos 
considerados “bárbaros” aos quais 
a França trouxe “civilização” – uma 
civilização forjada por meio do roubo 
de identidade cultural e descaracter-
ização das pessoas que compunham 
todo arcabouço ritualístico das so-
ciedades afetadas pela invasão eu-
ropeia ao continente africano – ex-
posições nacionais e mundiais foram 
organizadas, coleções inteiras foram 
realizadas em cidades ocidentais 
com subsequente criação de museus.

As características da arte africana 
decorrem desta visão primitivista 
– sob uma perspectiva europeiza-
da – da arte negra. A arte negra, na 
visão do colonizador é afetada por 
uma forma franca e grosseira, suas 
interpretações primitivas, na plena 
aceitação do termo, de acordo com 
os interesses financeiros lançados 

sob a arte do continente africano 
tem seu lugar no campo decorativo. 
A noção de inocência implica uma 
visão do homem Africano como um 
ingênuo e imaturo. Estamos diante 
de uma visão totalmente derivada 
do sistema de pensamento herda-
do   do Iluminismo e, mais especifi-
camente, do estado de natureza 
definido por Jean-Jacques Rousseau. 

Embora nesse estado se prive de 
muitas vantagens que frui da nature-
za, ganha outras de igual monta: suas 
faculdades se exercem e se desen-
volvem, suas ideias se alargam, seus 
sentimentos se enobrecem, toda a 
sua alma se eleva a tal ponto, que, se 
os abusos dessa nova condição não 
o desagradassem frequentemente a 
uma condição inferior daquela donde 
saiu, deveria sem cessar bendizer o in-
stante feliz que dela o arrancou para 
sempre e fez, de um animal estúpido 
e limitado, um ser inteligente e um 
homem (ROUSSEAU, 1991. p.36).

Na verdade, a arte africana é apre-
sentada como seria uma arte infantil 
o estilo quase sempre evita degener-
ar em caráter fácil e folhas trabalham 
este acento ingênuo, alegre e vibran-
te que torna tão frequentemente cat-
ivante. Essa postura pode ser tam-
bém particularmente questionável 
numa perspectiva metodológica, uma 
vez que compara de um ponto de 
vista formal obras de arte africanas 
e obras antigas e modernas da Euro-
pa, ao rejeitar a partir de sua análise 
sobre todo o destino desses objetos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Brasil está intimamente ligado à Áfri-
ca, a pegada cultural dos africanos é tão 
dinâmica que gerou a alegação de que o 
Brasil poderia ser melhor percebido como 
uma nação Africana. Se olharmos para a 
história, o evento proeminente que sel-
ou o encontro entre o Brasil e a África 
ocorreu com o tráfico de escravos trans-
atlântico desenvolvido pelos coloniza-
dores portugueses a partir do século XVI. 
O empreendimento escravista deportou 
quase 40% do número total de africa-
nos embarcados para cruzar o Atlântico.

A partir dessa premissa, devemos lançar 
luz sobre os vínculos culturais entre o Bra-
sil e o continente africano, a relevância do 
fato de que o tráfico de escravos e suas 
implicações socioculturais de longo prazo 
constituem um dos elementos interpre-
tativos úteis para o estabelecimento de 
relações modernas entre o Brasil e a África. 
Buscamos aqui a partir desses estudos, por 
meio da pesquisa bibliográfica delinear um 
cenário onde por meio do estudo da arte 
africana fazer uma ligação com as artes 
consagradas e reconhecidas, bem como 
ocorreram as ligações a partir do século XX.

A aquisição de objetos culturais afri-
canos durante a colonização promoveu o 
desenvolvimento da pesquisa científica, 
tanto etnologicamente quanto em ter-
mos de história da arte. Existe em para-
lelo uma busca promocional por esses 
objetos, então considerados como obras 
de arte. Ambas as abordagens usam o 
conceito de “primitivo” para interpretar 
objetos observados e apresentados. A 
análise estética desses itens é fortemente 
influenciada por paradigmas e conceitos 
da antropologia das culturas africanas, 
que propõe preservar culturas e objetos. 

O desenvolvimento da mitologia, re-
ligião, língua, arte e costumes numa 
relação entre as artes e as mentalidades 
foram fundamentais para um desenvolvi-
mento técnico. Assim, a arte identificada 
como ‘primitiva’ carrega esse termo pois os 
indivíduos que permaneceram até recen-
temente em um nível técnico inicial que 
usando ferramentas, mas não máquinas. 

A apreciação e estudo da forma de ob-
jetos culturais africanos é altamente de-
pendente de preceitos evolutivos e do 
valor estético ocidental, caracterizado por 
uma preferência pela escultura figurativa. 

O estudo das artes africanas, concen-
trou-se principalmente na escultura fig-
urativa. Essa escolha arbitrária emana da 
concepção ocidental da criação artística 
clássica. As primeiras classificações con-
sistem, assim, numa ordem de criações 
de áreas culturais. Ao entrar em conta-
to com a Europa alimentou o cubismo 
que se tornou uma expressão de esca-
la mundial por meio de Pablo Picasso.

Como já especificado as artes de ma-
trizes africanas no cenário educacional 
brasileiro tem uma importante função no 
que tange aspectos relativos à preser-
vação da memória, as formas de resistên-
cia, ao combate das interpretações rasas e 
ao graus de simbolismo das obras. Acredi-
tamos que pelas limitações apresentadas 
esse trabalho pode posteriormente lograr 
uma amplitude que abarque alguns outros 
elementos fundamentais relativos a arte 
africana e sua aplicação na cultura mundial.
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BRINCAR É BOM E TAMBÉM NECESSÁRIO
RESUMO: O presente artigo teve como objetivo investigar o emprego da ludopedagogia 
como estratégia de ensino, e os benefícios que esta trás tanto no ensino aprendizagem, quan-
to no desenvolvimento infantil. Para o desdobramento desta pesquisa, utilizou-se a estratégia 
de levantamento bibliográfico com o propósito de se investigar acerca de conceitos como 
pedagogia, ludicidade e ensino-aprendizagem, com o intuito de verificar de que maneira a 
literatura pode auxiliar na aplicação da ludicidade nas escolas e qual o papel do educador ao 
utilizar esse recurso em seu planejamento pedagógico.

Palavras-chave: Criança; Brincar; Jogos;Desenvolvimento; Prazer.
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INTRODUÇÃO

Sabe-se que brincar não é apenas passatempo para as crianças. Na ver-
dade, é bem mais complexo do que isso, pois é brincando que a criança, in-
terage com os outros e com o ambiente, amadurece e administrar emoções 
além de desenvolver habilidades essenciais para um bom aprendizado e um 
crescimento saudável. “Brincando ela aguça o imaginário, desperta ideias e 
contribui para o desenvolvimento intelectual e criativo”. Kishimoto (1994). 
Não é à toa que brincar é um direito da criança previsto pela Declaração 
dos direitos da criança, adotada pela Assembleia das Nações Unidas, de 20 
de novembro de 1959 e ratificada pelo Brasil; através do art. 84, inciso XXI, 
da Constituição, e tendo em vista o disposto nos arts. 1º da Lei nº 91, de 
28 de agosto de 1935, e 1º do Decreto nº 50.517, de 2 de maio de 1961.

 

“A criança terá ampla oportunidade para brincar e divertir-se, visan-
do os propósitos mesmos da sua educação; a sociedade e as autori-
dades públicas empenhar-se-ão em promover o gozo deste direito.”

Ainda hoje há quem pense que devemos proporcionar jogos e brin-
cadeiras nas escolas porque as crianças gostam e podem divertir-se 
ou apenas para passar o tempo. Mas, como veremos neste artigo, difer-
entes autores, como Winnicott, Piaget, Vygotsky entre outros, tratam o 
lúdico como sendo à base do desenvolvimento infantil, pois, as brinca-
deiras constituem atividades primárias que trazem grandes benefícios 
físico, intelectual e social e têm grande valor educativo para as crianças.

De posse desta informação, os educadores devem garantir que 
brincadeiras inteligentes e divertidas, que trazem aos alunos aqui-
lo que há de melhor no brincar, façam parte do cotidiano escolar. 

O brincar merece tanto espaço nas escolas quanto as disciplinas es-
pecíficas pertinentes ao currículo escolar, portanto os momentos lúdi-
cos devem ser planejados com o mesmo empenho e importância que 
as demais. O educador deve pensar no tempo, no espaço, nas inter-
ações, nos materiais e no envolvimento da turma, visto que, se o pro-
fessor não tem claro sua proposta, consequentemente a criança tam-
bém fica confusa, o que acaba por prejudicar a dinâmica da atividade. 

O título desse artigo parece bastante óbvio, e seu objetivo é promover um novo 
olhar sobre o lúdico, um olhar mais atento, mais observador, mais compreensivo 
e mais crítico, pois, os benefícios didáticos deste são imprescindíveis para o in-
divíduo no que se refere ao ensino-aprendizagem, especialmente para a criança. 
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O QUE É LUDOPEDAGOGIA?

A palavra ludicidade, vem do la-
tim LUDUS, que significa jogo, brin-
cadeira, exercício ou imitação, e 
pedagogia, a Ciência cujo objeto de 
análise é a educação, seus métodos e 
princípios; reunião das teorias sobre 
educação e sobre o ensino.  Ou seja, 
podemos entender a ludopedagogia 
como um segmento da pedagogia 
voltado a estudar o elemento lúdico 
e sua influencia dentro da educação.

Diante dessa definição, pode-se 
perceber a importância da aplicação 
do lúdico no ensino visando o retor-
no no desenvolvimento sensório mo-
tor, cognitivo e sócio-cultural, como 
Vygotsky, Winnicott e Piaget defen-
diam e que citaremos mais adiante. 

O SURGIMENTO DA INF NCIA 

De início a criança era vista como 
um adulto em miniatura, até a idade 
média não se concebiam um mundo 
infantil que apresentasse suas pecu-
liaridades, diferindo do mundo adulto, 
não existia uma discriminação sobre o 
que a criança deveria aprender ou não, 
se era apropriado ou não à sua idade. 

O advento da modernidade traz 
consigo a ideia de infância, fazendo 
com que percebamos que esta vai 
além de uma questão biológica ou 
cronológica, que ela é produto de uma 
constituição social-cultural também.

Com conceito de infância, surge 
também a concepção de família 
moderna assim como o de esco-
la moderna. Vê-se dessa forma um 
sujeito que necessita ser orientado, 
ensinado, constituído mais tarde em 
adulto. Esses processos se farão por 
meio destas duas últimas institu-
ições citadas, a família e a escola. Se-
gundo alguns autores, com a propa-
gação da constituição de infância, a 
escola soube articular as transfor-
mações sociais da época à disciplina. 

O que esses autores chamam 
de modalidade de poder invisível. 
O referido poder disciplinar fez 
com que houvesse um controle 
do corpo que de acordo com Mi-
chel Foucault (2010), poderia ser 
moldado, manipulado, treinado. 

Doravante, a infância tornou-se 
objetivada por políticas públicas es-
pecíficas, com o intuito de direcio-
nar as instituições escolares para 
que disciplinam o saber, conduzin-
do a constituição do sujeito infantil.

PEDAGOGIA E A LUDICIDADE

 “A pedagogia se formou decorrente 
das adaptações da criança às tarefas 
escolares, adaptações observadas 
e extraídas do seu comportamen-
to para tornarem-se em seguida leis 
de funcionamento das instituições e 
forma de poder exercido sobre a cri-
ança” (MICHEL FOUCAULT, 1974).

Friedrich Froebel (1782-1852) 
– Dizia: “O jogo entendido como 
objeto e ação de brincar passa 
a fazer parte da história da edu-
cação pré escolar”. (Ulbra, 2010).
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Conforme nos diz com Kishimoto 
(2002), Froebel foi o primeiro edu-
cador que fundamentou o uso do 
brincar no processo ensino apren-
dizagem. Ele defendia que o brincar 
desenvolve os aspectos físicos, moral 
e cognitivo, entre outros. Para o estu-
dioso, o lúdico é um ato pedagógico e 
não só de entretenimento, desde que 
esta tenha orientação de um adulto.

A teoria de Froebel contribuiu 
para a compreensão do brincar 
como ação livre da criança e o hábi-
to de usar objetos como suporte 
da ação docente, conhecidos 
hoje como materiais pedagógicos.

Outros autores marcaram o lúdico 
como propostas pedagógicas para a in-
fância, utilizando jogos e brincadeiras 
como acessórios no desenvolvimen-
to infantil e da participação ativa da 
criança no processo de ensino-apren-
dizagem. Como veremos a seguir:

De acordo com Jean Piaget 
(1896-1980), o jogo, no sentido de 
brincar, tem a seguinte definição: 
“Toda a bagagem cognitiva é es-
truturada através da ação sobre o 
objeto de conhecimento”.  (1975)

Para este autor, a atividade lúdica 
é a origem das atividades intelectuais 
da criança, portanto, indispensável 
à prática educativa. A ludopedago-
gia facilita a aprendizagem, colab-
ora no desenvolvimento pessoal, 
social e cultural, ajuda na criativi-
dade, e na aprendizagem em geral. 

Ou seja, levando em conta as con-
siderações de Jean Piaget, pode-se 
dizer que lúdico favorece situações 
de experiências e de conflitos con-
sigo, com os outros, com objetos 
e o ambiente dando base ao ple-
no desenvolvimento infantil. En-
tende-se o lúdico como uma forma 
de relação e transformação da re-
alidade, dependendo das necessi-
dades e características de cada um. 

O lúdico expressa no sujeito 
desenvolvimento de aspectos 
como cognição, afetividade, mo-
tricidade e o amadurecimento psi-
cológico, além de desenvolver suas 
capacidades cognitivas, podendo 
assim, estabelecer relações mais 
prazerosas com as suas vivências.

Para Donald Woods Winnicott 
(1896-1971), o lúdico é uma forma de 
terapia e liberdade para criar, poden-
do ser aplicado tanto por terapeutas 
como por educadores. Este autor ba-
seia sua teoria na forma em que bebê 
e mãe se relacionam e na maneira 
que ocorre a separação de ambos. 

Para ele, se o processo de sepa-
ração de mãe e filho, for bem suce-
dido é capaz de inspirar confiança, 
cria-se entre eles uma zona de tran-
sição, por ele denominada Espaço 
potencial ou transicional. Com o 
tempo esse espaço causado pela 
separação vai sendo preenchido 
de diferentes maneiras, primeiro 
com objetos transicionais que po-
dem ser uma chupeta, um panin-
ho ou um brinquedo, por exemplo. 
Mais tarde através do brincar e mais 
adiante por experiências culturais. 
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Segundo esse autor, quando o es-
paço transacional é construído de 
maneira saudável que inspira confi-
ança e segurança o bebê pode exper-
imentar uma sensação de repouso e 
relaxamento que lhe permite brincar 
criativamente e sozinho, mesmo na 
presença da mãe. Depois que o bebê 
aprende o brincar sozinho, ele perce-
be a brincadeira da mãe e esta intro-
duz lhe propostas e desafios, respeit-
ando suas aceitações e as rejeições até 
que por fim ele estará pronto para o 
brincar  em conjunto (ULBRA, 2010).

 A partir do aporte de Winnicott, 
o professor consegue observar o 
brincar de seus alunos analisando 
seus comportamentos e atitudes, 
auxiliando-o no planejamento de 
suas aulas, tornando-as mais cria-
tivas e atrativas, de maneira que a 
criança sinta-se segura e relaxada 
para poder brincar e aprender, pos-
sibilitando a ela um total desen-
volvimento físico e mental e social.

Em outra ideia, a ludicidade é 
apontada por Sigmund Freud (1856-
1939) como uma ferramenta para 
reduzir tensões, defender-se de 
frustrações, fugir da realidade, ou 
ainda reproduzir situações de praz-
er e satisfação (ULBRA, 2010).

João Batista Freire diz que a ativ-
idade lúdica assegura o espaço para 
o exercício que as atividades sérias 
não permitem. As crianças sim-
bolizam através do urso, do lobo, 
do lobisomem, os seus fantasmas 
corporais, é o que temos observa-
do nas brincadeiras daquela cri-
ança que finge que mata que pren-
de que se machuca. (FREIRE, 2011)

Portanto, através do trabalho 
desses autores, podemos perce-
ber que o lúdico é imprescindível à 
aprendizagem do sujeito, principal-
mente na sua infância. É fundamen-
tal para o indivíduo e representa im-
portante espaço de aprendizagem 
especialmente se há a compreensão 
dos professores sobre a serie-
dade que o lúdico representa a ele 
e sua convivência com o mundo. 

 A LUDICIDADE NO COTIDIANO 
ESCOLAR

O brincar representa um papel 
fundamental na evolução cognitiva 
e sensório motor da criança, pois at-
ravés do lúdico, ela explora seu corpo, 
interage com outros corpos, vivência 
valores e princípios que a guiaram 
na sua formação como indivíduo.

Se brincar é uma atividade 
própria das crianças e elas apren-
dem quando brincam, e é dever 
do Estado assegurar com absolu-
ta prioridade a educação, porque 
não fazê-lo proporcionando praz-
er ao educando, através do lúdico?

A ludopedagogia tem conquistado 
espaço dentro do currículo da edu-
cação nacional por ser o brinquedo 
parte da natureza infantil. O trabalho 
pedagógico através do lúdico possi-
bilita a produção do processo ensi-
no-aprendizagem e do desenvolvi-
mento infantil, e reconhecer essa 
importância do lúdico como recurso 
pedagógico nas práticas de ensino 
para crianças em processo de apren-
dizagem é de suma importância.
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A introdução do lúdico no cotidiano 
escolar é uma maneira muito eficaz 
de passar pelo universo infantil e con-
duzi-lo para a vida adulta, de forma 
prazerosa e eficaz.  A ludopedagogia 
transforma o espaço escolar em um 
ambiente significativo e imaginário 
onde a criança expressa sua criativ-
idade através da relação que esta-
belece com educador-criança e cri-
ança-criança. Por intermédio dela, o 
educador utiliza os próprios recursos 
que a criança trás consigo para en-
riquecer a prática educativa, propon-
do a aquisição de novos conhecimen-
tos oriundos das que esta já possui. 

O brincar na escola não é somente 
passar tempo como muitos ainda pens-
am, mas, sim uma ferramenta a mais 
que o professor pode e deve utilizar 
para desenvolvimento da aprendiza-
gem, proporcionando um ambiente 
escolar planejado e enriquecido, que 
possibilita a vivência das emoções, 
os processos de descoberta, a curi-
osidade e o encantamento, os quais 
favorecem as bases para a con-
strução do saber. (SANTOS, 2011). 

O lúdico proporciona à criança um 
relacionamento importante por in-
termédio do desenvolvimento físico, 
afetivo, social e intelectual, pois, ao 
brincar, ela desenvolve a expressão 
corporal, oral, integrar-se social-
mente, constrói seus conceitos e seus 
próprios conhecimentos. Porém, a 
aplicação de atividades lúdicas nas in-
stituições escolares não é a inserção 
da brincadeira pura e simples. Ela 
deve ser cuidadosamente planejada 
para servir aos objetivos pedagógi-
cos e deve estar normalizada com 
as diretrizes educacionais vigentes.

Tendo essa compreensão, a esco-
la tem o dever de ofertar o que há de 
melhor para o educando através do 
lúdico, visando o pleno desenvolvi-
mento infantil. Oportunizar o lúdico 
na escola é favorecer vivências en-
riquecedoras gerando algo diferencia-
do que ajude os discentes a resgatar 
o prazer em aprender, mudando sua 
visão de escola e dando um novo sen-
tido ao processo de ensino-aprendiza-
gem, pois trabalhar com as emoções, 
além de contribuir na concretização de 
propostas cognitivas que levam a con-
struir conceitos e dominar habilidades, 
pode transformar as estruturas e os 
métodos propostos para o ensino. As-
sim, os jogos, os brinquedos, as brinca-
deiras e as dinâmicas são as ferramen-
tas indispensáveis para a criação de 
um ambiente criativo, diferente, inova-
dor e significativo. (SANTOS, 2011).

A brincadeira é como já vimos até 
aqui, uma linguagem natural da infância 
e é, portanto, essencial que esteja pre-
sente na escola para que o aluno possa 
se colocar e se expressar através delas.

Dentro do ambiente escolar, o 
professor é peça chave no proces-
so ensino-aprendizagem e a inserção 
e utilização do lúdico nas práticas 
pedagógicas é uma realidade que a 
ele se impõe A ludopedagogia  não 
deve ser explorada apenas para laz-
er nos espaços pedagógicos, mas sim 
como elemento bastante enriquec-
edor para auxiliar a aprendizagem. 

 

Os professores precisam ter ciência 
de que o lúdico é necessário e que fa-
vorece o desenvolvimento da habilidade 
de aprender e pensar.  É uma atividade 
nata da infância e envolve um compor-
tamento livre e espontâneo de caráter 
simbólico e desenvolvimento social. 
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Na brincadeira, a criança imagina, 
cria uma realidade que foge a rotina, 
mas que reflete em cada momento 
que ela atua, a forma como ela com-
preende se relaciona com ela mesma 
e com o mundo. A partir deste pres-
suposto, é fundamental que o profes-
sor tendo consciência da importân-
cia da brincadeira para a criança e 
que ela é parte integrante da sua 
apropriação e relação com o mundo, 
venha a desenvolver atividades lúdi-
cas em seu planejamento pedagógico. 

Brincar junto com os alunos tam-
bém deve fazer parte do planejamen-
to do educador, pois, esta atitude só 
ajuda, porque desta forma estará se 
formando um forte vínculo entre os 
mesmos. Além do mais, o professor 
enquanto participa das brincadeiras 
não poderá ter um olhar ingênuo so-
bre o grupo. Deve a todo instante, 
estar atento às características indi-
viduais de cada aluno e as do grupo. 
Portanto, o educador em momen-
tos de intervenção tais como orien-
tações, proibições, etc., necessita 
fazê-lo com sensibilidade e cuidado, 
pois sua função é fazer com que os 
participantes reflitam, compreen-
dam e verbalizem quando houver 
dificuldades ou questionamentos.

 

Os conteúdos escolhidos pelo 
professor, assim como a maneira 
que os trabalha, demonstra a sua 
intenção quanto ao estudo realiza-
do, além de gerar um determinado 
modo de olhar por parte do aluno 
que irá reproduzir provavelmente a 
mesma ideia. Portanto, o educador, 
tem em suas mãos um significativo 
poder, pois a escolha dos conteúdos 
é um instrumento de ação política. 

Um professor precisa estar atento 
como abordar um determinado assun-
to, assim como qual é a prioridade de 
um assunto em detrimento do outro. 
Pois a ação pedagógica do professor 
pode reforçar aspectos culturais de 
profundo respeito à diferença e su-
peração dos limites. Como também 
poderá ao contrário disto, quando são 
reforçados a repetição de padrões 
preestabelecidos, estimular relações 
de humilhação, desrespeito, desvalo-
rização pela identificação do sujeito. 

Um professor também deve ter 
flexibilidade na forma como apre-
senta e aprofunda o conteúdo estu-
dado. Para isso, deverá estar atento 
aos movimentos do grupo, às pos-
síveis e inevitáveis adaptações de 
planejamento, ou seja, deve estar 
aberto as possibilidades de plane-
jamentos constantemente. É im-
prescindível que o professor enten-
da-se não como aquele que detém 
o conhecimento, mas como sujeito 
que faz parte deste grupo, mas com 
a missão de coordená-lo. Ele será 
aquele que definirá a rotina das au-
las, determinando as atividades, 
solucionando conflitos, desafiando 
e compartilhando o caminho per-
corrido, assim como as conquistas.

Se entendermos a educação per-
meada por mecanismos de poder, 
controle, podemos também concluir 
que a ludicidade não escapa a essa 
característica. A criança somente 
conseguirá desenvolvermos seu po-
tencial criativo se lhe dermos espaço 
para tomar suas próprias decisões ao 
expressar-se lúdica e criativamente
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A brincadeira não é uma ativi-
dade inata, mas sim uma atividade 
social e humana e que supõe con-
textos sociais, surgidos quando 
as crianças recriam a realidade at-
ravés da utilização de sistemas sim-
bólicos próprios. O lúdico é real-
mente importante e percorre por 
diversos aspectos de cada indivíduo, 
além de tudo nos ensina a apren-
der de forma gostosa e prazerosa.

A aprendizagem é potencial-
izada através do lúdico, porque o 
prazer e a descoberta estão en-
volvidos nessa relação. Quem brin-
ca, age, se coloca, vivencia situ-
ações que lhes expõe a conflitos, a 
evoluções ou a conservação de va-
lores, como vimos anteriormente.

Utilizando a ludopedagogia em 
ambientes escolares, estaremos 
despertando nos aprendizes algu-
mas competências, habilidades, es-
tímulos neuropsicológicos que agre-
gam diferenciais que a valorizam 
como técnica de ensino. Isso ocorre 
quando o lúdico torna-se uma fer-
ramenta de ensino que transforma 
o ato de aprender em um momen-
to prazeroso, atingindo o sensório 
motor e o cognitivo do aluno.

Cuidarmos do brincar é atuarmos 
para que o ato de ensinar não seja 
um dever ou conjunto de ordenações 
automáticas, que devem obedecer a 
um determinado objetivo. Enquan-
to educadores devemos entend-
er qual é a hora de intervir, porém, 
devemos também realizar essa in-
tervenção de forma lúdica, sempre 
respeitando e estimulando a criativ-
idade da criança, propiciando  uma 
aprendizagem expressiva que privil-
egie o sujeito em sua  integralidade.

O ambiente escolar e as aulas pre-
cisam envolver atividades lúdicas, 
que caminhem juntamente com a 
essência da criança, através do mov-
imento, da dinâmica, do prazer e da 
vivência corporal, pois a ludopeda-
gogia nos oferece a magia de ensinar, 
aprender brincando, diferente das 
aulas perturbadoras que afastam o 
aluno do conhecimento, e, como em 
muitos casos, o abandono escolar. 

Através da ludopedagogia podem-
os oferecer ao aluno uma proximidade 
da realidade na qual está inserida, o 
lúdico é um grande aliado que merece 
atenção dos pais e educadores, pois, 
é através do brincar que ocorrem 
experiências inteligentes, pratica-
das com emoção, prazer e seriedade.
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O lúdico tal como esboçado neste 
estudo sugere mudanças na  edu-
cação, a fim de romper com o par-
adigma de que jogos e brincadei-
ras servem apenas para passar o 
tempo, sem nenhuma importância 
pedagógica. Ao contrário, é indis-
pensável valorizar, estimular e propi-
ciar a ludicidade nas escolas, prin-
cipalmente na educação infantil. 

É necessário superar um modelo 
escolar coercitivo em que constan-
temente as crianças parecem serem 
adestradas para corresponderem aos 
objetivos propostos por estas, não 
podendo vivenciar e expressar-se at-
ravés do lúdico. A escola não educa 
somente mentes, mas a dimensão 
corporal dos sujeitos também. Não 
há como dissociar uma coisa da out-
ra, pois o indivíduo é um todo cor-
po e mente, portanto, a escola tem 
como papel, promover inúmeras 
atividades lúdicas que envolvam cor-
po e mente para que o sujeito tenha 
a oportunidade de desenvolver-se 
integralmente em todos os aspectos.

Todos devem aprender de forma 
prazerosa, que não sejam reprimi-
dos, ou estancados no processo en-
sino-aprendizagem, não precisamos 
encarar a ludopedagogia como uma 
arte de brincar, limitados entre brin-
cadeiras e brinquedos, mas, em uma 
arte de ensinar, diferenciando do 
tradicionalista das aulas expositivas, 
monótonas e improdutivas. O aluno 
deve ser estimulado com a criatividade 
do educador assumindo sua natureza 
de mediador do conhecimento, ofere-
cendo pontes novas a seu educando.
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A MUSICOTERAPIA COMO PRÁTICA EDUCATIVA NO 
COTIDIANO ESCOLAR

RESUMO: Este trabalho apresenta os resultados da pesquisa bibliografia sobre 
a musicoterapia como prática na educativa no cotidiano escolar que destaca a 
importância da educação musical para despertar e desenvolver, certas funções 
da atividade humana, como a linguagem, contribuindo para a formação de um 
ambiente rico e saudável, elevando o potencial educativo. 

Palavras-chave: Educação; Música; Escola.
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INTRODUÇÃO

É prática comum nas escolas, principalmente na educação infantil e nas séries 
iniciais, ouvir música na entrada e na saída do período escolar, no recreio, e ain-
da, de forma bem acentuada, nos momentos de festividades que obedecem 
a um calendário com datas a serem comemoradas pela comunidade escolar. 

Porém, embora a música esteja presente no cotidiano escolar, questões 
precisam ser esclarecidas para entendermos o porquê a música que hoje é 
praticada em nossas escolas mostra-se como um complexo heterogêneo 
onde encontramos a convivência de diversas e variadas práticas e discursos.

Para Schafer (2013) aula de música é sempre uma sociedade em micro-
organismos, e cada tipo de organização social deve equilibrar as outras.

      

Assim como na escola onde cada disciplina deve complementar 
a outra. Evidencia-se, entretanto, o distanciamento da prática, pre-
sente nas salas de aula, e da teoria, produzida e circunscrita á academia.

Entretanto, assegurar um lugar para a música no contexto esco-
lar não tem sido tarefa fácil. Se ela existe, é principalmente na edu-
cação infantil e, com a progressão dos anos torna-se acessível e ampla.

Diante da influência causada pelas transformações culturais e sociais. 
atitudes educacionais precisam compatibilizar-se com as necessidades do 
aluno ou do grupo, tornando significativas e atraentes as práticas music-
ais no cotidiano escolar assim como em sua prática.Segundo Brito, ainda:

Os sons que nos cercam são expressões da vida, do universo em movi-
mento, e indicam situações, ambientes, paisagens sonoras, a natureza, os 
animais, os seres humanos e suas máquinas traduzem também sonoramente 
sua presença, seu ser e estar integrado ao todo orgânico e vivo deste planeta 
que representam o meio e a presença do homem neste. (BRITO, 2003, p.17).

O aluno ao ter contato com o mundo sonoro passa a ter sen-
tido amplo do crescimento integral e intelectual do ser huma-
no e não apenas para sua formação técnica numa aula de atu-
ação exclusivamente tradicional no sentido pedagógico e formal.
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A IMPORT NCIA DA MÚSICA NA 
EDUCAÇÃO

          

A música esteve presentes nos 
mais diversos povos desde a antigui-
dade, como nos gregos, egípcios e 
árabes. Ao longo da história humana, 
inúmeros filósofos, psicólogos, peda-
gogos, enfim pensadores de todas as 
vertentes do conhecimento e até de 
pessoas comuns teorizaram, escre-
veram ou falaram sobre a importân-
cia da música para a humanidade. 

      

Segundo Bréscia (2010, p.31), 
Pitágoras demonstrou que a seqüên-
cia correta de sons, de tocada mu-
sicalmente num instrumento, pode 
mudar os padrões de comportamen-
to e acelerar o processo de cura.

        

A música do Brasil se formou a 
partir da mistura de elementos euro-
peus, africanos e indígenas, trazidos 
respectivamente por colonizadores 
portugueses, escravos e os padres je-
suítas que a usava em cultos religio-
sos e para atrair atenção á fé cristã.

       

A música, no entanto, antecede a 
antiguidade clássica conforme an-
tropólogos, as primeiras músicas 
seriam usadas em rituais, como na-
scimento, casamento, morte, recu-
peração de doenças e fertilidade. 

        

Com o desenvolvimento das so-
ciedades, a música passou a ser uti-
lizada também em louvor a líderes, 
como as executadas nas procissões 
reais no Egito antigo e na Suméria.

        

Atualmente, a música pertence 
ao universo das belas-artes, pois 
se manifesta pela escolha dos ar-
ranjos e combinações de sons. 

       

 É considerada ainda uma ciên-
cia na medida em que as relações 
entre elementos musicais são 
relações matemáticas e físicas.

       

A importância da música no pro-
cesso educacional está no fato de 
que está consegue envolver, de 
certa forma, a criança, trabalhan-
do a sua personalidade, uma vez 
que consegue promover na criança 
o desenvolvimento de hábitos, ati-
tudes e comportamentos que ex-
pressam sentimentos e emoções, 
como atesta Gainza (2008, p.95):

Em todo o processo educativo con-
fundem-se dois aspectos necessári-
os e complementares: por um lado à 
noção de desenvolvimento e cresci-
mento o conceito atual de educação 
está intimamente ligado à ideia de 
desenvolvimento; Por outro, a noção 
de alegria, prazer, num sentido amp-
lo. Educar-se na música é crescer ple-
namente e com alegria desenvolver 
sem dar a alegria não é suficiente.  Dar 
alegria sem desenvolver, tampou-
co é educar (GAINZA, 2008, p.95).
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Da constatação acima, é cer-
to afirmar que o acesso a música é 
necessário no processo de educação. 

         

Mas esse processo precisa ser 
conduzido por pessoas conscien-
tes e competentes, deixar de ser 
apenas recreação, que seja fa-
vorável a uma vivência e estimule 
o desenvolvimento dos meios 
mais espontâneos de expressão.

       

Sabemos da ênfase da música 
na educação, associar a música aos 
outros recursos didáticos facilita o 
processo de aprendizagem, pois in-
centiva a criatividade do educando 
através do amplo leque de possib-
ilidades que a música disponibiliza, 
o professor tem assim que assum-
ir uma postura mais dinâmica e in-
terativa junto o mesmo, tornando o 
dia a dia na sala de aula mais diver-
tido, fazendo com que a aprendiza-
gem seja prazerosa, tirando o tédio 
e as aulas monótonas, propiciando 
a interação, pois a criança além de 
aprender brincando,desenvolve ain-
da relações afetivas, de socialização, 
cognitivo e torna o aprendizado 
de qualquer área de conhecimen-
to ainda mais fácil de ser absolvido.

       

Para Chiarelli (2012), a música é 
importante para o desenvolvimento 
da inteligência, interação social e a 
harmonia pessoal, facilitando a inte-
gração e a inclusão. Para ele a músi-
ca é essencial na educação, tanto 
como atividade e como instrumen-
to de uso na interdisciplinaridade 
na educação como terapia para al-
guns distúrbios de aprendizagem.

MUSICOTERAPIA
      

       
Partindo do princípio de que a 

música é uma linguagem, devemos 
tratá-la da mesma forma como ad-
otamos para o desenvolvimento da 
linguagem falada, ou seja, devemos 
expor à criança a linguagem musical, 
dialogando com ela sobre a música 
e por meio dela entrar em contato 
com os elementos musicais e os sen-
timentos que despertam na criança. 

       

É disto que trata a musicotera-
pia, onde a música se traduz para a 
criança como parte do seu mundo 
numa linguagem diferenciada daque-
la usada comumente, uma lingua-
gem de sons e ritmos, onde ela é ca-
paz de expressar seus sentimentos.

       

A música é uma linguagem expres-
siva e as canções são vínculos de 
emoções e sentimentos, podendo 
fazer com que a criança reconheça 
nelas seu próprio sentir. (Rosa, 2013).

        

A musicoterapia existe há muitos 
anos, e embora de forma diferente, é 
citada desde a época dos pensamen-
tos de Platão. Ela se desenvolveu e 
foi conhecida no Brasil lá pelos anos 
oitenta, e especificamente no Esta-
do de São Paulo nos anos noventa, 
quando foram criados os cursos de 
especialização na área da educação.
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Portanto, o termo musicoterapia 
não possui um contexto fechado en-
tre os autores. O que se sabe é que 
a musicoterapia trata as pessoas at-
ravés da música, sons, instrumentos 
musicais e até mesmo o silêncio ou 
ruídos; porém através da atuação ter-
apêutica, cada profissional elabora 
um conceito, podendo adotar algo já 
conhecido e credenciado por autores 
musicoterapeutas reconhecidos. 

      

Cabe aqui ressaltar a citação de 
um dos maiores musicoterapeu-
tas do nosso tempo, presente so-
bre estas definições de musicotera-
pia; Portanto, cada definição é algo 
mais do que um resumo conciso do 
que é musicoterapia, ela apresenta 
um extenso universo do pensamen-
to sobre o campo e sobre a identi-
dade profissional da pessoas que 
cria a definição. (Bruscia, 2016).

  
CONTRIBUIÇÕES DA  
MUSICOTERAPIA NO COTIDIANO 
ESCOLAR

Levando-se em conta o que se 
afirma no RCNEI, percebe-se tam-
bém que o professor deve assum-
ir seu papel para uma contribuição 
favorável à formação musical dos 
alunos integrar a música à edu-
cação implica que o professor deva 
assumir uma postura de disponibil-
idade em relação a essa linguagem.

Considerando-se que a maioria 
dos professores de educação infantil 
não tem uma formação específica em 
música, sugere-se que cada profis-
sional faça um contínuo trabalho 
pessoal consigo mesmo no sentido 
de sensibilizarem-se em relação às 
questões inerentes à música; recon-
hecer a música como linguagem cujo 
conhecimento se constrói; entend-
er e respeitar como os alunos se 
expressam musicalmente em cada 
fase, para parti-la daí, fornecer os 
meios necessários ao desenvolvi-
mento de sua capacidade expressiva. 

É importante que o professor, en-
tão, escute o que seus alunos cantam 
e falam, pois dessa forma é possível 
se inteirar da realidade cultural a que 
o aluno pertence ou está acostumado 
a conviver, isto é, o professor deve se 
ater ao que o aluno traz consigo para 
a escola no que se refere à aprendiza-
gem musical à sua bagagem cultural.

Na escola, ainda, desenvolve-se 
o trabalho lúdico no contexto mu-
sical para com os alunos em prol 
da interação entre eles, o res-
peito, solidariedade, cuidados, en-
tre outros valores imprescindíveis 
para sua formação humana.

Além destas contribuições que 
a música traz ao aluno, também há 
o incentivo à exploração cada vez 
mais motivada do universo sonoro, 
propicia o desenvolvimento de 
um ser musical sensível, com rep-
ertório amplo, capacidade de re-
flexão sonora, aumentando e ampli-
ando a musicalidade de cada aluno.  
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Weigel afirma: a musicoterapia 
na educação desenvolve no aluno a 
memória verbal e escrita, pois a partir 
de uma canção é possível trabalhar 
vocabulário, significados, imaginação, 
dentre outras aptidões de linguagem. 

 

A partir disso, averigua-se que 
a música pode tornar o estudo 
mais flexível e motivador, amplian-
do idéias, permitindo a invenção, 
criação, fantasia, além de desen-
volver o lado afetivo do aluno.

O aluno adquire postura em seu 
meio social através das atividades 
musicais promovidas pelo professor, 
pois desenvolve seu lado expres-
sivo emocional, estético, comunica-
tivo, simbólico, físico, dentre outros. 

    

Ainda, tais atividades em sala de 
aula exercem função social do ponto 
de vista cultural, uma vez que tam-
bém é responsável por dar continui-
dade e estabilidade à cultura do povo.

Fica claro, então, que o tra-
balho de música no contex-
to escolar está intimamente 
relacionados ao estimular o desen-
volvimento na vida escolar do aluno.

A educação musical que hoje é 
praticada em nossas escolas mos-
tra-se como um complexo het-
erogêneo onde encontramos a 
convivência de diversas e variadas 
práticas e discursos. Evidencia-se, 
entretanto, o distanciamento da 
prática, presente nas salas de aula. 

  

Em linhas gerais, a consulta do 
material produzido sobre a edu-
cação musical enfatiza a necessi-
dade de articulação entre teoria e 
prática. Ademais, focaliza e reve-
la em seu conteúdo as dimensões 
acadêmicas, culturais e sociais para 
referenciar a ausência de políticas 
públicas educacionais que conse-
qüentemente, vem gerando o silên-
cio musical que impregna a escola.

A CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA 
PARA O DESENVOLVIMENTO  
INFANTIL 

             
As crianças entram em contado 

com a música e diversas melodias 
desde seus primeiros momentos de 
vida e também na Educação Infantil. 

        

Ela, utilizada como ferramenta 
pedagógica em sala de aula possi-
bilita o desenvolvimento das áreas 
cognitivas, psicomotoras e sócio 
afetiva, ou seja, contribui para o 
desenvolvimento integral da mesma. 

      

 Porque ao cantar a criança tra-
balha a sua concentração, a memória, 
o corpo e a sua coordenação motora, 
além de contribuir para a expansão 
do vocabulário e sua integração so-
cial a partir de brincadeiras can-
tadas de características coletivas.
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A musicoterapia se correlaciona 
com outras áreas do conhecimento o 
que proporciona um leque de possi-
bilidade de ações interdisciplinares.

A musicoterapia por ser híbrida e 
envolver várias facetas do conheci-
mento (ciência, arte e educação) pos-
sui uma diversidade de aplicações, 
objetivos, métodos e orientações 
teóricas, sendo certo que influen-
ciada por diferenças culturais, en-
contra-se em processo de formação 
(ALMEIDA E CAMPOS, 2016, p.46).

    

Segundo Silva (2016) torna-se 
cada vez mais comum a entrada de 
profissionais musicoterapeutas na 
educação, pela demanda de edu-
cadores em música ou pela prox-
imidade que a musicoterapia tem 
com o ensino, principalmente que-
da se refere à educação inclusiva. 

     

Pensando em todas as demandas 
apresentadas pelos alunos e adoles-
centes em idade escolar, esse espaço 
além de ser um local de ensino é um 
local de agência de saúde; pois tra-
balha de forma integral no desen-
volvimento físico, intelectual, emo-
cional e espiritual dos educandos.

    

Falkenberg (2016) a educação 
como um processo pedagógico e 
político exige um desenvolvimento 
de um pensar crítico e reflexivo, o 
que implica em desvelar a realidade 
e propor ações transformadoras que 
levem o educando a sua autonomia, 
do sujeito histórico e social; assim 
se torna capaz de opinar ações para 
cuidar de si, da família e da sociedade. 

A MUSICOTERAPIA NO  
DESENVOLVIMENTO  
PSICOMOTOR 

As atividades musicais oferecem 
inúmeras oportunidades para que a 
criança aprimore sua habilidade mo-
tora, aprenda a controlar seus múscu-
los e mova-se com desenvoltura. 

         

O ritmo tem um papel importante 
na formação e equilíbrio do sistema 
nervoso. Isto porque toda expressão 
musical ativa age sobre a mente, fa-
vorecendo a descarga emocional, a 
reação motora e aliviando as tensões. 
Qualquer movimento adaptado a um 
ritmo é resultado de um conjunto 
completo de atividades coordenadas. 

         

Por isso atividades como cantar fa-
zendo gestos, dançar, bater palmas, 
pés, são experiências importantes 
para a criança, pois elas permitem 
que se desenvolva o senso rítmico, 
a coordenação motora, fatores im-
portantes também para o processo 
de aquisição da leitura e da escrita.

Na Educação Infantil é comum 
ver as crianças cantando sozinhas 
ou com suas professoras acompan-
hadas muitas vezes por movimen-
tos gestuais durante as canções, tais 
movimentos trabalham com a co-
ordenação motora ampla e fina das 
crianças e ainda, proporcionam um 
ambiente mais alegre e prazeroso.
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Pinto (2009, p. 13) afirma que a 
prática do canto acompanhada pelo 
gesto parece auxiliar no desenvolvi-
mento de diversos sistemas cere-
brais, como os responsáveis pela 
orientação espacial e motora, além 
de proporcionar o desenvolvimento 
social, uma vez que a criança relacio-
na-se com outras crianças e adultos.

Logo, as atividades musicais re-
alizadas através do canto, colabo-
ram para o desenvolvimento mo-
tor a partir de atividades propostas 
que trabalham com a musculatura 
dos braços, das pernas, dos pés, 
das mãos e dos dedos das crianças.

          

É importante salientar que o tra-
balho com a motricidade é um dos 
objetivos da Educação Infantil, a 
qual permite as crianças, aos poucos, 
tomam controle de seu corpo a partir 
de novas experiências com o mesmo, 
pulando, engatinhando, correndo, 
brincando livremente, enfim, utilizan-
do o seu corpo de diferentes maneiras. 

       

Assim como a música, o movimento 
é uma linguagem a qual as crianças se 
expressam e comunicam, manifestan-
do-se também de diferentes maneiras. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
      

 A educação musical e a musico-
terapia não se contradizem, e sim se 
potencializam e se complementam.  
Elas estão muito próximas, porém, 
com enfoques diferentes, pois na 
educação musical o enfoque é ped-
agógico ou seja, numa linguagem 
mais simplificada, a educação musi-
cal e a música de fora para dentro, es-
tética, enquanto a musicoterapia é a 
música de dentro para fora, intuitiva.

     

Porém a musicoterapia associada á 
educação musical de forma uma met-
odologia que permite vivenciar situ-
ações concretas que desenvolvam 
o pensamento cognitivo e a lingua-
gem musical, sensibilidade, criativi-
dade e autoconhecimento, além de 
as duas artes, proporcionar uma mel-
horia da qualidade da aprendizagem.

O fato da musicoterapia como 
prática educativa no cotidiano esco-
lar tem que ser parte integrante do 
ensino, é imprescindível ao desen-
volvimento do aluno nessa fase, 
uma vez que é responsável dentre 
outros fatores, principalmente pela 
formação de hábitos, postura e ati-
tudes diante dos diversos conteúdos 
escolares que envolvem o cotidi-
ano do aluno. Portanto a musico-
terapia passa a ser uma ferramenta 
importante em prol do desenvolvi-
mento do aluno como um todo.
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: A partir do momento que a música é inserida na educação infantil, as crianças en-
tram em contato com seus conhecimentos prévios, e os tornam mais amplos, este contato irá 
envolver o aumento de sua sensibilidade, e com isso irá  fazê-la descobrir o mundo a sua volta 
de forma prazerosa. Sua interação e relações sociais serão marcadas por meio deste contato, 
onde sua cidadania será trabalhada seus conceitos que serão passados através das músicas 
desenvolvendo sua auto –estima, e com isso a criança aprenderá a aceitar suas capacidades 
e limitações. A musicalização é uma ferramenta que irá ajudar os alunos a desenvolverem o 
universo que conjuga expressões, sentimentos, ideias, valores culturais auxiliando na comu-
nicação, com o mundo exterior e seu universo interior.

PALAVRAS-CHAVE: Educação Infantil; Música; Comunicação
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INTRODUÇÃO
 

Para Piaget, a criança em fase escolar encontra-se num período de desen-
volvimento do pensamento concreto e aprendizagens rápidas na maioria 
dos casos, parecendo ser realizadas com entusiasmo, perseverança e cu-
riosidade, encarando o pensamento e a aprendizagem como um desafio 
intelectual. Com a introdução da música o desenvolvimento cognitivo/lin-
guístico, psicomotor e sócio afetivo do indivíduo podendo ser utilizadas em 
vários momentos do processo de ensino-aprendizagem, sendo de grande 
importância na busca do conhecimento, permitindo avanços no desenvolvi-
mento lúdico, criativo, emotivo e cognitivo. A música ganha mais importância 
por despertar não só nas crianças, mas também nos adolescentes e adultos.

 

Nesse sentido este trabalho justifica-se na medida que procura demon-
strar a importância da música para a formação da educação infantil, e isso 
vale tanto para as atividades escolares, quanto para todas as outras ativi-
dades desenvolvidas para, e com a criança, além de contribuir com os di-
versos conhecimentos, que sejam aprendidos com facilidade pelo infante.  
Sendo assim a música faz com que o educando desenvolva sua criativi-
dade, conseguindo dominar suas emoções, sensações, tornando-o um ser 
autônomo e capaz de exercer com responsabilidade seu papel de cidadão.

Segundo Teca Brito (2003, p.17), “A música é uma linguagem uni-
versal. Tudo o que o ouvido percebe sob a forma de movimentos vi-
bratórios. Os sons que nos cercam são expressões da vida, da en-
ergia, do universo em movimento e indicam situações, ambientes, 
paisagens sonoras: a natureza, os animais, os seres humanos traduzem 
sua presença, integrando-se ao todo orgânico e vivo deste planeta”. 

As entidades escolares devem incentivar a interdisciplinaridade e suas 
várias possibilidades, pois a música ajuda em todas as fases e etapas do 
ensino, podendo incentivar a participação, cooperação, socialização e as-
sim desconstruir barreiras que possam atrasar o desenvolvimento curric-
ular do ensino. Para isso acontecer, é necessário a revisão da metodologia 
sobre ensino aprendizagem, e das bases que orientam as várias atitudes 
didático-pedagógicas dos conteúdos disciplinares. Nessa situação, é im-
portante que os conhecimentos se configurem em um grande número de 
informações, na busca incessante de novas formas metodológicas e didáti-
co-pedagógicas a serem desenvolvidas, e introduzidas no meio educacio-
nal, devendo se apresentar de maneira a transmitir, reproduzir e produz-
ir o conhecimento, repensando sobre a educação se fazendo necessário 
a existência de superação e da transmissão tediosa do conteúdo escolar. 
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A INFLUÊNCIA DA MÚSICA NA  
EDUCAÇÃO INFANTIL  

 
Quando a música é percebida pe-

los educadores como fonte de en-
sino-aprendizagem, as ações mais 
comuns realizadas no dia a dia trans-
formam-se em vivências capazes 
de estimular o desenvolvimento 
da criança, persistindo uma forma 
de preservação social e histórica.

 

Garantir a presença da musical-
ização nos currículos dos cursos 
que formam professores, por con-
seguinte assegurar a formação mu-
sical para o docente no contex-
to escolar, sendo um começo para 
a reconstrução da sua identidade 
dentro das instituições de ensino. 

Segundo Oliveira (1999, p. 42), é 
a necessidade de comunicação que 
impulsiona, inicialmente, o desen-
volvimento da linguagem. Uma lin-
guagem tão importante quanto às 
demais áreas do conhecimento e, 
portanto fundamental para o pro-
cesso de ensino-aprendizagem. 

 

A música tem um grande poder 
de interação, e desde muito cedo 
adquire grande relevância na vida 
de uma criança despertando sen-
sações diversas, tornando-se uma 
das formas de linguagem muito 
apreciada, por facilitar a aprendiza-
gem e instigar a memória das pes-
soas.Segundo Morris (1975, p. 235):

Tudo que é caracteristicamente 
humano depende da linguagem. O 
ser humano é, em primeira instância, 
o animal falante. O discurso repre-
senta o mais essencial – mas não o 
único – papel no desenvolvimento 
e na preservação da identidade hu-
mana e de suas aberrações, assim 
como faz no desenvolvimento e na 
manutenção da sociedade e de suas 
aberrações (MORRIS,1975, p. 235).

 

A música proporciona uma forma 
de expressão e contribui para buscar 
a identidade de um povo, mas isso 
não quer dizer que se devem privar 
o mergulho em outras culturas, pois 
a igualdade implica no direito de não 
haver discriminação, sendo assim 
a escola tem obrigação de oferecer 
essa cartela de opções a seus alunos.
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O DESENVOLVIMENTO  
COGNITIVO DA CRIANÇA NA  
EDUCAÇÃO INFANTIL
 

Nas muitas situações presentes 
o suporte para atender a vários 
propósitos, como a formação de 
hábitos, atitudes e comportamen-
tos tais como: lavar as mãos antes 
do lanche, escovar os dentes, a re-
alização de comemorações relativas 
ao calendário de eventos do ano le-
tivo, simbolizados no dia da árvore, 
dia do soldado, dia das mães; tal ex-
ploração que a criança percebe por 
meio dos sentidos e de como ela 
interage com o mundo, através de 
seu próprio corpo, suas habilidades 
motoras, adquirindo a linguagem.

 

A associação da música enquanto 
atividade lúdica com outros recursos 
dos quais o educador dispõe, facili-
tará o processo de ensino aprendiza-
gem, pois incentivar a criatividade 
do educando, através de um leque 
de possibilidades que a música dis-
ponibilizará aliar a música à educação, 
também obriga o professor a assumir 
uma postura mais dinâmica e intera-
tiva junto ao aluno. Conforme Koell-
reutter (2001) o professor entende 
que por meio do trabalho de impro-
visação abre-se espaço para dialog-
ar e debater com os alunos e, assim 
introduzir os conteúdos adequados.

 

Charles Husband (1998, p. 139) 
afirma:

No reconhecimento de nossa indi-
vidualidade está à possibilidade de 
assumirmos a identidade da comuni-
dade que fazemos parte, aquilo que 
nos une e nos solidariza. Consequen-
temente, os direitos individuais não 
podem ser inteiramente usufruídos 
ou garantidos, na ausência do res-
peito para com a dignidade, a inte-
gridade, a igualdade e a liberdade 
daquelas comunidades com as quais 
nos identificamos, incluindo a comu-
nidade étnica a qual pertencemos. 

Na busca do reconhecimento de 
quaisquer de nossas comunidades [...] 
nós devemos reconhecer reciproca-
mente a legitimidade da existência e da 
integridade de outras comunidades, 
inclusive suas diferenças em relação 
a nós (HUSBAND, 1998, p. 139)

No Brasil ainda temos pouco in-
centivo para pesquisas sobre ed-
ucação musical enquanto em out-
ros países a música já é vista como 
obrigatória nas escolas. A finalidade 
da inclusão da música na escola não 
é tanto transmitir uma técnica par-
ticular, mas sim trazer para o alu-
no opções de expressão e lingua-
gens, que o ajudarão a desenvolver 
o gosto pela cultura e assim futur-
amente expressar-se através dela. 
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Dessa maneira, é possível afirmar 
que no Brasil já temos uma trajetória 
histórica, educativa e cultural que nos 
permite uma reflexão crítica acerca 
de perspectivas e caminhos concre-
tos que possam subsidiar a inserção 
da educação musical nas escolas. 

 

COMO DEFINIR A MÚSICA

Ainda é muito difícil encontrar 
uma definição única sobre o que 
seja música. Muitos psicólogos, an-
tropólogos, sociólogos, músicos, 
professores e pesquisadores têm 
procurado essa definição é um só 
conceito, mas ainda sem grande 
sucesso e tampouco conclusões 
unânimes sobre a arte musical. 

Para o artista e pensador Richard 
Wagner (1813 – 1883), a música é a 
linguagem do coração humano. Este 
conceito nos traz a ideia de ritmo, que 
é um elemento indispensável para a 
música, como para a vida, por exem-
plo: batidas rítmicas do coração, fre-
quência da respiração entre outros, 
mas também nos mostra a ideia que a 
música tem grandes influências senti-
mentais e psicológicas no ser humano. 

Considerando a importância da 
música como parte da cultura popu-
lar e, portanto como conhecimento a 
ser trabalhado no contexto da edu-
cação da criança e conceituar os mei-
os de amplificar essa musicalização. 

A música nos mostra que não é 
somente uma junção de sons e le-
tras, mas sim, um rico subsídio que 
pode fazer a diferença nas escolas, 
pois ela desperta o indivíduo para 
um mundo satisfatório e praze-
roso, para a mente e para o cor-
po, que facilita a aprendizagem e 
também a socialização do aluno. 

A inserção do lúdico na edu-
cação vai além de implantar e es-
tabelecer currículos ou aplicá-los 
para os alunos sem nenhum recur-
so que desperte sua atenção, im-
plicando numa renovação da for-
mação continuada do professor.

A VISÃO ESCOLAR

Para as escolas ainda é mais impor-
tante que o aluno venha a ler e es-
crever com maior rapidez, para assim 
acompanhar os planos escolares e 
suas atividades diárias, facilitando o 
trabalho de acompanhar as fases in-
dividuais dos alunos, que quase sem-
pre não são respeitadas, pois estes 
alunos que não acompanham essa 
norma (ler e escrever) no tempo de-
terminado pelo sistema educacional 
são taxados como lentos e necessit-
ados de reforço em suas atividades. 
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No âmbito escolar a música tem 
por finalidade acrescentar e facilitar 
a aprendizagem do educando, desde 
a educação infantil, até os anos ini-
ciais e finais, pois instrui o indivíduo 
a ouvir de maneira afetiva e reflexi-
va. A educação deve ser vista como 
um processo comum, permanente 
e progressivo, que precise de difer-
entes formas de estudos para seus 
aperfeiçoamentos, pois em qualquer 
espaço sempre haverá diferentes 
condições familiares, sociais, am-
bientais e afetivos, além do tem-
po de aprendizagem de cada aluno.
 

PROFESSOR X EDUCANDO

A musicalização abraça aspectos 
importantes com propósitos educa-
cionais, sendo um apetrecho que as-
sessora o educador a cumprir bem 
o seu papel, visto que educar exige 
doses de emoção, alegria, compro-
misso, além de trazer experiências 
que enriquecem a relação entre 
professores e alunos, desde a edu-
cação infantil, anos iniciais e finais. 

O tema ainda fala da música como 
um importante papel na educação, 
não apenas como estética, mas tam-
bém como facilitadora do processo 
de ensino-aprendizagem, mas como 
um instrumento que tem um grande 
poder de tornar a escola um ambi-
ente mais receptivo, e alegre que 
façam com que os alunos desejem 
estar neste ambiente, e dediquem-se 
ainda mais as suas atividades, pois 
estarão envolvidos emocional-
mente com todo o espaço, tanto 
físico quanto emocional da escola. 

Quando o ensino de Artes (músi-
ca, dança, teatro, pintura, etc.) pas-
sarem a ser tido como uma matéria 
importante, e complementar para 
a formação de um cidadão, apre-
sentando-se dentro do currículo 
escolar ou mesmo como forma in-
terdisciplinar, aí sim haverá uma 
ascensão favorável de aprendiza-
do, levando em conta os aspectos 
psicológicos e físicos dos alunos. 

Vygotsky (2003) nos mostra que 
o ambiente externo interage direta-
mente no desenvolvimento e apren-
dizagem das crianças, dessa maneira 
acredita-se que o contato das mes-
mas, com a cultura que a rodeia seja 
um elemento fundamental para o 
seu crescimento saudável, com o in-
tuito de compreender a importância 
da música na infância até a adoles-
cência, a verificar as contribuições 
que o ensino da mesma, interfere no 
desenvolvimento da criança/aluno. 
 

A MÚSICA

A música tem um grande poder de 
interação, e desde muito cedo ad-
quire grande relevância na vida de 
uma criança despertando sensações 
diversas, tornando-se uma das for-
mas de linguagem muito aprecia-
da por facilitar a aprendizagem e 
instigar a memória das pessoas.

Desde o nascimento que o ser hu-
mano mostra suas necessidades de 
comunicação e interação com a so-
ciedade. Essa necessidade se inicia 
no ventre da sua mãe, onde é criada 
uma relação de afeto, estabelecendo 
formas de comunicação entre a mãe 
e a criança, através de simples gestos.
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Segundo Morris (1975, p. 235):
Tudo que é caracteristicamente 

humano depende da linguagem. O 
ser humano é, em primeira instância, 
o animal falante. O discurso repre-
senta o mais essencial – mas não o 
único – papel no desenvolvimento 
e na preservação da identidade hu-
mana e de suas aberrações, assim 
como faz no desenvolvimento e na 
manutenção da sociedade e de suas 
aberrações (MORRIS, 1975, p. 235).

A cultura vem acompanhando as 
gerações e sua importância incon-
testável. A necessidade de comuni-
cação entre os povos, tornou a músi-
ca uma marca vital de identificação 
de cada comunidade e sua cultura. 
Segundo Oliveira (1999, p. 42), é a 
necessidade de comunicação que 
impulsiona, inicialmente, o desen-
volvimento da linguagem. A música é 
a forma de expressão artística, tanto 
no campo popular quanto no erudi-
to. As comunidades podem ser iden-
tificadas pela música que escutam. 

Como podemos definir o gosto mu-
sical, cultural e classe social se a cri-
ança não tem opção de aprofundar 
seu conhecimento, nos diversos cam-
pos culturais oferecidos pelas artes?

Segundo BRÉSCIA (2003).A mu-
sicalização é um processo de con-
strução do conhecimento, que tem 
como objetivo desenvolver e desper-
tar o gosto musical, cooperando para 
o desenvolvimento da sensibilidade, 
senso rítmico, criatividade, do praz-
er de ouvir música, da imaginação, 
memória, concentração, autodiscipli-
na, atenção, respeito ao próximo, da 
socialização e afetividade, também 
contribuindo para uma efetiva con-
sciência corporal e de movimentação. 

A música no Brasil a música sur-
giu a partir da junção de elementos 
europeus, indígenas e africanos, que 
foram trazidos por colonizadores 
portugueses e escravos. Em terras 
brasileiras, as manifestações iniciais 
da música, que tem registros históri-
cos, são as dos padres jesuítas que 
tinham a intenção exclusiva de atrair 
fiéis para o catolicismo do que pro-
mover o ensino ou manifestações 
musicais por meio da arte executa-
da com seus instrumentos musicais. 

França nos mostra o contex-
to histórico dos padres jesuítas 
que usavam a música para atrair 
atenção à fé cristã em sua obra 
A Música no Brasil (1953, p.7):
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O coral Gregoriano mágico instru-
mento de conversão de que se utilizou 
o jesuíta José de Anchieta, aquela 
magnífica figura de evangelizador. E 
com ele os jesuítas Aspicuelta Navar-
ro e Manuel de Nóbrega. Este dizia 
que: com a música e a harmonia, atre-
vo-me a atrair para mim todos os ín-
dios da América (BRASIL, 1953, p. 7).

Apesar de haver apresentações de 
diversos instrumentos, e letras de 
cantos desconhecidas para os indíge-
nas, não havia ali nenhuma intenção 
educativa para com eles, e sim uma 
necessidade de pessoas que pudes-
sem espalhar a fé dos padres para 
os demais índios em suas aldeias. 

No Brasil ainda temos pouco in-
centivo para pesquisas sobre ed-
ucação musical enquanto em out-
ros países a música já é vista como 
obrigatória nas escolas. A finalidade 
da inclusão da música na escola não 
é tanto transmitir uma técnica par-
ticular, mas sim trazer para o aluno 
opções de expressões e linguagens 
que o ajudarão a desenvolver o gos-
to pela cultura e a escola, assim fu-
turamente expressar-se através dela. 

Dessa maneira, é possível afirmar 
que no Brasil já temos uma trajetória 
histórica, educativa e cultural que nos 
permite uma reflexão crítica acerca 
de perspectivas e caminhos concre-
tos que possam subsidiar a inserção 
da educação musical nas escolas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação musical necessita con-
siderar que o ensino e a aprendiza-
gem de música não ocorrem apenas 
na sala de aula, mas em circunstân-
cias mais amplas. Por isso, o profes-
sor não deve discutir a música na es-
cola, mas refletir sobre a educação 
musical e onde poderá ajudar no dia 
a dia dos alunos, interesses e dificul-
dades, buscando sempre decifrar a 
realidade em que vivem e atuam e 
quais formas de conhecer e aprender. 

Diante da realidade que nos dep-
aramos nas instituições de ensino, 
a música é desenvolvida de maneira 
resumida, por meio de repetição e 
imitação, algo quase mecânico, sem 
um discernimento sendo possível re-
alizar um trabalho significativo com 
material reciclável, confeccionando 
instrumentos para exploração de 
sons, e outras atividades que poderão 
contribuir para o desenvolvimen-
to da inteligência criativa, musical e 
intelectual, fazendo assim com que 
a música seja mais que um suporte 
para educação das nossas crianças, 
tornando-as pessoas com senso críti-
co e cidadãos com mais aceitação, 
interação e participação cultural. 

Portanto, cabe a nós professores, 
buscarmos a maior variedade de in-
formações e inserirmos o conhec-
imento no nosso convívio, dia a dia 
para assim interferimos positiva-
mente de tal forma que provoquem 
nos alunos a verdadeira motivação.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1704

SORAYA DOS REIS SOUSA PEREIRA
Graduação em Pedagogia pela Faculdade UNIP 2007; Es-
pecialista em Psicopedagogia pela Faculdade UNINOVE 
2013, de educação básica-PEIF- na UE Parque Bologne



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1705

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Mário. Pequena História da 
Música. São Paulo: Martins Editora, 1980.

ANDRADE, LBP.  Educação infan-
til: discurso, legislação e práticas insti-
tucionais [online]. São Paulo: Editora 
UNESP; São Paulo: Cultura Acadêmica, 
2010. 193 p. ISBN 978-85-7983-
085-3. Available from SciELO Books.

BASTIAN, Hans Gunther. Música na es-
cola – A contribuição do ensino da músi-
ca no aprendizado e no convívio social 
da criança. São Paulo, Paulinas, 2009.

BRASIL, Referencial Curricular Nacio-
nal para a Educação Infantil. Ministério 
da Educação e do Desporto, Secretar-
ia de Educação Fundamental. Brasília: 
MEC/SEF, 1998. (Volumes 1, 2, 3).

BEYER, Esther / KEBACH, Patrí-
cia (orgs). Pedagogia da música: ex-
periências de apreciação musi-
cal. Porto Alegre; Mediação, 2011.

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

BRITO, Teca Alencar de. Música na edu-
cação infantil. São Paulo; Peirópolis, 2003.

BRITO, Teca Alencar de. Música na edu-
cação infantil. São Paulo; Peirópolis, 2003.

FRANÇA, Eurico Nogueira. A músi-
ca no Brasil. Rio de Janeiro: Departa-
mento de Imprensa Nacional, 1953.

FUCCI-AMATO, Rita. Escola e educação 
musical – (Des) caminhos históricos e hor-
izontes. Campinas / SP; Papirus, 2012.

ILARI, Beatriz / BROOCK, An-
gelita (orgs). Música e educação in-
fantil. Campinas, SP; Papirus, 2013.

JEANDOT, Nicole. Explorando o Universo 
da Música. 2. ed. São Paulo: Scipione, 1997 .

HALL, Stuart. A centralidade da cul-
tura: nota sobre as revoluções cul-
turais em nosso tempo. In: Revista 
Educação e Realidade. Porto Alegre: Edi-
tora Universidade UFRGS. Jul/Dez, 1997.

MÁRSICO, Leda Osório. A cri-
ança no mundo da música: uma 
metodologia para educação musi-
cal das crianças. Porto Alegre; 2011.

MUNIZ, Iana. A neurociência e as 
emoções do ato de aprender: quem não 
sabe sorrir, dançar e brincar, não deve 
ensinar. Itabuna; Via Litteratum, 2012.

NÉRICI, Imídeo G. Lar, esco-
la e educação. São Paulo: Atlas, 1972.

POLLARD, Michael. Maria Mon-
tessori. Rio de Janeiro, Globo, 1993.

WEIGEL, Anna Maria Gonçalves, Brincan-
do de música. Porto Alegre RS, Kuarup, 1988.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1706

A CONTRIBUIÇÃO DA PSICOMOTRICIDADE PARA A 
EDUCAÇÃO INFANTIL
RESUMO: Neste artigo buscou-se falar do tema Corpo e Movimento na educação infantil at-
ravés da definição de psicomotricidade e a importância dessa ciência para a mesma. O conhe-
cimento do desenvolvimento psicomotor pode auxiliar os professores a entender as reações 
de seus alunos, avanços e necessidades, bem como planejar suas intervenções de maneira 
adequada às respostas desejadas.

Palavras-chave: Educação Infantil; Desenvolvimento motor;  Psicomotricidade.
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INTRODUÇÃO

 
A Psicomotricidade é uma ciência que surgiu na França, no final do sécu-

lo XIX. E, ao longo de sua história, foi se desenvolvendo e se articulando com out-
ros saberes, assim seu campo de atuação abrange a educação, a reeducação e 
a clínica. É considerada também como uma prática corporal que prima pela su-
peração das concepções biológicas e normativas da motricidade humana. Esta é 
uma ciência que tem como objeto de estudo o homem por meio do seu corpo em 
movimento e em relação ao seu mundo interno e externo, bem como suas pos-
sibilidades de perceber, atuar, agir com o outro, com os objetos e consigo mesmo.

 

A Psicomotricidade concebe o homem em sua totalidade, integrando os aspectos cogni-
tivos e afetivos aos da motricidade. Dessa forma, corpo e mente são instâncias inseparáveis. 
O corpo, foco da Psicomotricidade possui diferentes concepções que foram construídas 
ao longo da história e essas concepções de corpo estão presentes no pensamento de mui-
tos filósofos, dentre eles:  Platão, Aristóteles e Descartes. Platão definiu a mente, ou alma 
Psykhé, como ’o piloto do navio’, dando preferência para a alma que devia guiar o corpo.

Essas noções, observadas anteriormente, trazem em seu cerne uma visão fragmentada 
do ser-homem, principalmente a acepção racionalista da modernidade, que   se   for-
mou predominante nos últimos séculos. A Psicomotricidade como uma prática autônoma 
se desenvolve no século XX. Entretanto, ela nasce a partir do momento em que o CORPO 
deixa de ser concebido como pura carne para torna-se CORPO que ’fala’. Dessa forma, 
podemos dizer que a história da psicomotricidade é solidária à história do CORPO. O   
seu    percurso   histórico   tem    sido   marcado, sobretudo, pelas seguintes indagações:

Como explicar as emoções, as sensações do corpo?
Qual é a relação entre corpo e aprendizagem?
As   respostas   surgem   à   medida   que   avançam   as   pesquisas   e a Prática da 

Psicomotricidade.
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PRÁTICAS PSICOMOTORAS

Imagem Corporal
É permeada por concepções que vão 

da dimensão centrada no desenvolvi-
mento  maturacional biológico até 
as inscrições psicoafetivas e sociais.

Representa uma 
forma de equilíbrio entre as funções 
psicomotoras e a sua maturidade.

É   o   “banho   social”   e, inicial-
mente, materno que definirá a es-
truturação dessa imagem corporal.

É a simbolização do corpo, refere-se ao 
mundo de registros mnêmicos (relativo à 
memória), que vai dizer do esquema corpo-
ral do indivíduo, permitindo a organização 
do corpo e de seu movimento no mundo.

É   como   o    indivíduo   vai   inte-
grar   as   partes   do   seu    cor-
po, organizar a forma como se vê̂.

Este processo vai depender da sig-
nificação dada ao corpo na infância a 
partir das vivências sociais da criança. 

É a partir da imagem corporal que se 
pode entrar em contato com o mundo e se 
relacionar com ele. Na mesma medida em 
que funciona como elemento estruturante 
da criança fundando-a no espaço relacio-
nal, a imagem corporal é também o reflexo 
das memórias corporais que as inscrições 
no corpo permitem ao longo da vida.

Logo, a imagem corporal estrutu-
ra e é estruturada pelo indivíduo 
na relação com o mundo, inscreve o 
corpo e recebe inscrições nele, situan-
do a criança na existência relacional.
 

ESQUEMA CORPORAL

 É a partir da inscrição da imagem cor-
poral que o esquema corporal ganha   sig-
nificação   própria, subjetividade do corpo e 
permitindo formas próprias do ser infantil.

O   esquema corporal é, portanto, a or-
ganização do corpo, uma materialidade que 
se remete ao indivíduo no mundo físico.

É estruturado a partir de uma organização 
física e neurológica, mas só́ existe enquanto 
elemento humano na integração com a im-
agem do corpo, e é a associação desses ele-
mentos que vai organizar a criança no mundo.

Estruturação Espacial
É a  percepção do próprio corpo em 

relação aos demais elementos do mundo.

É orientar-se no espaço físico tendo 
em vista o próprio corpo e os elementos 
do ambiente. É na integração das noções 
de direção (acima, abaixo, à frente, atrás, 
ao lado) e de distância (longe, perto, cur-
to, comprido) que o indivíduo desen-
volve a possibilidade   de   organizar-se   
em   relação   a   si   mesmo   e aos outros.

Essa aquisição está diretamente rel-
acionada à percepção, a criança inicial-
mente percebe apenas aquilo que está 
bem próximo ao seu campo perceptivo. 
Os objetos não são tidos enquanto ex-
teriores a ela; são o resultado de prolon-
gamentos de sua ação (FRÓIS, 2010, p. 50).

Este espaço está diretamente relacionado 
às sensações táteis associadas ao corpo ma-
terno, e é na medida em que a criança tem a 
oportunidade de explorar o ambiente, de at-
uar no espaço vivenciando os outros elemen-
tos, que poderá representá-los mentalmente, 
isto é, perceberá que a imagem mental pode 
substituir o objeto  (FRÓIS, 2010, p. 50).
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ESTRUTURAÇÃO TEMPORAL 

É a capacidade do indivíduo de situar-se 
em relação a um antes e um depois; é a per-
cepção sucessiva de elementos levando-se 
em consideração a duração e a ordem.

A orientação temporal está indissociada da 
percepção espacial, pois é apenas quando perce-
be os elementos e se situa em relação a eles que o 
ser humano tem condições de avaliar a duração, 
a sucessão e a organização dos acontecimentos.

Para que sejam feitas comparações, 
condição essencial para avaliar o proces-
so de temporalidade, é necessário a local-
ização dos demais elementos do ambiente.

Nessa   medida, a estruturação espacial 
é condição para o processo de organização 
temporal. As primeiras relações da criança 
com o ambiente, os cuidados que recebe e o 
ritmo no atendimento às suas necessidades 
incidirão na estruturação espacial e tam-
bém na estruturação temporal da criança.

Retomando então, a Psicomotricidade 
enquanto intervenção, pode ser desen-
volvida no âmbito preventivo e/ou ed-
ucativo e reeducativo e/ou terapêutico.

Na área preventiva também denominada 
de educativa, dirige-se a indivíduos saudáveis 
ou em situação de risco, tendo como princi-
pais objetivos estimular o desenvolvimento 
psicomotor e o potencial de aprendizagem, 
bem como melhorar ou manter as competên-
cias de autonomia e de interação social em 
todas as fases da vida (MARTINS, 2015, p.5).

Na vertente reeducativa centra-se em in-
divíduos com perturbações específicas da área 
do desenvolvimento, aprendizagem e compor-
tamento, propondo-se a intervir na dinâmica do 
desenvolvimento e da aprendizagem quando 
esta está comprometida. Bem como na visão 
terapêutica procura-se dar resposta a prob-
lemas psicoafetivos e de caráter sócio emocio-
nal, possui a finalidade de ultrapassar as 
dificuldades emergentes e promover a adapt-
abilidade da pessoa ao seu envolvimento.

A PRÁTICA PSICOMOTORA

 A Psicomotricidade, enquanto inter-
venção, está assim na origem da distinção 
entre dois tipos de abordagens ou mod-
elos de atuação: a primeira é a instrumen-
tal, que segue   a   corrente   mais   tradi-
cional   da   psicomotricidade enquanto 
reeducação. Defende que o processo de 
desenvolvimento humano é decorrente 
dos processos de maturação, baseando-se 
em princípios biomédicos, cognitivistas e 
neuropsicológicos.  (MARTINS, 2015, p. 7).

 
Esta vertente da psicomotricidade, tam-

bém apelidada de funcional ou normativa, 
centra-se particularmente em aspectos 
motores e cognitivos, fundamentando-se 
numa concepção normativa do desenvolvi-
mento humano, que tem como referência 
os comportamentos e competências espe-
rados para cada etapa do desenvolvimento.

 
A intervenção delineia-se a partir de 

uma avaliação psicomotora inicial em que 
se define o perfil psicomotor do indivíduo 
a intervir, identificando as áreas de desen-
volvimento em desvantagem a incidir. É 
a partir destes dados que o psicomotri-
cista elabora o respetivo programa, ativi-
dades e estratégias adequadas às necessi-
dades e características de cada indivíduo.

 
A intervenção assume, deste modo, um 

caráter mais estruturado, com atividades 
sugeridas pelo psicomotricista, compos-
tas por situações-problema que visam 
promover a capacidade de atenção e de 
antecipação do indivíduo para responder 
adequadamente às exigências do meio.

 
A definição dos objetivos da Psicomotri-

cidade Instrumental dependerá do instru-
mento de avaliação escolhido, que pode 
ser mais ou menos   padronizado   e   de   
caráter   mais   qualitativo ou quantitativo.

 
O psicomotricista pode basear-se 

em diferentes escalas e instrumen-
tos de avaliação do desenvolvimento 
para reunir o maior número de infor-



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1710

mação sobre o indivíduo a intervir, ex-
istindo uma grande diversidade de au-
tores que referência que abordam itens 
de avaliação de aspetos psicomotores.

 
De   um   modo geral, os objetivos em 

que a Psicomotricidade instrumental pode 
incidir, organizando-os em três esquemas 
psicomotores que orientam a intervenção. 
Esquema Corporal: abrangendo objetivos 
específicos ao nível da percepção glob-
al do corpo, tônus e relaxação, equilíbrio, 
lateralidade e coordenação global e seg-
mentária. Esquema Espacial: Em específ-
ico a orientação espacial e as noções es-
paciais sobre o outro. Esquema Temporal: 
Englobando a aquisição de noções básicas 
de (velocidade, duração, continuidade, 
irreversibilidade e intervalo), bem como 
a tomada de consciência de relações de 
simultaneidade, sucessão, diferentes mo-
mentos do tempo, consciência da sucessão 
e a coordenação de diversos elementos.

A segunda prática é a psicomotrici-
dade relacional que surge resultante 
de contributos de progressos em áreas 
como a psicanálise e assume uma nova 
visão do corpo como um lugar de praz-
er, desejo e como meio de vivência. As 
sessões de psicomotricidade relacion-
al, utilizam-se principalmente o jogo es-
pontâneo, centrando-se na afetividade 
e no conteúdo emocional das vivências 
e no desenvolvimento sócio-emocional.

 A psicomotricidade Relacional neste 
tipo de abordagem, o psicomotricista as-
sume uma postura menos diretiva e mais 
permissiva, atuando como um compan-
heiro simbólico do jogo espontâneo e 
como referência de segurança emocional, 
promovendo uma evolução progressiva 
da expressão do sujeito até meios mais 
abstratos. Estes aspectos começaram 
a ser considerados pertinentes não só́ 
numa finalidade reeducativa ou terapêu-
tica, mas também numa perspectiva de 
educação psicomotora, como aspecto 
indispensável ao desenvolvimento fun-
cional e afetivo de todas as crianças.

Na Psicomotricidade Relacional a ed-
ucação relacional ganha relevo, expresso 
em vários trabalhos de autores propul-
sionadores como Pick, Vayer, Defontaine, 
Wintrebert Le Boulch e Raiman, Lapierre 
e Aucouturier. Esses   autores   defen-
diam   uma   educação   pelo   movimento   
como método preventivo do desenvolvi-
mento atípico, importando para a práti-
ca, metodologias da esfera da educação e 
saúde, nomeadamente procedimentos da 
educação física clássica, do desporto, da 
dança e do jogo enquanto recurso ped-
agógico e até de métodos de relaxação.

 
Na literatura o autor Lapierre é destaca-

do pela sua visão e contributo definindo 
a psicomotricidade relacional como um 
método de aplicação em contexto esco-
lar com fins meramente preventivos, di-
rigido por isso exclusivamente a crianças 
sem perturbações patológicas graves. Se-
guindo   novas tendências de expressão e 
comunicação corporal, Lapierre assumiu 
como princípios de intervenção o respeito 
pela espontaneidade e a escuta não-ver-
bal, valorizando o papel das vivências para 
a evolução e aprendizagem do sujeito.  
A intervenção relacional não consid-
era uma avaliação comparativamente a 
uma norma estabelecida, mas antes uma 
valorização psicomotora individualiza-
da a partir da observação do comporta-
mento e de parâmetros psicomotores em 
relação com o próprio corpo, o espaço, o 
outro, o tempo, os objetos e a linguagem.

Em Psicomotricidade, pode definir-
se como instrumentos de intervenção: o 
corpo, o espaço, o tempo e os objetos. 
Contudo, o modo como estes elemen-
tos se organizam depende do modelo de 
intervenção adotado, das metodologias 
utilizadas, da problemática abordada, 
do meio em que decorre o atendimen-
to e de outras características e partic-
ularidades próprias do processo inter-
ventivo e dos próprios participantes.
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O BRINCAR E A  
PSICOMOTRICIDADE

Para se ter uma ideia da importân-
cia do ato de brincar na construção 
do conhecimento é preciso que se ob-
serve uma criança brincando. É pos-
sível aprender muito desta observação. 

Se formos atentos e sensíveis, ver-
emos os caminhos que ela trilha ao 
aprender sem a intervenção direta do 
adulto. Brincando, a criança aprende 
a lidar com o mundo e forma sua per-
sonalidade, recria situações do cotidia-
no e experimenta sentimentos básicos.

Hoje estamos numa sociedade de pro-
dução capitalista e isto tem levado as in-
stituições educacionais a desenvolverem 
um modelo de educação massificante, em 
que as atividades lúdicas, espontâneas, 
têm espaço tão limitado que não sur-
tem efeito. Crianças transformadas em 
miniaturas de adultos, reduzidas a se-
guir uma rotina eficaz para os adultos, 
mas sem sentido para elas, estão sendo 
privadas de um de seus direitos básicos.

O mundo da criança difere qualitati-
vamente do mundo adulto, nele há o en-
canto da fantasia, do faz-de-conta, do 
sonhar e do descobrir. É através das brin-
cadeiras, atividade mais nobre da infân-
cia, que a criança irá se conhecer e terá 
a oportunidade de se constituir social-
mente. É também a partir da esponta-
neidade do brincar que a criança poderá 
expressar as diferentes impressões viven-
ciadas em seu contexto familiar e social.

A afinidade da brincadeira infantil com 
a natureza da própria criança tem recon-
hecimento histórico, por isso, vem sendo 
tema de inúmeras pesquisas e estudos 
ao longo dos anos. É interessante desta-
car que em todas as concepções teóricas 
sobre o desenvolvimento e educação da 
criança pequena e na literatura em geral, a 
brincadeira aparece como um importante 
recurso na construção de conhecimentos 

e desenvolvimento integral. A brincadeira 
é a atividade que faz parte do cotidiano de 
qualquer criança, independentemente do 
local onde vive, dos recursos disponíveis, 
do grupo social e da cultura da qual faça 
parte, todas as crianças brincam. Dentro 
dessa perspectiva, este artigo tem a fi-
nalidade de refletir sobre o grande valor 
do ato de brincar na construção do con-
hecimento, pois permite que a criança 
explore seu mundo interior e descubra 
os elementos externos em si, exercite a 
socialização e adquira qualidades funda-
mentais para seu desenvolvimento físico e 
mental. Queremos proporcionar a reflex-
ão sobre a necessidade de os educadores 
tirarem o máximo de proveito do poten-
cial educativo das brincadeiras tornando 
o processo educativo natural e agradável.

 
Propiciar situações para que a cri-

ança viva suas emoções em vez de tra-
balhar diretamente sobre elas. Assim, o 
princípio de funcionamento é desenvolver 
as emoções do corpo, liberar a tensão, as 
imagens mentais, as variações tônicas. O 
foco do psicomotricista é favorecer a co-
municação, a expressão e a simbolização 
por parte da criança, esses fatores são 
fundamentais para o acesso ao pensa-
mento operatório.  Promover a expres-
sividade psicomotora e permitir que a cri-
ança desenvolva a: Comunicação; Criação; 
Formação do pensamento operatório.

 
A comunicação ocorre desde o nasci-

mento no relacionamento entre a cri-
ança e a mãe, em uma base não-verbal 
com o meio e com o outro. Um exemp-
lo desta ação/transformação é quan-
do o bebê tem fome: para se comunicar 
com sua mãe, ele se agita, grita ou cho-
ra. Sua mãe reage e o alimenta. O bebê, 
quando satisfeito em suas necessidades 
fisiológicas, gradativamente, acalma-se, 
distende-se e, simultaneamente, sua mãe 
muda de comportamento. Esta transfor-
mação é sensorial, tônica e emocional.
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 A mãe transforma o bebê – o bebê 
transforma a mãe; esta transformação 
recíproca é uma ação, ou seja, é o que ex-
erce um efeito sobre o outro e sobre si - é 
um processo de comunicação. Além disso, 
a criança descobre a sua capacidade de 
agir sobre o seu corpo e os objetos depois 
de perder a sua união com o corpo da mãe. 
Isto é facilitado pelo prazer da ação e movi-
mento e assim a sucessão de uma fase para 
outra é explicado (ação passividade sobre 
si mesmo e sobre o desenvolvimento mun-
dial apontados pelos estágios de Piaget).

Podemos dizer, em suma, que no tra-
balho da prática psicomotora o que in-
teressa é conhecer aquilo que a criança 
vivencia, por meio da situação de comu-
nicação. Crianças que se comunicam, 
evoluem com mais facilidade e se abrem 
para outras crianças, para o adulto e, por-
tanto, são criativas. Criar supõe respond-
er ao desejo de sobrevivência, criar para 
si, e    também criar para o outro, trans-
formando esse desejo em meio de comu-
nicação. De sua parte, a criança não cria 
espontaneamente, ela só cria quando 
isso corresponde ao seu desejo.  Desse 
modo, o papel do psicomotricista é o de 
desenvolver esse desejo mediante o jogo.

 
O jogo pode se distinguir em dois as-

pectos: Resultado da aprendizagem, im-
itação da realidade; contribuir para as 
características pessoais da criança, man-
ifestando o que sabe, como sabe e a 
forma como vive emocionalmente (por 
meio da emoção, afetividade e estado 
de ânimo). Pode-se falar de criatividade 
e jogo simbólico, quando o jogo se difer-
encia da realidade e é signo e expressão 
de uma vivência de   um   conhecimen-
to   pessoal.   Com   isso   podemos   diz-
er que o espaço afetivo de sala de psico-
motricidade é um lugar idôneo para isso.

 
Formação do Pensamento Operatório 

está articulado em dois processos funda-
mentais, a reversibilidade, determinada 
pela aquisição da capacidade de descen-
tração, essa habilidade permite à criança, 

sair de si mesma e colocar-se no lugar do 
outro. Isso exigirá que a criança se afaste, 
de forma afetiva, dos objetos e do out-
ro. Assim, com base na reversibilidade, 
se encontra a comunicação, que envolve 
a escuta do outro e exige, portanto, ‘um 
certo domínio afetivo’ para não invadir 
o espaço do outro com as emoções.

 
O segundo processo fundamental é o 

de análise e síntese de Piaget. A criança 
atinge a análise e   síntese por investi-
gação emocional dos objetos e no jogo 
simbólico. Deve fazer a análise dos ele-
mentos que compõem o parâmetro do 
objeto, para reconstruí-lo novamente 
e poder chegar a aquisição das noções 
de conservação e seriação entre outros.

 
Portanto, a prática psicomotora, por 

meio dos materiais e da linguagem permite 
que as crianças façam a análise e a síntese, 
sempre dentro de uma dinâmica simbólica.

Dessa forma, a psicomotricidade 
possui dispositivos que reproduzem 
a trajetória de maturação e dão um en-
quadre de segurança à criança.  São eles:    

 
Dispositivo espacial, que compreende 

dois lugares o da: Expressividade mo-
tora (ações e brincadeiras); Expressivi-
dade plástica (representação simbólica).

 
Dispositivo temporal, que compreende 

três tempos: Expressividade motora, res-
ervado às brincadeiras de reasseguramen-
to profundo, que asseguram a criança em 
relação a sua própria unidade de prazer e 
em relação ao outro (brincadeiras de perse-
guição, de aparecer/desaparecer); de iden-
tificação, onde meninos e meninas utilizam 
objetos para brincar de diferentes papéis 
(super-heróis, polícia, papai, mamãe, filha, 
etc.). Neste momento, as crianças agem, 
brincam e se transformam livremente.

Dispositivo temporal, que compreende 
três tempos e pode ser entendido como 
o lugar de reasseguramento profundo 
pela linguagem, nesse momento é con-
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tado uma história, diretamente ligada ao 
contexto e à etapa atual de desenvolvi-
mento da criança. Para que   as crianças 
consigam passar ao segundo momento 
de representação, é preciso que haja essa 
descentração, ou seja, elas devem aban-
donar o prazer do movimento e deixar 
suas emoções (se acalmarem). Por esta 
razão, é contado uma história onde ex-
iste, por exemplo, um herói que age. A 
criança irá representar mentalmente a 
ação que está sendo contada, isso per-
mitirá que ela aja sem a ação. É um pro-
cesso de formação mental para facilitar 
a passagem para o segundo momento. A 
representação (construção com pequenos 
blocos de madeira, desenho, modelagem, 
recorte e colagem), que são as represen-
tações de si, quer dizer, lembranças do 
prazer da ação/transformação. (GUTI-
ÉRREZ; PÉREZ, BARQUÍN, s/d, p. 12). 

Na Sessão de Prática Psicomotora existe 
um ritual de entrada, no qual o psicomotri-
cista acolhe as crianças, que se sentam em   
bancos, visualizando   a   sala   se   possível    
diante   de um espelho, onde você pode 
ver todos juntos. As regras de respeito 
que devem ser lembradas são: cuidado 
para não se machucar, para não machu-
car os outros e ter cuidado com os mate-
riais. Após podemos passar para a fase de 
condução de expressividade, no qual, o 
ritual de entrada leva à fase de expressão 
motora, nessa fase as crianças   estão se 
preparando   para   derrubar um muro 
de cores construído com todas as peças 
geométricas de borracha/espuma   na sala.

É um momento de grande excitação e 
impaciência (que é emocionante vê-lo) e 
o psicomotricista deve saber adiar a ação 
para libertar a sua intensidade no momen-
to certo. É um momento propício para tra-
balhar a atenção e inibição de impulsos. O 
psicomotricista também oferece alguma 
resistência, a fim de que as crianças prev-
aleçam sobre a sensação de adultos, com 
uma espécie de onipotência sobre elas.

Na sessão de Prática Psicomotora ex-
iste a fase da Condução de Expressiv-
idade, assim, de um lado da parede as 
crianças deixam tudo que os adultos 
impõem sobre eles:  requisitos regras, 
tarefas, etc.  E do outro lado eles encon-
tram um espaço concebido com o objetivo 
de que eles possam expressar-se espon-
taneamente, sem nada para atrapalhá-los.

 
Então o muro significa ‘romper’ com as 

exigências que os adultos colocam, para 
começar a ser elas mesmas, começar a ol-
har para o seu próprio ’eu’, porque ‘exercer 
a força contra um adulto, é para mostrar o 
seu desejo de removê-lo para testar a sua 
capacidade de domínio e afirmar sua própria 
identidade’. A partir daí o prazer de destruir 
evoluir para uma série de jogos que viabili-
zam um prazer sensório-motor dinâmico.

 
O espaço é projetado especificamente 

para liberar a expressividade, porque em-
bora possa parecer, não é uma impro-
visação, tudo é bem planejado e nada é 
vão. É um espaço onde a criança pode 
correr, saltar, dar cambalhotas, se   equili-
brar, escalar, rolar, cair, etc. E todos os can-
tos têm funções específicas que levam ao 
desenvolvimento total da criança. Há áreas 
de contraste macias e duras, como pinos e 
colchões para saltar, em que a criança ex-
perimenta esses contrastes e a ajuda a ser 
mais conscientes do seu próprio corpo, 
para reafirmar o equilíbrio. Há   também   
espaços   sensórios   firmes (duros), como   
rampa ou treliças, onde as crianças são 
preparadas para subir quando começam 
a crescer. Há espaço para o reconhecimen-
to do outro, abraço e promoção da calma.

Ainda nesta fase, como as crianças 
crescem e se sentem seguras, sem lim-
itações para desfrutar de seu próprio 
corpo, gradualmente aparece o jogo sim-
bólico, ou seja, a capacidade de usar um 
objeto deliberadamente fingindo rep-
resentar outro. Eles começam a faz-
er conjuntos de identificação dos pais, 
começam a identificar personagens imag-
inários ou personagens da vida social.
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 Para ajudar que a transição ocorra 
naturalmente entre os jogos sensório-mo-
tores e os jogos simbólicos, o psicomotri-
cista deve dividir esse processo em duas 
etapas, marcando a transição adicionando 
um material destinado a impulsionar, mes-
mo que muito pouco, a simbolização fig-
urativa como tecidos, cordas, etc.  Assim, 
são as próprias crianças que escolhem 
usá-lo de maneira sensorial ou simbólico.  
Dependendo do seu nível de maturidade, 
as crianças vão usar cordas para jogar, 
ou para simular uma cobra atacando-os.

 
Quando   tiverem experimentado    to-

talmente    a  emoção   do primeiro  tem-
po,  é hora  de subir um  nível  na sim-
bolização, um nível em que está afastado 
do movimento,  a  partir  do  prazer de jog-
ar o prazer de pensar e, assim, aumentar 
representação mental. A fase da história 
se passa no mesmo espaço que o anteri-
or, o psicomotricista conta uma história.

 
Esta história deve ser diretamente rela-

cionada com as emoções com os medos das 
crianças, e também ser contada para pro-
mover a identificação com o protagonista. 
Devem ser feitos dois registros diferentes 
para contar a história: uma demonstração 
de angústia agregar valor dramático, e um 
retorno à segurança emocional até o fim, 
sempre com variações no tom de voz, ges-
tos, silêncios tensos. Tudo isso favorece a 
criança no processo de descentralização 
e facilitam o desenvolvimento cognitivo.

Depois da história, as crianças são 
convidadas a se deslocarem para a out-
ra fase do espaço: a expressividade grá-
fica e plástica.  Este segundo espaço 
deve ser bem definido dentro da mesma 
sala, mas não pode ser usado para ativi-
dades anteriores, para que as crianças 
tenham a oportunidade de distanciar-se 
das emoções experimentadas durante a 
sessão através da realização de um de-
senho ou de construção (eles escolhem) 
sobre eles ou sobre sua história pessoal.

 

O objetivo desta fase, ao contrário 
do que possa parecer, não é o desen-
ho ou a construção em si, nem a inter-
pretação que o psicomotricista pode 
dar-lhes. Ao contrário, o que é impor-
tante são as histórias que os acompan-
ham e a linguagem que as crianças utili-
zam para elaborá-las. O psicomotricista 
deve simplesmente ajudar cada criança 
a falar sobre sua criação para que possa 
ocorrer o processo de descentramento.

 
Na fase da expressividade plástica 

e gráfica essa pergunta pode ser o su-
ficiente para a criança verbalize o que 
se passou pela sua cabeça no momen-
to do desenho e encontrar significado 
em suas próprias produções. É 
importante de respeitar o ritmo de cada 
criança. Esta última fase irá variar depen-
dendo da idade das crianças, a partir da 
idade de 3 anos, é aconselhável que cada 
criança seja chamada pelo nome, recon-
hecendo individualmente cada um e dan-
do um aperto de mão antes que a criança 
saia da sala. As crianças dão muita im-
portância a este gesto social dos adultos.

 
Finalmente, as próprias crianças devem 

ser incentivadas a recolher os objetos espal-
hados pela sala, devem ser incentivadas a 
deixar todo o material da mesma forma que 
encontraram ao entrar, visto que esta ação 
mais uma vez, ajuda na descentralização e, 
também, em alguns casos pode tornar-se 
uma oportunidade para reiniciar o jogo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O brincar é um comportamento complexo e estudado por diversos autores e 
em diversas perspectivas. Conforme o apresentado no texto acima se pode perce-
ber que a perspectiva evolucionista nos fornece uma visão do fenômeno que en-
globa vários aspectos, o que é ideal no estudo da brincadeira. Este comportamen-
to, por ser multifacetado, necessita de vários pontos de vista para ser entendido. 
Os aspectos culturais e biológicos interagem de tal forma que é impossível separá-
los totalmente: não se pode deixar de lado os aspectos culturais e do contexto que 
incluem o lugar onde a criança brinca e as crenças dos cuidadores, e não se pode 
deixar de lado os aspectos biológicos do desenvolvimento que foram seleciona-
dos ao longo de milhares de anos. Nesse sentido, seria importante desenvolver es-
tudos nesta área, a fim de observar e verificar mais profundamente como ocor-
rem essas interações a fim de conhecer mais profundamente esse comportamento.

A produção de conhecimento acerca da brincadeira é importante e se faz necessária 
para que as pessoas que estão diretamente em contato com as crianças (pais, professores, 
e outros profissionais envolvidos) estimulem mais esse comportamento, bem como 
propiciam um ambiente em que o brincar ocorra de forma mais enriquecedora. Os adultos 
devem trabalhar para que os riscos sejam diminuídos e os benefícios sejam aumentados.

 

Um dos objetivos primordiais do psicomotricista na prática psicomoto-
ra é garantir a segurança física e que as atividades sejam realizadas em sua pre-
sença com um olhar sempre atento, principalmente para as regras propostas.  

Portanto, uma formação sólida, seja ela inicial ou continuada, passa necessari-
amente, pelos seus fundamentos, que compreendem o conhecimento e a análise 
do pensamento dos homens e mulheres que desde muito tempo se preocu-
param com a educação das crianças e que deixaram raízes na educação infan-
til da atualidade. Salientamos que o domínio desses conhecimentos permite a re-
alização de análises completas e coerentes do RCNEI, bem como compreender o 
teor das críticas feitas a este documento e de outros documentos que no futu-
ro venham subsidiar o trabalho desenvolvido pelos centros de Educação Infantil.
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LUDOPEDAGOGIA E MÚSICA
RESUMO: A proposta deste trabalho enfatiza a música ludicamente como ferra-
menta pedagógica na Educação Infantil e teve como foco compreender as es-
pecificidades e as singularidades que o ensino de música pode proporcionar às 
crianças da Educação Infantil, perceber as formas de interação da música com os 
demais eixos de trabalho, ou seja, como a música pode auxiliar em diversas ati-
vidades pedagógicas na Educação Infantil. O eixo central da pesquisa foi analisar 
as contribuições que o ensino de música pode proporcionar no desenvolvimento 
global das crianças na Educação Infantil e a forma como é usada pelos professo-
res que atuam nesta faixa etária e como objetivos específicos: verificar a impor-
tância do aprendizado de músicas na socialização e na aprendizagem, conhecer 
a dinâmica do ensino de música nas escolas, perceber as formas de interação da 
música com os demais eixos de trabalho nesta fase da educação. 

Palavras-chave: Música; Ludicidade; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO 

A consolidação e reconhecimen-
to da identidade da Educação Infan-
til está intrinsecamente atrelada a 
ARTE, que tem uma das suas mais 
importantes ramificações a música. 

A música ludicamente tal qual a ARTE 
aconteceu na Educação Infantil com 
a contribuição do importante filósofo, 
teórico, político, escritor e composi-
tor autodidata Jean-Jacques Rousseau 
e no Brasil com o incentivo de músicos 
como Heitor Villa Lobos entre outros. 

É na primeira infância, de zero a cinco 
anos, que o indivíduo forma hábitos, va-
lores, atitudes e constrói as bases de sua 
personalidade. As ações pedagógicas têm 
que ser planejadas e pautadas pois o des-
pertar da inteligência está intrinsecamente 
atrelada as das emoções, vividas cotid-
ianamente do aluno com seu professor. 

O planejamento deve contemplar a 
criança como um indivíduo completo e 
integrado em formação de sua personal-
idade, em que as ações do meio em que 
está inserido pode afetar, deixando mar-
cas na sua maneira lúdica de ver o mundo. 

Através da escuta musical a educação 
infantil na contemporaneidade a pro-
dução musical é contextual, com a im-
portância de assumir a expressão sonora 
da criança como sendo potencialmente 
musical, desde que seja realizado um 
trabalho consistente de observação 
que fundamente propostas planejadas 
de intervenções que levem ao desen-
volvimento da sensibilização musical. 

A transformação da perspectiva com 
relação ao significado desses termos e as 
possíveis consequências que podem advir 
do aprofundamento da consciência e da 
mudança de paradigma do que seja músi-
ca, produção e construção musical, no que 
diz respeito ao que é reconhecido social e 
culturalmente, mas principalmente no que 

se refere à inserção pedagógica dessas mu-
danças na abordagem da ampliação da mu-
sicalidade das crianças na Educação Infantil. 

Nas primeiras elaborações para o que 
viria ser de fato a Educação Infantil ludica-
mente a Música teve sua relevância tam-
bém paulatinamente outros documentos 
tais como: RCNEI (Referencial Curricular 
para Educação Infantil), PCNS (Parâmet-
ros Curricular Nacionais), orientam as 
Políticas Públicas para Educação Infantil 
segundo o Referencial Curricular para Ed-
ucação Infantil. De acordo com RCNEI: 

Pesquisadores e estudiosos vêm traçan-
do paralelos entre o desenvolvimento in-
fantil e o exercício da expressão musical, 
sentir e pensar em cada fase, e contribu-
indo para que a construção do conheci-
mento dessa linguagem ocorra de modo 
significativo (BRASIL, 1998, vol.3, p.48). 

Nas interações criadas nesse período de 
vivência na Educação Infantil, as crianças 
põem a prova seus saberes ou significações 
e pode ampliá-los, pois cantar, murmu-
rar ou assobiar fornecem elementos so-
noros e também afetivos. Segundo PCNs:

É importante que os alunos compreen-
dam o sentido do fazer artístico; que 
suas experiências de desenhar, cantar, 
dançar ou dramatizar (PCN, 1997, pg.44). 

Na realização de estudos e pesquisa, 
afirma os pesquisadores se dedicam a 
análise dos significados que os indivídu-
os dão as suas ações, por isso o trabalho 
consiste em uma pesquisa de cunho bib-
liográfico baseados nos Referenciais de 
Educação Infantil (RCNEI) e Parâmetro 
Curricular Nacional (PCN). E que nos fo-
mentou a pesquisa sobre autores mais 
expressivos, Vygotsky entre outros. 

Nas considerações finais estão destaca-
das as especificidades de trabalhar com a 
música na educação infantil e as conclusões 
levantadas durante todo o processo.
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O DESENVOLVIMENTO GLOBAL 
NA INF NCIA E A IMPORTANTE 
CONTRIBUIÇÃO DA MÚSICA

 Segundo orientações curriculares do 
Município de São Paulo (2007) de educação 
infantil, os conhecimentos atualmente di-
sponíveis sobre as formas de aprendiza-
dos global e desenvolvimento das cri-
anças pequenas têm sido importantes 
referenciais nos trabalhos realizados em 
CEIS, CRECHES E EMEIS. Eles legitimam 
a importância do trabalho educativo e do 
professor no planejamento de situações 
de aprendizagens, sua realização e aval-
iação como parte integrante do projeto 
pedagógico de cada unidade educacional.  

 No esforço de avaliar os melhores 
caminhos para promover o desenvolvimen-
to global das crianças com as quais ele tra-
balha, as decisões pedagógicas de cada pro-
fessor necessitam tomar como referências 
algumas diretrizes traçadas para articular o 
trabalho realizado em diferentes unidades, 
ponto que é fundamental quando se trata 
de uma rede de CEIS, CRECHES e EMEIS. 

Isso mostra que os Parâmetros Curric-
ular Nacional (1997, p. 107-108) retra-
tam a importância de todo o ensino na 
Educação Infantil, trabalhar para assegu-
rar a formação do indivíduo contemplan-
do os temas morais, o respeito mútuo, a 
justiça, o diálogo e a solidariedade, fazen-
do com que o aluno, seja capaz de pens-
amentos de forma a ser entendida. Pois 
vivemos em uma sociedade que cada 
vez mais busca capacitar o ser humano. 

[...] a arte é o social em nós e, se o seu 
efeito se processe um indivíduo isolado, 
isto não significa de maneira nenhuma, que 
as suas raízes e essência sejam individuais. 
É muito ingênuo interpretar o social ape-
nas como coletivo, como existência de uma 
multiplicidade de pessoas. O social existe 
até onde há apenas um homem e as suas 
emoções pessoais. Por isto, quando a arte 
realiza a catarse e arrasta para esse fogo 
purificador as comoções mais vitalmente 
importantes de uma alma individual o seu 
efeito social (VYGOTSKY, 1999, P.30).

 Acompanhando o que propõem 
as Diretrizes Nacionais para a Educação 
Infantil (Parecer CNE/CEB 22/98), de-
fende-se que as práticas culturais sele-
cionadas pelos professores a partir do 
projeto pedagógico de sua unidade para 
serem vividas no cotidiano destas institu-
ições sejam estimuladoras do desenvolvi-
mento global das crianças, acolhedoras 
de suas diversidades e promotoras de:

Um pensar criativo e autônomo, con-
forme a criança aprende a opinar e a con-
siderar os sentimentos e a opinião dos 
outros sobre um acontecimento, uma 
reação afetiva, uma ideia, um conflito, etc.;  

Uma sensibilidade que valoriza o ato 
criador e a construção de respostas singu-
lares pelas crianças, em um mundo onde 
a reprodução em massa sufoca o olhar; 

 
Uma postura ética de solidariedade e 

justiça que possibilite à criança trabalhar 
com a diversidade de pessoas e de relações 
que caracteriza a comunidade humana, e 
a posicionar-se contra a desigualdade, o 
preconceito, a discriminação e a injustiça. 
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Em decorrência disso, através da música 
espera-se que as situações criadas cotid-
ianamente nas instituições de educação 
infantil ampliem as possibilidades de as 
crianças viverem a infância de modo a: 

 
Conviver, brincar e desenvolver proje-

tos em grupos; 
Cuidar de si, de outros e do ambiente; 
Expressar-se, comunicar, criar e recon-

hecer novas linguagens; 
Compreender suas emoções e senti-

mentos e organizar seus pensamentos; 
Ter iniciativa e buscar soluções para 

problemas e conflitos;  
Conhecer suas necessidades, preferên-

cias e desejos ligados à construção do 
conhecimento e de relacionamentos in-
terpessoais; 

Formular um sentido de si mes-
mo que oriente as ações da criança. 

Com as novas configurações sociais 
historicamente criadas para promover a 
educação das novas gerações, tem sido 
apontado o valor da música para a criança, 
desde bebê, poder frequentar ambientes 
de educação coletiva, como é caso do 
CEI, CRECHE e EMEI. Desde que nasce, e 
mesmo antes, na gestação, a criança está 
imersa nas práticas sociais de algum grupo 
de pessoas que atuam como seu ambiente 
de aprendizagem e desenvolvimento. Suas 
formas de agir, pensar, sentir, embora influ-
enciadas por fatores inatos, não resultam 
apenas deles. Elas construídas conforme as 
possibilidades de participação da criança 
em seu meio sociocultural em atividades 
onde interage com diferentes parceiros. 

Alguns princípios básicos podem guiar a 
efetivação do compromisso apresentado: 

A - O desenvolvimento da criança 
é um processo conjunto e recíproco. 

B - Educar e cuidar são dimensões in-
dissociáveis de toda ação educacional. 

C - Todos são iguais, apesar de dif-
erentes: a inclusão de crianças com 
necessidades educacionais especiais. 

D - O adulto educador é media-
dor da criança em sua aprendizagem. 

E - A parceria com as famílias 
das crianças é fundamental. 

Observar um móbile, bater as mãos na 
água, engatinhar em busca de uma bola, 
examinar diferentes objetos reunidos em 
uma caixa, consolar outra criança que 
chora, contar histórias, ouvir músicas, 
poemas, observar e conversar sobre o 
crescimento de alguns animais, colecio-
nar objetos e separá-los em caixas, brincar 
com cantigas de roda dramatizando seus 
personagens, brincar de faz de conta de 
casinha ou de ir ao supermercado, calcu-
lar quantas bolas há em uma cesta, prepa-
rar um bolo seguindo uma receita, arre-
messar bola em um cesto, cuidar de sua 
higiene e de sua organização pessoal são 
algumas das muitas formas de ação que a 
criança passa a fazer em um meio cultur-
al concreto, de processos de aprendiza-
gem muito variados que nele ocorreram. 

Tudo é tão fascinante que com-
preender a aventura que todo ser huma-
no faz para aprender é algo que desafia 
todo educador. Isso é particularmente 
intrigante para os professores que tra-
balham mais diretamente com a cri-
ança pequena, cujas competências para 
agir, interagir e modificar seu ambiente 
têm sido cada vez mais investigadas.  
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O que as pesquisas que vêm sendo real-
izadas sobre o desenvolvimento humano 
têm apontado é que a criança é um su-
jeito competente, ativo e agente de seu 
desenvolvimento. Nas interações com a 
música e o meio, em atividades sociocul-
turais concretas, as crianças mobilizam 
seus saberes e suas funções psicológicas 
(afetivas, cognitivas, motoras, linguísticas), 
ao mesmo tempo em que os modificam. 

Daí a importância de as crianças terem 
amplas oportunidades de trocar experiên-
cias e conhecimentos com outras crianças, 
seu professor e com os educadores da in-
stituição, com quem passam a maior parte 
do tempo e que lhes propiciam a realização 
de atividades em que elas organizam o 
que existe e criam novos significados.  

Nascida em uma cultura historicamente 
constituída, a criança é um ser simbóli-
co e de linguagem. Sua experiência com 
a música de outras culturas vai lhe exigir 
e possibilitar a apropriação de múltiplos 
signos criados pelos homens para dar 
sentido a suas relações com o mundo da 
natureza e o da cultura, que incluem o 
mundo da técnica, da ciência, da política 
e das artes, dentre outras áreas de pro-
dução humana, e a si mesma. Isso colo-
ca a questão da aprendizagem no cen-
tro das preocupações dos educadores. 

Aprender pode ser entendido como o 
processo de modificação do modo de agir, 
sentir e pensar de cada pessoa que não 
pode ser atribuído à maturação orgânica, 
mas à sua experiência. O aprendizado pode 
ser provocado por colaboração com difer-
entes parceiros na realização de determi-
nadas tarefas, por observação e imitação, 
ou por transmissão social. Aprender-se, 
em especial, na relação com o outro, não 
só o professor, mas também com outras 
crianças. Além disso, aprende-se con-
sigo mesmo, ou a partir de objetos e de 
outras produções culturais abstratas. 

Em função desses pontos, algumas práti-
cas culturais que podem orientar o plane-
jamento dos ambientes de aprendizagens 
das crianças nos CEIS, CRECHES e EMEIS, 
definidos pelas intenções do projeto ped-
agógico de cada unidade educacional, são:  

 
Brincar com companheiros; Investi-

gar aspectos do ambiente que instiga 
sua curiosidade; Cuidar de si e valorizar 
atitudes que contribuem para uma vida 
saudável; Apropriar-se das linguagens 
que circulam em seu meio sociocultural; 

Apreciar uma apresentação musical;
Realizar um desenho;
Participar da recontagem de contos de 

fada, da tradição africana, indígena e out-
ras. 

Encenar uma história cujo enredo foi 
criado pelas crianças apoiadas pelo pro-
fessor: 

Antecipar formas de escritas, e muitas 
outras; 

 Explorar recursos tecnológicos e 
midiáticos: gravadores projetores, com-
putador e muitos outros.

Na perspectiva de destacar a importân-
cia dimensional da música na Educação 
Infantil contemporânea, como início de 
um processo global, progressivo e per-
manente na construção de conhecimen-
to na primeira infância como um tempo 
pleno de possibilidades. Vários estudos 
comprovam a importância da música ao 
ser humano, especialmente às crianças 
em fase de desenvolvimento e apren-
dizado do mundo, como forma de se ex-
pressar. O termo Educação Infantil des-
igna usualmente a instituição que atende 
crianças de 0 a 5 anos de idade: “É uma 
das formas importantes de expressão hu-
mana, o que por si só justifica sua pre-
sença no contexto da educação, de um 
modo geral, e na educação infantil, par-
ticularmente” (RCNEI, 1998, vl.3, p. 45). 
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Dessa forma, é na Educação Infantil que 
se deve desencadear atividades que con-
tribuam para o pleno desenvolvimento da 
inteligência e pensamento crítico da criança, 
com a da primeira fase da educação Básica. 

Vale destacar que a Educação Infantil 
ganhou estatuto de direito colocando-se 
como etapa inicial da educação básica, 
que devem receber as crianças respeit-
ando os preceitos constitucionais. Tendo 
assim CEIS, CRECHES e EMEIS como in-
stituições educativas, que têm a respons-
abilidade para com as crianças pequenas, 
seu desenvolvimento e sua aprendiza-
gem. O que impulsiona um trabalho in-
tencional e de qualidade, capaz de ini-
ciar a formação de crianças autônomas e 
solidárias, capazes de experimentar, ex-
pressar-se, comunicar-se, participando, 
compreendendo e ensinando a criança 
a tecer sua própria história, produtores 
e reprodutores de cultura. Enfatizando 
a importância dos primeiros anos da ed-
ucação que, se bem-sucedidos, podem 
transmitir as pessoas bases que façam 
com que continuem a aprender da vida. 

Tanto o professor quanto as crianças da 
Educação Infantil são seres possuidores 
de cultura. Assim como o educador, as 
crianças constroem suas representações 
acerca das produções e manifestações 
culturais das linguagens: visual, musi-
cal, teatral e corporal (brincadeiras, brin-
quedos, pinturas, desenhos, ritmos pop, 
canções e danças regionais, teatro de 
marionetes, desenhos animados, filmes 
cinematográficos etc.) em suas vivências 
e seus contextos culturais, como o am-
biente da comunidade, da mídia etc. Os 
ganhos que a prática musical nesta fase 
proporciona, seja pela expressão das 
emoções, pela sociabilidade, pela discipli-
na, pelo desenvolvimento do raciocínio, 
são valiosíssimo e são para a vida toda.

Essa vivência, porém, não são sufici-
entes para a aquisição do conhecimento 
sistematizado nas linguagens musicais. O 
conhecimento sistematizado, fruto de um 
trabalho que acontece no ambiente es-
colar por meio das atividades de ensino, 
se caracteriza por ser uma ação sensível, 
elaborada e sistemática, principalmente 
quando às relações entre conceitos, fatos, 
fazeres, valores e atitudes. Nesse sentido, 
o que diferencia o professor e estudante 
é que as crianças não possuem um mét-
odo sistemático de aprendizado, com-
petência que vem sendo adquirida pela 
criança ao longo de toda sua formação.

 
De acordo com Vygotsky (1999) o 

ambiente externo interage diretamente 
no aprendizado e no desenvolvimento 
das crianças dessa maneira acreditamos 
que o contato das crianças com a cultu-
ra existente a seu redor seja um elemen-
to considerável para seu crescimento.

O trabalho com a música deve ser nor-
teado pela vivência dos elementos, ritmo 
e som de forma lúdica, dando oportuni-
dade para que o educando sinta, pense e 
crie, uma vez que esses elementos pos-
suem todo o material necessário para o 
desenvolvimento físico, afetivo e mental 
das crianças. No aspecto físico, pode ser 
trabalhado os cincos órgãos dos sentidos, 
responsáveis pela apreensão do mundo 
exterior, a sensorialidade no aspecto afe-
tivo, trabalhamos sensibilidade e no as-
pecto mental, o pensamento e as suas ar-
ticulações de acordo com a idade mental.  

Todo esse processo tem a finalidade de 
desenvolver a motricidade, a acuidade au-
ditiva, visual, tátil, olfativa e gustativa, que 
resultará no autoconhecimento, através 
das sensações causadas pelos estímulos ex-
ternos que acabam por sensibilizar o mun-
do interior, responsável pela afetividade.
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É na escola, com a mediação do profes-
sor, que as crianças têm a oportunidade 
de desenvolver autonomia, identificar e 
utilizar as fontes de conhecimento e con-
struir suas estratégias de aprendizado, 
bem como adquirir condições para analisar 
diversos produtos culturais, compará-los e 
desenvolver o raciocínio crítico sobre eles. 

No contexto da contemporaneidade 
época em que se presencia uma acel-
eração da produção cultural e do con-
vívio próximo com a diversidade é papel 
de a escola proporcionar a convivência, 
análise e crítica entre os saberes científ-
icos ou acadêmicos, popular e midiático. 

Apesar de Educação Infantil e a música 
estarem intimamente ligados, as escolas 
públicas e privadas de todo Brasil tiveram 
até 2011 para incluírem o ensino de músi-
ca em sua grade curricular. Pois, na última 
década, diretrizes oficiais e referências de 
âmbito nacional foram estabelecidas para 
apoiar a elaboração de propostas pedagógi-
cas das instituições de Educação Infantil. 

Apesar de Educação Infantil e a música 
estarem intimamente ligados, as escolas 
públicas e privadas de todo Brasil tiveram 
até 2011 para incluírem o ensino de músi-
ca em sua grade curricular. Pois, na última 
década, diretrizes oficiais e referências de 
âmbito nacional foram estabelecidas para 
apoiar a elaboração de propostas pedagógi-
cas das instituições de Educação Infantil.

Como forma de ajudá-las a responder 
à autonomia determinada pela (LDB) Lei 
de Diretrizes e Bases que reconhece a 
riqueza e a diversidade das realidades bra-
sileira desde que as respostas as normas 
comuns e as do seu sistema de ensino.

A experiência surgiu com a lei nº 
11.769, que determinou que a devesse ter 
conteúdo obrigatório em toda Educação 
Básica, da qual faz parte a Educação In-
fantil. Todo som é inteligente, e provoca 
uma ação. Assim, desde os primórdios, 
o homem com seus assobios, flautas de 
bambu e tambores tenta segurar os sons 
da natureza, interagindo com ela e tra-
zendo para a cultura o fenômeno da vida.

A música é uma linguagem lúdica muito 
importante na comunicação e expressão 
humana. Desde antes do seu nascimento, 
as crianças já estão imersas num mundo 
de sons: pesquisas comprovam que, ain-
da dentro do útero, os bebês escutam e 
reagem aos sons do corpo materno e mes-
mo aos sons externos. Quando nascem, e 
já desde as primeiras semanas de vida, os 
bebês são capazes de distinguir claramente 
a voz humana de outras fontes sonoras. A 
voz materna é reconhecida pelo bebê e será 
um instrumento importante na construção 
do vínculo e na interação pais-crianças. 
Farão parte igualmente deste universo so-
noro as canções e pequenas brincadeiras 
musicais que a mãe entoa para o bebê. 
Assim, os sons e a música constituem em 
uma fonte importante de conexão cul-
tural e desde muito cedo o bebê estará 
conhecendo e se apropriando de sonori-
dade característica do lugar onde vive- 
sua família, sua comunidade, seus pais. 

Temos que a partir do fato que as cri-
anças gostam de música: cantar, ouvir, 
dançar, seguir o ritmo e dar voltinhas ao 
som de uma ciranda. A sensibilização mu-
sical deve ser feita de forma paulatina: 

 
Empregando-se inicialmente frag-

mentos lúdicos musicais curtos e sim-
ples para memorizar e acompanhar. 

Educando o ouvido através de exercícios 
de diferenciação e reconhecimento de 
tons e apreciação da propriedade do canto. 

 Fazendo com que a criança recon-
heça a diversidade de sons que pode 
emitir com a sua voz, o canto; e os que 
pode receber: como os sons da natureza. 
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Na ludicidade da música infantil o ritmo 
desempenha um papel fundamental. Pref-
erencialmente as canções devem ter um 
ritmo marcado, como ocorre com as ciran-
das, que podem ser entoadas, acompanha-
das com palmas e ser objeto de jogo. Os in-
strumentos musicais podem ser de grande 
ajuda, especialmente os de percussão 
como os tambores, maracás, triângulos 
e xilofones. Porém a criança de quatro 
anos também pode experimentar a flauta.    

A música é uma linguagem lúdica muito 
importante na comunicação e expressão 
humana. Desde antes do seu nascimento, 
as crianças já estão imersas num mundo 
de sons: pesquisas comprovam que, ainda 
dentro do útero, os bebês escutam e reagem 
aos sons do corpo materno e mesmo aos 
sons externos. Quando nascem, e já des-
de as primeiras semanas de vida, os bebês 
são capazes de distinguir claramente a voz 
humana de outras fontes sonoras. A voz 
materna é reconhecida pelo bebê e será 
um instrumento importante na construção 
do vínculo e na interação pais-crianças. 
Farão parte igualmente deste universo so-
noro as canções e pequenas brincadeiras 
musicais que a mãe entoa para o bebê. 
Assim, os sons e a música constituem em 
uma fonte importante de conexão cul-
tural e desde muito cedo o bebê estará 
conhecendo e se apropriando de sonori-
dade característica do lugar onde vive- 
sua família, sua comunidade, seus pais. 

Na ludicidade da música infantil o ritmo 
desempenha um papel fundamental. Pref-
erencialmente as canções devem ter um 
ritmo marcado, como ocorre com as ciran-
das, que podem ser entoadas, acompanha-
das com palmas e ser objeto de jogo. Os in-
strumentos musicais podem ser de grande 
ajuda, especialmente os de percussão 
como os tambores, maracás, triângulos e 
xilofones. Porém a criança de quatro anos 
também pode experimentar a flauta. A 
representação dramática com música faz 
uso da expressão corporal, da mímica e da 
expressão oral para interpretar um papel, 
digamos, o de um leão com sua ferocid-

ade, seus instintos e como rei da selva. 
Nesse caso a representação dramática 
com música não se dá pelo simples fato de 
colocar uma veste felina ou por rugir com 
estrondo, mas, sim, graças à capacidade 
interna da criança de sentir- se um leão. 

Linguagem artística, criação do ser 
humano, a música guarda especifici-
dades culturais, ao mesmo tempo em 
que transcende diferenças e universal-
iza-se, pelo aflorar de emoções e sen-
sibilidade: “É nessa transformação das 
emoções, nessa autocombustão, nessa 
reação explosiva que acarreta a descar-
ga das emoções imediatamente suscit-
ados que constitui a catarse da reação 
estética” (VYGOTSKY, 1999, p. 272). 

Descobrir a musicalidade do ritmo cor-
poral, desenvolver uma escuta crítica e 
criativa, cantar, brincar e inventar músi-
cas são importantes experiências para a 
nutrição e formação das crianças como 
seres humanos atuantes no mundo. 

Ao entrar na Educação Infantil a criança 
já será dono de um repertório musical, do 
qual farão parte sons familiares, musicais e 
canções entoadas pelas pessoas que con-
hece. No ambiente do berçário, este rep-
ertório se ampliará e novos sons passarão 
a fazer parte do mundo da criança. Assim, é 
importante que os professores saibam que 
sua voz, as brincadeiras sonoras e canções 
que cantarão para as crianças estarão abrin-
do um canal comunicativo essencial para 
a integração da criança na vida da escola.  

O canto do professor para a criança esta-
belece um vínculo profundamente emotivo, 
e mais ainda se vem acompanhado do conta-
to físico, do olhar e do seu próprio gosto por 
cantar. Em alguns momentos, algumas das 
atitudes do professor serão dirigidas a ape-
nas uma criança, como quando a embala com 
canções e brinca com sons e música durante a 
troca de fraldas. Em outras ocasiões, ele can-
tará para o grupo todo ou para várias crianças 
como, por exemplo, no momento de dormir ou 
quando as crianças brincam tranquilamente. 
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 No convívio com o professor e as out-
ras crianças do berçário, e desenvolven-
do cada vez mais habilidades motoras, as 
crianças amplificam suas possibilidades 
de produzir sons. Elas descobrem fon-
tes sonoras surpreendentes ao bater, 
sacudir, chacoalhar ou empurrar obje-
tos do seu entorno (o tampo das mesas, 
os banquinhos, as cortinas de tampinhas 
de garrafas, os talheres, etc.), bem como 
objetos sonoros e instrumentos music-
ais simples (garrafas plásticas com água, 
chocalhos, clavas, guizos, pandeiros etc.). 
Estas descobertas ganham ainda maior 
sentido e valor se o professor está aten-
to a elas e as comenta com observações. 
Assim, as crianças não apenas desco-
brem, mas aprendem a explorar as difer-
entes qualidades sonoras destes objetos. 

É importante saber, porém, que mes-
mo percebendo parâmetros sonoros 
como a educação (sons mais curtos ou 
mais longos), a altura (sons mais graves 
ou mais agudos), a intensidade (sons 
mais fracos ou mais fortes) ou o timbre 
(que qualifica os sons, a partir da fonte 
que os origina), não se deve esperar que 
estes parâmetros sejam nomeados con-
vencionalmente na Educação Infantil.

É fundamental que o professor se 
ponha a cantar e que cante muito. Além 
dos momentos em que o professor canta 
diretamente para o bebê (como nas tro-
cas de fraldas, quando os embala para 
adormecer e outras situações de intim-
idade), também os momentos em que 
todos cantam juntos são imensamente 
apreciados pelas crianças e revelam-se 
situações de grande aprendizagem. 

Assim que possível, o professor poderá 
organizar situações em que o grupo de 
crianças acompanhe o seu canto, utilizan-
do os instrumentos musicais. É bom lem-
brar, porém, que este acompanhamento 
não pretende uma coordenação rítmica 
exata. O principal é proporcionar às cri-
anças uma experiência de compartilhar e 
fazer música com alegria e sensibilidade. 

À medida que crescem, o interesse das 
crianças pela música também se diferencia. 
Elas continuam suas pesquisas sobre os 
sons e sobre a maneira de produzi-los, por 
meio das diferentes vivências sonoras pos-
sibilitadas pelo professor, que disponibiliza 
vários objetos e instrumentos e promove 
a audição de músicas e canções, quer can-
tada pelos adultos e por outras crianças, 
quer reproduzida por aparelhos de som.  

É importante que o repertório de músi-
ca e a sua forma lúdica deve ser apresenta-
do às crianças seja amplo e diversificado, 
composto de obras clássicas, populares, ét-
nicas, cantadas ou instrumentais. Um rep-
ertório diversificado qualificará a escuta 
das crianças, que podem aprender que há 
muitos tipos de música, não apenas aque-
la relacionada ao universo supostamente 
“infantil”. Quanto mais diversificado o rep-
ertório, mais as crianças terão condições 
de identificar, reconhecer elementos 
e desenvolver preferências musicais. 

A experiência de vivenciar sons e 
silêncios ajuda as crianças a perceber 
os sons do ambiente e a reagir a sons e 
música por meio de olhar, movimento 
e expressões vocais. Eles logo passam 
a compartilhar com adultos e outras cri-
anças os estados emocionais e afetivos 
provocados pelos sons e pela música.

A experiência de vivenciar sons e 
silêncios ajuda as crianças a perceber 
os sons do ambiente e a reagir a sons e 
música por meio de olhar, movimento 
e expressões vocais. Eles logo passam 
a compartilhar com adultos e outras cri-
anças os estados emocionais e afetivos 
provocados pelos sons e pela música. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

 
Ao refletirmos que estão intrinsecamente no ser humano os elementos da lu-

dicidade da música desde o nascimento, e que é preciso ser desenvolvido este 
potencial pelas conquistas no campo educacional, proporcionamos através da 
criança aprender ver o mundo, e o trabalho com a música paralelamente camin-
hando com a arte que também possui um ritmo, e o caminho para aflorar esse po-
tencial, que muitas vezes pode ser menos favorecidas quando não trabalhados.

 

Dessa forma, embasado na Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB) o presente trabalho se propôs a contextualizar transversalidade cujo tema música 
caminha concomitantemente a proposta de ensino ligado à vida, prática e aos fatos da re-
alidade em que a criança está inserida, também através da Lei 11.769 que determina a pre-
sença obrigatória da música na educação básica, da qual faz parte a Educação Infantil, por-
tanto CEIS, CRECHES e EMEIS devem proporcionar a criança esse mundo sem fronteiras.

E é na primeira infância que fica claro, que toda criança gosta de cantar, dançar, brincar, ex-
plorar o desconhecido, imaginar com a intensidade de seus sentimentos e vivências segun-
do Vygotsky:  “A imaginação infantil está seriamente ligada a linguagem da criança a forma 
psicológica principal de sua comunicação com aqueles à sua volta, quer dizer, com a forma 
fundamental de atividade coletiva social a consciência infantil” (Vygotsky, 1993, pg.433).

Ou seja, o professor poderá encontrar na ludicidade da música como ferramentas 
para o início da formação de crianças consciente, capaz de reconhecer na diversi-
dade das manifestações artísticas e culturais caminhos para o pleno desenvolvimento. 

Cabe na Educação Infantil selecionar e priorizar de acordo com o pro-
jeto político pedagógico através das propostas contempladas que 
poderão ser aproveitadas em qualquer área do conhecimento bem 
como atender as crianças com necessidades especiais de aprendizagem. 
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O ESPAÇO ESCOLAR E EDUCAÇÃO ATRAVÉS DA ARTE COMO 
INSTRUMENTOS EDUCACIONAIS
RESUMO: Percebe-se o entusiasmo e a participação das crianças quando há a promoção de 
situações que as levem a conhecer coisas novas, questionarem, construírem “juntos”, sem que 
se deixe de respeitar a individualidade de cada um. Isto mostra o quanto é prazeroso estar na 
escola e fazer parte dela. Este trabalho traz esta proposta aos educadores, gestores, família 
e comunidade. Educar através da arte em uma escola participativa, que valoriza o cotidia-
no, as vivências e experimentações infantis através da arte. Atividades de qualidade fazem 
a diferença no aprendizado presente e futuro, contribuindo de forma única para a formação 
integral da criança. A metodologia utilizada para compor este trabalho é a da pesquisa bibli-
ográfica e observações através da prática educacional.

Palavras-chave: Criança;  Escola Participativa; Educação/ Arte;  Educação Infan-
til. Humanização. Sensibilização.
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INTRODUÇÃO

Conforme exposto no resumo 
deste trabalho, é fundamental per-
ceber  o entusiasmo e a participação 
das crianças quando há a promoção 
de situações que as levem a conhecer 
coisas novas, questionarem, con-
struírem “juntos”, sem que se deixe 
de respeitar a individualidade de cada 
um. Isto mostra o quanto é prazero-
so estar na escola e fazer parte dela. 

Por esse motivo, este trabalho traz 
uma proposta aos educadores, ge-
stores, família e comunidade de refle-
tir sobre este tema  para que se con-
tribua para uma maior participação de 
todos os envolvidos neste processo.

 

Como já foi apresentado, o “Ed-
ucar” por meio  da arte em uma 
escola participativa,  valoriza o 
cotidiano, as vivências e experi-
mentações infantis através da arte.

Assim, com  atividades de quali-
dade, pode-se fazer  a diferença no 
aprendizado presente e futuro, con-
tribuindo de forma única para a for-
mação integral da criança. Para tan-
to, este trabalho tem como base a  
pesquisa bibliográfica e observações 
através da prática educacional.

Neste sentido, a definição dos 
padrões de qualidade na edu-
cação infantil passa pela discussão 
do que seja a infância, a criança 
e a concepção de escola ideal. 

Definir qualidade é complexo 
e questionável, dependem da 
visão e dos ideias dos interessa-
dos nas definições desses padrões.

Se definir padrões é uma tare-
fa difícil, o que dizer da escolha dos 
currículos e planejamentos a ser-
em feitos, das avaliações e aceit-
ação de uma escola participativa?

 São muitos os interessados na 
educação infantil: as famílias, edu-
cadores, pesquisadores, governo, 
sociedade, porém cada qual com 
sua definição de qualidade e ideal. 

Portanto cada educador deve 
tomar consciência e desejo de faz-
er melhorias na vida das crianças, 
tais melhorias podem recuperar va-
lores por intermédio de educação 
com arte e educação com ética.
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Na primeira seção deste trabalho é  
apresentado uma breve trajetória da 
educação, ensino da arte e das con-
cepções de criança, para que se possa 
entender as dificuldades da aplicação 
das artes em escolas que não põe em 
prática uma atuação participativa. 

Aborda também algumas reflexões e 
questões teóricas sobre práticas edu-
cativas que são referência e inspiração.

Na segunda seção,  mostraremos 
que as artes são linguagens e formas 
de expressão comumente visíveis 
na infância e com muita constân-
cia na educação infantil, e por esta 
razão devem ser consideradas currí-
culo e instrumento que pode ofere-
cem desafios saudáveis, valorizar a 
criatividade e os recursos simbóli-
cos para a construção de represen-
tações significativas que somente 
a arte é capaz de proporcionar.

A EDUCAÇÃO: 
O ENSINO DA ARTE E O OLHAR 
CUIDADOSO QUE CONSTRÓI

Ao traçar o histórico da edu-
cação da arte, observamos que no 
decorrer dos anos encontramos 
várias finalidades para sua apli-
cação de acordo com os interesses 
das políticas educacionais vigentes. 

Entre os anos 20 e 70, as escolas 
brasileiras viveram experiências no 
ensino da arte fortemente susten-
tados pela estética modernista com 
base em tendências que valoriza-
vam o desenvolvimento natural da 
criança, centrando no respeito às 
suas necessidades e aspirações, val-
orizando suas formas de expressão 
e de compreensão de mundo.

Em fins dos anos 60 e na década de 
70, nota-se uma tentativa de aprox-
imar a arte vivida nas escolas à arte 
vivida fora do espaço escolar. Em 
1971, pela Lei de Diretrizes e Bas-
es da Educação Nacional (LDBEN), 
a arte é incluída no currículo esco-
lar com o título de Educação Artísti-
ca, mas é considerada atividade ed-
ucativa e não disciplina. Isto foi um 
avanço, principalmente no que diz 
respeito ao entendimento em relação 
à arte na formação do indivíduo.
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O reconhecimento do direito que 
têm as crianças, de 0 a 5 anos, ao 
atendimento em creches e pré esco-
las, como instituições de educação 
infantil provocou questionamentos 
da qualidade deste atendimento; res-
saltando a necessidade de condições 
e concretização desse direito também 
dentro destas instituições que já vin-
ham assumindo novas características.  

E, incorporando novas concepções 
de criança, de desenvolvimento in-
fantil, de atividades diversas que 
ofereça, condições de um desen-
volvimento global da criança, de tem-
po, de espaço que orientem o tra-
balho pedagógico, hoje definido com 
seu duplo objetivo: educar e cuidar.

Cumprir esse objetivo significa 
respeitar e compreender a criança, 
como sujeito de suas ações de forma 
positiva, caracterizando e contextu-
alizando as práticas no interior das 
instituições e fora dela com as parce-
rias das famílias e comunidades, fa-
zendo assim uma escola participativa. 

Para que a educação aconteça 
é preciso saber como uma criança 
aprende e se desenvolve, o que ela 
sabe e consegue fazer para que com 
essas informações, se tenha clareza 
ao propor um trabalho pelo uso dos 
sentidos, já que a criança pequena 
aprende e se desenvolve pelo uso 
do corpo, das mãos, pés e movimen-
tos, quando brinca, dança, represen-
ta ou desenha entre outras ações.

É preciso que se entenda também 
que a infância é uma construção so-
cial, elaborada para as crianças e 
por elas. Embora seja um fator bi-
ológico, ela é entendida e determi-
nada socialmente, por isso não há 
uma infância natural nem univer-
sal, mas muitas crianças e infâncias.

 

As crianças são atores sociais, que 
participam e determinam suas vidas 
através de suas construções, são pro-
tagonistas de seus conhecimentos, 
tem voz própria e tem de ser ouvidas 
e envolvidas em diálogos e decisões. 
Neste contexto, a criança pequena é 
co-construtora desde o início da vida, 
do conhecimento, da cultura e da 
construção da sua própria identidade.

Diante do exposto até o momento, 
será necessária uma breve reflexão 
sobre o “cuidar”, uma vez que este 
está intimamente ligado ao educar. 

O cuidado é uma atitude funda-
mental, pode-se dizer que é um jeito 
de ser mediante o qual a pessoa sai 
de si e centra-se no outro, com des-
velo e solicitude, o que confere à pes-
soa que tem cuidado, sentimento de 
envolvimento e ligação com o out-
ro. Cuidar de outra pessoa significa 
ajudá-la a crescer e realizar-se, é um 
processo, uma forma de relação com o 
outro que envolve desenvolvimento.
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Partimos de um conceito abstrato 
de atitude, de disponibilidade inter-
na, para um conceito concreto, uma 
ação e assim nos perguntamos: Cuidar 
de quem? Neste caso: da criança. 

Os caminhos da neurociência já 
vem destacando a importância do 
ambiente e da ação o cuidar so-
bre o desenvolvimento infantil. 

O que se deve destacar é que 
relações afetuosas e interativas com 
as crianças é o que garante esse pro-
cesso e isso acontece com mais in-
tensidade nos primeiros anos de 
vida, desta forma, o olhar cuidado-
so oportuniza e constrói camin-
hos para o desenvolvimento infan-
til com o máximo de seu potencial.

ESCOLA PARTICIPATIVA, ENTRE A 
TEORIA E A PRÁTICA.

A aplicação da arte na educação 
infantil tem chamado a atenção 
para a produção teórica e a práti-
ca pedagógica encontrada nas es-
colas. Constantemente encontra-
mos professores que se utilizam 
desta linguagem para preencher o 
tempo, como se fosse passatempo. 

Ações como pintar, colar, de-
senhar ou modelar perdem o seu 
significado, as praticidades das 
atividades padronizadas também 
aparecem nas rotinas das escolas de 
educação infantil, sendo utilizadas 
como reforço para a coordenação 
motora, ou para memorização de 
determinados temas ou como dec-
oração para festas comemorativas.

É sabido também que em alguns 
casos, é comum que os pais ou adul-
tos façam a maior parte dos trabalhos 
para que quando expostos à apre-
ciação de outros adultos, as reações 
sejam de satisfação pelo trabalho bem 
feito, sendo completamente ignora-
das as capacidades criativas da cri-
ança como produtora de sua cultura. 

Os espaços nem sempre são or-
ganizados de maneira adequa-
da. embora nossas leis e referên-
cias curriculares sugerem e em 
alguns casos até determine. 

Algumas escolas ainda ten-
dem a minimizar a situação ofere-
cendo espaços reduzidos a can-
tos temáticos mal estruturados e 
de difícil acesso para as crianças.
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Outro fator que dificulta muito 
este trabalho é o número elevado 
de crianças por agrupamento para 
que o atendimento da demanda seja 
atendido, neste caso minimamente. 

Isso leva ao questionamento de 
um possível retrocesso no atendi-
mento que levou muito mais de um 
século para ser discutido, estudado, 
planejado para chegar ao que cham-
amos de “ideal”. Mas e a prática?

Estas são ações que fatalmente irá 
impedir o desenvolvimento da po-
tencialidade criadora que aconteceri-
am naturalmente em momentos di-
versos da vida da criança, a partir do 
momento em que lhes fossem ofere-
cidas condições adequadas para que 
pudessem se expressar livremente. 

Vemos também constantemente 
a contrariedade quanto à espon-
taneidade da criança, como pode 
um educador esperar espontanei-
dade de seus alunos, se esta não 
faz parte de seu repertório? Será 
muito difícil que uma criança acred-
ite em seu potencial se tiver como 
referência uma pessoa que não 
demonstra confiança em si próprio.

As crianças têm suas próprias im-
pressões, um jeito singular de for-
mular suas ideias a partir do que a 
cerca, e a partir de suas experiências. 

Suas construções artísticas nascem 
daí e quanto mais cedo ela se perce-
ber neste contexto, mais rápido con-
struirá significações sobre como fazer 
arte e sobretudo de como apreciá-la. 

Muitos adultos não tiveram a opor-
tunidade de fazer parte de ambien-
tes favoráveis para as manifestações 
artísticas, para estes, o fazer artístico 
que deve ser centrado na exploração 
e experimentação, a apreciação que 
deve acontecer a partir da percepção 
dos sentidos para todas as linguagens 
e a reflexão, não são ações tão simples 
de serem compreendidas e, portan-
to, difíceis de serem compartilhadas.

É preciso que as mudanças começam 
pelo recurso humano de cada escola, 
o adulto deve retornar a sua infância 
e se permitir sentir a espontaneidade 
com a naturalidade de uma criança, 
que não se envergonhe de manife-
star sentimentos e impressões, que 
através do lúdico resgate o sujeito 
esquecido e, principalmente aprenda 
com o encanto e o prazer de brincar, 
para que aí possa se pôr a disposição 
e contribuir  para a construção co-
letiva e um ambiente acolhedor e 
propício para a educação através da 
arte em uma escola participativa.
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Em outras palavras, a educação 
é também uma experiência so-
cial, mediante a qual a criança 
descobre-se a si mesma, desen-
volve relações com os outros, ad-
quire as bases do conhecimento. 

Os conteúdos devem desenvolv-
er o gosto por aprender, a vonta-
de e a alegria de conhecer. A arte 
na educação infantil é sem dúvi-
das um rico instrumento nas mãos 
de profissionais que acreditam e 
apostam numa escola participativa.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho teve a intenção de elaborar uma tese que afirmasse sobre a im-
portância da arte na educação infantil, contudo, durante as pesquisas e leituras de 
um vasto material bibliográfico de estudiosos do assunto, de observações e de mui-
tas horas de reflexão, entendi que esta aplicação somente se dará de fato quando:

Houver o entendimento do que é ser criança, sem que se esqueça de suas pecu-
liaridades, necessidades e individualidades;

Houver uma escola participativa, que permita a construção de uma prática re-
flexiva, partilhada por adultos e crianças protagonistas em suas aprendizagens;

Houver intencionalidade nos trabalhos de arte realizados, a fim de contribuir com 
a formação global do indivíduo desde a mais tenra idade. Quando a arte na edu-
cação infantil deixar de ser aplicada como passatempo, decoração ou ilustração de 
datas comemorativas.
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Desta forma o desafio é a construção de uma prática pedagógica de 
qualidade, fundamentada em uma visão de educação que afirme a in-
fância como um momento da vida pleno de possibilidades e conquistas.

Professores e alunos devem trabalhar juntos, o professor orienta temas que se-
jam significativos e a criança se interessa quando lhes são oferecidas condições 
de participar ativamente, principalmente quando o assunto lhe for familiar.

Este trabalho tende a dar certo e ser muito rico quando existe um relacionamento 
respeitoso, quando a criança é vista como ela é, demonstrando suas opiniões, obser-
vações e criações. Todo o trabalho da criança deve ser encarado com seriedade, con-
sideração e respeito, afinal, é uma conquista, inclusive das crianças muito pequenas. 

Temos a missão de levar à discussão e reflexão sobre a formação sensível com 
mediadora da formação global do indivíduo, vinculando-se ao paradigma sócio 
construtivista de que cada um é autor do seu desenvolvimento e aprendizagem.
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SOBREVIVÊNCIA E SABERES DOCENTES: ELEMENTOS 
ESSENCIAIS NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES
RESUMO: O presente artigo objetiva compreender quais saberes docentes são necessários 
à prática educativa e como a ausência deles pode culminar no estado da chamada sobrevivên-
cia docente. Para tal discussão, foi desenvolvida uma pesquisa de levantamento bibliográfico, 
caracterizando o presente estudo como um artigo de revisão.

Palavras – chave: Saberes docentes; Formação; Sobrevivência Docente.
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INTRODUÇÃO

Estudos indicam que por volta da década de 1980, as pesquisas referentes 
à educação colocam os professores no centro dos interesses dos estudos 
acadêmicos em caráter científico. Neste momento acontecia simultaneamente 
um movimento neoliberal que reivindicava o reconhecimento do ofício de pro-
fessor, atribuindo-lhe um status profissional que proporcionasse melhorias 
“da prática pedagógica e qualidade de educação”. (FRAUCHES, 2015, p. 33).

Devido ao avanço da tecnologia e o rápido acesso á informação, al-
gumas demandas surgiram na sociedade emergente, dentre elas, a ne-
cessidade de acompanhar tal avanço tecnológico e de se desenvolv-
er uma dinâmica formativa que tornasse os indivíduos capazes de se 
adaptar rapidamente a esse movimento de constante transformação.

Nessa perspectiva, o profissional docente assume um importante papel rel-
acionado ao dinamismo no processo de formação do indivíduo para o mercado 
de trabalho; e os estudos sobre quais os saberes, habilidades e competências 
eram necessárias para que o professor estivesse apto a ensinar de forma signif-
icativa e eficaz ganham espaço nas pesquisas científicas na dimensão acadêmica.

Segundo GAUTIER et al (2013) as pesquisas realizadas neste 
período apontam saberes específicos da profissão docente, der-
rubando a concepção que se construiu historicamente referente 
á pedagogia classificando- a como um “ofício sem saberes”, dan-
do lugar ao oficio com saberes específicos propriamente da docência.

A partir de então, inúmeros estudos passaram a ser desenvolvidos, tra-
zendo informações complexas sobre a formação e prática docente, identi-
dade pessoal e profissional do professor, e a profissionalização da docên-
cia. Diante disso, os “saberes docentes” apresentam-se de forma transversal 
nestes grandes eixos estruturais das pesquisas relacionadas à ação educa-
tiva, pois torna-se o ponto de partida e também de chegada nos estudos 
que discutem e analisam a formação do professor e sua prática pedagógica.

LUDKE (2001) considera que por conta da pluralidade dos saberes do-
centes surge uma grande dificuldade de consenso mediante a quanti-
dade de categorias de saberes difundidas por diversos autores. Consid-
erando então o elevado número de conceitos e concepções sobre tais 
saberes, este estudo faz uma breve revisão bibliográfica de seis autores 
(TARDIF, 2002; GAUTIER, 2013, PIMENTA, 1995; FREIRE, 1996; SHUL-
MAN, 1987; SAVIANI, 1996) que dedicaram-se a investigar quais os sa-
beres necessários para a prática educativa no exercício da docência.
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SABERES DOCENTES

TARDIF (2002) registrou o resul-
tado de suas investigações no liv-
ro “Saberes Docentes e formação 
Profissional”, onde define o saber 
docente como sendo “um saber plu-
ral, formado pelo amálgama, mais 
ou menos coerente, de saberes ori-
undos da formação profissional e 
de saberes disciplinares, curricu-
lares e experienciais”. (2002, p. 36).

O autor defende que “os professores 
de profissão possuem saberes específ-
icos que são mobilizados , utilizados e 
produzidos por eles no âmbito de suas 
tarefas cotidianas”. (2002, p. 228). Ao 
investigar a natureza dos saberes dos 
professores e quais são esses saberes, 
TARDIF (2002, p. 11) afirma que:

O saber dos professores é o saber 
deles e está relacionado com a pes-
soa e com a identidade deles, com a 
sua experiência de vida e com a sua 
história profissional, com as suas 
relações com os alunos em sala de 
aula e com os outros atores escolares 
na escola, [...] (TARDIF, 2002, p.11).

Partindo dessa reflexão, TARDIF (op. 
cit.) categoriza os saberes necessários 
para a prática docente em: Saberes da 
formação profissional – compreendi-
dos como os saberes obtidos nas in-
stituições responsáveis pela formação 
de professores; subdividindo-se ainda 
em duas tipologias: Saberes das ciên-
cias da educação – saberes científi-
cos da educação, adquiridos por meio 
da formação docente, e os Saberes 
pedagógicos – adquiridos por meio 
de concepções concebidas nas re-
flexões racionais que levam á méto-
dos representativos que norteiam a 
ação educativa. Saberes disciplinares: 
que provém da formação acadêmica. 

São saberes que não estão rela-
cionados a saberes da educação, tais 
quais: português, história, matemáti-
ca, etc. referem-se, portanto, aos 
campos de conhecimento tidos 
como disciplinas selecionadas pe-
las faculdades para a formação de 
professores e que são agregadas na 
prática docente de âmbito escolar. 

Saberes curriculares: São adquiri-
dos pelo docente no decorrer de 
sua trajetória profissional; estão 
relacionados aos saberes defini-
dos pela instituição escolar: “Apre-
sentam-se concretamente sob a 
forma de programas escolares (ob-
jetivos, conteúdos, métodos) que 
os professores devem aprender 
a aplicar” (TARDIF, 2002, p. 38). 

Saberes experienciais: São saberes 
que se originam da experiência profis-
sional. Emanam da própria prática 
educativa e por ela mesma são vali-
dados, integrando a experiência indi-
vidual e coletiva. Também podem ser 
denominados de saberes práticos, 
visto que desenvolvem-se por meio 
do trabalho diário e no conhecimen-
to do ambiente em que ele acontece.

Compreende-se por meio da obra 
do autor acima referenciado, que 
a prática educativa abrange diver-
sos saberes, e para TARDIF (2002) 
a relação do professor com seus 
próprios saberes é de extrema im-
portância para que se compreenda 
a sua prática enquanto professor.
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PIMENTA (1999) é uma autora 
brasileira citado em diversos estu-
dos quando sua abordagem temática 
é os saberes docentes. Suas pesqui-
sas concentram-se na discussão de 
problemáticas pertinentes à for-
mação e à profissionalização do-
cente. Referenciando-se aos sa-
beres docentes, a autora acredita 
que o surgimento da problemáti-
ca de tais saberes está intrinseca-
mente relacionado com as pesquisas 
que abordam a identidade e profis-
sionalização do ofício do professor.

 

Suas ideias foram concebidas 
partindo do pressuposto de que a 
identidade do profissional docente 
constrói-se por meio da significação 
social da profissão, da contínua re-
visão desses significados e da revisão 
das tradições, e salienta que as práti-
cas tradicionais e culturais permane-
cem significativas mediante as práti-
cas educacionais contemporâneas.

 

A autora afirma que os saberes da 
experiência: “[...] são também aqueles 
os quais os professores produzem no 
seu cotidiano docente, num proces-
so permanente de reflexão sobre sua 
prática [...]” (PIMENTA, 1999, p. 20).

Ao se referir à prática docente 
como produtora de saberes, CHAR-
LOT (2000, p.62) defende que “não 
é o saber que é prático, mas, sim o 
uso dele, em uma relação prática 
com o mundo”. Tal afirmação, per-
mite-nos compreender que a práti-
ca docente também caracteriza-se 
como uma forma de produzir sa-
beres, visto que os saberes dos pro-
fessores são mobilizados e ressignifi-
cados mediante sua ação docente.

Partindo destes princípios, PI-
MENTA (1999) divide os saberes 
necessários ao professor enquanto 
profissional em três categorias: Sa-
beres da experiência: gerados no ex-
ercício cotidiano enquanto docentes, 
e que se constituem, de acordo com a 
autora, em um contínuo desenvolvi-
mento da reflexão crítica da própria 
prática, mediada pela observação, 
análise e comparação das posturas 
dos demais colegas de profissão.

 

Saberes do conhecimento: relacio-
nados à disciplina/ conteúdo que o 
professor ensina. Adquiridos durante 
o processo de formação acadêmica, 
conteúdos que serão transpostos 
para serem ensinados. Saberes ped-
agógicos: referem-se aos saberes 
didáticos. Devem estar aliados com 
o rompimento do paradigma tradi-
cional e caráter fragmentado do 
ensino, utilizando-se de novos mét-
odos de ensino, novas estruturas or-
ganizacionais do currículo escolar.

FREIRE (1996) em sua obra in-
titulada “Pedagogia da autonomia” 
faz algumas reflexões sobre as hab-
ilidades docentes necessárias para 
a prática profissional do ensino, e 
defende os princípios da conscien-
tização e formação política dos in-
divíduos, pois acredita no benefício 
educacional mediante a formação 
de cidadão críticos. Concebeu en-
tão, nove saberes que julgou como 
sendo essenciais para o professor 
no processo ensino- aprendizagem.
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O primeiro saber relaciona-se ao 
ato de ensinar como uma ação que 
exige certa Rigorosidade Metódica. 
Ao que diz respeito à ação do profes-
sor, o autor afirma que ela deve ser 
intrigante, criativa, inquieta, humilde, 
persistente e rigorosamente curiosa. 

Para FREIRE (1996) não existe en-
sino que se origina somente do sen-
so comum. Nesse sentido, o Ensino 
com pesquisa destaca-se como o se-
gundo saber. O autor salienta que o 
professor necessita do conhecimen-
to científico para que possa organi-
zar o ensino, e o fio condutor de tal 
organização é a pesquisa científica. 

O terceiro saber refere-se ao 
desenvolvimento do processo de en-
sino tendo como ponto de apoio o 
Respeito aos saberes dos estudantes. 
Os saberes extra escolares dos estu-
dantes devem ser valorizados, pois 
podem ser oriundos das classes pop-
ulares e , por isso, necessidades co-
munitárias devem ser trabalhadas em 
consonância com a sistematização 
do conhecimento, para esses estu-
dantes avancem como protagonis-
tas na construção de seus saberes.

O quarto saber demonstra ousadia 
ao desejar que o processo de ensino 
estimule o Desenvolvimento da criti-
cidade. Para tanto, cabe ao professor 
criar condições favoráveis à apren-
dizagem nas quais os estudantes 
possam aprender a se defender das 
inúmeras ideologias que existem 
na sociedade e visam a manipu-
lação de interesses e compreensões.

Como quinto saber o autor evi-
dencia o ensino da Estética e ética 
e refere-se especificamente é valo-
rização de aprendizados que inves-
tigam as subjetividades do mundo 
e do homem e suas questões em 
seu percurso pessoal e profissional.

A Educação promovida pelo exem-
plo ocupa a posição de sexto saber. 
Rejeitar todo tipo de discriminação 
representa a Aceitação do novo sem 
o deslumbramento mediante uma 
novidade, o que possibilita a não ex-
clusão do velho tão somente porque 
é velho, estruturando assim a ação 
docente fundamentada e consciente 
das implicações sociais que lhe são 
intrínsecas. Este é o sétimo saber.

FREIRE (1996) segue sua cate-
gorização salientando que o profis-
sional docente necessita aprender a 
Refletir criticamente sobre a práti-
ca docente, este é o oitavo saber.

O nono e último saber conce-
bido por FREIRE impõe o apren-
dizado e Reconhecimento do ser 
humano como um ser histórico, 
social e cultural e deve ser com-
preendido nessas dimensões.

Nóvoa (1992) por sua vez, conside-
ra que os saberes necessários ao pro-
fessor concentram-se em torno da 
organização e compreensão do con-
hecimento. O professor, tido como o 
organizador do processo de apren-
dizagem, necessita compreender a 
organização em sua amplitude, que 
nada mais é que a organização da tur-
ma em sala de aula. Já como possuidor 
de conhecimento “não basta deter o 
conhecimento para saber transmitir 
a alguém, é preciso compreender o 
conhecimento, ser capaz de o reor-
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ganizar, ser capaz de reelaborar e de 
transpô-lo em situação didática em 
sala de aula”. (NÓVOA, 2001, p. 32).

Considera-se que TARDIF (2002); 
PIMENTA (1999); NÓVOA (2001) e 
FREIRE (1996) evidenciam em suas 
obras que os saberes docentes in-
cluem além do conhecimento espe-
cífico da matéria a ser ensinada, o 
saber aprofundado da ciência da ed-
ucação e da própria ação docente. 

Outro importante autor que aborda 
os saberes docentes é GAUTIER et al 
( 2013). Em sua obra intitulada “Por 
uma teoria da pedagogia: perguntas 
contemporâneas sobre os saberes do-
centes” GAUTIER (op. cit.) e seus co-
laboradores concentram-se em iden-
tificar convergências referentes aos 
saberes utilizados na ação educativa. 

Aproximando-se da categorização 
concebida por TARDIF (2002) o au-
tor também categoriza os saberes 
que julga serem necessários à prática 
docente do ponto de vista tipológico, 
acrescentando apenas dois saberes 
que se diferem da categorização de 
TARDIF (op. cit). Os saberes docentes 
de acordo com GAUTIER (op. cit) são: 
Saberes disciplinares: compreendi-
dos como o conteúdo a ser ensinado. 

São saberes científicos, produzi-
dos não pelo professor. Geralmente 
são obtidos nas universidades em 
cursos de formação de professores 
e não referem-se á formação ped-
agógica. Saberes curriculares: são 
saberes que compõem programas 
de ensino, formando uma grade de 
conteúdos que devem ser ensinados. 

Saberes das ciências da educação: 
referem-se basicamente à organi-
zação escolar, didática e conheci-
mentos que provêm da formação 
do professor. Saberes da tradição 
pedagógica: compreendidos como 
saberes relacionados aos conceitos 
metodológicos, relativos à forma 
pela qual se ensina em sala de aula.

 Saberes que vão além dos con-
hecimentos obtidos no processo de 
formação profissional. Saberes expe-
rienciais: relativos ao conhecimento 
representativo da própria prática, e 
que com o tempo tornam-se hábitos. 

Porém, segundo o autor, a falta de 
fundamentação teórica – validação 
científica – alerta que concepções 
equivocadas da própria prática podem 
ser concebidas. Saberes da ação ped-
agógica ou repertório de saberes: são 
saberes experienciais testados publi-
camente e validados cientificamente, 
constituindo-se saberes relevantes 
para a fundamentação da educação.

Já SHULMAN em sua obra “Knowl-
edge and teaching foundations of the 
new reform” (1987, p.1-22) categori-
za os saberes docentes e os determina 
como sendo: Conhecimento do con-
teúdo; Conhecimento pedagógico; 
Conhecimento pedagógico do con-
teúdo; Conhecimento do programa; 
Conhecimento dos alunos e suas car-
acterísticas; Conhecimento dos fins, 
objetivos, valores e fundamentos fi-
losóficos e históricos da educação; 
e Conhecimento dos contextos.  
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Porém, apresenta um resumo de 
tais conhecimentos condensados em 
três: Conhecimento do conteúdo: tal 
saber concentra-se no conteúdo es-
pecífico da área de formação do pro-
fessor; conhecimento da matéria a ser 
lecionada; conteúdo que constituirá o 
processo ensino- aprendizagem. Con-
hecimento pedagógico do conteúdo: 
relacionado à didática do ensino. 

É o conhecimento que permite 
ao professor escolher acertada-
mente dentre as possibilidades 
metodológicas existentes, aque-
la que proporcionará maior dina-
mismo à matéria a ser ensinada. 

Conhecimento curricular – diz res-
peito à compreensão do professor so-
bre os documentos que instituem os 
níveis de conteúdo; a base estrutural 
dos programas de ensino; os currícu-
los escolares, cabendo ao professor 
compreender a aplicabilidade dessa 
estrutura para a construção do que 
será ensinado e a quem será lecionado.

Por sua vez, SAVIANI (1996) clas-
sifica os saberes docentes em; Saber 
atitudinal: referente à postura duran-
te a atuação docente. “Abrange ati-
tudes e posturas atribuídas ao pro-
fessor”. (FRAUCHES, 2015, p. 37).

 

Saber crítico – contextual: saber 
que provém das concepções sócio- 
históricas que orientam a ação ed-
ucativa no sentido do preparo do 
educando para a atuação na so-
ciedade de forma ativa e transfor-
madora. Saberes específicos: sa-
beres relacionados às disciplinas 
que constituem o currículo escolar. 

Saber pedagógico: saber perti-
nente às ciências da educação; que 
estão ligados às orientações do tra-
balho educativo, articulando o con-
hecimento teórico à prática docente. 
Saber didático curricular: refere-se 
às formas de organizar e realizar a 
ação educativa; compreendido tam-
bém como o saber-fazer docente.

Mediante as concepções apre-
sentadas sobre os saberes docentes 
necessários à prática docente, com-
preendo que a ausência de tais saberes 
ou a não mobilização dos mesmos no 
exercício do ofício de professor, leva 
o profissional docente à sobrevivên-
cia docente, visto que tais saberes são 
essenciais durante o ato de ensinar.

 

A sobrevivência docente consiste 
em estratégias que o professor ado-
ta para que, em suma, consiga man-
ter o comportamento dos alunos 
em sala de aula e assim sobreviva 
ao sistema de ensino diariamente.
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 Cada professor adota as estraté-
gias que permitam que sua atuação 
em sala se torne mais confortável e 
permita a tentativa do processo de 
ensino. Sobre tais estratégias (sejam 
elas o uso demasiado de tecnologia, 
cópias do quadro negro ou recursos 
em vídeo, por exemplo), WOODS 
(1990, p. 27) alerta que: “As estraté-
gias de sobrevivência nem sempre fa-
cilitam o ensino. Elas, na maioria das 
vezes, o substituem ou disfarçam. 

O êxito na utilização de uma es-
tratégia de sobrevivência garante 
seu frequente uso no cotidiano es-
colar, porém diversos professores 
começam a se nutrir de estraté-
gias, que passam a ser, por elas 
mesmas, a causa de problemas/ 
conflitos” (WOODS, 1990, p. 27). 

Não devemos condenar o uso de 
tais estratégias, mas evidenciar que de 
acordo com o autor acima referencia-
do, quando elas passam a ser utilizadas 
como metodologia de ensino deixam 
de ser uma facilitadora do mesmo.

O uso de tais estratégias, faz-nos 
refletir sobre como nossos profes-
sores estão sendo formados, pois 
algumas destas estratégias por eles 
utilizadas evidenciam uma lacuna no 
processo de formação inicial, o que 
nos causa certa inquietação para uma 
futura discussão sobre a formação 
de professores nas universidades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mediante a breve investigação bibliográfica apresentada neste es-
tudo, percebe-se que os saberes essenciais é prática docente são al-
vos de constantes pesquisas no eixo formação de professores.

Compreende-se que tais saberes relacionam-se especificamente à práti-
ca docente, e salienta o autor que esta prática possui um caráter profis-
sional, e não neutra (CUNHA, 2005), e por não possuir neutralidade ne-
cessita ser dotada de concepções, saberes, habilidades, competências 
e práticas direcionadas à formação integral do indivíduo que interage 
e modifica ideologias e valores conflitantes existentes na sociedade.

Diante das concepções das habilidades necessárias aos professores 
enquanto docente apresentadas no presente levantamento bibliográfi-
co, observa-se que a categorização feita por TARDIF (2002) é extensiva, 
tanto que as diversas outras categorias concebidas por outros autores 
se enquadram de alguma forma nas quatro categorias de Tardif (op. cit.). 

Nota-se que todos os autores citados evidenciam a importância dos sa-
beres experienciais, dedicando cada um deles uma categoria para explanar 
sobre tais saberes. SANTOS (2009, p. 57) concorda com os autores quan-
do afirma que “A cultura do professor, suas experiências pessoais e profis-
sionais são fundamentais quando se consideram as práticas pedagógicas”. 

Percebe-se ainda a relevância dos saberes docentes para as discussões rel-
acionadas à formação docente, seja ela inicial ou continuada e isto se justifica 
pelo fato de que essas habilidades são fruto da formação do professor em seus 
diversos níveis, estruturada em uma trajetória profissional que reflete constan-
temente sobre a própria prática e consequentemente seu processo de formação.

Compreendo que de acordo com TARDIF (2002, p. 115) o pro-
fessor orienta sua ação educativa partindo dos significados que 
ele mesmo atribui á ela; e os conhecimentos que possui propor-
cionam a organização de suas atividades enquanto professor. 

Acredito que em algum momento da carreira profissional, o professor utiliza 
de estratégias de sobrevivência para vencer algumas dificuldades encontradas 
no sistema de ensino, e acredito que em determinados momentos elas facilitam 
o processo de ensino (referindo-me ao professor), assim como o processo de 
aprendizagem (referindo-me ao aluno), porém o uso exclusivo de tais estraté-
gias ao ponto de se tornarem sua metodologia de ensino, podem criar prob-
lemas ao professor e deixarem de ser ações facilitadoras à sua prática docente.
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JOGOS COOPERATIVOS E SUA IMPORTÂNCIA NA EDUCAÇÃO
RESUMO: O brincar é uma atividade natural, espontânea e necessária para criança, uma 
peça importante para sua formação e seu papel transcende o mero controle de habilidades. 
Os Jogos Cooperativos têm servido como um instrumento para a promoção de valores e 
atitudes humanas que propiciam o bem-estar pessoal e coletivo, através de atividades onde 
todos participam, sente-se importantes e experimentam uma sensação de bem-estar e re-
alização.  Em nossos dias, crianças são ensinadas pela mídia a festejar a vitória e chorar na 
derrota, a pensar que alegria e triunfo de poucos é possível com o fracasso de muitos e que 
nesta sociedade, o importante para sobreviver é procurar seus interesses, vivendo cada dia 
mais no individualismo. Os jogos cooperativos surgiram da preocupação com a excessiva val-
orização dada ao individualismo e à competição exacerbada, na sociedade moderna, mas es-
pecialmente, na cultura ocidental. Fazendo o uso de revisão bibliográfica, esse artigo tem por 
objetivo investigar os benefícios dos jogos cooperativos no processo educacional.

Palavras-chave: Jogos;  Cooperativos; Educação.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1751

INTRODUÇÃO

O jogo é um recurso cada vez mais utilizado com a finalidade de fa-
cilitar as tarefas escolares, sendo assim são excelentes recursos de 
que o professor poderá lançar mão no processo ensino-aprendizagem.

Os mesmos contribuem para o desenvolvimento intelectual e so-
cial da criança e propicia a relação intrapessoal e interpessoal: “O jogo é 
o melhor caminho de iniciação à aprendizagem porque, leva à descober-
ta da individualidade e à meditação individual” (ANTUNES, 2003, P.37).         

Além de desenvolver habilidades como a atenção e con-
centração, os jogos auxiliam a criança a constru-
ir estratégias para lidar com a vitória e também com a derrota.

Através do jogo, a criança constrói normas para suas brincadei-
ras, interage com o outro, busca soluções e amplia seus conhecimen-
tos. Fazendo uso de jogos as crianças aprendem a aprender, a es-
tudar, a investigar, a tomar decisões, a analisar as condições etc.

Os Jogos Cooperativos surgiram com a constante valorização 
dada ao individualismo e a competição das quais foram condiciona-
das e aprendidas como única e melhor forma de caminho existente.

Estudos apontam que o incentivo à competição muitas vezes gera a vi-
olência; sendo assim, faz-se necessário desenvolver atividades cooperati-
vas para que as crianças tenham a oportunidade de vivenciar novas formas 
de jogar, sem a preocupação de ganhar ou perder, mais sim de cooperar e 
ajudar; ter chances de considerar o outro como um parceiro e não um ad-
versário; operar para interesses mútuos e priorizar a integridade de todos.

Jogando cooperativamente, podemos reconhecer que a verdadeira vitória 
não depende da derrota dos outros. Podemos compreender que ao participar-
mos do Jogo e do Esporte, o principal valor está na oportunidade de conhecer 
um pouco melhor nossas próprias habilidades e potenciais e, simultaneamente, 
cooperar para que os outros realizem o mesmo (BROTTO, 1999, p.122).

Jogos Cooperativos são jogos para unir pessoas, e reforçar a con-
fiança em si mesmo e nos outros, as pessoas geralmente partic-
ipam autenticamente, pois ganhar ou perder não é o que real-
mente importa, e sim o processo como um todo. Resultam numa 
vontade de continuar jogando, e aceitar todos como são verdadeiramente.

Sendo assim, o desenvolvimento da cooperação é uma necessi-
dade fundamental para aprimorar as relações humanas. Fazendo o 
uso de revisão bibliográfica, esse artigo tem por objetivo apresen-
tar alguns benefícios dos jogos cooperativos no processo educacional.
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DOS JOGOS COOPERATIVOS

Jogo é um termo do latim “jocus” 
que significa gracejo, brincadeira, 
divertimento. O mesmo é defini-
do como uma atividade física ou in-
telectual que integra um sistema de 
regras e define um indivíduo (ou um 
grupo) vencedor e outro perdedor: 
“O jogo é um processo de derivação 
por ficção e tem por função permitir 
ao indivíduo realizar o seu eu, os-
tentar sua personalidade, seguir mo-
mentaneamente a trilha de seu maior 
interesse nos casos em que, não pos-
sa consegui-lo recorrendo às ativi-
dades sérias” (ARAÚJO, 1992, p.18).

Datadas a milhares de anos atrás, 
os jogos cooperativos são atividades 
usadas por membros de comuni-
dade tribais que se reuniam ao redor 
da fogueira para celebrar a vida. De 
lá para cá, muitas outras iniciativas 
foram feitas em direção à construção 
de propostas que nos levasse à con-
vivência harmoniosa, “a essência dos 
jogos cooperativos “começou a mil-
hares de anos, quando membros das 
comunidades tribais se uniam para cel-
ebrar a vida” (BROTTO, 2002, p. 47). 

Terry Orlick, canadense, doutor 
em psicologia, é a mais importante 
referência quando o assunto é Jogos 
Cooperativos. Muito do que se sabe 
hoje sobre Jogos Cooperativos deve-
se a seu trabalho inovador. Orlick é a 
pessoa que introduziu os Jogos Co-
operativos na Educação, com seu tra-
balho na Educação Infantil do Canadá. 

[...] devemos trabalhar para mudar 
o sistema de valores, de modo que 
as pessoas controlem seus própri-
os comportamentos e comecem a 
se considerar membros cooperati-
vos de família humana. Talvez, se al-
guns dos adultos mais destruidores 
de hoje, tivessem sido, quando cri-
anças, expostos ao afeto, à aceitação 
e aos valores humanos, o que tento 
promover com os jogos e esportes 
cooperativos, teriam crescido em 
outra direção (ORLICK, 1989, p. 14).

No Brasil, BROTTO introduz-
iu os Jogos Cooperativos tendo 
publicado em 1995 um livro que 
é o pioneiro na história dos Jogos 
Cooperativos no Brasil, “Jogos Co-
operativos: se o importante é com-
petir, o fundamental é cooperar”.

Em 1971, surgem no Canadá, os 
Jogos Cooperativos: “jogar com o 
outro”, ao invés de “contra o out-
ro”, para incluir, ao invés de excluir, 
procurando uma nova forma de vi-
venciar jogos e brincadeiras, tanto 
tradicionais como novos, com um 
novo olhar, através de desafios, me-
tas comuns e regras flexíveis, onde 
os objetivos são o prazer de jogar e 
a integração entre os participantes, e 
não, ver quem é o melhor e quem é 
o pior. No término de cada jogo ou 
brincadeira é proposta uma reflexão 
sobre como foi o jogo, como as pes-
soas se sentiram, o que aprenderam 
e o que podem levar para a vida:
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A situação cooperativa é aquela 
em que os objetivos dos indivíduos 
são de total ordem que, para que o 
objetivo de um deles seja alcança-
do, todos os demais integrantes, de-
verão igualmente alcançar os seus 
respectivos objetivos” (DEUTSCH, 
apud BROTTO, 2001, p.38).

A competição é considerada como 
um valor natural e normal da socie-
dade humana e tem sido adotada 
como uma regra em praticamente 
todos os setores da vida social. 

Desde muito cedo as crianças apren-
dem a brincar e isso é importante para 
elas, pois as brincadeiras e os jogos 
estão relacionados ao seu universo 
e idade, o que possibilita o início do 
desenvolvimento de suas habilidades 
(SILVA & KODAMA. 2004 p. 02).

A excessiva valorização dada ao 
individualismo e à competição ex-
acerbada na sociedade moderna fez 
surgir os jogos cooperativos.O jogo 
cooperativo ajuda as pessoas a se lib-
ertarem da competição, seu objetivo 
maior é a participação de todos por 
uma meta em comum, sem agressão 
física, e cada um no seu próprio ritmo:

A diferença principal entre jogos 
competitivos e cooperativos é que 
nos jogos cooperativos todo mun-
do coopera e todos ganham e es-
tes jogos eliminam o medo e o sen-
timento de fracasso. O principal 
objetivo seria criar oportunidades 
para o aprendizado cooperativo e 
prazeroso (ORLICK, 1989, p. 123).

A finalidade dos jogos coopera-
tivos são de compartilhar, unir pes-
soas, despertar a coragem para 
assumir riscos. Os mesmos têm 
pouca preocupação como fracas-
so e com sucesso em si mesmo:

Os Jogos Cooperativos têm ser-
vido como um instrumento para a 
promoção de valores e atitudes hu-
manas que propiciam o bem-es-
tar pessoal e coletivo, através de 
atividades onde todos participam, 
sente-se importantes e experimen-
tam uma sensação de bem-estar e 
realização (BROTTO, 1999, p.148).

Os jogos cooperativos reforçam 
a confiança pessoal e interpes-
soal, uma vez que, ganhar e per-
der são apenas referências para 
o contínuo aperfeiçoamento to-
tal, em sentimentos de aceitação 
e vontade de continuar jogando:
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Dentro da área de atuação do 
educador físico nas Séries Iniciais, 
os jogos têm papel de destaque no 
desenvolvimento infantil no que diz 
respeito ao conhecimento do próprio 
corpo, pois os jogos livres e as ativ-
idades de expressão, a experiência 
vivida do corpo em confronto com o 
objeto propicia o esboço da primeira 
maqueta do esquema corporal, ga-
rantindo uma destreza global do cor-
po em relação com seu meio de com-
portamento (BOULCH, 1983, p.65).

Apesar de a competição ter se tor-
nado um paradigma dominante em 
nossa sociedade e ser enaltecida 
nos esportes, é possível considerar 
a possibilidade de estabelecer uma 
visão cooperativa do mundo e das 
relações do homem com seus pares 
com a política e com a natureza:

Os jogos cooperativos se baseiam 
em cinco princípios, que vão colab-
orar na construção da autoestima: 
inclusão, coletividade, igualdade 
de direitos e deveres, desenvolvi-
mento humano e processualidade, 
o importante é a participação de 
todos de maneira que não haja 
excluídos (SOLER, 2003, p. 24).

Algumas características dos jogos 
cooperativos (BROTTO, 1999, p. 76.):

  
Os participantes jogam uns com os 

outros e não contra os outros;

 Joga-se com o propósito de superar 
desafios e não para derrotar alguém;

  
Busca-se atingir objetivos comuns 

e não fins exclusivos;
 
Prioriza o trabalho em equipe; 

Joga-se pelo prazer de jogar com os 
outros; 

Não há comparação de habilidades.

Cooperação é ação em conjun-
to. Cooperação é harmonia base-
ada num propósito definido e é o 
meio através do qual grande poder 
pessoal pode ser obtido, é a coor-
denação do esforço para atingir um 
objetivo específico” (ALBUQUER-
QUE; KALTENBACH, 2009, p.191.). 

É possível perceber que a com-
posição dessas duas palavras (jo-
gos/cooperativos) abordadas em 
relação a um contexto escolar po-
dem ser definidas como atividades, 
movimentos ou ações expressa-
das concomitantemente por to-
dos os envolvidos de forma lúdi-
ca, almejando propósitos comuns.
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DA IMPORTÂNCIA DOS JOGOS  
COOPERATIVOS

Os conhecimentos e aprendiza-
gens adquiridos pelos alunos nos jo-
gos poderão ser utilizados em ações 
que vão além da prática pedagógi-
ca, preparando-os para situações e 
adversidades enfrentadas na vida, 
como por exemplo, saber lidar com 
pessoas com opiniões distintas, bem 
como a habilidade interpessoal, im-
prescindível nas relações humanas:

Os jogos constituem um fator indis-
pensável para o desenvolvimento in-
telectual, motor e afetivo da criança. 
Eles são a sua via natural de auto 
expressão. Os jogos permitem-lhe 
explorar e entender o mundo que a 
rodeia através de todos os seus sen-
tidos e proporcionam-lhe os meios 
para expressar as suas ações, senti-
mentos e ideias (ALVES, 2013, p. 5). 

Jogos e brincadeiras são atividades 
de grande importância para o desen-
volvimento da criança e do gosto para 
a aprendizagem. Por serem atividades 
de cunho mental, físico e lúdico que 
propiciam a sociabilidade, a criativi-
dade, bem como a formulação de con-
ceitos e ideias sobre a realidade que 
cerca cada criança é que se defende 
a utilização dos jogos e brincadeiras.

Durante o jogo o sujeito encontra 
situações apropriadas para exercitar 
seu poder, expressar seu domínio e 
manifestar sua capacidade de trans-
formar o mundo real, experimentar 
um sentimento de assombro gozoso 
diante do descobrimento do novo e 
de suas possibilidades de invenção 
(GOÑI & GONZÁLES,1987, p.23).

Além dos benefícios compartilha-
dos por quaisquer atividades feitas 
em grupo, como o aprimoramento 
das habilidades motoras, disciplina, 
controle emocional, concentração 
e benefícios para a saúde, além dis-
so, os jogos cooperativos são in-
clusivos e têm muito a oferecer.

Muitas pessoas dizem que compe-
tir faz parte da natureza do homem, 
em que a busca pela vitória torna-se 
extremamente importante para o 
seu ego, enquanto que amor, união 
e cooperação são valores meno-
sprezados. Em nossos dias, crianças 
são ensinadas pela mídia a festejar 
a vitória e chorar na derrota, a pen-
sar que alegria e triunfo de poucos 
é possível com o fracasso de muitos 
e que nesta sociedade, o importante 
para sobreviver é procurar seus in-
teresses, vivendo cada dia mais no 
individualismo (MAIA, 2007, P. 126).
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Nos jogos cooperativos apren-
de-se a considerar o outro como par-
ceiro, reforça-se a confiança em si 
mesmo e nos colegas, acontece um 
aperfeiçoamento pessoal e coletivo.

[…] aqueles que jogam em estru-
turas cooperativas, podem se con-
siderar importantes, porque es-
tão participando de um jogo onde 
têm liberdade para expressarem-se 
autêntica e criativamente, demon-
strando suas possibilidades e difi-
culdades, e aprendendo a respeitar-
em-se como partes integrantes de um 
todo maior (BROTTO, 1999, p. 119).

O jogo cooperativo busca aprove-
itar as condições, capacidades, 
qualidades ou habilidades de cada 
indivíduo e aplicá-las em um gru-
po em prol de um objetivo comum. 

[...] todos os jogadores nos jogos 
cooperativos realmente representam 
um único time. Nenhuma habilidade 
pessoal é tão importante como o sim-
ples fato de participar e se divertir jun-
tos. Este tipo de atividade transmite 
uma mensagem importante: você 
Os jogadores são mais importantes 
que o jogo (SOBEL, 1983, p. 01).

Os principais objetivos desses 
jogos são: gerar motivação, par-
ticipação, respeito às diferenças, 
união, criatividade, atitudes de em-
patia, comunicação, enfim, for-
mar cidadãos seguros e solidários:

Por meio dos jogos as crianças não 
apenas vivenciam situações que se 
repetem, mas aprendem a lidar com 
símbolos e a pensar por analogia, 
(...) Ao criarem essas analogias, tor-
nam-se produtoras de linguagem, 
criadoras de convenções, capacitan-
do-se para se submeterem a regras 
e dá explicações (PCN’s 1998, p.48).

Jogando, a criança é estimulada a 
usar a imaginação, a concentração, 
a atenção e a novas descober-
tas. Aprendem também, a compe-
tir de forma saudável: “Através do 
jogo cooperativo a sinergia entre 
autoestima e relacionamento in-
terpessoal é sintetizada e ganha 
proporções extraordinariamente ed-
ucativas e transformadoras” (SOL-
ER apud BROTTO, 1999, p. 56).

O jogo lida com a conquista cogniti-
va, emocional, moral e social, poden-
do ser usado na escola para trabalhar 
a confiança do aluno, incentivando-o 
a questionar e corrigir suas ações, a 
analisar e comparar pontos de vista.
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[…] “existe um grande envolvimen-
to e grau de aceitação por parte dos 
alunos de diferentes faixas etárias 
dos jogos chamados “Cooperativos”, 
e que estes contribuem para um mel-
hor relacionamento entre os alunos, 
maior alegria, satisfação, colabo-
ração com a integração entre estes 
e menor nível de competição, propi-
ciando um ambiente menos tenso e 
mais tranquilo (MAIA, 2007, P.137).

É importante que o professor tra-
balhe cooperação com as crianças e 
o jogo cooperativo ajuda a criança 
a desenvolver o psicológico, a parte 
social, afetiva, espiritual e motora.

Os jogos cooperativos vão além 
dos jogos, na busca para uma mel-
horia de vida para todos, onde to-
dos participam de maneira inclusiva. 
Na coletividade a vitória é resulta-
do de todo o conjunto. Na igual-
dade de direitos e deveres todos são 
corresponsáveis, nas decisões e na 
gestão do jogo (SOLER, 2003, p. 24).

Defendidos por alguns profission-
ais, os jogos competitivos tem sido 
visto como elemento importante na 
educação das crianças, tendo como 
fundamento de que assim ficariam 
melhores preparadas para viverem 
numa sociedade competitiva. Por 
outro lado, os jogos competitivos 
podem estimular a rivalidade através 
da relação de ganhar ou perder. 

No jogo cooperativo a busca está 
em superar desafios e não derrotar 
alguém, a pessoa que está envolvi-
da no jogo toma consciência de seus 
próprios sentimentos, colocando-se 
no lugar do outro, priorizando o tra-
balho em equipe, onde se procura 
jogar com um parceiro e não com 
um adversário, jogar por gostar e 
pelo prazer de estar com os demais:

[...] jogos cooperativos são im-
portantes para a formação do alu-
no como um todo, pois proporciona 
momentos de inteira vivência coop-
erativa e respeito aos limites própri-
os e dos outros. Por serem jogos 
que já fazem parte da vida do ser 
humano há muitos anos, tem boa 
aceitação, pois trabalha o lúdico que 
faz com que a pessoa se sinta bem 
ao participar da atividade proposta 
(SANTOS & SANTOS, 2017, p. 19).

Os jogos cooperativos ajudam 
as pessoas a aprenderem a tra-
balhar em grupo. O que mais im-
porta em jogos cooperativos é a 
colaboração de cada indivíduo do 
grupo, e o que cada um tem para 
oferecer no momento da atividade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A promoção dos jogos cooperativos no ambiente escolar oportuni-
za desmistificar a visão competitiva na escola, valorizando e promoven-
do a cooperação como paradigma fundamental das relações e ações hu-
manas. Por meio dos jogos cooperativos, podemos perceber com maior 
clareza, a beleza do jogo e explorar sem medo, nem receio de ser excluído.

Porém, jogar cooperativamente na escola não deve transformar os alunos 
em indivíduos sem autonomia para a tomada de decisões, pois a realidade atual 
exige dele consciência de cidadão para não ser explorado nas relações sociais. 

Sendo assim, os jogos cooperativos não devem propagar a alienação com 
relação aos problemas sociais, mas sua prática deve visar à consciência 
crítica das injustiças da sociedade capitalista (COSTA; PIMENTEL, 2007).
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AS INTERAÇÕES ONLINE E A FAMÍLIA NO MUNDO 
PARTICULAR AUTISTA
RESUMO: A Internet é uma ferramenta de capacitação não apenas para pessoas autistas, mas 
também para seus pais. Para os primeiros, a mídia digital proporciona um ambiente amigável 
que pode compensar as dificuldades de comunicação e interação social, desafios comuns do 
autismo, e também possibilidades de se concentrar em interesses especiais, o chamado hiper 
foco. Enquanto isso, para a comunidade do autismo, formada por pessoas autistas e seus pais, 
a Internet possibilita a formação de grupos onde eles podem trocar informações, prover apoio 
social uns aos outros e compensar a exclusão da vida social que eles frequentemente enfren-
tam quando o diagnóstico é recebido na família. Um terceiro grupo formado por membros da 
família extensa, profissionais.

Palavras-chave: Autismo; Digital; Relações; Online; Interações.
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INTRODUÇÃO

 Os cérebros de todas as idades, 
especialmente os em desenvolvi-
mento, adaptam-se ao ambiente em 
que se encontram. O que preocupa 
um crescente número de defensores 
são os riscos potenciais da exposição 
à tela dos dispositivos eletrônicos, 
incluindo, acreditam eles, a acel-
eração do autismo nos jovens e o 
transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade (TDAH) em crianças.

Os perigos parecem espreitar por 
toda parte quando alguém se tor-
na pai ou mãe, de veículos descon-
trolados a bactérias microscópicas. 
Mas nem todas as ameaças são ób-
vias. Alguns, como os dispositivos 
digitais, parecem mesmo benéfi-
cos. No entanto, telas que reve-
stem paredes, quartos e bancadas 
podem apresentar obstáculos insu-
peráveis   à mente crescente de uma 
criança. Ainda mais, o mesmo acon-
tece com as telas que as crianças 
agarram em suas próprias mãos.

Encontramos em bibliografias um 
surpreendente aumento no Trans-
torno do Espectro Autista (TEA) en-
tre jovens em um hospitais infantis. 
A causa era desconhecida, então ele 
cavou os registros de atividade que o 
hospital coletou em todos os pacien-
tes internados. Nesses registros, ele 
encontrou uma forte tendência: as 
crianças que apresentavam autismo 
passavam quatro ou mais horas por dia 
assistindo a algum tipo de tela: tele-
visão, computador, tablet ou telefone.

O transtorno do espectro do autis-
mo inclui um espectro - ou espectro 
- de comportamentos. Os afetados 
principalmente têm dificuldade em 
se comunicar e interagir socialmente 
com os outros. Eles podem ter inter-
esses muito restritos e passar horas 
fazendo a mesma coisa, como girar, 
contar ou assistir ao mesmo vídeo do 
YouTube várias vezes. Os pais estão 
naturalmente preocupados porque os 
sintomas comportamentais da ASD 
apresentam barreiras que dificultam 
o sucesso social, acadêmico e, espe-
rançosamente, na vida adulta, profis-
sionalmente. Algumas crianças nunca 
as superam, e é por isso que o espec-
tro do autismo enche os pais de pavor.

Prevalência transtornos do es-
pectro do autismo (ASD) tem vin-
do a aumentar. Atualmente, as cri-
anças têm mais acesso à mídia 
eletrônica no dia a dia do que as da 
geração anterior. Alguns estudos 
sugerem que o aumento do tempo 
de tela está associado a neurônios 
que expressam melanopsina e à di-
minuição do neurotransmissor do 
ácido gama-aminobutírico (GABA), 
resultando em comportamento ab-
errante, diminuição do desenvolvi-
mento cognitivo e de linguagem. 

A exposição precoce da mídia 
eletrônica no início da vida causa um 
impacto na linguagem, mas ainda é in-
conclusiva. Fizemos um estudo com 
o objetivo de revelar o impacto da 
exposição precoce da tela eletrôni-
ca no desenvolvimento da lingua-
gem e no comportamento autista. 
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Os resultados mostraram que as 
crianças que passaram a visualização 
≤ 3 horas por dia tiveram atraso na 
linguagem e pouca atenção e hiper-
atividade. Enquanto, encontramos 
que mais da metade das crianças não 
tiveram interação pais-criança duran-
te a exposição, fala atrasada e pou-
ca atenção foi relatada em todos os 
casos, e hiperatividade foi encontra-
da em mais da metade das crianças.

A prevalência de uso de mídia de 
tela eletrônica foi alta entre crianças 
abaixo de 3 anos e tende a aumen-
tar em uma década. Alguns estudos 
sugerem que o aumento do tempo 
de tela em crianças pequenas está 
associado a desfechos negativos à 
saúde, como diminuição da capaci-
dade cognitiva, prejuízo no desen-
volvimento da linguagem, humor e 
comportamento semelhante ao au-
tista, incluindo hiperatividade, falta 
de atenção e irritabilidade. Atual-
mente, as crianças de todo o mun-
do gastam mais tempo com mídia 
eletrônica do que as crianças que 
antes se envolviam socialmente. 

A primeira exposição foi encon-
trada em idades muito mais jov-
ens e, mais excessivamente, os pais 
persuadem-nos ativamente a usar 
a mídia de tela eletrônica como um 
companheiro para entretê-los e man-
tê-los ocupados; portanto, os pais po-
dem trabalhar livremente por conta 
própria. Surpreendentemente, quase 
todos os pais relataram orgulhosa-
mente que seu filho com menos de 
dois anos de idade conseguiu e aprove-
itou a mídia eletrônica regularmente.

A REDE DE COMPUTADORES E AS 
INTERAÇÕES

O uso da Internet por pessoas 
com deficiência e seus apoiadores 
foi documentado por estudiosos nas 
áreas de Estudos da Internet e Es-
tudos sobre Transtornos gerais em 
relação especificamente ao autis-
mo, podemos afirmar que as pes-
soas autistas podem tirar uma série 
de vantagens da Comunicação Me-
diada por Computador, apesar dos 
riscos percebidos e vulnerabilidades 
que podem enfrentar, as redes de 
computadores detinham o potencial 
não apenas de aumentar a comuni-
cação, mas de possibilitar novos mo-
dos de interação – menos as coisas 
que normalmente tornam a conversa 
tão árdua, como contato visual, lin-
guagem corporal, tom e a necessi-
dade de causar uma boa impressão:

[...] por contarem com um pensa-
mento visual (visualização vivida) e 
uma ótima memória, os autistas po-
dem fazer do computador um meio 
de expressão e mesmo de sustento; 
podem também utilizar a Internet 
para travar relações com o que lhes 
é mais apavorante: o mundo exte-
rior. O trabalho no computador se 
caracteriza por ser essencialmente 
solitário, daí a afinidade. Além disso, 
pela dificuldade em manter contato 
interpessoal face a face, o e-mail é 
uma forma de estabelecer contato in-
terpessoal (ALMEIDA, 2005, p. 104).
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A exposição precoce à tela pode 
causar alterações cerebrais neuro-
químicas e anatômicas. Estudos cere-
brais e comportamentais indicam um 
conjunto muito complexo de siste-
mas cerebrais em interação na aqui-
sição inicial da linguagem. A atenção 
e a interação social irão ativar me-
canismos cerebrais que levantam um 
senso de relação entre o eu e o outro, 
e sistemas de entendimento social 
que conectam a percepção e a ação.

 A exposição na tela eletrônica 
como uma fonte de informação e 
entretenimento para crianças que 
podem contribuir para o desenvolvi-
mento da linguagem das crianças, 
no entanto, aprendendo em idade 
precoce, incluindo linguagem de-
pende principalmente da influên-
cia do contexto da linguística di-
retamente de interações sociais.

As restrições práticas da comuni-
cação on-line também exigiam que 
muitos aspectos implícitos da in-
teração social fossem explicitados, 
dando às pessoas com autismo pis-
tas sociais suficientes para tornar a 
comunicação mais fácil, como o uso 
de símbolos como as hashtags para 
explicitar o tom de uma mensagem. 

Além disso, a comunicação on-
line empoderou os autistas e os 
auxiliou a validar suas identidades, 
não enquadrando o diagnóstico 
de acordo com os termos médi-
cos negativos, além de oferecer 
um ambiente mais controlável em 
relação à sobrecarga sensorial. 

Os pais de pessoas com deficiên-
cia também usam a comunicação 
on-line para estimular o potencial 
cognitivo dos filhos. Como pais de 
autistas enfrentam níveis mais pro-
fundos de exclusão social do que 
pais de outras pessoas com deficiên-
cia, a Internet oferece a possibili-
dade de socializar entre iguais e até 
criar um senso de família, trocar in-
formações e encontrar apoio social. 

Em termos mais gerais, a pesqui-
sa sobre o autismo e a Internet vem 
crescendo com a popularização 
dos diagnósticos de autismo em 
todo o mundo e o elevado núme-
ro de relatos sobre a importância 
da Internet em relação ao autismo.

Cada criança tem o direito fun-
damental à educação e deve ter a 
oportunidade de conseguir e manter 
um nível aceitável de aprendizagem; 
Cada criança tem características, 
interesses, capacidades e necessi-
dades de aprendizagem que lhe são 
próprias; Os sistemas de educação 
devem ser planeados e os programas 
educativos implementados tendo 
em vista a vasta diversidade destas 
características e necessidades; As 
crianças e jovens com necessidades 
educativas especiais devem ter aces-
so às escolas regulares, que a elas se 
devem adequar através duma peda-
gogia centrada na criança, capaz de 
ir ao encontro destas necessidades; 
As escolas regulares, seguindo esta 
orientação inclusiva, constituem os 
meios mais eficazes para combater 
as atitudes discriminatórias, criando 
comunidades abertas e solidárias, 
construindo uma sociedade inclu-
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siva e atingindo a educação para 
todos; além disso, proporcionam 
uma educação adequada à maio-
ria das crianças e promovem a efi-
ciência, numa óptima relação custo 
qualidade, de todo o sistema edu-
cativo (UNESCO, 1994, p. 08 - 09).

Articulações on-line em relação ao 
autismo também afetam a construção 
social do termo, como cuidadores e 
autistas tornam-se mais informados 
e conscientes dos procedimentos 
biomédicos, eles têm mais poder para 
influenciar e decidir sobre terapias, 
novas pesquisas e o que significa ser 
autista. Eles acrescentam que comu-
nidades on-line não são produtos pas-
sivos na Internet, elas têm um papel 
ativo na construção do diagnóstico, 
bem como em como as experiências 
podem ser socialmente entendidas:

Mesmo considerando que o trat-
amento é realizado com auxílio de 
programas individuais em função 
da evolução de cada criança, os se-
guintes aspectos podem ser funda-
mentais como alvos preferenciais 
de tratamento em um programa de 
intervenção precoce com indivídu-
os com Síndrome de Asperger. 

Devemos procurar o antes possível 
desenvolver: a autonomia e a inde-
pendência; a comunicação não-ver-
bal; os aspectos sociais como imitação, 
aprender a esperar a vez e jogos em 
equipe; a flexibilização das tendên-
cias repetitivas; as habilidades cogni-
tivas e acadêmicas; ao mesmo tempo 
é importante: trabalhar na redução 
dos problemas de comportamento; 
utilizar tratamento farmacológico se 
necessário; que a família receba ori-
entação e informação; que os pro-
fessores recebam assessoria e apo-
io necessários (MELLO, 2007, p.28).

Portanto, estar on-line não é 
apenas uma questão de apoio so-
cial ou de troca de informações, 
mas também de identidade e cul-
tura, aspectos que buscamos com-
preender melhor em nosso estudo. 

Com essas ideias em mente, o 
estudo de pessoas com autismo e 
cultura digital é de importância ine-
gável. Além disso, a importância de 
estudar práticas digitais de acordo 
com sua localização sociocultural 
deve ser fortemente influenciada, 
pois o uso de mídias digitais por pes-
soas com deficiência muda de acor-
do com o contexto regional: as leis 
são mais fortes, as pessoas tendem 
a usar a mídia digital para discutir 
questões relacionadas à comunidade, 
a construção social da deficiência e 
políticas de identidade, enquanto 
em regiões onde os direitos bási-
cos e acessibilidade são questões, 
as práticas digitais focam nas lim-
itações e aspectos econômicos. 

Diferentes contextos sociocul-
turais mudam a definição de autismo 
e como as pessoas lidam com isso. 
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A INTERNET ENQUANTO 
FENÔMENO AGREGADOR

Na Internet, podemos distin-
guir dois tipos de comunidades em 
relação ao autismo: comunidades 
autistas, formadas pelas próprias 
pessoas autistas, e comunidades de 
autismo, que além de pessoas au-
tistas também compreendem out-
ros entes, ou seja, pessoas fora 
do conceito diagnóstico do TEA. 

[...] os Transtornos Globais do 
Desenvolvimento (TGD), que in-
cluíam o Autismo, Transtorno Desin-
tegrativo da Infância e as Síndromes 
de Asperger e Rett foram absorvidos 
por um único diagnóstico, Transtor-
nos do Espectro Autista. A mudança 
refletiu a visão científica de que aque-
les transtornos são na verdade uma 
mesma condição com gradações em 
dois grupos de sintomas: déficit na 
comunicação e interação social; pa-
drão de comportamentos, interesses 
e atividades restritos e repetitivos. 
Apesar da crítica de alguns clínicos 
que argumentam que existem dif-
erenças significativas entre os tran-
stornos, a APA entendeu que não há 
vantagens diagnósticas ou terapêu-
ticas na divisão e observa que a di-
ficuldade em subclassificar o tran-
storno poderia confundir o clínico 
dificultando um diagnóstico apropri-
ado (ARAUJO; NETO, 2014, p. 70).

Geralmente, comunidades autis-
tas não são exclusivistas, mas deix-
am claro que seu grupo é feito por 
e para pessoas autistas. Nessas co-
munidades, instâncias podem ser 
comuns na comunidade do autis-
mo estão sujeitas a críticas, por ex-
emplo, tópicos sobre cura ou trata-
mento do autismo como patologia.

O fato de conexões online conver-
girem em torno do Facebook não é 
uma particularidade da comunidade 
de autismo, já que esta é a platafor-
ma mais popular no Brasil. No Bra-
sil é quase impossível desvencilhar 
a internet do Facebook, pois as pes-
soas geralmente abrem seus celu-
lares para acessar essa mídia social 
específica. O uso do Whatsapp tam-
bém é forte e os brasileiros tendem 
a gastar muito tempo usando mí-
dias sociais e mensagens de texto.

Apesar de ser uma forma de co-
municação baseada principalmente 
em texto, o Facebook tem recursos 
que permitem a comunicação sem 
exigir um alto nível de alfabetização 
digital ou mesmo de alfabetização. 
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As pessoas podem postar tex-
tos curtos escritos ou vídeos e fo-
tos, e eles podem interagir apenas 
com botões reativos, como gostar 
e compartilhar. Além disso, o Face-
book permite a integração, as out-
ras três plataformas populares de 
mídia social do país, o que torna a 
prática de postagens frequentes.

O número de grupos de pais (co-
munidades de autistas) são maiores 
que os formados pelas próprias pes-
soas autistas (comunidades autistas), 
esses números estão aumentando, 
com alguns grupos sendo restritos 
para pessoas autistas. Embora ha-
jam muitos grupos de pais, a maio-
ria deles tende a ter os mesmos par-
ticipantes ativos, com a exceção de 
grupos que são específicos de ter-
apia, como os que focam em uma 
dietas e ações comportamentais.

Os grupos muitas vezes fornecem 
informações sem a mediação de 
profissionais, então o que é compar-
tilhado é baseado principalmente na 
experiência. Nos grupos, muitos pais 
se queixam da falta de profissionais 
que entendem o autismo, daí a co-
munidade é uma chance de encontrar 
informações que eles não encontram 
onde moram – dado o fato de que o 
Brasil é um país enorme e a desigual-
dade também como o acesso aos 
cuidados de saúde varia em toda a 
região e entre as capitais e o campo.

 

Além disso, pais e pessoas autistas 
procuram pessoas como elas mes-
mas, com as quais possam compar-
tilhar suas experiências e aprender 
com as outras pessoas.Além da in-
formação, os pais também buscam 
apoio social, nos grupos, eles podem 
encontrar um ambiente onde possam 
se sentirem incluídos, o que pode 
ser negado a eles no mundo off-line.

 

Os temas discutidos nas comu-
nidades e o modo como o autismo 
foi enquadrado neles, observamos 
que os grupos compartilham al-
guns temas, mas queremos apresen-
tar cada um individualmente para 
fazer justiça à sua especificidade. 

A comunidade de autismo no Face-
book no Brasil apresenta um grande 
número de pais, contra um pequeno 
número de pessoas autistas, que são 
muitas vezes Aspergers ou pessoas 
autistas de alto funcionamento. Es-
sas pessoas, pessoas autistas e pais, 
estão usando as mídias sociais da 
mesma forma que muitos grupos mi-
noritários, para encontrar apoio social, 
coletar informações, trocar experiên-
cias e encontrar outros semelhantes. 

No entanto, a inclusão que as mídi-
as sociais trouxeram para as pessoas 
autistas pode fazer uma grande dif-
erença em suas vidas, já que elas são 
capazes de se comunicar de uma ma-
neira que seja mais adequada para elas. 
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Assim, embora possamos argumen-
tar que eles usam as mídias sociais de 
maneira semelhante aos neurotípi-
cos, as mídias sociais acrescenta out-
ra camada às suas vidas que não pode 
ser comparada ao uso neurotípico,

No caso das comunidades de 
pais, também notamos uma dis-
crepância na presença de mães e 
pais: embora existam alguns pais 
ativos, a maior parte da comuni-
cação é realizada pelas mães, que 
geralmente são responsáveis   por 
dar apoio às suas mães e filhos. 

Os temas mais comuns nas comu-
nidades com presença predominante 
de pais,  estão relacionados às per-
spectivas médicas, pois estão em sua 
maioria procurando conselhos ou in-
formações sobre terapias e medica-
mentos ou semelhanças de compor-
tamento com outras pessoas autistas. 

Há também muitos posts so-
bre a exclusão social que eles e 
suas filhas e filhos enfrentam por 
causa do autismo, como o pre-
conceito no ambiente escolar. 

Além disso, os posts sobre os 
benefícios socioeconômicos que o 
governo deve alocar para os autistas 
são comuns, pois muitas famílias en-
frentam dificuldades financeiras e lu-
tam para encontrar apoio adequado.

Enquanto isso, um número 
maior de pessoas autistas costu-
mam ter postagens em busca de 
semelhanças e troca de experiên-
cias pessoais. Infelizmente, um 
grande número de membros ati-
vos está lutando com problemas 
mentais, então as postagens sobre 
esse assunto também são comuns. 

Outras pessoas autistas podem 
oferecer conselhos pessoais e con-
tar como lidaram com problemas 
específicos em suas vidas. Também 
é motivador ver que muitos tiveram 
sucesso em suas carreiras e vidas 
pessoais, aproveitando os benefícios 
da mente autista e encontrando ma-
neiras de lidar com seus desafios. 
Durante o tempo em que coletamos 
dados, os membros mudaram com 
frequência, já que era um grupo ab-
erto e alguns autistas argumentavam 
que se sentiam desconfortáveis   com 
a alta presença de neurotípicos - prin-
cipalmente pais de pessoas autistas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em toda a comunidade do autismo, poderíamos ver um movimento embri-
onário em direção à defesa, geralmente através de posts de pessoas autistas ou 
pais engajados com ativismo. Apesar de falarmos sobre o potencial de empod-
eramento das mídias sociais, esse movimento está se espalhando lentamente, já 
que o autismo ainda é visto principalmente da perspectiva médica e patológica.

 

Percebemos que um fato importante para a promoção da neurodiversidade 
é a coexistência de adultos autistas e pais no mesmo ambiente online, para que 
um grupo possa ajudar o outro a entender melhor as peculiaridades do autismo. 

Obviamente, essa coexistência não vem sem conflitos, já que mui-
tos autistas relatam sentimentos de raiva e aborrecimento com os 
pais que se queixam do autismo e o tratam como mal, já que os autis-
tas dizem que não podem separar o autismo de suas personalidades.

Acreditamos ser importante enfatizar a exclusão de pessoas ao longo 
do espectro. Assim, entendemos que melhores políticas são necessárias 
para aumentar o acesso à comunidade autista, tanto em termos de alfabet-
ização digital, quanto de alfabetização - já que o sistema educacional ain-
da é problemático quando se trata de inclusão e apoio sócio-econômico.

Queremos concluir reconhecendo que entendemos que o ciberespaço é 
mais amplo que o Facebook e também que uma etnografia off-line poderia con-
tribuir muito para a compreensão do autismo no Brasil. No entanto, esperamos 
que o campo de estudos críticos sobre autismo e estudos sobre incapacidade 
em geral possa crescer no Brasil, ajudando-nos a entender melhor e incluir a 
diversidade, abordando também as dificuldades enfrentadas por pessoas com 
deficiência. e os benefícios que suas visões podem trazer para a sociedade.
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O PAPEL DAS AVALIAÇÕES NA GESTÃO PEDAGÓGICA

RESUMO: Este artigo tem como a finalidade de uma reflexão sobre a avaliação no ambiente 
educacional, avaliar é necessário para verificar se o objetivo da escola de ensinar os conteú-
dos historicamente acumulado está acontecendo efetivamente e dar diretrizes com o viés de 
corrigir o percurso no ensino. Se faz necessário compreender a avaliação em sua amplitude 
e que envolvem vários instrumentos, percursos, questões socioemocionais, objetividades e 
subjetividades. É importante que a avaliação seja justa, democrática e verifique realmente o 
que foi ensinado. A avaliação deve fazer parte da rotina escolar, sendo o momento de con-
strução e não de tensão. No sistema democrático o educando tem o direito de participar e 
opinar sobre como será avaliado sendo protagonista e participante do seu progresso, rompen-
do com o paradigma de uma avaliação excludente e competitiva que visa apenas mensurar o 
que foi aprendido responsabilizando o educando pelo seu fracasso.

Palavras-chave: Avaliação; Ensino; Aprendizagem; Democracia; Gestão 
pedagógica.
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INTRODUÇÃO

A gestão pedagógica na avaliação surge pela necessidade de refletir so-
bre a avaliação com o viés construtivista de melhorar o ensino para isso 
é necessário compreender a diversidade de instrumentos que a com-
põem. Por intermédio de uma avaliação democrática todos sejam incluí-
dos na sua diversidade garantindo o direito do diálogo acerca da avaliação 
com viés de melhoria do ensino rompendo com o paradigma da punição 
por não ter aprendido o que deveria e pelo julgamento do docente.

O primeiro instrumento é a avaliação diagnóstica, ela é um instrumento 
que diagnostica a realidade escolar, faz o levantamento dos pontos fracos e 
fortes servindo de norteador para as ações para melhoria da aprendizagem 
e formação da equipe escolar para o preparo das demandas necessárias.

Ainda, é necessário enfatizar o caráter amplo da avaliação di-
agnóstica que não se limita apenas a sondagem, mas em conjun-
to de instrumentos que diagnosticam e verifiquem a realidade escolar.

Segundo Freire (1980 apud Berbel, 1999), a educação deve voltar-se 
para a transformação da realidade, que implica primeiramente a trans-
formação do indivíduo, sujeito ativo, por meio de uma educação prob-
lematizadora, que tem o papel de libertar o indivíduo da ignorância, da 
escravidão, da dependência, da submissão, da passividade, ou seja,  liber-
tação de diversas formas de opressão (FREIRE, 1980 apud BERBEL, 1999).

A avaliação formativa tem como finalidade a verificação do que foi ensinado 
com a finalidade construtivista e inclusivo para refletir, agir, traçar caminhos, 
definir estratégias e nortear decisões do que é necessário ser feito para garantir a 
aprendizagem dos educandos e uma escola democrática, inclusiva e equitativa.

Segundo Hoffman (1995) avaliar é dinamizar oportuni-
dades de ação- reflexão, num acompanhamento perma-
nente do professor, que incitam o aluno a novas questões.

É devido levar em conta o caráter subjetivo que envolve a avaliação e nortear 
o caminho da objetividade e justiça. Assim sendo, a avaliação pode se tornar o mo-
mento prazeroso de constatação do que se aprendeu e o que deve ser melhorado.

A avaliação historicamente foi utilizada como instrumen-
to de punição, é preciso que haja reflexões acerca dela com a fi-
nalidade de melhoria na educação e garantia de ensino a todos.

Portanto, ela é a norteadora na tomada de decisão em fa-
vor do ensino, de modo que ela é fundamental na garantia do di-
reito a aprendizagem essencial para o exercício da cidadania plena.
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A AVALIAÇÃO DIAGNÓSTICA

Diagnosticar é fundamental para 
potencializar o ensino partindo do 
que a equipe docente e discente já 
sabe e verificar as necessidades de 
formação na escola, os índices avalia-
tivos externos e internos e as deman-
das internas e externas de formação.

Sem o diagnóstico perde-se tem-
po com atividades e trabalhos que 
não havia necessidade pois não eram 
a demanda escolar e não visavam a 
função escolar de aprendizagem da 
escola. LIB NEO (1985):  “define aval-
iação como uma componente do pro-
cesso de ensino que visa, através da 
verificação e qualificação dos resul-
tados obtidos, a determinar a corre-
spondência destes com os objetivos 
propostos e, daí, orientar a tomada 
de decisões em relação às atividades 
didáticas seguintes” (LIB NEO, 1985).

Nesses contextos o registro, a vis-
ita em sala de aula, os indicadores 
externos e um sistema de acom-
panhamento online são essenciais 
para o diagnóstico eficaz e tem as 
finalidades de potencializar o ensi-
no enaltecendo os pontos positivos 
e indicando o que deve ser melhora-
do e os procedimentos necessári-
os para que aconteça a melhora e 
transformação nas aprendizagens.

Equalizar para incluir a todos é 
necessário para oferecer aos alunos 
o que eles necessitam com a finali-
dade de garantir a evolução e a ap-
ropriação dos saberes para todos.

Já a avaliação institucional é o in-
strumento que a escola é avaliada 
por todos de modo que é necessário 
a reflexão dos pontos fortes e o que 
precisa ser melhorado na instituição.

Segundo Freitas (2006) a avaliação 
institucional é um processo coleti-
vo que mobiliza a escola toda para 
os problemas pautados pelas aval-
iações e reconhecidos pelo coletivo, 
com vistas a sua superação.(...) um 
papel importante ao ser uma artic-
uladora entre problemas, ações e 
compromissos locais da escola e seu 
vínculo com as demandas do pod-
er público para alicerçar tais ações 
e compromissos (FREITAS, 2006).

Ela é fundamental para um bom 
desenvolvimento pedagógico ga-
rantindo as condições essenciais 
para a aprendizagem e o aprimo-
ramento das práticas escolares.
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Nesse percurso é necessário con-
hecer o currículo e dar voz para que 
as pessoas expressem os seus ansei-
os e desejos é primordial para a aqui-
sição, apropriação, reconhecimento 
e valorização dos seus conhecimen-
tos prévios bem como a diversidade.

Segundo Freire (1997) quem en-
sina aprende ao ensinar e quem 
aprende ensina ao aprender. 
Cuidar e educar são práticas in-
dissociáveis e devem ser consid-
eradas no processo de aquisição 
e apropriação das aprendizagens.

Pesquisar, organizar e planejar 
para criar situações de aprendiza-
gem significativas é primordial para 
criar ambientes favoráveis, materi-
ais e tempos necessários para a con-
strução significativa do ensino bem 
como a autoavaliação reflexiva da 
práxis articulada a participação da 
coordenação pedagógica como par-
ceiro potencializador desse caminho.

Quanto ao ensino devemos consid-
erar como a função primordial da escola 
e deve ser responsabilidade de todos 
garantir a aprendizagem significativa 
e a formação integral de educando.

Dessa forma a corresponsabili-
dade é de todos a fim de que a esco-
la cumpra o seu papel na sociedade 
de formação integral do educando 
para o exercício pleno da cidadania e 
formação para o mundo do trabalho.

Assim a práxis deve ser o alvo de 
reflexão contínua e intervenção por 
meio de parcerias na escola e na comu-
nidade escolar, potencializando o en-
sino articulando a teoria com a práti-
ca pedagógica propondo inovações 
que garantam a transformação da es-
cola às novas práticas pedagógicas.

Com a finalidade de garantir do 
ensino a todos na escola requer que 
a comunidade escolar seja acolhi-
da, que haja diálogo, dialética, par-
ticipação e gestão democrática.
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Para acolher a instituição escolar 
deve se tornar flexível às necessi-
dades singulares do cidadão, tornan-
do-se um ambiente que o educando 
se sinta bem, rompendo com o par-
adigma tradicional em que o aluno 
deveria se adaptar a escola, sendo 
um modelo ultrapassado que não 
inclui, colabora para a evasão es-
colar e fracasso nas aprendizagens.

A organização escolar democráti-
ca é necessária para garantir o ex-
ercício da autonomia intelectual, 
iniciativa, ética e criatividade essen-
ciais no mundo contemporâneo.

Portanto, formar, articular e 
transformar são fazeres inerentes 
a formação docente e alvo de con-
stante investigação e reflexão por 
parte de toda a comunidade es-
colar, em especial, a equipe do-
cente e gestora responsável pelo 
ensino para garantir a evolução, 
a transformação, a apropriação e 
aquisição dos saberes de todos.

A AVALIAÇÃO FORMATIVA

Podemos compreender a aval-
iação como modo de atribuir valor 
aos saberes aprendidos, ela serve 
para regular os conhecimentos ver-
ificando o que foi aprendido e o 
que deve ser retomado bem como 
diagnosticar os caminhos e as es-
tratégias para que o ensino ocorra.

Devemos utilizar instrumentos di-
versificados na verificação de apren-
dizagem tais como: pesquisas, pro-
vas dissertativas, provas objetivas, 
apresentações e trabalhos em grupo.

O objetivo de se oferecer instru-
mentos diversificados tem caráter 
inclusivo já que os educandos são 
singularidades e podem apresen-
tar resultados diferentes de acordo 
com o instrumento a ser utilizado.

Pode-se também dar o direito de 
que o aluno escolha o instrumento 
avaliativo que ele quer ser avaliado, 
garantindo uma avaliação equita-
tiva e a sua autonomia intelectual.
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Segundo Freitas (2009), a avaliação 
incorpora tanto os objetivos esco-
lares (matérias ensinadas) quanto 
aqueles objetivos formulados a partir 
da função social adotada pela escola.

Desta forma, esses objetivos 
são incorporados na organização 
do trabalho pedagógico da esco-
la e muitas vezes os objetivos es-
colares acabam encobrindo a 
função social a qual ela se propõe.

Pensando na gestão democráti-
ca é interessante que o educando 
tenha autonomia intelectual para 
participar e decidir sobre como ele 
gostaria de ser avaliado pois cada 
pessoa tem a sua singularidade e 
consegue melhores resultados de-
pendendo do instrumento utiliza-
do para verificação do aprendizado.

É importante que a avaliação seja 
também um momento de  aprendiza-
gem individual em que o educando 
irá retomar os saberes internalizados 
por meio de sinapses ou coletivo com 
a interação em grupo favorecendo a 
autonomia intelectual, ética, iniciati-
va, criatividade e a formação integral.

É necessário também que haja mo-
mentos de formação na escola em que 
o coordenador pedagógico irá pesqui-
sar para articular saberes de modo que 
transforme o modelo e o conceito de 
avaliação rompendo com o paradig-
ma da escola tradicional excludente.

O momento de confecção da aval-
iação é de extrema importância para 
que ela seja construtiva, que veri-
fique realmente o que foi ensinado 
e se o ensino atingiu o seu objetivo 
bem como o que precisa ser revisto e 
retomado. A avaliação também avalia 
o trabalho do professor e deve ser o 
momento construtivo e não vingativo.

Assim sendo, podemos conclu-
ir que existem objetividades e sub-
jetividades na avaliação de modo 
que o seu resultado depende de 
uma diversidade de questões en-
volvendo a sua elaboração e o in-
strumento que tende a melhorar 
ou piorar o resultado do educando.
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A AVALIAÇÃO SISTÊMICA

A avaliação sistêmica é necessária 
com a finalidade de melhorar os pro-
cessos em larga escala na instituição 
escolar, é necessário que haja diálo-
go, dialética e escuta. Ela tem a final-
idade de subsidiar ações para melho-
ria da escola bem como a verificação 
do que está sendo positivo, o que 
deve ser melhorado e as sugestões 
para que ocorra a transformação.

Freitas (2009) ainda revela que at-
ravés de um discurso democrático 
veio a emergência da avaliação da 
educação básica. Sua importância 
foi tão acentuada que de estratégia 
ela passou a ser política. É impor-
tante que seja utilizado instrumen-
tos diversificados de aferição da 
avaliação sistêmica para que dem-
ocraticamente todos contribuam.

Assim sendo, é importante que 
toda a comunidade escolar (profes-
sores, funcionários, pais e alunos) 
participe da avaliação sistêmica e 
contribuam com sugestões de mel-
horia. Quando todos se envolvem há 
melhorias no território e na escola.

Também vale ressaltar que as pes-
soas devem ter a liberdade de re-
sponder democraticamente o que 
pensam para que se construa a 
avaliação sistêmica que ajudar nas 
ações da escola e na rede de ensino.

Quanto aos educandos a avaliação 
deve mensurar o aprendizado de-
les com a finalidade de diagnosticar 
ações de melhoria no ensino do pro-
fessor bem como as políticas públicas.

Ainda, a avaliação sistêmica tem 
como finalidade a melhoria do para-
digma atual para que os problemas se-
jam sanados e que haja mudanças nos 
ambientes, tempos e materialidades 
impactando de maneira significati-
va na aprendizagem dos educandos.

A avaliação deve ser utilizada 
com a finalidade de contribuir para 
a formação integral do aluno, com 
a perspectiva construtivista ela 
deve ser parte da rotina e um mo-
mento prazeroso. Ela não pode ser 
uma punição por não ter aprendi-
do ou por questões disciplinares.

Portanto, avaliar é fundamental 
para que haja melhorias na escola, é 
preciso aferir valor ao que está acon-
tecendo, ouvir, aplicar sugestões de 
melhoria, reconhecer e valorizar a 
participação democrática de todos 
na sociedade bem como para justi-
ficar a sua existência é preciso que 
haja mudanças nas escolas. Essas mu-
danças se devem a diagnósticos ori-
undos dos juízos de valor avaliados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A elaboração desse artigo possibilitou a reflexão sobre o ato de avaliar en-
volvendo a gestão democrática, órgãos colegiados, equipe docente e discente.

Chegamos à conclusão que avaliar não é algo simples devido a sua diversidade e 
subjetividade que requer coerência, planejamento, dialogo e dialética pois não 
é apenas o educando que está sendo avaliado e sim toda a unidade educacional.

Então, quem avalia também está sendo avaliado porque está verif-
icando se o que foi ensinado foi aprendido. É um momento rico para 
a reflexão coletiva em um viés construtivista de melhoria da escola.

A avaliação deve ser vista em sua amplitude e não deve se resumir apenas 
preencher questionários. As pessoas precisam ser ouvidas e participar ativa-
mente das decisões escolares e da construção do Projeto Político Pedagógico.

Segundo Lima (2012), a avaliação institucional não pode ser isola-
da nem burocrática porque a transparência de seus objetivos e proced-
imentos precisa deixar avaliadores e avaliados desarmados e tranqui-
los quanto ao caráter formativo que ela precisa assumir (LIMA, 2012).

Assim sendo, os órgãos colegiais são fundamentais na escola democrática pois 
cabe a eles planejar, decidir e avaliar na escola. Assim o diálogo é fundamental 
pois é por meio dele que se discute as ações e os problemas do cotidiano escolar.

Avaliar é atribuir valor ao trabalho realizado na esco-
la, garantindo o direito dos educandos a aprendizagem e a ci-
dadania plena indispensável no mundo contemporâneo.

É necessário que haja na formação continuada escolar aprendizagens 
relacionadas à importância da avaliação institucional para que todos es-
tejam motivados e participem desse momento extremamente importante.

Assim sendo, concluímos que existe a (co) responsabili-
dade pelo resultado da avaliação bem como a necessidade do en-
gajamento de todos na melhoria dos aspectos insatisfatórios.

Portanto, avaliar não é um processo simples e requer engajamen-
to e participação de todos, mas é primordial para a construção da 
aprendizagem e democracia essenciais para a plena democracia.
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ABRINDO ESPAÇOS PARA O LÚDICO NA EDUCAÇÃO
Resumo: Este artigo traz como temática a relação existente entre ludicidade e educação, 
refletindo sobre a inserção de práticas pedagógicas que utilizem de atividades lúdicas para 
propiciar aprendizagens significativas aos educandos. Há tempo se realizam estudos que vem 
modificando o olhar que é dado aos educandos e essas visões solicitam aos educadores a 
busca de estratégias metodológicas que se enquadrem na ótica do educando como sujeito 
ativo da construção do conhecimento. Neste contexto, as atividades lúdicas propiciam vários 
benefícios que se tornam visíveis no processo de ensino-aprendizagem, provindos do prazer 
por se sentirem protagonistas e regentes de suas próprias ações. Conclui, enfatizando que o 
lúdico deve se encontrar no cotidiano escolar, expresso em atividades que tenham como foco 
aprender com diversão, motivados pela curiosidade, provocados a buscar no seu repertório 
cognitivo possibilidades de ações para resolução das situações-problemas, ocasionando a 
construção do conhecimento. Tem por objetivo visualizar a atividade lúdica como recurso 
para a prática pedagógica no contexto educacional. Utiliza uma metodologia de revisão de 
literatura.

Palavra-chaves: Educação; Lúdico; Educador.
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INTRODUÇÃO

A educação na atualidade tem aberto portas para novos olhares que 
trazem concepções sobre os educandos e o processo de ensino-apren-
dizagem, as quais verificam este educando Como o centro deste pro-
cesso enquanto sujeitos ativos da construção do conhecimento.

Sendo assim, se torna fundamental conhecer quem é este edu-
cando que chega à escola, suas características, especificidades e 
suas necessidades, para que as estratégias metodológicas sejam ad-
equadas para que ocorram aprendizagens efetivas e significativas.

A ludicidade se familiariza com a essência humana, colaboran-
do para o desenvolvimento humano. Com isso, é possível perce-
ber que a ludicidade deve fazer parte do cotidiano escolar, en-
quanto ferramenta facilitadora da construção do conhecimento.

Os elementos lúdicos possibilitam que os educandos se en-
volvam com a atividade, se sentindo protagonista delas, nas 
quais, movidos pela curiosidade, buscam possibilidades de ações 
para resolver as situações-problemas que lhe são ofertadas.

Neste sentido, a educação, com a missão de favorecer as ações sociais 
dos educandos, possui próximas relações com o lúdico, devendo incor-
porá-lo no contexto escolar. Para isso, os educadores devem se apropriar 
dos saberes sobre atividades lúdicas para que sejam capazes de utilizá-la 
corretamente com vistas a enriquecer o processo de ensino-aprendiza-
gem por meio do atendimento às necessidades dos seus educandos.

Dessa forma, o artigo traz por objetivo visualizar a ativ-
idade lúdica enquanto instrumento metodológico que fa-
vorece a construção do conhecimento dos educandos, propician-
do a estes momentos prazerosos e significativos de aprendizagens.

A revisão de literatura foi a metodologia selecionada para a estru-
turação do teor deste artigo, apresentando uma abordagem qualitativa.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1782

SIGNIFICADO DO LÚDICO

O lúdico é um tem amplamente 
discutido na atualidade e abre por-
tas para reflexões da inserção deste 
no contexto educacional. Para Silva 
(2015), o termo ludicidade traz uma 
forma de visualizar o ser humano 
em novas perspectivas, afirmando 
que viver a ludicidade é viver ex-
periências plenas. Quando um in-
divíduo participa de atividades lúdi-
cas, este experiencia novas vivências 
que agregam a sua constituição en-
quanto indivíduo reflexivo. A ludici-
dade própria um desenvolvimento 
integral dos indivíduos, pois ela não 
traz eminências as partes segrega-
das do desenvolvimento humano. 

Neste contexto, Pereira 
(2015) conceitua lúdico como:

A palavra “lúdico” carrega a cono-
tação de prazer, ausência de tensão e 
de conflito; também liga-se à criativ-
idade, à arte, à poesia, à construção 
e desconstrução da realidade; é um 
espaço-tempo pautado na imag-
inação, inventividade, fantasia, dese-
jo e associa-se principalmente a ideia 
de jogo. Conforme aponta Brougère 
(1998), o termo jogo é utilizado e 
compreendido na própria ausência 
de definição rigorosa; jogo é o que 
o vocabulário científico denomina 
“atividade lúdica”. Esse autor afirma 
que “a noção de jogo como o con-
junto de linguagem funciona em um 
contexto social; a utilização do ter-
mo jogo deve, pois, ser considerada 
como um fato social: tal designação 
remete à imagem do jogo encontra-
da no seio da sociedade em que ele 
é utilizado (PEREIRA, 2015, p. 171).

Para Pereira (2015), o lúdico é 
pertencente a cultura humana, pois 
ele vai na ideia contrária de me-
canização do homem. Não somente 
para a criança o lúdico vem a ser im-
portante, ele também é muito impor-
tante para o adulto que se encontra 
em constante desenvolvimento e 
adaptação ao meio e não deve ser 
atrelado somente a brincadei-
ra, sendo fundamental para outras 
áreas do desenvolvimento humano.

Segundo Massa (2015), a ludici-
dade se constitui enquanto fenôme-
no da humanidade, possibilitando 
a inserção social do indivíduo e a 
percepção do seu papel neste ambi-
ente social. Por meio da ludicidade, 
o indivíduo adquire habilidades de 
interagir com o outro, o que é fun-
damental para as vivências sociais. 
Sendo assim, o autor coloca que a 
ludicidade é mais do que manifes-
tações humanas, se configurando 
como processos dinâmicos inter-
acionais em que o sujeito protag-
onista são os seres humanos, fa-
vorecendo a percepção significativa 
das várias aprendizagens que es-
tão atreladas ao brincar e ao jogar.

De acordo com Luckesi (2002 
apud SILVA, 2015), a ludicidade é 
um estado interno do homem ad-
quirido pelas vivências e ações 
humanas em relação ao manifes-
tações externas em relação com o 
meio em que se encontra inserido.
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Ao citar Luckesi (2002), Silva (2015) 
pontua que:

Ao pensar a ludicidade como 
uma experiência interna do sujeito, 
Luckesi situa a compreensão desse 
fenômeno na dimensão interior indi-
vidual, ou seja, no quadrante superior 
esquerdo, conforme propõe Wilber, 
diferenciando-a das atividades lúdi-
cas, passíveis de estudo em qualquer 
uma das dimensões. Como explica 
aquele autor, não se trata, em sua 
compreensão, de conceber a ludici-
dade como sinônimo de atividades 
lúdicas, pensando-as a partir de suas 
características histórico-culturais ou 
histórico-sociais (o que localizaria o 
estudo na perspectiva exterior cole-
tiva, ou no quadrante direito inferior), 
nem de abordar as funções terapêu-
ticas e/ou educativas associadas a 
essas atividades “no caso, estudos 
realizados na dimensão exterior in-
dividual, localizada no quadrante di-
reito superior” (SILVA, 2015, p. 106).

Na ótica de Massa (2015), a ludi-
cidade pode ser configura como um 
estado de consciência do indivíduo, 
como um estado de ânimo, que 
emerge das atividades que são prat-
icadas com plenitude leveza, prazer, 
que perpassam as experiências ex-
ternas. A ludicidade traz uma artic-
ulação entre experiências internas 
e externas do indivíduo com outros 
iguais ou com o meio que o circunda.

Conforme Massa (2015), o lúdico 
está relacionado com as experiên-
cias internas do indivíduo que são 
acionadas pelas experiências exter-
nas com o meio. A ludicidade en-
quanto manifestação interna do in-
divíduo não pode ser visualizada. O 
que é possível verificar são as ativ-
idades lúdicas que funcionam como 
elemento despertador desta ludi-
cidade interna do indivíduo. Sendo 
assim, a atividade só se configurou 
como lúdica se ela realmente des-
pertar a ludicidade no indivíduo.

Em complemento, Massa (2015) 
coloca que a essência da ludicidade 
se encontra nos processos de rel-
acionamento e interação entre os 
indivíduos em um mesmo meio, em 
variadas situações e pode ocorrer 
com ou sem o brinquedo, com ou 
sem jogos, sem nenhum elemento 
ou utilizando aqueles que foram con-
struídos especificamente para des-
pertar a ludicidade nos indivíduos. 

Dessa forma, a ludicidade, segun-
do Duarte e Piovesan (2013), tem 
por característica o envolvimento 
do prazer vivido ao experimentar 
experiências que auxiliam na con-
strução do conhecimento. Em vir-
tude da palavra lúdico, analisada 
etimologicamente, referenciar jogo/
brincadeira, ela se torna uma im-
portante ferramenta metodológica 
para o processo de ensino-apren-
dizagem dos educandos em fase es-
colar, devendo ser inserido com val-
orização no contexto escolar, uma 
vez que traz inerente a si o prazer, a 
espontaneidade, a alegria, a descon-
tração e a imaginação, gerando a cu-
riosidade e a vontade de aprender.
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EDUCAÇÃO LÚDICA

A concepção de lúdico para Cipri-
ano e Moreira (2016), enquanto in-
strumento que favorece o processo 
de ensino-aprendizagem, tem suas 
relações voltadas para o desen-
volvimento psicomotor, que infere 
nas interações que os educandos 
estabelecem com o meio em que 
se encontram inseridos. Quando 
o educador percebe o perfil neu-
ro-sensório-motor dos seus edu-
candos enquanto fator importante 
para o desenvolvimento integral dos 
educandos, ele passa a buscar ativi-
dades que favoreceram o desenvolv-
er destes em todos os seus aspectos. 
Neste contexto, o lúdico se torna 
uma atividade favorável ao desen-
volvimento total dos educandos, en-
quanto seres únicos e indivisíveis.

Pensando dessa forma, Mas-
sa (2015) evidencia que:

Vivenciar a educação lúdica é estar 
presente e inteiro como docente e vi-
abilizar o mesmo para os seus alunos. 
É praticar uma educação que integra, 
ao invés de separar mente de corpo 
ou sentimento de razão, consideran-
do as diversas possibilidades. Dessa 
forma, as manifestações ou práticas 
lúdicas são além de um recurso forma-
tivo uma possibilidade de autodesen-
volvimento (MASSA, 2015, p. 128).

De acordo com Duarte e Piovesan 
(2013), a ludicidade traz ferramentas 
essenciais para o desenvolvimento da 
criatividade, socialização e da apren-
dizagem dos indivíduos. Sendo assim, 
a prática pedagógica, embasada nas 
experiências com atividades lúdicas 
promovem prazer e alegria aos ed-
ucandos, sentimentos esses, funda-
mentais para promover o desenvolvi-
mento de habilidades e competências. 

Dessa forma, a atividade lúdica 
deve ser organizada de forma a expor 
com clareza os seus objetivos, com 
a finalidade de construção de uma 
nova forma de conceber o processo 
de ensino-aprendizagem, com o en-
volvimento do educando com o con-
teúdo exposto que aprenderá com 
o prazer da conquista de resolução 
de situações-problemas variadas.

O lúdico permite tanto às crianças 
quanto aos adultos desenvolverem 
confiança em si mesmos e em suas 
capacidades. Em situações sociais, 
ajuda-os a serem empáticos com 
os outros e a ampliarem os proces-
sos de interação social, possibil-
itando a exploração dos próprios 
potenciais e limitações, além de ex-
perimentarem liberdade e desen-
volvimento da independência.

Para Oliveira (2011 apud COSTA 
et al, 2015) o lúdico propicia a per-
cepção do raciocínio infantil, verifi-
cando com o indivíduo organiza sua 
realidade e lida com as possibilidades 
de ações, seus limites e conflitos, vis-
to que, na figura da criança, ela não 
consegue exprimir suas intenções. 
Assim, é possível afirmar que a cri-
ança se expressa com a brincadeira, 
expondo seus sentimentos e con-
flitos internos na tentativa de com-
preender o mundo e o seu papel nele.
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Em relação a isso, Costa et al (2015) 
complementa afirmando que a cri-
ança utiliza da criação de fantasias 
evidenciadas na brincadeira de faz-
de-conta, embasadas em seu cotidia-
no, permitindo que reelabore e inter-
prete o meio que a entorna, elemento 
este essencial para o seu desenvolvi-
mento. Dessa forma, é fundamental 
o conhecimento sobre como ocorre 
o desenvolvimento infantil, partindo 
da análise contributiva dos estudos 
que refletem sobre a ludicidade e sua 
ligação com a aprendizagem humana.

Refletindo sobre a articulação 
do lúdico com o processo de ensi-
no-aprendizagem, Costa et al (2015) 
colocam que o lúdico funciona como 
uma ferramenta metodológica que 
permite a atribuição de significados 
as aprendizagens como forma de 
entrelaçar teoria e prática, o que se 
torna essencial para a constituição 
cidadã dos educandos, função fun-
damental da escola na atualidade.

De acordo com Kishimoto (2012 
apud BORDIGNON; CAMARGO, 
2013), o lúdico é um elemento ativo 
de processo de ensino-aprendizagem. 
Por meio dele, o indivíduo aprende 
a se movimentar, falar e desenvolv-
er estratégias para a resolução de 
situações-problemas. Utilizar o lúdi-
co como instrumento favorável ao 
processo de ensino-aprendizagem 
é fundamental no ambiente escolar, 
devendo ser mediada pelo educador.

 

O educador deve ser o estimu-
lador da atividade lúdica, trazen-
do elementos como a curiosidade e 
o desafio de  manter os educandos 
motivados a chegarem até a final-
ização da mesma, o que favorece 
a construção do conhecimento.

A articulação da ludicidade com a 
aprendizagem, segundo Costa et al 
(2015), se dá pela força estimuladora 
e motivacional do lúdico que possi-
bilita a estimulação de diversas áreas 
de desenvolvimento humano como o 
cognitivo, motor e afeição. O lúdico 
também é capaz de despertar poten-
cialidades mediante ação dos edu-
candos enquanto sujeitos centrais do 
processo de ensino-aprendizagem.

ATIVIDADES LÚDICAS  
E O EDUCADOR

O tema ludicidade tem conquistado 
espaço no meio acadêmico e tem sido 
discutida por grandes autores educa-
cionais. De acordo com Bordignon e 
Camargo (2013), os estudiosos do 
tema trazem a visão que a ludicidade 
é um tem da contemporaneidade, 
pois retrata uma necessidade huma-
na. Com isso, é possível perceber que 
as atividades lúdicas não devem ser 
ignoradas no contexto educacional, 
visto que por meio destas, os educan-
dos desenvolvem sua criatividade, 
estabelecendo vínculos com outros 
indivíduos, favorecendo relações in-
terpessoais, além de aprimorar uma 
diversidade habilidades motoras.
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Dessa forma, é necessário dar 
valia as atividades lúdicas a ser-
em incorporadas na rotina escolar 
enquanto ferramenta metodológi-
ca que favorece o processo de en-
sino-aprendizagem dos educan-
dos, propiciando a construção de 
um conhecimento significativo.

Em complemento, os autores colo-
cam que:

A ludicidade é uma importante 
ferramenta para a formação do ed-
ucando. É através do brincar que a 
criança se relaciona com o meio em 
que vive e com os outros, o que lhe 
propicia dar significado a tudo que 
está ao seu redor. Neste sentido, a 
atividade lúdica não pode ser vista 
como um mero passatempo, pois at-
ravés do brincar a criança desenvolve 
sua criatividade, sua curiosidade e 
sua compreensão de mundo (BOR-
DIGNON; CAMARGO, 2013, p. 3).

A atividade lúdica manifestada en-
quanto instrumento metodológico de 
ensino, para Bordignomn e Camargo 
(2013) deve ser administrada com um 
olhar de seriedade e corretamente. O 
educador, neste contexto, deve par-
ticipar ativamente como mediador 
das atividades ofertadas aos educan-
dos, se constituindo como um obser-
vador das relações que os educan-
dos estabelecem com a ludicidade. 

Se agir desta forma, será capaz 
de compreender a existência das 
resoluções individuais das situ-
ações-problemas dadas pelas vivên-
cias e conhecimentos prévios de seus 
educandos, adquiridos dentro e fora 
do ambiente escolar. É importante 
ressaltar que para utilizar a atividade 
lúdica, o educador deve se apropri-
ar dos elementos e características 
que a compõem, pois, somente as-
sim, conseguirá resultados positi-
vos em suas práticas pedagógicas.

De acordo com Bordignon e Ca-
margo (2013), para considerar uma 
brincadeira como lúdica, é necessário 
que esta atinja o interesse e aten-
da às necessidades dos educandos. 
Atingir este ponto de interesse in-
fantil é tarefa dos elementos lúdicos 
como a curiosidade, a adrenalina, 
a competição, a diversão, o faz de 
contas, a música, entre outros, que 
despertam a motivação e vontade 
de participação nestas vivências por 
parte dos educandos, mantendo suas 
atenções até a atividade se findar.

O educador, para Cipriano e Morei-
ra (2016), tem como responsabili-
dade trazer estratégias metodológi-
cas que atendam às necessidades de 
seus educandos. Sendo assim, deve 
ter considerações pela ludicidade, 
visualizando-a enquanto recursos 
e ferramenta metodológica que fa-
vorece o processo de ensino-apren-
dizagem dos seus educandos.
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 A ludicidade própria a construção 
do conhecimento que se dá pelo de-
safio inerente as atividades lúdicas. 
Em relação à figura do educador, 
Costa et al (2015) evidenciam que:

O professor é o maior responsável 
na transmissão de conhecimentos 
em relação ao conhecimento empíri-
co, quando se faz de forma objetiva 
e construtiva de histórias do ser hu-
mano, a educação é principalmente 
um poder para que se definam os 
seus anseios de liberdade de escol-
ha para chegar a um ideal com regras 
e respeito na sociedade vigente. A 
escola é um ambiente propício para 
a formação das ações do caráter in-
telectual, físico, social, emocional do 
indivíduo (COSTA et al, 2015, p. 84).

A cultura lúdica, segundo Perei-
ra (2015), é um elemento vivo para 
ser humana que construída e recon-
struída com as vivências que este in-
divíduo possui com o meio em que 
está inserido. Sendo assim, esta cul-
tura se estabelece de maneiras difer-
entes para cada indivíduo, visto que 
eles possuem experiências diferentes 
que os caracterizam como seres hu-
manas específicos e individuais. 
Neste contexto, é possível observar 
que a cultura lúdica se dá pelas ações 
do indivíduo, não podendo ser trans-
feridas de gerações para gerações.

Ainda na ótica de Pereira (2015), 
para que uma cultura se constitua 
é necessário que o indivíduo tenha 
uma visão social, crítica, reflexiva e 
sensível sobre a relação existente 
entre o indivíduo, o meio e suas in-
ter relações pessoais e com os ele-
mentos ofertados por este meio.

Trazer esta cultura lúdica para den-
tro do ambiente escolar, respeitando 
a constituição e concepção individual 
dos educandos sobre o que vem a ser 
a ludicidade é uma das difíceis tare-
fas do educador que, respaldado pela 
sua própria cultura lúdica, por vezes 
impõe seus interesses e esquece as 
necessidades dos seus educandos. 

Acreditar na ludicidade enquanto 
recursos metodológicos auxiliar do 
processo de ensino-aprendizagem 
de vários conteúdos é um passo im-
portante para o educador que oferta 
atividades lúdicas para os educandos 
possibilitando que vivenciam uma 
diversidade de situações-problemas 
a serem resolvidas em conjunto 
com a articulação dessas vivências.

Em complemento, Costa et al 
(2015) enfatizam que:

[...] a utilização da ludicidade como 
metodologia de ensino por meio das 
práticas pedagógicas que possibili-
ta ao educador uma observação aos 
diferentes níveis de desenvolvimento 
que o educando apresenta e, além de 
promover o estímulo a aprendizagem. 
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Logo, o processo de desenvolvi-
mento faz-se necessário que difer-
entes habilidades sejam desperta-
das para desenvolver ações afetivas, 
cognitivas e corporais, fortalecer 
as relações entre educadores e ed-
ucandos por meios de atividades 
práticas, uma vez que é através das 
brincadeiras que as crianças desen-
volvem desde o seu nascimento 
até a fase adulta as relações afe-
tivas que são constituídas, pois 
possibilitam noções de limites e 
espaços que poderão ser aprimora-
das de acordo com seu desenvolvi-
mento (COSTA et al, 2015, p. 87).

O educador deve ter propriedade 
do que é uma atividade realmente 
lúdica para ofertar vivências con-
dizentes aos atributos inerentes a 
ela. Assim, Bordignon e Camargo 
(2013) expõem que se a atividade 
não proporcionar a vivência plena do 
educando, então, ela não pode ser 
considerada uma atividade lúdica. 

Dessa forma, Costa et al (2015) co-
locam que é fundamental que o ed-
ucador utilize deste conhecimento 
para planejar atividades lúdicas com 
o intuito de que os educandos ex-
perimentem, descubram, inventem, 
aprendam e confiram habilidades, 
promovendo o desenvolvimento de 
várias competências pelo estímulo 
da estimular a autoconfiança e da 
autonomia, assim como possibilitan-
do o desenvolvimento da linguagem, 
do pensamento, da concentração 
e atenção que são fundamentais 
para o desenvolvimento integral 
dos educandos.Dessa forma, Duar-
te e Piovesan (2013) afirmam que:

Nesse sentido, o lúdico se aproxi-
ma da criança pelo clima de descon-
tração que promove durante a real-
ização de suas atividades, ao mesmo 
tempo, a cada atividade exige e mo-
biliza a elaboração de novas apren-
dizagens. Por este motivo, a imag-
inação e a exploração dos materiais 
pedagógicos não podem ser ignora-
das, pelo contrário, devem ser incen-
tivadas pelos professores. Assim que 
o professor perceber que a criança 
está enfrentando algum tipo de di-
ficuldade no espaço escolar, precisa 
encaminhá-la para atendimento psi-
copedagógico. Se diagnosticado, por 
profissionais competentes na área, 
os problemas de aprendizagem, a 
criança deve ser submetida, pela es-
cola, a novas metodologias que pos-
sam contemplar as atividades com o 
intuito de maximizar o seu potencial. 
É nesse contexto, que surge a ludi-
cidade, como uma ferramenta ped-
agógica capaz atrelar o prazer ao 
aprender evidenciando a necessidade 
de repensar práticas a fim de estimular 
o conhecimento de modo integrado 
(DUARTE; PIOVESAN, 2013, p. 25).

Portanto, Costa et al (2015) con-
sideram que uma prática pedagógica 
que envolva atividades lúdicas deve 
ter o intuito de favorecer o processo 
de ensino-aprendizagem, propician-
do aos educandos progressos con-
stantes dados pelas interações com 
o meio e com os outros. Estas ativ-
idades devem trazer objetivos pre-
viamente definidos e intenções de 
que os educandos que as vivenciem 
sejam capazes de adquirir conheci-
mentos que perpassam os conteúdos 
como noções de conceitos, valores 
e respeito ao outro, primando pela 
construção do conhecimento e aqui-
sição de aprendizagens significativas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao refletir sobre os pontos levantados no desenvolvimen-
to deste artigo, foi possível compreender que o lúdico traz elemen-
tos importantes que facilitam o processo de ensino-aprendizagem.

Estes elementos estão conectados a essencialidade humana e a 
forma como os indivíduos utilizam deste universo lúdico para se 
conceber enquanto protagonistas ativos no meio em que se en-
contram inseridos, interagindo com o meio, seja mediante relações inter-
pessoais, seja por meio de relações com os objetos que o meio lhe oferece.

 

Quando se analisa o lúdico com um olhar pedagógico é possível entend-
er que o processo de ensino-aprendizagem busca em seus objetivos que a 
aprendizagem adquirida seja utilizada nas relações que os educandos terão 
com o meio, apontando para as caracterizações que provêm deste lúdico.

Apesar do lúdico ser uma ferramenta interessante para se tra-
balhar no ambiente escolar, ele pode se tornar um desestimula-
dor caso o educador não saiba trabalhar e adaptar as especifici-
dades e necessidades dos seus educandos as atividades lúdicas.

Dessa forma, o educador deve conhecer sobre o lúdico, se apropriar 
deste conhecimento e buscar construir estratégias metodológicas que o 
envolvem no cotidiano escolar pensando no educando enquanto protago-
nista do processo de ensino-aprendizagem para que apresentem como re-
sultado a construção de um conhecimento efetivo e aplicável na sociedade.
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A GESTÃO DEMOCRÁTICA NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS
RESUMO: Para que fosse possível entender as causas, tanto da falta de embasamento, quan-
to da carência de interesse para uma maior fundamentação, considerou-se importante anal-
isar neste trabalho, como vem sendo processada a formação do profissional de Docência do 
Ensino Superior e como se dá esta docência. Constatou-se, portanto, que o referido posicio-
namento pode ser uma resultante de uma concepção, que valoriza o dom e idoneidade moral 
dos docentes. Nesse processo de inovação pública, um dos principais motores é a partici-
pação de uma cidadania ativa e participativa exigindo melhor atendimento da administração 
pública, fiscalizando suas ações e contribuindo com sugestões.

Palavras-chave: Embasamento; Docência; Docentes.
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INTRODUÇÃO
          

          
O presente artigo tem o intuito de demonstrar o conceito e 

as abordagens gerais de como são constituídas e por qual fi-
nalidade foram criadas e a sua importância na gestão públi-
ca, tanto quanto a importância da inovação na gestão pública.

É fato que há um descontentamento dos cidadãos que avaliam os 
serviços públicos com critérios de mercado. A ampliação e a fragmen-
tação da demanda assim como a expansão da função social do setor pú-
blico pressupõem uma pressão crescente de mais e melhores serviços. 

As referências para julgar a prestação de serviços públicos são o mercado e 
as experiências exitosas em outros países. Por exemplo, a educação pública, 
pouco valorizada, tem como referência de padrão de qualidade a educação 
oferecida pelo setor privado ou no sistema educacional de outras nações.

Nos últimos anos, os governos municipais assumiram novas funções 
e responsabilidades devido à descentralização ocorrida nas últi-
mas décadas, no entanto isto não se traduziu em um aumento semel-
hante de transferência de recursos orçamentários para o nível local. 

Não deve haver grande expectativa de que o governo federal am-
plie a destinação de recursos para os municípios, devido à crise em 
que se encontra a União de quase falência das contas públicas. 

A única saída para os municípios é inovar, como uma nova lógi-
ca de ação que rompe com o tradicional e propõe novas abor-
dagens para intervir com regularidade em assuntos ou prob-
lemáticas que exigem a intervenção do governo municipal.

             

A inovação deve ser entendida como o aumento do padrão de qualidade 
de uma política pública através da geração de mudanças claras no modo 
de agir com regularidade em um determinado tema (saúde, educação, meio 
ambiente etc.). Inovar é desafiar o que é feito rotineiramente e introduzir 
novas lógicas de ação para resolver antigos problemas e enfrentar novos. 

Inovação no setor público consiste, portanto, na criação e aplicação de novos 
modelos de gestão, processos, produtos, serviços e métodos à disposição do ci-
dadão que permitam melhorias na eficiência, eficácia e qualidade dos resultados. 

Nesse processo de inovação pública, um dos principais motores é a partici-
pação de uma cidadania ativa e participativa exigindo melhor atendimento da 
administração pública, fiscalizando suas ações e contribuindo com sugestões.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO

Uma Nação só é verdadeiramente 
independente quando todos os seus 
cidadãos têm acesso a uma educação 
de qualidade. A educação é a base para 
o desenvolvimento social e político. 
Ela promove crescimento econômico 
e é uma das principais ferramentas 
para diminuir a desigualdade, reduz-
ir a criminalidade e promover a Paz. 

Contudo, ao olhar para o cenário 
atual da educação brasileira, fica claro 
que estamos muito longe desse ensi-
no de qualidade. Segundo dados do 
Inep, hoje, 97% dos alunos têm aces-
so ao Ensino Fundamental, mas ape-
nas 52% deles conseguem concluí-lo. 

Quando se fala em alfabetização, 
os números preocupam ainda mais. 
O Saeb de 2003 mostra que ape-
nas 4,8% dos alunos da 4ª série do 
Ensino Fundamental estão plena-
mente alfabetizados, 39,7% está 
medianamente e 55,5% não estão 
corretamente alfabetizados. Ou seja, 
a grande maioria dos estudantes 
brasileiros passa pelo Ensino Fun-
damental sem, ao menos, aprender 
a ler e entender um texto simples.

Mudar este cenário é possível e 
depende do esforço de todos e de 
cada um. Passar da educação que 
temos para a educação que quere-
mos depende, fundamentalmente, 
de uma nova atitude e de conquistas 
do dia-a-dia por parte de alunos, pro-
fessores, pais, cidadãos e governo.  

É uma longa trajetória, que de-
pende de atitudes concretas, 
desenvolvidas dentro de um plane-
jamento integrado, que permita 
a unidade de propósitos e a con-
tinuidade de motivações e ações. 

O Brasil precisa fazer da edu-
cação sua prioridade número um, 
se quiser oferecer às novas ger-
ações um futuro melhor e criar as 
condições necessárias para seu 
desenvolvimento social e econômico. 

Como aparece na Declaração de 
Jomtien, “se quisermos ter educação 
de qualidade para todos, temos que 
ter Todos pela qualidade da educação”.

A ESCOLA NUMA VISÃO 
CONTEXTUALIZADA

Na escola, de maneira geral, não há 
ciência nem posicionamento social. A 
razão que motiva o professor a refle-
tir sobre suas metodologias de ensino 
tornou-se sintoma de loucura, confir-
mado por injustas sociais e ineficazes 
em quase todos os aspectos que se 
analisem. Algumas tentativas buscam 
a importação de modelos da prática 
educativa de outros países. E isso só 
é possível através de uma reflexão 
sobre isso só é possível através de um 
a reflexão sobre a prática de ensino.
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Muitas lutas vêm sendo assu-
midas por educadores e políti-
cos na denúncia da função sele-
tiva discriminatória das notas e 
conceito e dos sérios prejuízos 
decorrentes das classes populares. 

Essas medidas minimizam o prejuízo 
educacional com função burocrática, 
punitiva e obstaculizam-te. A edu-
cação tem perspectiva de construção 
de conhecimento, e parte de premis-
sas básicas como: confiança na possi-
bilidade de os educandos construírem 
suas próprias verdades e valorização 
de suas manifestações e interesses.

Tudo isso, dinamiza oportunidades 
de ação e reflexão, num acompanha-
mento permanente do professor, que 
incitam o aluno a novas questões a 
partir da formulação de respostas. 

Miguel Arroyo (2001) 
em ofício de mestre: ima-
gens e autoimagens, diz que: 

à escola foi reduzida a ensino e 
os mestres a ensinastes. Desvalori-
zação do campo educativo e do sa-
ber profissional leva a desvalorização 
da categoria frente ao governo e so-
ciedade cada nova ideologia nova 
moda econômica ou política, cada 
novo governante e até agências de 
financiamento se julgam no direito 
de dizer o que somos o que deve-
mos ser definir nosso perfil, nossos 
saberes e competências e redefinir o 
currículo. (ARROYO, 2001, p.102.).

Somos professores. Somos e não 
apenas exercemos uma função 
docente. Os tempos de esco-
la invadem outros tempos. Le-
vando as angústias e sonhos da 
escola para casa e vice-versa. 

O discurso do profissionalismo é 
ambíguo: para a categoria pode sig-
nificar reconhecimento e valorização; 
para o lado social pode significar a jus-
tificativa para adiar esse reencontro.
Somos a imagem que fazem do nosso 
papel social, não o que teimamos ser, 
esse processo social é lento e compli-
cado, entre imagens e autoimagens.

Os professores de primeira à quarta 
séries carregam uma imagem difusa, 
pouco profissional; Os professores 
de quinta a oitava séries do ensi-
no fundamental e do ensino médio 
tem outra imagem social, conferida 
por sua competência técnica em sua 
área, porém não se afirmam como do-
centes, como educadores; Já no nível 
superior os docentes e seus saberes 
têm um estatuto social reconhecido.

Quando a visão da escola e de seus 
educadores se reduz apenas a apren-
der habilidades, saberes, domínios de 
matérias, o ensinar e os ensinamen-
tos também ficam empobrecidos. 



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1795

A recuperação do sentido do nos-
so ofício está em re interpretá-lo 
como ofício de ensinar a sermos 
humanos.Segundo Gabriel Chalita 
(2003), as palavras são armas que 
isenta ânimos, coragem, sensibili-
dade, talento. Dessa forma, podem-
os definir o amplo leque de sentidos 
e potencialidades da palavra edu-
cação, cuja beleza está em desven-
dar novos amanhãs e promissores 
horizontes (CHALITA, 2003, p. 67).

Qualidade social da educação sig-
nifica para nós, garantir a todo ci-
dadão (indiferente de raça, cor, re-
ligião e padrão social econômico), 
o acesso ao conhecimento social-
mente produzido e sistematizado, 
como instrumento de compreensão 
do mundo, das relações com a na-
tureza, com a cultura e a sociedade 
e de emancipação individual e co-
letiva, na perspectiva de constru-
ir uma sociedade justa igualitária. 

Nosso propósito visa considerar o 
sujeito como sujeito de direitos e a 
educação como direito social. Assim 
de tanto fazermos críticas a experiên-
cia da desigualdade e o aprendizado 
da dependência, acabamos por perd-
er nossa capacidade de trabalhar, de 
criar, de viver em comunidade. Aca-
bamos por perder nossa visão crítica 
da realidade, nosso poder de imag-
inação e construção e alternativas.

ALGUMAS SAÍDAS PARA  
A EDUCAÇÃO

Uma primeira perspectiva, cen-
trada sobre o aluno, procura articu-
lar toda a vida escolar. Em torno da 
atividade dos alunos. Não se trata 
mais de transmitir conhecimentos ou 
seguir um programa oficial, mas sim 
de fornecer recursos e instrumentos 
aos alunos. Para que eles possam re-
agir ao seu meio ambiente e constru-
ir, pouco a pouco as noções próprias.

As experiências de escolas “ativas” 
ou escola “nova”, promovidas por ed-
ucadores como M. Montessori, C. 
Freinet ou E Decroly, que havia posto 
em prática estes princípios, em suas 
próprias salas de aula, continuam até 
hoje a ser um ponto de referência. 

As noções de investidas, criativ-
idade e atualidade ainda são inova-
doras e ameaçadoras, num sistema 
escolar que continua apesar de tudo 
que foi dito, repetido e provado, 
a defender a ideia falsa de que é o 
aprendizado que causa o desenvolvi-
mento do aluno, ao invés de recon-
hecer, com a psicologia genética, 
que é o desenvolvimento da cri-
ança que permite o aprendizado.
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Como demonstrou Piaget (1992), 
da mesma forma que a criança fun-
ciona mentalmente segundo está-
gios de desenvolvimentos que es-
tão na origem de sua aquisição de 
noções, ela vive também um pro-
cesso de crescimento afetivo e so-
cial caracterizado por uma pro-
gressão de estágios ou de etapas 
constitutivas de sua personalidade. 

Seu comportamento na sala de 
aula, sua atitude em relação ao pro-
fessor, sua disponibilidade e mo-
tivação para os deveres escolares 
dependem da maneira pela qual ela 
vive seu próprio desenvolvimento.

Nessas condições, a falta de sensi-
bilidade dos educadores em relação 
ao amadurecimento afetivo de cada 
aluno. Está na raiz de muitos conflitos, 
bloqueios, frustrações e fenômenos 
de dependência que interferem con-
stantemente com a prática escolar. 
Inversamente os educadores que 
se preocupam em respeitar essa di-
mensão afetiva e social são levados 
espontaneamente a modificar os pro-
gramas e a organização de sua classe.

Sob a influência da psicanálise e 
da psicoterapia. Uma terceira cor-
rente questiona o papel do profes-
sor, isto é, o lugar ocupado pelo adul-
to na relação pedagógica de fato, 
numerosos estudos têm mostrado 
a importância dos investimentos 
afetivos vividos pelos professores 
se deem conta desses fenômenos.  

Incapazes de compreender e con-
trolar os conflitos e tensões que 
nascem da relação professor alu-
no, a insegurança de muitos educa-
dores o faz afirmar-se adotando uma 
atitude autoritária e burocrática. 

Mais recentemente, tem também 
havido casos de professores que 
caíram no extremo oposto, para se 
fazer aceitar pela classe, renunciar 
inteiramente a seu papel de educa-
dores, procurando confundir-se com 
os alunos numa atitude demagógi-
ca que só faz agravar o mal-es-
tar à incerteza dos educandos.
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Outros educadores esforçam-se 
por desenvolver uma vida de grupo 
dentro de sua sala de aula. Seu ob-
jetivo é fazer com que a classe se 
transforme num grupo solidário e 
consciente. Para isso favorecem a 
constituição de diferentes grupos de 
trabalho, responsáveis coletivamente 
pela realização das tarefas escolares.

Dentro desta ótica, a relação pro-
fessora aluno se amplia numa per-
spectiva de valorização da vida social 
de classe e de estímulo ao desenvolvi-
mento dos alunos a partir de sua ex-
periência de vida e trabalho em grupo. 

Todavia os educadores que se 
lançaram neste tipo de iniciativa 
sabem quantas dificuldades tiveram 
de enfrentar em virtude dos hábitos 
escolares já adquiridos pelos alunos 
e do ritmo de trabalho imposto pe-
los programas e horários oficiais. 

Por outro lado, os controles hi-
erárquicos nos quais os professores 
são submetidos também já fizeram 
fracassar experiências deste tipo, 
que estão em contradição flagran-
te com o modo de organização im-
posto pelo sistema educativo oficial.

Por sua própria radicalidade esta 
pedagogia é praticamente no interior 
do sistema oficial de ensino. Daí por 
que ela costuma ser praticada nas tur-
mas ditas “marginais”, compostas por 
alunos considerados problemas onde 
a pressão institucional é menos forte 
porque ninguém se interessa por sua 
sorte. Como escreve Gadotti (1995): 

Descentralização e autonomia 
caminham juntas. A luta pela au-
tonomia da escola insere-se numa 
luta maior pela autonomia no seio da 
própria sociedade. Portanto, é uma 
luta dentro do instituído, contra o 
instituído, para instituir outra coisa. 

A eficácia dessa luta depende mui-
to da ousadia de cada escola em 
experimentar o novo caminho de 
construção da confiança na escola 
e na capacidade dela resolver seus 
problemas por ela mesma, confi-
ança na capacidade de autogover-
nar-se (GADOTTI, 1995, p. 202).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A educação é um dos fatores 
mais importantes no desenvolvi-
mento de um país, pois é através 
da educação que um país atinge 
melhores desempenhos, tanto em 
áreas como: saúde, tecnologia e 
etc., e também em relação a melho-
rias no nível de renda, empregos e 
qualidade de vida para a população. 

A primeira grande ruptura travou-
se com a chegada mesmo dos portu-
gueses ao território do Novo Mundo. 
Os portugueses trouxeram um padrão 
de educação próprio da Europa, o 
que não quer dizer que as populações 
que por aqui viviam já não possuíam 
características próprias de se fazer 
educação. Até o período republica-
no, não houve uma grande mudança 
no modelo educacional no Brasil.

Com a promulgação da Consti-
tuição de 1988, as LDBs anteriores 
foram consideradas obsoletas, mas 
apenas em 1996 o debate sobre a 
nova lei foi concluído. Através de 
nossa pesquisa, pudemos perceber a 
importância da gestão e sua partici-
pação ativa para o bom desenvolvi-
mento da escola e da educação em si. 

A participação na gestão da es-
cola implica no poder real de tomar 
parte ativa no processo educacion-
al, tanto no nível micro social como 
nos macros social, por parte de to-
dos os envolvidos nesse processo, 
ou seja, os alunos, pais de alunos, 
professores, administradores do 
sistema educacional e da escola e in-
clusive grupos sociais organizados. 

Como diz Sánchez (1979) esta 
participação implica em que estes 
agentes tenham um papel ativo nas 
decisões sobre a elaboração das 
políticas educacionais, sua execução 
e o controle de sua aplicação. Em 
suma, apesar dos obstáculos teóri-
co-empíricos à democracia insti-
tucional representados pela “lei de 
ferro da oligarquia” que pretende 
justificar a inviabilidade da democ-
racia nas instituições e organizações 
através dos argumentos da eficiên-
cia e da apatia das massas, há con-
tra-argumentos suficientes para se 
fundamentar e defender a democ-
racia institucional ou organizacional. 

Argumentos de natureza filosófi-
ca, política, psicológica, sociológica 
e pedagógica justificam a adoção 
da democracia institucional nas es-
colas, operacionalizada através da 
implantação do conselho delib-
erativo constituído por represen-
tantes de suas três principais co-
munidades de cidadãos que são os 
estudantes, os professores e os pais. 
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A situação da educação no Brasil 
apresentou melhorias significativas 
na última década do século XX: houve 
queda substancial da taxa de anal-
fabetismo e, ao mesmo tempo, au-
mento regular da escolaridade média 
e da frequência escolar (taxa de esco-
larização). No entanto, a situação da 
educação no Brasil ainda não é sat-
isfatória, principalmente em algumas 
das cinco grandes regiões do país.

Do que se tratou nesta pesquisa, 
ressalta-se a importância de con-
hecer a fundo as correntes educa-
cionais, das quais tanto se fala no 
senso comum pedagógico e pouso 
se reflete na prática da formação 
de professores as análises consis-
tentes sobre elas. As reflexões aqui 
apresentadas nos levam a consid-
erar os princípios da escola ati-
va, chamada também escola nova. 

A relevância do estudo sobre 
esta corrente é tão grande quan-
to a sua influência nos meios ed-
ucacionais e pedagógicos, tanto 
no passado quanto atualmente.

Sabe-se hoje que a escola nova é 
uma tendência que já não existe como 
tal, ou seja, ela é estudada como um 
item da História da Educação. No en-
tanto ressaltamos que a sua influência 
se encontra atualizada por toda litera-
tura, práticas e imaginários educacio-
nais influenciados pela ideia da esco-
la ativa, pelos discursos do “aprender 
a aprender”, típicos de muitos au-
tores e tendências construtivistas.

VALDINÊS ROSA DE SOUZA 
  

Professora de Língua Portuguesa na 
Secretaria de Educação do Estado de 
São Paulo, Professora de educação 
Básica I na Secretaria de Educação da 
Prefeitura de São Paulo. Especialista 
em Educação Inclusiva pela Universi-
dade Júlio de Mesquita (UNESP).

REFERÊNCIAS

I CONED – Fórum Nacional em Def-
esa da Escola Pública. Relatório com 
as Diretrizes do I Congresso Nacion-
al de Educação. Belo Horizonte, 1997.

III CONED – Fórum Nacional em Defesa da Es-
cola Pública. Relatório III Coned. Plano Nacion-
al de Educação. Porto Alegre, RS, 1999, p. 7-19.

ALMEIDA, Paulo R. O Afundamen-
to da Educação no Brasil. Revista Espaço 
Acadêmico. Nº. 70, ano VI, março/2007. 
Disponível em: www.espacoacademi-
co.com.br acessado em 09/maio/2019.

ARROYO, M. Ofício de Mestre. Imagens 
e autoimagens. Petrópolis: Vozes. 2001.

BELLO, José Luiz P. Educação no Brasil: a 
História das Rupturas, 2001. Disponível 
em: <http://www.pedagogiaemfoco.pro.br/
heb02.htm#texto>. Acesso: 11/maio/2019.

BRASIL – MEC – Secretaria da Educação Fun-
damental. PCN: 5ª A 8ª Séries; Introdução aos 
Parâmetros Curriculares; MEC/SEF, 1998.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1800

BRASIL – MEC – Secretaria da Edu-
cação Média e Tecnológica. PCN: En-
sino Médio. MEC/SEMT, 1999.

BILHÃO, Isabel (org.). Visões do Brasil: Realidade 
e Perspectivas. Caxias do Sul: EDUCS, 2003.
CARVALHO, José Murilo de. Cidada-
nia no Brasil: O Longo Caminho. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2001.

CHALITA, Gabriel B. I. O Pod-
er de Fogo da Educação. In: Revis-
ta FAPESP, Edição 85, março 2003.

FREIRE, P. Pedagogia da Autono-
mia: Saberes Necessários Á Prática Ed-
ucativa. São Paulo: Paz e Terra, 1997.

FREIRE, P. Educação como Prática da Liber-
dade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1975.

GADOTTI, M. A autonomia como Estraté-
gia da Qualidade de Ensino e a Nova Or-
ganização do Trabalho na Escola. In L. H. 
da Silva e J. C. de Azevedo (org.), Paixão 
de Aprender II. Petrópolis: Vozes, 1995.

GARDNER, H. Estruturas da Mente: A 
Teoria das Inteligências Múltiplas. Por-
to Alegre: Artes Médicas Sul, 1994.

GENTILLI, A. A. & SILVA, Tom-
az T. Neoliberalismo, Qualidade To-
tal e Educação. Petrópolis: Vozes, 1994.

HERNANDEZ, F. Transgressão e Mu-
dança na Educação: Os Projetos de Tra-
balho. Porto Alegre: Artmed, 1998.

LIMA, Lauro O. Estórias da Educação 
no Brasil: De Pombal a Passarinho. 3ª. 
ed. Rio de Janeiro: Brasília, 1969. 363 p.
 LIB NEO, José Carlos. Didáti-
ca. 2 eds. São Paulo: Cortez, 2013.
LÜCK, Heloisa. (Org.). Gestão esco-
lar e formação de gestores. Em Aber-
to, v. 17, n.72, p. 1-195, fev./jun. 2000.
______ et al. A escola participati-
va: o trabalho do gestor escolar. Rio 
de janeiro: DP&A editora, 2002.
______. Dimensões de gestão escolar e suas 

competências. Curitiba: Positivo, 2009.
______. Liderança em gestão es-
colar. 7. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
2011. (Série cadernos de Gestão; 4).
MARCHESI, A; MARTINS, E. Quali-
dade do Ensino em Tempos de Mu-
dança. Porto Alegre: Artmed, 2003.
MEC/SESU. Relatório de Gestão, 2004. 
Disponível em: http//www.mec.gov.
br/SESu – Acessado em 01/jun./2019.
MORIN, Edgar. A Cabeça Bem-Feita: Rep-
ensar a Reforma, reformar o Pensamento. 
8ª. ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.
MORIN, Edgar. Os Sete Saberes 
Necessários à Educação do Futu-
ro. 6ª. ed. São Paulo: Cortez, 2002.
PIAGET, VYGOTSKY e WAL-
LON: Teorias psicogenéticas em dis-
cussão. São Paulo: Summus, 1992.
PILLETTI, Nelson. Estrutura e Fun-
cionamento do Ensino de 1o grau. 
22ª. ed. São Paulo: Ática, 1996.

PILLETTI, Nelson. Estrutura e Fun-
cionamento do Ensino de 2o grau. 
3ª. ed. São Paulo: Ática, 1995.

PILLETTI, Nelson. História da Educação 
no Brasil. 6ª. ed. São Paulo: Ática, 1996.

ROMANELLI, Otaíza O. História da Educação 
no Brasil. 13ª. ed. Petrópolis: Vozes, 1991.
SÁNCHEZ de Horcajo, J. J. La Gestión Partici-
pativa en la Enseñanza (Presupuestos sociopo-
líticos). Madrid: Narcea, S. A. de Ediciones, 1979.

SAVIANI, Dermeval. A Resistência Ativa con-
tra a Nova Lei de Diretrizes e Bases da Edu-
cação Nacional. Revista Princípios, São Pau-
lo: Editora Anita Garibaldi, 1997, p. 66-72.
SAVIANI, Nereide. PCN: O que dispõe para o 
Ensino Fundamental. Caderno Pedagógico, n.º 
02, Curitiba: APP/Sindicato, 1999, p. 21-29.            
PARO, Vitor Henrique. Gestão 
democrática da escola pública. 4. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Cortez, 2016.  
WALLON, H.  (1998) O desenvolvimento psi-
cológico na infância. São Paulo: Martins Fontes.



Revista Educar FCE - 21 ª EDIÇAO - JUNHO - 2019

1801

O PORQUÊ DA PROCRASTINAÇÃO?
RESUMO: Esse trabalho tem como objetivo trazer um tema que não é muito trabalhado e 
às vezes nem é conhecido pela maioria das pessoas por não ser dito com muita frequência, 
não é usual, mas é um tema interessante, e que todas as pessoas sofrem desse problema nem 
que seja de vez em quando, ou uma vez na vida inteira, talvez seja impossível, pois é da nossa 
natureza, está dentro de nós, não acontece apenas com um tipo de pessoa, uma raça, um con-
tinente, é um problema mundial, precisando ser mais conhecido e difundido entre as pessoas 
e deve ser trabalhado ainda na escola, para evitar que nossos estudantes acabam tornando 
esse problema em uma doença mais grave, acarretando em diversas perdas para eles e para a 
sociedade em que estão inseridos. O trabalho tem como ideia principal expor e trazer o prob-
lema da procrastinação e algumas atitudes fáceis para serem tomadas quando acharmos que 
estamos caindo nessa tentação de procrastinar em determinadas fases da nossa vida.

Palavras-chave: Procrastinação; Organização, Produtividade, Consciência.
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INTRODUÇÃO

A procrastinação é algo presente na vida de muitas pessoas, por vezes nos ve-
mos procrastinando alguma coisa, um assunto que nos incomoda, um trabalho 
que precisa ser entregue ou algo que devemos para alguém. Por isso, este tra-
balho procura mostrar que por mais organizado e comprometido que sejamos e 
possamos ser,  temos grandes possibilidades de nos encontrarmos desperdiçan-
do horas em atividades banais, como demorar para levantar da cama, descansar 
demasiadamente, conversar por horas no telefone, assistir televisão, verificar as 
mensagens no celular e atualizar frequentemente o status em redes sociais. Tal 
hábito é frequente e enorme. Esse tempo poderíamos ter aproveitado trabalhan-
do, estudando, na escola ou em projetos relacionados à nossa vida pessoal. Às 
vezes estamos adiantados para terminar um projeto para o trabalho e acabamos 
protelando sua finalização. Acabamos evitando as tarefas que não gostamos, que 
nos darão trabalho exigindo nossa energia e dedicação. Até algumas atividades 
simples, ignorando as tarefas domésticas, como exemplo a limpeza da casa que 
se torna algo implacável e não pode ser deixada de lado. Isso tudo pode ter um 
grande impacto sobre nosso trabalho, nossas notas e nossa vida como um todo.

Assim, este artigo procura explicar o que seria procrastinar, ou seja, o im-
pacto que traz na nossa vida, e a diferenciação de um procrastinador para um 
não procrastinador. Mostrando os motivos pelo qual a maioria das pessoas pro-
crastinam e o que sabemos sobre esse tema, mesmo sendo pouco conhecido, 
pois, muitas pessoas passam por isso e não sabem como evitar esse proble-
ma e outras não são conscientes de suas dificuldades. Desse modo, este tra-
balho traz algumas formas de como podemos vencer a procrastinação e seus 
males, para que nos transformemos em pessoas saudáveis, conscientes e pro-
dutivas. Enfim, este trabalho tenta mostrar certos motivos pelos quais a pop-
ulação como um todo procrastina, sempre que pode, ou quando lhe convém. 
Para isto, veremos o quanto os procrastinadores estão perdendo agindo des-
ta maneira, pois, acabam acarretando diversos prejuízos, até aprendendo a 
mentir para arrumarem uma desculpa para não fazerem o que é necessário.
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O QUE É PROCRASTINAR?

De acordo com Silva Costa MDS 
(2007), a procrastinação é um com-
portamento relativamente comum em 
contextos escolares e não escolares. 

Procrastinar é um hábito, uma práti-
ca de postergar algo, deixando o que 
precisa ser solucionado ou feito para 
depois.  Geralmente muitas pessoas 
só trabalham sob pressão, com prazos 
vencendo, curtos. Em cima da hora pre-
cisam entregar um trabalho e o fazem 
sem dedicação, critérios de qualidade e 
aprofundamento, objetivando somente 
a entrega dentro da data determinada.

Segundo o site significados.com.br, 
etimologicamente, a palavra “procras-
tinar” se originou a partir do latim “pro-
crastinatus, procrastinare”, que signifi-
ca “à frente de amanhã”, na tradução 
literal. O procrastinar possui diversos 
sinônimos, entre eles: adiar, espaçar, 
postergar, demorar, atrasar, protrair, 
prolongar, retardar, protelar, pospor, 
diferir, delongar, tardar, entre outros.

Na prática a pessoa que tem o hábito 
de procrastinar, inicia o dia determina-
da, com um propósito estabelecido, que 
começará a resolver tudo que está atrasa-
do. Colocará em dia, em ordem suas tare-
fas e obrigações, mas começa primeiro 
dando uma arrumadinha em alguma coi-
sa, arranjando um pretexto para deixar a 
atividade que se propôs a fazer no início 
da manhã. Nesse meio tempo que está 
fazendo a segunda atividade, ela se dis-
trai com alguma coisa, pessoa ou com 
algo de comer, pois já chegou a hora de 
se alimentar, e depois disso ela pensa em 
fazer o que queria, depois de comer pen-

sa em um soninho, depois do descanso já 
está na hora de algum programa favori-
to, em outro instante escolhe verificar as 
mensagens do celular, das redes sociais, 
do e-mail e assim o dia termina, forman-
do-se um círculo frequente e vicioso deix-
ando o que iria fazer hoje para amanhã.

Muitas vezes ouvimos os lamen-
tos de pessoas que reconhecem o 
mau hábito de deixarem o que pre-
cisa ser feito para um momento pos-
terior. Estão conscientes da questão, 
mas por força da prática acabam sem-
pre repetindo o mesmo comporta-
mento. Quando decidem começar a 
fazer, acabam se concentrando tanto 
em outras atividades que perdem seu 
propósito inicial. Aquilo que almeja-
vam fazer, acabam não fazendo, não 
concretizando, ficando com uma fama 
ruim. Por ser uma ação constante aca-
bam sendo rotuladas de “preguiçosas”, 
desorganizadas e descomprometidas.

A procrastinação não é uma doença, 
é um hábito. Um comportamento que 
se repete. Mesmo que para alguns 
ocorra ocasionalmente todas as pes-
soas um dia preferiram postergar uma 
tarefa necessária ao invés de resolvê-la 
prontamente. Edward Young, aconsel-
hou: “Seja sábio hoje, é loucura pos-
tergar… a procrastinação é o ladrão 
de seu bem mais precioso, o tempo.”

Segundo Ribeiro F., et al. (2014, 
p.03), na Roma antiga o termo procras-
tinação já era utilizado. Em princípio 
como uma maneira prudente, sensata 
e pensada para tomada de uma deter-
minada decisão considerada compli-
cada. Como um freio, fugindo da im-
pulsividade. Posteriormente passou 
a ser malvista e de forma negativa ao 
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comportamento do indivíduo. Talvez 
pelos moldes de trabalho, produção 
e cultura da sociedade da época. Na 
busca pelo sucesso, pelo cumprimen-
to de tarefas. A procrastinação costu-
meira ficou associada a preguiça, ir-
responsabilidade e descompromisso.

Em muitas pessoas a procrastinação 
não causa grandes problemas, mas 
em outras há perda financeira, e para 
os estudantes são diversos os pre-
juízos, pois muitos não percebem que 
possuem esse problema, interferin-
do de forma negativa com suas médi-
as e com sua qualidade de vida como 
um todo, pois acabam se envolven-
do com pessoas que procrastinam 
mais do que estudam, e ou trabalham.

Como exemplo de adiamento ve-
mos as dietas, a realização de check-up 
médico, organização das gavetas, dos 
armários , no pagamento de alguma con-
ta, nas compras de final de ano, no que 
depende de dinheiro, geralmente com a 
desculpa de que se comprar antes, aca-
bará usando, ou dando o presente an-
tes da data, entre outras coisas. Inter-
ferindo na qualidade de vida, equilíbrio 
emocional e podendo designar a muitos.

O procrastinador precisa de atendi-
mento especializado quando sua ação 
de adiar lhe trouxe mais prejuízos do 
que benefícios. Ocasionando verg-
onha, estresse, angústia. Interferin-
do rotineiramente em suas atividades.

A procrastinação precisa ser mais 
estudada para responder as questões 
por que algumas coisas são adiadas e 
outras não? Considerando que a maio-
ria das atividades prazerosas não são 
postergadas. Quais são os critérios de 
escolha?  A pessoa escolhe primordial-
mente afazeres que lhe tragam alegrias, 
que sejam fáceis. Pensando no momen-
to presente, nos benefícios imediatos. 
Entre fazer um trabalho considerado 
penoso, desagradável tendemos em 
optar em ir à academia, uma festa, 
comer, ouvir música, dormir, conver-
sar. Coisas que nos trazem sensação 
de bem-estar e satisfação. O que dá 
trabalho é deixado para depois, sen-
do adiado o maior tempo possível.

Devemos levar em conta também 
o que para uns traz prazer e satis-
fação para outros não passa de uma 
obrigação, por exemplo cozinhar, mui-
tas donas de casa não apreciam faz-
er comida todos os dias, e para out-
ras é um imenso privilégio preparar 
uma refeição para si, família e amigos. 

Uma atividade agradável também 
pode ser retardada. A procrastinação 
não é determinada pela natureza 
das atividades. Já que algumas tare-
fas prazerosas também podem ser 
procrastinadas se houver um com-
promisso obrigatório, rígido. Como 
exemplo, ir à academia e praticar ex-
ercícios com horário obrigatório e 
pré-determinado de início e término.
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Para executar os afazeres obrigatóri-
os e os compromissos não agradáveis o 
dever, a força de vontade e as questões 
internas motivadas por “conceitos cul-
turais do dever” devem impulsionar 
o indivíduo para realização destes af-
azeres. Psicologicamente o agora é 
estimado. Comprovadamente o que 
é bom e prazeroso é muito valorizado 
e vem primeiro, o trabalhar, estudar, 
e habitualmente os compromissos ti-
dos como enfadonhos, trabalhosos 
sempre são adiados para depois. 

Ferrari, J. R.; Beck, B. L (1998, p.529 
- 538 ) após  estudarem o comporta-
mento em diferentes países afirmam 
que procrastinar não se trata de um 
comportamento de raízes culturais, 
que não depende apenas dos costumes 
e sim um procedimento inerente aos 
indivíduos, de todas as espécies e to-
das as raças e independe de alguma 
característica. Todos podemos procras-
tinar, a maioria de nós já inicia o dia 
procrastinando, quem nunca virou para 
o lado quando o despertador toca? 
Ou nunca programou para o desper-
tador dar o famoso tempo da soneca? 

Essa falta de autocontrole acaba fa-
zendo com que os indivíduos demorem 
a completar certas atividades para as 
quais deveriam dar preferência. “Aca-
ba parecendo uma forma impulsiva de 
comportamento ou uma perda do senso 
crítico e racional da situação” (Ferrari, 
2005). Esse assunto parece simples, mas 
é muito complexo e interessante, pois 
com o seu estudo podemos melhorar 
nosso desempenho. Segundo o autor 
há textos dizendo que a pessoa que pro-
crastina prioriza apenas coisas menos 
importantes em vez de se direcionar 
as ações para aquilo que é necessário 
fazer. Devemos nos colocar no ponto 
de vista do outro e considerar qual é o 

conceito de importância para cada um. 
O que é menos importante, ou mais 
importante para esse ou aquele? Pode 
ser algo relativo e de caráter individual.

O ato de procrastinar precisa de mais 
atenção em especial quando acarre-
ta algum prejuízo ou sofrimento para 
o indivíduo. Dentro desse sofrimento 
cabe a instabilidade familiar, a ansie-
dade, o estresse, a culpa, baixo ren-
dimento escolar e diversos outros 
danos que podem acometer qualquer 
pessoa. Precisamos sempre usar de 
bom senso para analisar cada caso.

De acordo com Ferrari, J.R.; John-
son, J. L.; Mccown, W. G (1995, p.21 
-46. Id.Ibid, p.83 - 95), existem algu-
mas grandes distorções cognitivas que 
levam à procrastinação acadêmica. 

Os alunos tendem a:

• Duvidar de suas habilidades
• Superestimar suas normas quer-

endo chegar ao perfeccionismo
• Superestimar por quanto tempo 

eles deixaram de realizar tarefas
• Superestimar o quão mo-

tivados eles serão no futuro
• Subestimar o tempo que certas ativ-

idades levarão para ser concluídas
• Se enganam ao supor que precis-

am estar no “estado mental cer-
to” para trabalhar em um projeto

Precisamos entender porque pro-
crastinamos? Tudo acontece por algu-
ma razão ou motivo, e as razões pelas 
quais procrastinamos também tem um 
motivo, além disso, muitas vezes vêm 
uma série de desculpas ou razões ra-
cionais pelas quais justificamos esse 
nosso comportamento procrastinador. 
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Pensando a respeito, podemos per-
ceber que alguma vez pelo menos pro-
crastinamos em determinada tarefa, ou 
sempre estamos deixando para fazer 
em última hora, achando que conse-
guiremos entregar a tarefa pronta, cor-
reta e que satisfaça quem a solicitou. 
Em muitos casos a pessoa perde o pra-
zo, ganha nota inferior ao que precisava, 
ou sobrecarrega uma pessoa próxima 
com essa tarefa que a princípio era sua.

Não sabemos muito sobre procras-
tinar, devemos admitir, além de ser 
uma palavra que não é muito usa-
da no nosso dia a dia, nunca procura-
mos saber o porquê deixamos alguma 
coisa para resolver na última hora. A 
maioria das pessoas pode não saber 
desse problema pelo nome, mas seu 
hábito de procrastinar é usual, adian-
do tarefas ou atividades necessárias e 
importantes para o dia seguinte, de-
sconhecido e é uma ação bem comum.

E como vencer a procrastinação? 
Ferrari, J.R.; Johnson, J. L.; Mc-

cown, W. G (1995) nos recomendam 
algumas estratégias para que possa-
mos reduzir o mal da procrastinação: 

1. Faça uma lista de tudo o que você 
tem que fazer.

2. Escreva uma 
declaração de intenção.

3. Defina metas realistas.
4. Dívida em tarefas específicas.
5. Faça a sua tarefa ser significativa.
6. Prometa uma recompen-

sa a si mesmo. Uma comemoração.
7. Elimine tarefas que nun-

ca planeja fazer. Seja honesto!
8. Estime sinceramente a quantidade 

de tempo que você acha que vai levá-lo 
para concluir uma tarefa. Em seguida, 
aumente essa quantidade em 100%.

Uma outra opção em como adminis-
trar melhor o tempo diário e nossa pro-
dutividade Larizzatti R.P. (2017, p.02 
-16) resume como podemos utilizar 
a “Técnica Pomodoro”, idealizada por 
Francesco Cirillo (1992). Um estudante 
universitário preocupado em ter um mel-
hor desempenho acadêmico, um certo 
dia ativou um cronômetro em forma de 
tomate (em italiano pomodoro) origi-
nando o nome da técnica. Com objetivo 
de acompanhar e regular o período gas-
to na execução de determinada tarefa. 

O livro com título original “The Po-
modoro Technique” e em português 
“A Técnica Pomodoro” destaca como 
vantagens: a agilidade, organização, 
otimização e gerenciamento do tempo, 
a execução de tarefas com foco nas ativ-
idades e reconhecimento das pausas.
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Basicamente a técnica “Pomodoro” 
consiste em coordenar o tempo e suas 
atividades em ciclos de 25 minutos 
de atividades e 05 minutos de pau-
sa. A cada quatro “Pomodoros” com-
pletados o tempo de pausa é maior, 
de 10 a 15 minutos. Primeiramente é 
necessário estabelecer metas verdadei-
ras e tangíveis. Coisas que são julgadas 
necessárias e possíveis de serem feit-
as. Fazendo uma lista de tarefas, de-
finindo prioridades e separando-as em 
dois segmentos “Tarefas planejadas” e 
“Tarefas não planejadas”. Em uma tabe-
la incluir data, horário de início e térmi-
no da atividade para que futuramente 
se possa comparar o desempenho 
apresentado, eficiência em dias diver-
sos. Acompanhando constantemente 
e tendo um melhor aproveitamento.

As “Tarefas planejadas” são as que 
precisam ser feitas obedecendo uma 
lista de primazias. São necessárias e 
com prazos definidos. Na execução das 
“Tarefas não planejadas” esta lista tam-
bém é importante e deve ser feita em 
outro momento que não seja o período 
de pausa existente no ciclo. Tal perío-
do de pausa deve ser valorizado e se-
riamente cumprido para que haja um 
descanso mental e não influencie a 
produtividade e a realização da tarefa.

Durante a aplicação da técnica po-
dem surgir interrupções consideradas 
não urgentes. Que podem ser internas, 
surgindo de nós mesmos, um pens-
amento em outra atividade, vonta-
de de tomar água, manusear o celular 
etc. Há também as interrupções ex-
ternas, oriundas de outras pessoas, do 
ambiente (ruídos, músicas), telefone-
mas, distrações. É importante ano-
tar cada interrupção para estar ciente 
de quantas vezes houve a distração.

Larizzatti (2017 p.17) ainda destaca 
algumas regras descritas por Francesco 
Cirillo para a melhor eficiência na apli-
cação da “Técnica Pomodoro”, são elas:

- Em cada “Pomodoro” ape-
nas uma tarefa deve ser realizada.

- Um “Pomodoro” não deve ter 
menos de 25 minutos. Se a tarefa for 
concluída antes, a tarefa deve ser re-
visada até o término do “Pomodoro”.

- Um “Pomodoro” não deve ter 
mais de 25 minutos, mesmo que per-
ceba que está a ponto de finalizar 
a atividade, ainda que acredite que 
em mais um minuto conclua a tarefa.

- Tocou o alarme do cronômet-
ro, realize a pausa e finalize a 
tarefa no próximo “Pomodoro”.

- Um “Pomodoro” interrompido deve 
ser anulado, independente do momento 
em que ele foi interrompido. Não deve ser 
considerado um “Pomodoro” cumprido.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Com a aplicação frequente da “Técnica Pomodoro” é possível analisar e com-
parar a mesma atividade em períodos diferentes de trabalho. Confrontando 
diferenças e semelhanças em sua duração. Aprimorando o foco, a concentração, 
potencializando o tempo e a produtividade. Através das tabelas, gráficos criados 
é possível visualizar seu rendimento e se necessário for, seu aprimoramento.

Depois de estudarmos e conhecermos o que é procrastinação e alguns dos seus 
males, podemos pensar algumas formas para a procrastinação não fazer mais 
parte da nossa vida cotidiana. Para que isso aconteça podemos tomar algumas 
atitudes simples, como parar para planejar, pensar, aproveitar o processo, o pre-
sente, criar responsabilidades, metas e comprometimentos e idealizar o futuro.

E cada pessoa pode adaptar a “Técnica Pomodoro” ou outras técnicas, es-
tratégias ao seu cotidiano e necessidades. Respeitando as regras princi-
pais, utilizando o bom senso, estabelecendo objetivos reais, sinceros e pra-
zos determinados poderá ter um dia mais produtivo e agradável. Uma vida 
mais tranquila, harmônica e próspera. Sem cobranças, correrias e estresses 
desnecessários. Tanto em âmbito profissional, familiar, pessoal ou acadêmico.
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DIFERENTES FORMAS DE LINGUAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Na Educação Infantil a criança é o centro do planejamento curricular, sujeito 
histórico e de direitos que, nas interações, relações e práticas que vivencia imagina, fantasia, 
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a si própria, 
os outros, o mundo em que vive na interação que estabelece em seu aprendizado coletivo. 
Para se expressar a criança faz o uso de diferentes linguagens que demandam prática 
educativas distintas conforme a necessidade de seu desenvolvimento enquanto ser social 
que tem história e pertence a uma classe social, estabelece relações, tem linguagem própria 
e ocupa seu espaço no contexto onde vive com sua família, amigos, parentes, escola e a 
sociedade que vive. Concluímos ressaltando que é por meio das práticas educativas que a 
criança se constitui na Educação Infantil por meio do desenvolvimento e aprendizagem com 
atividades significativas que vivencia e socializa com as condições necessárias para aquisição 
do conhecimento

Palavras-chave: Educação Infantil; Linguagem; Aprendizagem; Prática Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

A Educação Infantil possui diferentes linguagens para a aquisição de apren-
dizagem de zero a cinco anos, segundo a legislação atual, no sentido de com-
preender como pensa e aprende a criança pequena nas descobertas que vai ex-
perimento de forma concreta com seus coleguinhas na sua interação diária.

 

A criança faz seu contato com o mundo externo a ela, a sua relação com as pesso-
as, a interação, o entendimento de tudo que acontece no seu entorno de uma for-
ma diferenciada do adulto. Quando a criança tem contato com as informações, com 
os acontecimentos, com as coisas, com as pessoas essa criança lança mão de recur-
sos para entender, compreender, construir os sentidos ou significados de tudo que 
está à sua volta e, também, vai ressignificar essas informações, esses acontecimentos.

 

Portanto, a criança usa de vários modos, de várias maneiras de in-
teragir, de comunicar o que ela pensa, o que ela sabe e de expres-
sar seus pensamentos, sentimentos e de reapresentar o que ela ressignifica.

 

A pesquisa é de cunho bibliográfico e parte do pressuposto que é impossível dar con-
ta de toda a temática que envolve as diferentes linguagens na Educação Infantil, para 
a pesquisa é necessário se inteirar de autores que pesquisam e que no seu cotidia-
no e que lidam com a temática proposta. A criança pequena seu modo particular, ca-
racterístico, específico de interagir com tudo que está em seu entorno e é por meio 
dessa interação que a criança vai selecionar informações e elaborar conhecimento.

 

É necessário a desconstrução de algumas concepções e algumas crenças e a abo-
lição de copiar as práticas dos anos iniciais do Ensino Fundamental que é totalmen-
te adverso da criança pequena que está na Educação Infantil com a possibilida-
de de alfabetização do treino motor como a representação de algo conceitual com 
o código convenciona com conteúdos e compromissos com a criança que aprende.
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FORMAS DE LINGUAGEM NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
 
Segundo Kohl (1995), as várias formas 

de linguagem na Educação Infantil que 
são fundamentais no Currículo da Educa-
ção Infantil para que a criança construa co-
nhecimento, elabore conceitos e se cons-
trua como sujeito, isso é um dos aspectos 
de extrema importância no processo de 
vir-a-ser da criança na Educação Infantil.

 
É preciso compreender como se desenvolve 

e como é construído os significados e como 
as linguagens entram no universo infantil e 
como conversam entre si e se entrelaçam e 
permitem a criança a obtenção de um conjun-
to de instrumentos e recursos que vão instru-
mentalizar a criança para que essa interação 
lhe permita tudo o que pode vir a conhecer em 
seu processo de desenvolvimento humano.

 
Com assinala Kohl (1995), a crian-

ça vai se desenvolvendo e os níveis de 
apreensão das linguagens se ampliam e

                               
[...] por volta dos dois anos de idade, o percurso 

do pensamento encontra-se com o da linguagem e 
inicia uma nova forma de funcionamento psicoló-
gico: a fala torna-se intelectual, com função simbó-
lica, generalizante, e o pensamento torna-se verbal, 
mediado por significados dados pela linguagem. En-
quanto que no desenvolvimento filogenético foi à 
necessidade de intercâmbio dos indivíduos durante 
o trabalho que impulsionou a vinculação dos proces-
sos de pensamento e linguagem, na ontogênese esse 
impulso é dado pela própria inserção da criança num 
grupo cultural. A interação com membros mais ma-
duros da cultura, que já dispõem de uma linguagem 
estruturada, é que vai provocar o salto qualitativo 
para o desenvolvimento verbal (KOHL, 1995, p. 47).

 

Quando nos referimos as diferentes mani-
festações tanto ela lê isso no mundo quanto 
ela se expressa utilizando essas diferentes for-
mas com as condições necessárias e essas con-
dições são criadas pelo adulto que denomina-
mos de professor que precisa ser bem formado 
para que isso aconteça na vida da criança.

 

Portanto, o professor é o responsável por 
organizar as propostas, os materiais dis-
pondo no espaço físico que permita a in-
teração da criança com a música, com o 
desenho, com escrita, com a outra crian-
ça no processo de interação com a escrita, 
com o desenho, com a linguagem oral, en-
fim. O adulto tem um papel fundamental, 
não é alguém dispensável nesse processo.

 
Segundo Vasconcelos (1994) é de extrema 

importância esse bom relacionamento entre 
professor e alunos, ou seja, entre educador e 
crianças na Educação Infantil e essa forma de 
interação é que dá um novo sentido ao pro-
cesso de ensino-aprendizagem que as crian-
ças pequenas vão experienciando por meio 
não só da linguagem, mas também da brinca-
deira, do jogo, da prática de se relacionar com 
os demais coleguinhas em seu aprendizado.
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Portanto, conhecer o universo sociocultural 
da criança é importante para que o trabalho 
do professor junto às crianças seja eficaz com 
formas diferentes de aprender com prazer e 
alegria de forma que o lúdico esteja presente. 

Nesse aspecto Cortella (1999) nos faz refle-
tir ao afirmar que, 

                               

A busca do prazer e do gostar do que está fazendo in-
tegra prioritariamente o universo discente e o universo 
da criatividade. Assim, a criação e recriação do conhe-
cimento na escola não estão apenas em falar sobre coi-
sas prazerosas, mas, principalmente, em falar prazero-
samente sobre as coisas; ou seja, quando o educador 
exala gosto pelo que está ensinando, ele interessa nis-
so também o aluno. Não necessariamente o aluno vai 
apaixonar-se por aquilo, mas aprender o gosto é parte 
fundamental para passar a gostar (CORTELLA, 1999).

Portanto, os adultos têm um papel desde 
a Educação Infantil que não podemos ne-
gar a criança que é o acesso ao mundo da 
escrita que ela está inserida em uma socie-
dade onde a escrita tem uma função que é 
social, ou seja, a função de registro para me-
mória, a função de representar as coisas, as 
ideias, a função de comunicação e expressão.

 

A criança está em transformação porque é 
constituída histórica e culturalmente. A crian-
ça é um ser de pouca idade que sonha, dese-
ja, têm objetivos, é um ser social de direitos, 
produz cultura e história e é produto delas. 

A infância é uma condição social, segun-
do Khulmann Jr (1997) apud Rocha (1999) é, 

                                

uma condição da criança. O conjunto de expe-
riências vividas por elas em diferentes lugares his-
tóricos, geográficos e sociais, é muito mais do que 
uma representação dos adultos sobre esta fase 
da vida. É preciso conhecer as representações de 
infância e considerar as crianças concretas, lo-
calizá-las nas relações sociais, etc., reconhecê-
-las como produtoras da história (ROCHA, 1999).

 

Se inicia na Educação Infantil trabalhan-
do fortemente essa função por meio de 
práticas sociais reais que precisam estar 
presente no dia-a-dia e para isso é interes-
sante se utilizar das coisas que acontecem 
no cotidiano, por exemplo, vamos passear 
– precisamos deixar um recado, mas o que 
vamos escrever? Como vamos escrever? Va-
mos deixar o bilhete onde? Será que a pes-
soa vai entender o que queremos dizer?

 

Portanto, o texto aparece sendo produzido 
por um adulto com as crianças nessa fase. O 
que não é adequado é a ideia de que alfabe-
tizar é meramente colocar a criança de frente 
a uma folha de papel copiando da lousa ou do 
livro didático porque aí o objetivo é que ela só 
domine o código escrito, não adianta ela do-
minar o código social não fazer o uso social da 
linguagem escrita e isso é o que não se quer.
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Existem várias formas de comunicação e 
expressão que vai se conjugar, ou seja, uma 
se casa com a outra – uma forma de ex-
pressão se casa com a outra e permite para 
a criança muito mais acesso ao mundo que 
está à sua volta e essa realidade que é com-
plexa e está desde que ela nasce e vem ao 
mundo ela inicia a interagir com as pessoas 
e com os objetos para se tornar parte des-
se mundo, para conhecer, para compreen-
der, para filtrar isso para estabelecer as re-
lações necessárias no contexto onde vive.

 

Nesse sentido encontramos nos Referenciais 
Curriculares Nacionais para a Educação Infantil 
considerações importantes sobre esse aspecto:

                          

A arte da criança, desde cedo, sofre influência da 
cultura, seja por meio de materiais e suportes com 
que faz seus trabalhos, seja pelas imagens e atos de 
produção artística que observa na TV, em revistas, 
em gibis, rótulos, estampas, obras de arte, trabalhos 
artísticos de outras crianças etc. Embora seja possí-
vel identificar espontaneidade e autonomia na ex-
ploração e no fazer artístico das crianças, seus tra-
balhos revelam: o local e a época histórica em que 
vivem; suas oportunidades de aprendizagem; suas 
ideias ou representações sobre o trabalho artístico 
que realiza e sobre a produção de arte à qual têm 
acesso, assim como seu potencial para refletir sobre 
ela. […] 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 (BRASIL, 1998).

 

A Educação Infantil trabalha com todas as 
formas de linguagem: musical, do movimento 
do corpo da criança, a movimentação do cor-
po como linguagem é uma coisa que precisa 
fazer uma desconstrução porque há uma ten-
dência na Educação Infantil de disciplinamen-
to do corpo, ou seja, o grande objetivo é que a 
criança fique parada, quieta em uma cadeira.

 

Os limites, as regras precisam ser trabalha-
dos com as crianças na Educação, por exem-
plo, por que se usa lápis e papel? Por que 
quando um fala o outro escuta? Para quem 
emite a fala seja compreendido e o que escuta 
entenda o que está se dizendo o que está se 
querendo e nesse movimento da linguagem 
para a compreensibilidade humana por meio 
da fala almejamos sermos compreendidos. 

 

Portanto, a linguagem é a mediação en-
tre o sujeito e o ambiente. Toda fala é se 
dá na interação social. Quando mais enri-
quecemos a linguagem das crianças mais 
tornaremos seu pensamento ágil, sensí-
vel e pleno, mas essa reflexão será fei-
ta no próximo capítulo de nossa pesquisa.
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A PRÁTICA PEDAGÓGICA NA 
EDUCAÇÃO INFANTIL
 

O trabalho com as várias formas de expres-
sões e comunicação na Educação Infantil dis-
cute a transformação da idade das crianças 
de zero a cinco anos dentro das Creches e 
das Pré-Escolas numa antecipação de prá-
ticas que são feitas com crianças maiores 
que não são adequadas nem para as maio-
res. Com isso se nega para uma faixa etária 
do desenvolvimento humano o momento em 
que as crianças estão fazendo suas descober-
tas das coisas com a curiosidade que precisa 
ser aguçada, despertada (CÉZAR, s/d, p. 6-7).

                               

O ambiente escolar, segundo Vygotsky, é espe-
cialmente favorável a toda uma série de mudan-
ças que ocorrem na mente da criança. Ao estimu-
lar as interações e interlocuções enriquecendo 
vocabulário, a fala, que é apreendida e proporciona 
a construção dos conceitos altera também o pen-
samento, dando-lhe mais liberdade. A fala assume 
o comando, pois é a ferramenta cultural mais uti-
lizada, estimulando o pensamento e reestruturan-
do psicológicos do indivíduo (AGUIAR, s/d, p. 3).

 

Como incentivar a criatividade se há uma ne-
gação do desenvolvimento humano na faixa 
etária adequada das crianças no seu processo 
de ensino-aprendizagem na Educação Infan-
til? Essa me parece ser uma questão que pre-
cisa ser abordada e fazer parte das reuniões 
pedagógicas com a Coordenação Pedagógica.

Para Freire (1996) “saber que ensinar não é 
transferir conhecimentos, mas criar as possi-
bilidades para a sua própria produção ou a sua 
construção” (FREIRE, 1996, p. 52). Portanto, 
se pode afirmar que a afetividade presente na 
relação entre professor e aluno se constitui em 
um elemento indispensável para a constru-
ção do conhecimento que passa pelo afetivo.

É urgente a quebra e a desconstrução 
das coisas com uma única resposta – aque-
la geralmente do professor, ou seja, a crian-
ça memoriza e ela repete. É isso que precisa 
ser quebrado e ao quebrar esse sistema que 
precisa ser quebrado com a prática pedagó-
gica. Isso não será possível com a letra da 
Lei, ou seja, não basta estar na letra da Lei.

É preciso quebrar essas crenças, ou ao me-
nos abalar suas estruturas no sentido da des-
construção das estruturas desses pré-concei-
tos, ou conceitos arraigados e cristalizados em 
práticas que não correspondem mais com os 
anseios de nossas crianças que nos desafiam 
para colocar algo novo no lugar que ficará vago 
(abstratamente falando) que é a visão de como 
se tornar sujeito, de como se humanizar por 
meio de um pensar, de um novo criar por meio 
de ideias novas, sobretudo na discordância do 
que está sendo apresentado como verdade. 
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É preciso a consciência de que é possível 
aprender que para um problema se pode ter 
várias formas de resolução e várias respostas.

                         

A prática docente crítica, implicante do pensar cer-
to, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o 
fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a prática 
docente espontânea ou quase espontânea, “desarma-
da”, indiscutivelmente produz é um saber ingênuo, um 
saber de experiência feito, a que falta a rigorosidade 
metódica que caracteriza a curiosidade epistemológi-
ca do sujeito. Este não é o saber que a rigorosidade do 
pensar certo procura. [...] Por isso é que, na formação 
permanente dos professores, o momento fundamen-
tal é o da reflexão crítica sobre a prática. É pensando 
criticamente a prática de hoje ou de ontem que se 
pode melhorar a próxima prática (CÉZAR, s/d, pp. 6-7).

O professor precisa ter clareza dos seus obje-
tivos de trabalho, o que ele vai apresentar com 
proposta e essa proposta ou essas propostas 
precisam estar impregnadas de coisas interes-
santes para pensar, resolver, fazer que seriam 
os conteúdos de trabalho na Educação Infantil.

Quando o professor tem clareza dos seus 
objetivos e propõe, as crianças têm espa-
ço para encontrar as respostas, criar so-
luções e modos de apresentar essas solu-
ções e aí é que entra as expressões já está 
intrínseca a observação da criança e nesse 
processo de observar tudo que é manifes-
tação importante, uma pergunta, um modo 
de fazer, uma dúvida, uma resposta ele está 
anotando e notando (CÉZAR, s/d, pp. 6-7).

Para tornar prático o que deve aconte-
cer é ele selecionar determinadas crian-
ças para ficar mais atento e lançar o olhar 
e observar suas ações com mais atenção 
e mais cuidado para as manifestações da-
quelas crianças específicas e selecionadas 
para a realização dos seus registros para 
as crianças escolhidas e/ou selecionadas. 

O professor não ignora as outras crian-
ças, mas lança um olhar sobre as ou-
tra para fazer suas observações e 
pontuar o seu processo de aprendizagem re-
gistrando o seu processo de ensino dialógico.

“Na Educação Infantil em creches e pré-es-
colar passou a ser, ao menos do ponto de vista 
legal, um dever do Estado e um direito da crian-
ça” (Artigo 208, inciso IV) (BRASIL, 1998, p. 10). 

                        

Em 1996, a Lei de Diretrizes e bases da Educação 
Nacional evidenciou a importância da Educação In-
fantil, que passou a ser considerada como primeira 
etapa da Educação Básica. Dessa forma, o traba-
lho pedagógico com a criança de 0 a 6 anos adqui-
riu reconhecimento e ganhou uma dimensão mais 
ampla no sistema educacional, qual seja: atender às 
especificidades do desenvolvimento das crianças 
dessa faixa etária e contribuir para a construção e 
o exercício de sua cidadania (BRASIL, 1998, p. 10).
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Isso significa dizer, entender e compre-
ender que a Educação Infantil faz parte da 
primeira etapa da Educação Básica sendo 
primordial, garantindo o acesso a uma edu-
cação de qualidade contribuindo para a cida-
dania plena com respeito, amor, dignidade, 
direito de brindar, expressar, ter pensamen-
tos livres para questionar e se relacionar 
com a sociedade para a construção de sua 
identidade que é própria, única e singular.

                                

Se queremos formar pessoas que respeitem a na-
tureza, desfrutar da vida ao ar livre não pode ser 
uma opção de cada professora ou escola, mas um 
direito das crianças e, portanto, um imperativo pe-
dagógico. Desde a creche e a pré-escola precisa-
mos, portanto, realizar uma aproximação física, es-
tabelecendo relações cotidianas como sol, com a 
água, com a terra, fazendo com que sejam elemen-
tos sempre presentes, constituindo-os como chão, 
como pano de fundo ou como matéria prima para 
a maior parte das atividades (TIRIBA, 2007, p. 3).

É por intermédio do cuidar e preservar 
que a criança constrói o aprendizado, pois, 
consegue arquitetar os primeiros passos 
para adquirir independência, no entanto, 
os questionamentos, explicações e relatos 
de professores contribuem para o proces-
so do raciocínio ainda em fase de desen-
volvimento da criança, pois, promove o 
crescimento intelectual, social e moral que 
enriqueça um saber construtivo e consciente.

Existem inúmeros instrumentos que se 
pode trabalhar para adquirir um aprendizado 
que leve a criança a liberar o seu raciocínio e 
aprender com facilidade, obtendo resultados 
favoráveis entre o aprender e o criar da criança.

Daí a necessidade de trabalhar as diferen-
tes formas de linguagem na Educação Infan-
til com os jogos, as brincadeiras, o teatro, a 
música e a dança, pois, favorece  uma infini-
dade de saberes no qual promove o envol-
vimento da criança com o mundo, inovan-
do e criando instrumentos favoráveis que 
facilitem o aprender da criança, bem como 
o trabalho do docente e as atividades esta-
belecidas em sua prática pedagógica para 
que as crianças possam aprender de for-
ma prazerosa e alegre (TIRIBA, 2007, p. 3).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
 
As diferentes formas de linguagem na Educação Infantil possibilitam uma gama de vi-

vências e de novas experiências que ampliam o repertório cultural das nossas crian-
ças que estão ávidas por novas descobertas por meio de sua interação em companhia 
com seus colegas que se encontram na mesma faixa etária e que juntos vão fazer des-
cobertas, se encantar, se frustrar, se afastar, se aproximar, mas que por meio da ex-
periência e da concretude das situações vividas na creche e na pré-escola farão aqui-
sição de conhecimentos significativos para seu processo de ensino-aprendizagem.

 
A prática pedagógica precisa respeitar o direito da criança de ter acesso ao saber, a ludici-

dade dessas novas aquisições de conhecimentos por meio da multiplicidade de formas e lin-
guagens levando em conta o contexto onde se encontram e onde estabelecem suas relações.

 
Inovar na organização do espaço, da rotina, das práticas na educação das crian-

ças é mudar de atitude e reconhecer que a criança precisa ser respeitada a sua con-
dição de criança em desenvolvimento para que viva sua infância com plenitude.

O processo de ensino-aprendizagem não ocorre de maneira isolada, uma vez que professor 
e aluno estão em constante interação, o afeto presente na relação professor-aluno se constitui 
em um agente motivador que permeia todo este processo de ensino-aprendizagem reforçan-
do os laços que o próprio conhecimento confere aos envolvidos no processo de aprendizado.

Esperamos contribuir para que novas reflexões e novas pesquisas se-
jam realizadas com a possibilidade de criar novas práticas e novas ferramen-
tas pedagógicas que fortaleçam e inove  o trabalho e o aprender das crian-
ças e dos professores que juntos aprendem e ensinam simultaneamente.
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MONTEIRO LOBATO: UM MESTRE FORA DA ESCOLA

RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de mostrar as marcas didáticas presentes na obra “A 
Chave do Tamanho” de Monteiro Lobato por dois aspectos principais: a visão de mundo das 
crianças e a realidade da época. Para isso falaremos um pouco da Literatura Infantil incluindo 
a Literatura Infantil Brasileira e sua evolução, enfocando nosso autor Monteiro Lobato. 
Observamos aspectos relevantes da vida e obra de nosso autor e sua preocupação em criar 
uma literatura própria para crianças, por meio da qual elas pudessem não “só ler, mas morar 
nos livros”, como Monteiro Lobato afirmava.

Palavras-chave:  Literatura infantil; Monteiro Lobato; Didática.



INTRODUÇÃO 

Monteiro Lobato, criador do Sítio do Picapau 
Amarelo e um dos pioneiros da Literatura Bra-
sileira para crianças, foi um escritor muito po-
pular com obras consagradas pela crítica, espe-
cialmente a saga do Sítio do Picapau Amarelo.

É um sítio onde tudo acontece e, entre seus 
felizes habitantes, estão Emília, a boneca de 
pano que diz tudo o que lhe passa na cabeça; 
o Visconde de Sabugosa, o sábio de espiga de 
milho; Pedrinho e Narizinho, eternas crianças 
sempre abertas a tudo; Dona Benta, avó dos 
meninos, contadora de histórias que aceita 
a imaginação das crianças e admite as novi-
dades que mudam o mundo; Tia Nastácia, a 
empregada que fez Emília e o Visconde, cheia 
de crendices e famosa por seus quitutes.

Nesse sítio, a fantasia e a realidade se mis-
turam todo o tempo, desfilando figuras como: 
Saci, Peter Pan, o gato Félix, fadas, bruxas e anjos 
que se juntam nas brincadeiras e gostosuras.

Os principais personagens são crianças; 
portanto, o leitor aproxima-se e identifica-se 
com a obra e esse conjunto de seres inteli-
gentes e imaginários rompe os limites do es-
paço e do tempo, levando suas personagens a 
viverem as mais incríveis façanhas, imperan-
do na maior parte do tempo o imaginário, a 
visão de mundo, a ordem das coisas próprias 
do universo das crianças e não a dos adultos.

Monteiro Lobato trata as crianças de ma-
neira que elas possam aprender segundo suas 
possibilidades, a literatura lobatiana está sin-
tonizada com a visão de mundo das crianças, 
pois ele se preocupa com a realidade das crian-
ças e as considera como realmente elas são.

 A literatura de Lobato estava sempre sinto-
nizada com os acontecimentos mais pungen-
tes de sua época, com o universo infantil e 
com a realidade circundante; para evidenciar 
isso, escolhemos a obra “A Chave do Tamanho” 
para análise deste trabalho, pois nela estão 
presentes procedimentos didáticos. A propó-
sito, conviria sublinhar que Lobato nunca foi 

professor, ele corria por fora das regras didá-
ticas da escola, mas na sua literatura infantil, 
especialmente na obra escolhida “A Chave do 
Tamanho”, podemos verificar marcas didáticas 
presentes como: diálogos, exemplos e humor.

Essa obra mostra claramente a litera-
tura própria para crianças, de Lobato, e 
a vontade de “meter ideias no bestun-
to das crianças”, e para isso não dispensou 
sequer a tão criticada educação formal.

CAPÍTULO 1 – MONTEIRO 
LOBATO

Literato e jornalista, José Bento Monteiro 
Lobato nasceu em Taubaté, interior de São 
Paulo, a 18 de abril de 1882. Descendente 
de antigos fazendeiros de café do Vale do Pa-
raíba, cresceu na zona rural, interessando-se 
pelo homem e pelos problemas do campo. 
Essa vivência marcou a obra literária de Mon-
teiro Lobato, que se afirmou como autor re-
gionalista. Por isso, criticou a Semana de Arte 
Moderna de 1922, como “estrangeirismo”.

A vida de Monteiro Lobato foi também 
marcada por iniciativas editoriais e políti-
cas. Em uma época em que os livros bra-
sileiros eram editados em Paris ou Lis-
boa, Monteiro Lobato tornou-se também 
editor, passando a editar livros no Brasil.

As principais obras de Monteiro Loba-
to dedicadas à temática adulta pertencem 
à fase regionalista: “Urupês” (1918), livro 
de estreia; “Cidades mortas” “Ideias de Jeca 
Tatu” (ambos de 1919) e “Negrinha”(1920).

No entanto, Monteiro Lobato adquiriu fama 
principalmente pela literatura infantil, pois 
se dedicou a um estilo de escrita com lin-
guagem simples em que realidade e fantasia 
estão lado a lado. Pode-se dizer que ele foi 
o precursor da literatura infantil no Brasil.



Ando com ideias de entrar por esse cami-
nho: livros para crianças. De escrever para 
marmanjos já me enjoei. Bichos sem gra-
ça. Mas para as crianças um livro é todo um 
mundo. Lembro-me de como vivi dentro de 
Robinson Crusoe do Laemmert. Ainda aca-
bo fazendo livros onde as nossas crianças 
possam morar. Não ler jogar fora; sim mo-
rar, como morei no Robinson e n’Os Filhos 
do Capitão Grant.( LOBATO, 1951, p.293)

O excerto acima refere-se à carta que 
Lobato enviou a seu amigo Rangel e de-
monstra claramente a vontade de nos-
so autor de criar uma literatura pró-
pria para crianças, onde elas pudessem 
morar e não simplesmente ler e jogar fora.

Nosso autor também confidenciou ao 
amigo Rangel que: “Ando com várias ideias. 
Uma: vestir à nacional as velhas fábu-
las de Esopo e La Fontaine, tudo em pro-
sa e verso mexendo nas moralidades. Coi-
sa para crianças” (LOBATO,1951. p.104).

Lobato preocupou-se em substituir as 
fábulas de Esopo e La Fontaine por uma 
literatura para as crianças brasileiras.

Quanto à vida política, após um pe-
ríodo em Nova Iorque como adido co-
mercial do Brasil de 1927 a 1929, retor-
nou ao país consciente dos problemas 
do subdesenvolvimento econômico.

Daí, empenhou-se em campa-
nhas pela exploração nacional do fer-
ro e do petróleo, dedicando ao último a 
obra “O Escândalo do Petróleo” (1936).

No ano de 1948, o Brasil perdeu este 
grande talento que tanto contribuiu com 
o desenvolvimento de nossa literatura.

CAPÍTULO 2 – A LITERATURA 
INFANTIL

A história da Literatura Infantil é rela-
tivamente recente. Os primeiros livros 
para crianças foram produzidos ao final 

do século XVII e durante o século XVIII.
  Antes dessa época, não se escrevia para 

elas porque não existia a “infância” ou melhor, 
a infância era desconsiderada pelos adultos. 
Somente na Idade Moderna surge uma con-
cepção de uma faixa etária diferente, com 
seus próprios interesses e necessidades, pre-
cisando assim, de uma formação específica. 

  Esta mudança surge a partir da emergên-
cia de uma nova e diferente estrutura familiar, 
centrada não somente nas relações de paren-
tesco, mas num núcleo único, preocupando-
-se assim em assegurar a sua privacidade e 
estimular a afetividade entre seus integrantes.

  Pode-se dizer que antes da forma-
ção desse modelo familiar, não havia con-
sideração especial para com a infância, 
pois esta faixa etária não era tida como 
um período diferente na vida do ser hu-
mano, a criança não tinha seu espaço. 

Segundo Lajolo e Zilberman (2006), exis-
tem diferentes concepções de infância: pri-
meiro vendo a criança como homúnculos: 
depois como um ser totalmente diferen-
te do adulto. (...) “Fomos acreditando su-
cessivamente que a criança é a tabula rasa 
onde se pode inscrever qualquer coisa.”

 Neste período, a escola ficava encarrega-
da de propagar e projetar esta imagem de 
infância: iniciar a criança na vida de adul-
to e assim protegê-las dos perigos do mun-
do exterior, negando assim o social e con-
siderando e introduzindo o normativo.

  Nesse contexto, a literatura infantil, 
serviu de instrumento para a propagação da 
norma em vigor, ou seja, transmitindo a “vi-
são adulta de mundo”. A escola e a literatu-
ra tiveram sua utilidade resgatada quando 
passaram a ser um espaço de reflexão atra-
vés da liberdade sobre sua condição pessoal.



CAPÍTULO 2.2 – LITERATURA 
NO BRASIL: ENFOCANDO 
MONTEIRO LOBATO

De acordo com Zilberman (2005), os pri-
meiros livros brasileiros destinados ao pú-
blico infantil apareceram ao final do século 
XIX, de modo que a literatura infantil nacio-
nal contabiliza mais de cem anos de história.

Conforme a autora, no começo, a litera-
tura infantil se alimentava de obras des-
tinadas a outros fins: aos leitores adultos, 
gerando as adaptações; aos ouvintes das 
narrativas transmitidas oralmente, que se 
convertem nos contos para crianças; ou do 
público de outros países, determinando nes-
se caso, traduções para a língua portuguesa.

Segundo Zilberman (2005), no Brasil do 
final do século XIX, a monarquia cheira-
va imobilismo, e o país estava progredin-
do, a população aumentando, as diversi-
dades culturais  e étnicas se exprimindo.

Um governante único, que reinava há mais 
de 50 anos, não correspondia mais a esses an-
seios, e acabou sendo deposto. De uma manei-
ra pacífica, como se sabe; e a partir daí, nunca 
mais o país recorreu ao sistema monárquico.

A autora ainda acrescenta que houve a 
ascensão da classe média, que desejava 
ver suas reivindicações serem atendidas: 
maior liberdade política, melhores negó-
cios; dinheiro mais acessível e novas opor-
tunidades para educação. Essa classe mé-
dia se responsabilizava pelas mudanças 
ocorridas no país, e, em nome dela, revo-
luções, avanços e retrocessos acontecem.

A autora ainda afirma que os primeiros li-
vros para crianças se desenvolveram nes-
se contexto. E é nesse ponto que um novo 
mercado começa a aparecer, requerendo dos 
escritores a necessária prontidão para aten-
dê-lo. O problema é que o país não tinha 
uma tradição para dar continuidade, pois ain-
da não se escreviam livros para crianças no 
Brasil. O jeito era traduzir obras estrangeiras, 

adaptar obras que originalmente  eram des-
tinadas aos adultos, reciclar material escolar, 
já que os leitores que formavam o crescente 
público eram alunos e estavam se habituan-
do a utilizar livros didáticos, apelar para a tra-
dição popular, histórias contadas por mães, 
amas-de-leite, escravas, e ex-escravas que 
eram contadas em voz alta para as crianças.

Regina Zilberman acrescenta que essas so-
luções não eram originalmente inventadas pe-
los brasileiros, é aí que se explicita a lei de La-
voiser, de que nada se cria tudo se transforma.

Ainda conforme a autora, na mesma época 
em que se inauguravam linhas editoriais bra-
sileiras de textos para crianças, encaminha-
das pelos trabalhos de pioneiros como Carl 
Jansen e Figueiredo Pimentel, editavam-se 
também os primeiros livros didáticos. Cha-
mavam-se, muitos deles, Seletas, Antologias 
ou Livros de Leitura, e eram adotados pelos 
professores, que os recomendavam aos alu-
nos ou reproduziam, em voz alta, trechos 
deles para todo o grupo. Nem todas essas 
obras se restringiam à sala de aula, e alguns 
tornaram-se leitura favorita de nossas tata-
ravós. Um dos autores mais difundidos foi 
Olavo Bilac (1865-1918), cujas poesias fo-
ram recitadas e memorizadas por várias ge-
rações. Alguns poemas estão cheios de civis-
mo, como “A Pátria”, que convoca os leitores 
ao brio nacionalista, dizendo, na abertura:

“Ama, com fé e orgulho, a terra em que nas-
ceste!

Criança! não verás nenhum, país como este!”
Olavo Bilac e Carl Jansen são os desbrava-

dores da literatura infantil, sem eles, talvez, 
os livros nacionais demorassem a aparecer.

Mas é em 1921 que Monteiro Lobato publi-
cou o livro Narizinho Arrebitado e assim deu 
início à verdadeira literatura infantil brasileira.



Coelho afirma que:

Segundo COELHO, 1985.p.183, a literatu-
ra infantil praticamente não existia entre nós. 
Antes de Monteiro Lobato havia somente o 
conto com fundo folclórico. Nossos escrito-
res extraíam dos vetustos fabulários o tema e 
a moralidade das engenhosas narrativas que 
deslumbraram e enterneceram as crianças das 
antigas gerações, desprezando, frequente-
mente, as lendas e traduções europeias o as-
sunto de suas historietas. (...)Tais livros, quase 
sempre eram de autores franceses, traduzi-
dos e publicados em Portugal. Daí certa dife-
rença de linguagem que muito atrapalhava os 
pequenos leitores. (COELHO,1985. p.183).

Assim, como diz nossa autora, antes de Lobato 
não existia literatura brasileira adequada para 
nossas crianças; eram traduções com certas di-
ferenças na linguagem, trazendo assim dificul-
dade de as crianças entenderem as histórias.

A propósito, em Carta a Rangel Lobato ob-
servava que:

 Segundo LOBATO,1951, p.228 man-
do-te o Narizinho escolar. Quero tua im-
pressão de professor acostumado em lidar 
com crianças. Experimente nalgumas, a ver 
se se interessam. Só procuro isso: inte-
resse às crianças. (LOBATO,1951, p.228).

De acordo com Lajolo e Zilberman (2006) 
o livro Narizinho Arrebitado repetiu o suces-
so de vendas do livro Saudade, de Tales de 
Andrade, sendo ao mesmo tempo, adotado 
nas escolas públicas do Estado de São Paulo. 
A partir de então, Lobato investiu progres-
sivamente na literatura infantil, de um lado 
como autor, de outro como empresário, fun-
dando editoras, como a Monteiro Lobato e 
Cia, depois a Companhia Editora Nacional e 
a Brasiliense, e publicando os próprios livros.

Lobato comenta em uma de suas cartas 
a Rangel: “Mando-te o Narizinho colorido, 
formato álbum, e com ele uma revista que 
mostra minha penetração na Argentina.”

Nosso autor estava muito feliz com 
o sucesso de Narizinho principalmen-
te agora que estava produzido em cores.

Monteiro Lobato preocupou-se em criar 
uma literatura própria para crianças, tan-
to que a linguagem de suas obras está li-
vre de qualquer rebuscamento; ele conduz 
o leitor a desenvolver conceitos próprios 
a respeito da realidade, estimulando seu 
senso crítico, por meio dos problemas so-
ciais, políticos, econômicos e culturais de-
monstrados nas falas dos personagens.

De acordo com Zilbeman (2005), os principais 
agentes são crianças, como Pedrinho e Narizi-
nho ou imitam o comportamento delas como os 
bonecos Emília e Visconde de Sabugosa; com 
isso, o universo das personagens aproxima-
-se do leitor e permite identificação imediata.

A autora ainda diz que os personagens são 
seres inteligentes e independentes, são li-
vres para tomar iniciativas, inventar ações 
originais e resolver problemas; abordam os 
adultos de igual para igual, mesmo diante 
da avó, Dona Benta, as crianças desconhe-
cem limites, embora aceitem os princípios 
que fundamentam a ação da velha senho-
ra, sobretudo os que se referem à justiça, 
à ética e à fraternidade entre as pessoas.

No sítio do Picapau Amarelo, a voz ju-
diciosa de Dona Benta vai se destacar 
nos serões; são feitas verdadeiras assem-
bleias onde predomina a democracia e to-
dos os pontos de vista são demonstrados.

Dona Benta, sempre estava cercada de li-
vros, passava o tempo todo lendo, e, nos 
seus serões, alternavam a leitura coletiva 
com os comentários da turminha do sítio.

Conforme Zilbeman (2005), outro fator que 
garante a compreensão dos livros infantis de 
Monteiro Lobato é a unidade de lugar: o sítio do 
Picapau Amarelo está presente em todas elas.



O sítio do Picapau Amarelo constitui sem-
pre o ponto de entrada de todas as narrativas 
– ou, pelo menos, daquelas cuja ação principal 
é desempenhada pelos netos de Dona Benta, 
como em Reinações de Narizinho, já  mencio-
nado, O Saci (1921), O Picapau Amarelo(1939), 
A chave do tamanho(1942), entre outros, por 
heróis provenientes do exterior e introduzi-
dos pela voz da velha senhora, como Peter 
Pan, D. Quixote, Hans Staden, ou as “aventu-
ras didáticas” (Emília no país da gramática,de 
1934, O poço do Visconde, de 1937, etc.).

Assim sendo, o sítio não é apenas o cenário 
onde ação pode transcorrer. Ele representa 
igualmente uma concepção a respeito do mun-
do e da sociedade, bem como uma tomada de 
posição a propósito da criação de obras para in-
fância. (LAJOLO, ZILBERMAN,2006, P.55,56).

De acordo com Zilbeman (2005), o Sí-
tio do Picapau Amarelo é um mundo in-
dependente autossuficiente, e esse é ou-
tro grande mérito de Monteiro Lobato.

A autora ainda acrescenta que o sítio é um 
lugar ideal, porque é dirigido por uma pes-
soa culta, inteligente, bem-intencionada e 
competente. Democrata e liberal, escuta 
e acolhe as diversas opiniões, mesmo sen-
do divergentes e opta pela solução prática.

O sítio está sempre aberto a todos, sem 
discriminação, constituindo-se em uma es-
pécie de paraíso, mas um paraíso especial: 
pois não existe dono, não tem o poder au-
toritário. Até aparecem alguns vilões, mas 
eles nunca levam a melhor; por último, o 
sítio é brasileiro, como se fosse uma re-
presentação idealizada de nossa pátria.

Na obra A Chave do Tamanho Monteiro, Lo-
bato fez do Brasil o coração do mundo, capaz de 
propor alternativas a problemas do mundo in-
teiro, fazendo do sítio um exemplo para todos.

Em uma carta para seu amigo Rangel, Mon-
teiro Lobato questiona: “Diz o Neves que 
você gostou d’A Chave do Tamanho. Isso me 
deu prazer. A Chave é filosofia que gente bur-

ra não entende. É demonstração pitoresca da 
relatividade das coisas”. (LOBATO,1951,340)

Lobato se refere de forma pitoresca, ou seja, 
engraçada e ao mesmo tempo cheia de imagi-
nação, à teoria da relatividade das coisas, ou 
seja, o princípio de que há uma harmonia lógi-
ca na organização do mundo, que nos obriga a 
tomá-la como natural e definitiva. Quando se 
quebra um dos pólos dessa relação (o tamanho, 
por exemplo) tudo o mais procura se adaptar a 
essa nova ordem, prescrevendo princípios, al-
terando hábitos, pervertendo poderes, exata-
mente como acontece na Chave do Tamanho.

Afinal, conforme disse Lobato em uma das 
cartas a seu amigo Rangel “Ando com ideias 
de entrar por esse caminho: livros para crian-
ças. De escrever para marmanjos já me enjoei. 
Bichos sem graça. Mas para crianças, um livro 
é todo um mundo”. (LOBATO,1951, pg.293).

Assim, como diz o nosso autor, ele criou uma 
literatura própria para crianças, com propósi-
to de levar as crianças à realidade e, ao mes-
mo tempo  à fantasia, através do livro, ou seja, 
ao fazer da  literatura para crianças uma for-
te experiência do mundo  e um ambiente de 
expansão de suas emoções,  as crianças não 
só iriam querer ler mas morar  em seus livros.

CAPÍTULO 3 - AS MARCAS 
DIDÁTICAS PRESENTES NA 
OBRA: A CHAVE DO TAMANHO

Antes da análise faremos um breve resumo 
da obra:

  A obra a Chave do Tamanho começa 
com Dona Benta e os personagens do sítio 
horrorizados com a Segunda Guerra Mundial.

Então a destemida Emília, às escondidas 
resolve acabar com a guerra, e decide usar 
o pó do pirlimpimpim que o Visconde ti-
nha preparado, para fazer uma viagem até a 
Casa das Chaves e abaixar a chave da guerra.

Bastaria virar a chave para baixo, e os hor-
rores da guerra terminariam para sempre, 



então Emília aspirou o pó de pirlimpimpim, e 
encontrou a tal casa enorme, em cuja facha-
da se liam, em letras luminosas: CASA DAS 
CHAVES! Mas havia um problema: a chaves 
não tinham nome, como saber qual seria a da 
guerra? Emília então decide abaixar qualquer 
uma e usar a intuição, mira certeiro uma das 
chaves e a alcança, virando-a para baixo. Mas 
algo saiu errado, aquela não era a chave da 
guerra coisa nenhuma, aquela era a chave 
do tamanho! Num piscar de olhos, todos os 
exércitos em luta, todos os reis e presidentes, 
todos os generais e padres e ministros, todos 
os seres humanos ficaram do tamanho de for-
migas, ou menores. Mas só os seres humanos 
encolheram, de modo que o Visconde (que 
não é homem, é sabugo) passou a ser o maior 
entre os seres pensantes da face da Terra, em 
seus quarenta centímetros de altura. E como 
Emília sempre exerceu um verdadeiro autori-
tarismo sobre o sabugo, fez dele uma espécie 
de plataforma para suas movimentações, indo 
morar na cartola do Visconde, nomeando-se 
a si mesma a “grande” líder da humanidade 
pequerrucha, que a menina estava muito or-
gulhosa de ter virado a chave do tamanho.

Instalou-se, no Sítio como em todos os lu-
gares, a maior polêmica, havendo aqueles que 
queriam a volta ao tamanho original, e os que 
se sentiam até bastante bem de tamanho re-
duzido, por sinal alguns dos mais inteligentes e 
esclarecidos, por razões de ordem econômica 
e ambiental – a carne de minhoca defumada, 
por exemplo, mostrou-se excelente comida, e 
de reserva praticamente infindável. Mas havia 
as baratas. Então Emília, como num ato gover-
namental de larga pompa, decide empreender 
uma viagem por vários países como: Alema-
nha, Japão, Estados Unidos ente outros, para 
consultar a humanidade sobre a polêmica. Se 
a maioria quisesse, os humanos voltariam à 
era “tamanhuda”, mas que não viessem depois 
botar a culpa em Emília, ela também achava a 
redução de tamanho das pessoas uma verda-
deira benção. Pois Emília e o Visconde par-

tem pelo mundo para encontrar, entre muitas 
outras coisas e pessoas, um Adolf Hitler ridí-
culo, minúsculo, apavorado, nu, mais indefeso 
que qualquer ancião de Varsóvia, mais indefe-
so até que as crianças presas em Auschwitz. 

Por fim, Emília e Visconde voltam ao sítio 
e fazem um plebiscito, onde a maioria votou 
pela volta do tamanho e Emília teve que voltar 
a Casa das Chaves para erguer a chave do ta-
manho e assim, voltar a vida como era antes.

  Agora, nós iremos mostrar as marcas 
didáticas presentes na obra a “A Chave do 
Tamanho” como os diálogos, as experiências 
de vida e o humor, ou seja, evidencia-las de 
acordo com as sintonias que nos propusemos 
observar: A visão de mundo das crianças e as-
suntos circundantes da época como a guerra. 

Iniciemos por um episódio da Chave do Tama-
nho que evidencia como se davam cotidiana-
mente, as relações entre os personagens do sítio:

- O pôr-do-sol de hoje é de trombeta – dis-
se Emília, com as mãos na cintura, de pezinha 
sobre o batente da porteira onde, naquela tar-
de, depois do passeio pela floresta, o pessoal 
de Dona Benta havia parado. Eles nunca per-
diam ensejo de aproveitar os espetáculos da 
natureza. Nas chuvas fortes, Narizinho ficava 
de nariz colado à janela, vendo chover. Se ven-
tava, Pedrinho corria à varanda com o binócu-
lo para espiar a dança das folhas secas “que-
ro ver se tem saci dentro”. E o Visconde dava 
as explicações científicas de todas as coisas.

  O pôr-do-sol daquele dia estava realmen-
te lindo. Era um pôr-do-sol de trombeta. Por 
quê? Porque Emília tinha inventado que em 
certos dias de o Sol “tocava trombeta a fim de 
reunir todos os vermelhos e ouros do mun-
do para a festa do ocaso”. Diante dum pôr-
-do-sol de trombeta ninguém tinha ânimo 
de falar, porque tudo quanto dissessem saía 
bobagem. Mas Dona Benta não se conteve.

  



-Que maravilhoso fenôme-
no é o pôr-do-sol! – disse ela.

  Emília deu um pisco para o Visconde por cau-
sa daquele “fenômeno”, e resolveu encrencar.

  - Por que é que se diz pôr-do-sol, Dona Ben-
ta? – perguntou com o seu célebre ar de anjo de 
inocência. – Que é que o Sol põe? Algum ovo?

Dona Benta percebeu que aquilo era uma 
pergunta-armadilha, das que forçavam certa 
resposta e preparavam o terreno para o fa-
moso “então” da Emília. (LOBATO, 1977, p.7)

No trecho acima, podemos notar os per-
sonagens do sítio dialogando, de forma 
que percebemos, pela conversa entre eles, 
que o diálogo é uma das estratégias para 
que Lobato pudesse ensinar o que quises-
se para as crianças; e é também o momento 
em que os personagens podem expor seus 
pontos de vista, mesmo sendo divergentes. 

Ainda tratando das marcas didáticas 
do nosso autor, temos o trecho a seguir:

  
 Emília contou tudo- a sua viagem à Casa 

das Chaves, a puxada para baixo da chave do 
“apequenamento”.

  O Visconde horrorizou-se.
   - Será possível? Então foi você, Emília, a 

causadora do tremendo desastre que vitimou 
a “humanidade clássica”?   

   - Fui eu, sim, mas não foi por querer. Eu que-
ria apenas descobrir a chave da guerra, só isso. 
Mas as chaves não tinham letreiro. Resolvi en-
tão ir mexendo em todas até acertar. A primei-
ra que peguei era a chave do tamanho- quem 
primeiro ficou sem tamanho fui eu. E como 
perdi o tamanho, não pude erguer de novo 
aquela chave- e pronto. (LOBATO,1977, p.68).

Dessa forma, Monteiro Lobato utiliza-se da 
visão de mundo das crianças e da realidade 
circundante e, por meio de diálogos e experi-
ências de vida   mostra o que cada persona-
gem tem em seu “pensamento”; tudo com a in-
tenção de ensinar. Podemos dizer que Lobato 

foi um mestre fora da escola, ou seja, o nosso 
autor ensina de forma não consagrada pelos 
cânones escolares, centrados na Didática e 
na Pedagogia (em particular de seu tempo).

Desta forma, não há lições ministradas, po-
rém de forma totalmente informal, sem exer-
cícios de fixação, sem avaliações, sem ênfase 
teórica, entre outras estratégias da educa-
ção formal, o nosso autor faz de sua litera-
tura um espaço pedagógico muito próprio e 
característico de sua concepção educativa.

Em outro segmento da narrativa da A 
Chave do Tamanho, encontramos outras 
“marcas” de sua peculiaridade pedagógica.

 Juquinha assoprou – e parece que deu 
certo, porque Emília não se lembrou mais 
do olho. Só pensou em ir puxando uma 
por uma as fibras do algodão para enrolá-
-las em redor do corpo. Em poucos minu-
tos transformou-se num verdadeiro casulo. 
Depois ajudou Juquinha a fazer o mesmo.

  - Que ótimo! – exclamou. – Estamos quen-
tinhos aqui dentro, e tão bem disfarçados 
em chumaço que bicho nenhum irá preocu-
par-se conosco. Um gato nos vê e nem liga. 

  “É algodão”, pensa lá com seus bi-
godes. Um pinto nos vê e passa lar-
go. Um tico-tico nos vê e vai saindo.

 - Mas o primeiro beija-flor que encon-
trarmos nos leva no bico – lembrou Ju-
quinha. – Já vi lá no jardim. É com pai-
nas e algodões que eles fazem os ninhos.

 Emília desfiou mais um chumaço 
de fibras para Candoca e pronto. Po-
diam voltar. (LOBATO,1977, p.49).

Através do trecho acima transcrito, nota-se 
que Lobato nos ensina brincando de faz-de-
-conta; sem grandes compromissos pedagó-
gicos, percebemos que o autor faz isso de for-
ma elegante, sem desprezar o diálogo, a troca 
de experiências, o discurso informal, familiar, 
sempre com uma “pitadinha” de fantasia.Com 
essa “pitadinha” de fantasia ele facilita o apren-
dizado, pois as crianças aprendem brincando. 



Podemos evidenciar tais marcas também no 
trecho abaixo:

Emília demorou na resposta. Estava pen-
sando. Isso de falar a verdade nem sempre dá 
certo. Muitas vezes a coisa boa é a mentira. 
“Se a mentira fizer menos mal do que a verda-
de, viva a mentira!” Era uma das ideias emilia-
nas. “Os adultos não querem que as crianças 
mintam, e, no entanto, passam a vida mentin-
do de todas as maneiras – para o bem. Há a 
mentira para o bem, que é boa; e há a mentira 
para o mal, que é ruim. Logo, isso de mentira 
depende. Se é para o bem, viva a mentira! Se 
é para o mal, morra a mentira! E se a verdade 
é para o bem, viva a verdade! Mas se á para o 
mal, morra a verdade! (LOBATO,1977, p.40). 

Neste trecho, Lobato dá ênfase à visão de 
mundo das crianças através da personagem 
Emília, mostrando a diferença entre verda-
de e mentira no aspecto adulto e infantil.

   - Que mundo este, Santo Deus! – murmu-
rou, muito atenta a tudo quanto se passava 
em redor. – É o tal “mundo biológico” de que 
tanto o Visconde falava, bem diferente do 
“mundo humano”. Diz ele que aqui quem go-
verna não é nenhum governo com soldados, 
juízes e cadeias. Quem governa é uma invisível 
lei natural. E que lei natural é essa? Simples-
mente a Lei de Quem Pode Mais. Ninguém 
neste mundinho procura saber se o outro tem 
ou não razão. Não existe a palavra justiça. 

Emília olhava em redor e ia compreendendo 
o mundo novo em que tinha de viver. À es-
querda viu uma aranha sugando um mosquito 
preso em sua teia invisível. À direita um bando 
de formigas atracadas a uma pobre minhoca, 
que se debatia como um “s” vivo. Um filho-
te de louva-a-deus estava fingindo que reza-
va, de mãos postas, mas na realidade aquilo 
não era reza e sim um bote armado contra 
uma presa qualquer. (LOBATO,1977, p.26).

Nesta citação Lobato demonstra a realidade 
circundante e também a visão de mundo das 
crianças, por meio da exposição de pensamen-
tos da personagem Emília, que descobre que o 
mundo real e os acontecimentos daquele mo-
mento, são dominados pela injustiça, ou seja, a 
“Lei de Quem Pode Mais”. Aqui, temos, a partir 
de exemplos de acontecimentos inevitáveis 
da natureza, uma comparação com o mundo 
real e os acontecimentos mais importantes 
do momento, ou seja, a 2º Guerra Mundial. 

Agora iremos destacar no tre-
cho abaixo o humor de nosso autor: 

Juquinha quer saber para onde os pais fo-
ram. Se eu disser a verdade ele se desespe-
ra, chora e fica uma “inutilidade de olho ver-
melho e ranho no nariz” atrás de mim. Logo, 
não devo conta a verdade. Poderei inventar 
uma mentirinha benéfica. Dizer, por exem-
plo, uma coisa que ele não compreenda bem, 
mas que o sossegue. (LOBATO,1977, p.38).

Neste trecho podemos observar o hu-
mor utilizado por Lobato em sua obra, sen-
do assim, podemos dizer que ele também 
usava o humor para ensinar as crianças 
de uma maneira divertida, leve e informal.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho procuramos mostrar como 
Monteiro Lobato foi um mestre fora da es-
cola, pois ele ensina as crianças de manei-
ra divertida e, ao mesmo tempo crítica, 
com sua literatura própria para crianças.

Notamos que nosso autor se preocupou, 
na criação de suas histórias, em preservar a 
fantasia das crianças, mas sem destituí-las 
do senso crítico; isto, sem desviar a sua aten-
ção do mundo em que estavam mergulhadas, 
tão complexo e contraditório. Essa delicada 
e difícil fusão de pólos tão extremados, le-
vou-o obsessivamente a afirmar o desejo de 
que as crianças não apenas o lessem, mas 
que também pudessem morar em seus livros.

  A par disso, buscamos mostrar na 
obra a “A Chave do Tamanho” marcas di-
dáticas, fundamentais para o seu ensino 
tão peculiar, presentes em seu texto, es-
pecialmente os diálogos, as experiências 
de vida e o humor presentes em sua obra.

Observamos dois aspectos sempre presen-
tes na obra: a visão de mundo das crianças 
e a realidade circundante que a lhes exigir 
permanente alerta e consciência crítica. Daí 
porque reiteramos que Monteiro Lobato foi, 
verdadeiramente, um mestre fora da escola, 
ou seja, ele nunca foi professor, mas ensinou, 
e vem ensinando, várias gerações de crianças 
e até de adultos com sua literatura infantil.

Por fim, reiterando a epígrafe que abre 
este estudo, conviria observar o quanto a 
preocupação lobatiana com a educação se 
inscreve nos ideários dos países contempo-
râneos mais atentos à formação de sua ju-
ventude, pois, é ideia corrente e indiscutível 
que “um país se faz dom homens e livros”.
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NEUROCIÊNCIAS E AS AÇÕES COGNITIVAS VIABILIZADAS 
PELA ARTE
RESUMO: Definimos como meta analisar a neurociência 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. Entendemos que a neurociência representa um ramo 
dos estudos do cérebro que tem como fulcro desenvolver as potencialidades humanas. 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. Esperamos que que nosso modesto trabalho possa contribuir 
para o estudo científico do tema.

Palavras-chave:  Neurociência;  Arte; Desenvolvimento;  Criança. 



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 estrutura 
e como essa estrutura se relaciona com os es-
tímulos. Contudo, muitas vezes achamos difí-
cil atribuir causalidade as descobertas cientí-
ficas quando as vinculamos ao mundo da arte. 

No entanto, podemos dizer com confiança 
que a estrutura do cérebro muda como con-
sequência das sinapses provenientes de ex-
pressões artísticas. Acreditamos – por meio 
do embasamento teórico calcado nas pes-
quisas efetuadas – que haja ligações desse 
processo com o que se entende por “plas-
ticidade 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 arte terapia usava con-
ceitos puros de arte, sem a investigação 
científica. Agora, lentamente, está adotan-
do o pensamento científico usando abun-
dantes dados neurocientíficos e as ferra-
mentas objetivas da investigação científica. 
Durante anos, reconhecemos que a criação 
de arte permitia reformular experiências, 
reorganizar pensamentos e obter insights 
pessoais que muitas vezes aumentavam a 
qualidade de vida de uma pessoa. A artete-
rapia 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 estéti-
ca, acreditamos ela que leva as gerações a 
se identificarem comportamental e social-
mente de acordo com as expressões artís-
ticas de uma Indústria Cultural que usa a 
fotografia como dispositivo artístico para 
justificar as escolhas por formas corporais, 
cheiros e sabores. Isso alimenta um mer-
cado cada vez mais pulsante que encontra 

nesses nichos de fetiches o cenário ideal 
para sanar as vontades que estimulam a li-
beração 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-
se 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 coordenação motora 
e capacidade cerebral põe o desenvolvimen-
to cognitivo em outro patamar, pois acelera 
por meio da autonomia as possibilidades de 
significação na aprendizagem. A arte se tor-
na, portanto, a via de acesso para as manifes-
tações do cérebro, as sinapses que ocorrem 
por meio das sensações que ela represen-
ta dão contornos significativos aos estudos 
comportamentais explicando – ou buscando 
explicar – os avanços no desenvolvimento 
educacional. Como por meio da arte, os com-
portamentos são induzidos a mudança por 
exemplo o neuromarketing que se baseia nos 
resultados obtidos em neurociência – gostos, 
aptidões, estética, moda, etc. – para vender 
produtos ou se comunicar com base nos da-
dos psicológicos já utilizados criando formas 
de comunicação e mensagens subliminares.

 O funcionamento do sistema nervoso não 
pode ser concebido independentemente do 
corpo (ambiente interno) e do mundo ao nos-
so redor (ambiente externo), assim acredita-
mos que os impulsos dados pelo meio são 
também fundamentais ao desenvolvimento. 
O sistema nervoso cérebro-espinhal ajuda a 
gerenciar as relações de nossos organismos 
com o mundo exterior. É também chamado 
de sistema nervoso sensorial somático, per-
mitindo experimentar sensações nas partes 



distintas do seu corpo. Assim, esperamos que 
nosso trabalho tenha boa aceitação por essa 
distinta academia, nossos sinceros préstimos.

ESTÍMULOS COGNITIVOS 

Existe uma importância crucial no desenvol-
vimento infantil, particularmente do desen-
volvimento cerebral, percebemos na primeira 
infância como ocorre a influência da aprendi-
zagem, o comportamento e a saúde ao longo 
do ciclo de vida bem como a influência pro-
veniente das experiências e dos ambientes 
vivenciais, particularmente a participação ati-
va dos pais e da família de modo geral, todos 
esses estímulos são basilares ao desenvolvi-
mento da primeira infância (COMITÊ CIENTÍ-
FICO NÚCLEO CIÊNCIA PELA INF NCIA, P, 4).

 
 A fusão do conhecimento em neurociência 

com o conhecimento acerca do desenvolvi-
mento em prol do entendimento pormenoriza-
do, e por assim dizer, os primeiros anos de vida 
na determinação o futuro da criança, percebe-
mos as ligações entre o modo como o cérebro 
se desenvolve e os mecanismos neurológicos 
e biológicos 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. 

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 a longo prazo 
não atraiu a atenção do público até pouco 
tempo. Nas últimas décadas, a neurociência 
permitiu a explosão do conhecimento sobre 
o cérebro e as ligações entre o desenvolvi-
mento do cérebro de crianças menores e as 
dificuldades que ele pode apresentar mais 
tarde com relação à aprendizagem, com-
portamento e saúde (VYGOTSKY, 1998).

 
 As novas descobertas derivam da pesqui-

sa básica em neurociência, novas tecnolo-
gias que permitem aos neurocientistas obter 
imagens do cérebro humano e estudar sua 
atividade em vários estágios de desenvolvi-
mento, a pesquisa neurobiologia e integra-
ção de novos conhecimentos. Antes dessas 
fascinantes descobertas sobre o desenvolvi-
mento cerebral de crianças, pensamos geral-
mente que a arquitetura do cérebro foi lar-



gamente determinada desde o nascimento 
por características genéticas que o indivíduo 
herdou dos pais. Os cientistas agora estabe-
leceram que uma grande parte do desenvol-
vimento do cérebro ocorre entre a concep-
ção e a idade de um ano (VYGOTSKY, 1998).

 
Além disso, agora entendemos melhor como 

os estímulos experimentados pela criança an-
tes dos três anos afetam as células nervosas 
(neurônios) e vias neuronais cérebro. A inte-
ração ativa entre a estimulação precoce do 
cérebro, através dos canais sensoriais, e a 
estrutura genética fundamental do cérebro 
tem um efeito direto e decisivo sobre o de-
senvolvimento do cérebro, que, por sua vez, 
tem repercussões a longo prazo no a criança 
se tornará. O desenvolvimento humano não 
se baseia em uma oposição entre hereditarie-
dade e educação, mas sim na interação en-
tre esses dois elementos (VYGOTSKY, 1998).

 
Grande parte do desenvolvimento cerebral 

ocorre antes do nascimento, ainda no estágio 
embrionário (duas semanas após a concepção) 
é formado o tubo neural que se formará o cé-
rebro e espinha. De algumas células, o cérebro 
produz bilhões de neurônios. Agora, a maioria 
das células cerebrais de um ser humano é pro-
duzida entre o quarto e sétimo mês de gravi-
dez. Uma vez que os neurônios são formados, 
eles devem migrar para o local designado e for-
mar conexões. Uma migração maciça de célu-
las ocorre quando o feto tem cerca de quatro 
meses e meio de idade (VYGOTSKY, 1998).

 
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 rece-
bido pelos órgãos dos sentidos (olhos, ou-
vidos, nariz, língua, pele, articulações etc.), 
os neurônios na parte correspondente do 
cérebro formam conexões, chamadas si-
napses, que permitem ao cérebro reco-

nhecer os sinais dos órgãos dos sentidos. 
Um aspecto essencial do aprendizado é o 

fato de ele criar a zona de desenvolvimento 
proximal; ou seja, o aprendizado desperta vá-
rios processos internos de desenvolvimento, 
que são capazes de operar somente quando a 
criança interage com pessoas em seu ambien-
te e quando em cooperação com companhei-
ros. Uma vez internalizados, esses processos 
tornam-se parte das aquisições do desenvolvi-
mento da criança (VYGOTSKY, 98 p.117-118).

 
Durante os três primeiros anos de vida, há 

grande intensidade na produção de sinapses 
e neuronal, especialmente durante a gravidez 
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 lon-
go da vida. Esse processo é frequentemente 
chamado de fiação cerebral. Enquanto está 
relação é feita no início do desenvolvimento, 
um processo também ocorre. Bloqueio impor-
tante dos neurônios, sinapses e até mesmo 
vias neuronais que não estão em estímulos. 
Aqueles que não são usados   ou que não são 
eficazes são eliminados. Esse processo cru-
cial é uma forma de padrão que faz aparecer 
formando os diagramas embutidos da massa 
de células que durará toda a vida, enquanto 
o excedente é eliminado (VYGOTSKY, 1998).

 
NEUROCIÊNCIA, EDUCAÇÃO, 

ALIMENTAÇÃO E SOCIEDADE

A alimentação é fator que explica o desen-
volvimento do cérebro da criança em idade es-
colar. Uma dieta com baixa qualidade faz com 
que o aluno não responda adequadamente à 
excelência do esperado com relação ao ensi-
no fornecido. Se a emoção representa um im-
pulso motor ao funcionamento neural e orgâ-
nico para a ação. Uma experiência emocional 
não é em suma um fenômeno isolado ela varia 
de pessoa para pessoa e é resultante de uma 
série de eventos. Nela podem conjuntamente 



ser inclusos uma gama de ações, planos e pen-
samentos sobre como ocorrem os fenômenos 
ou como algo ocorre, está ocorrendo ou como 
irá acontecer. A alimentação enquanto quali-
dade fisiológica 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 buscarmos con-
ceitos que venham dar contornos as deman-
das apresentadas para que seja viabilizada a 
profilaxia com relação ao desenvolvimento 
cognitivo. A nutrição como fator preventivo 
de doenças e mantenedor de um estado cere-
bral saudável tem se mostrado fundamental 
em diversos campos de pesquisa, seja em ní-
vel individual ou populacional (MELO, 2005).

A alimentação reflete e interfere em sen-
timentos e emoções. Assim também ocorre 
com a má alimentação, ela pode ser fonte de 
alterações no desenvolvimento das funções 
cerebrais, o cosmopolitismo fruto da socie-
dade pós-moderna fez aumentar conside-
ravelmente a ingestão de alimentos pobres 
em nutrientes, dentre os quais os referen-
tes as vitaminas e minerais. Esses, por sua 
vez, representam grande importância para as 
funções de todos os sistemas corporais, in-
cluindo aí o sistema nervoso central. Não há 
como comprovar cientificamente se existe 
de fato uma relação direta de que a falta de 
nutrientes acarreta problemas no desempe-
nho cerebral, entretanto é em sua totalidade 
aceitável estabelecer que a falta de nutrien-
tes importantes no processo de alimentação 
pode vir a reduzir o rendimento cerebral: 

A formação de uma memória resulta de 
modificações ativadas por um sinal nas co-
nexões das redes neuronais. Quando uma in-
formação é recebida, proteínas e genes são 
ativados nos neurônios. Proteínas são pro-
duzidas e encaminhadas para as conexões 
estabelecidas entre neurônios. Essas pro-
teínas servem ao reforço e à construção de 

novas sinapses – aprendizagem (os locais de 
comunicação entre os neurônios). Quando 
se forma uma nova memória, uma rede es-
pecífica de neurônios é elaborada em diver-
sas estruturas cerebrais, principalmente no 
hipocampo e depois a lembrança é gravada 
da mesma maneira no córtex, local de seu ar-
mazenamento definitivo (MELO, 2005. P, 30).

 
Aspectos cognitivos e qualidade do sono 

são alguns exemplos que a má alimentação 
acarreta para o desenvolvimento das funções 
cerebrais, além de afetar o humor por causa 
de sua composição nutricional, tem um peso 
fundamental no controle das funções do sono 
as vitaminas e os minerais, presentes em fru-
tas e verduras – ou a falta delas –, são alguns 
dos responsáveis pela regulação orgânica dos 
indivíduos.  Essa regulação vincula-se dire-
tamente ao estado que garante o controle 
emocional. Não obstante, esses nutrientes 
fornecem energia para o corpo, garantindo 
o bom humor. No momento da ingestão de 
um alimento, os nutrientes contidos ali libe-
ram neurotransmissores que por sua vez são 
enviados ao Sistema Nervoso Central que é 
responsável pelo estado de humor das pes-
soas, a serotonina é o principal responsável 
por essa sensação. Contudo, existem vari-
áveis que podem afetar a produção e libe-
ração da serotonina (MELO, 2005. P, 30).

 
A serotonina é o neurotransmissor e como 

já dissemos anteriormente está ligado ao es-
tado de bom humor. Se os sinais, que são en-
viados ao Sistema Nervoso Central, por algum 
motivo estiverem em desequilíbrio, seja por 
deficiência nutricional – assim como ocorre 
por outros distúrbios fisiológicos –, provo-
cam uma deficiência na produção de sero-
tonina. Isso desencadeia várias alterações 
em nosso sistema nervoso (como depres-
são, ansiedade, fadiga e aumento de peso). 
A melhora do funcionamento do organismo 
relaciona-se com os hábitos alimentares e 



nesse bojo também está contido as carac-
terísticas cerebrais e da produção dos neu-
rotransmissores que são responsáveis pela 
sensação de bem-estar (MELO, 2005. P, 30).

O sistema neurológico necessita de boas 
gorduras para um bom funcionamento e que 
uma das razões da intoxicação dos neurônios 
é a ingestão das gorduras trans e os aditi-
vos químicos em excesso, essa intoxicação 
compromete o desempenho cerebral, po-
dendo levar a demência, ansiedade, depres-
são e déficit de atenção (MELO, 2005. P, 30).

 
Chudler assevera que os ácidos graxos da 

tipologia n-6, exercem influências nas ca-
pacidades que os neurônios sustentam ao 
utilizar-se da glicose. Teores baixos do tipo 
n-3 podem acarretar deficiências visuais e a 
sua ausência pode levar o indivíduo a pou-
co rendimento com relação ao aprendizado, 
nas funções motoras e de motivação, afe-
tando outros sistemas que carecem do uso 
dos neurotransmissores na região do córtex 
frontal. Na fase de desenvolvimento acon-
selha-se a ingestão da vitamina B6 contida 
nos alimentos do tipo feijão ou lentilha, isso 
pois são conhecidos como responsáveis pela 
produção de neurotransmissores que levam 
ao controle da excitação e ômega3 no que 
compete estimular os neurônios. Os efeitos 
positivos no cérebro que o consumo de ali-
mentos selecionados proporciona ao bom 
funcionamento cognitivo é algo a ser fo-
mentado a todo instante (FULDER, 1986).

 
O cérebro registra mudanças ou as ame-

aças ao meio interior estável, e transmite 
instruções à fisiologia para que efetue os 
ajustes necessários. Também a glândula su-
prarrenal é induzida a secretar adrenalina. A 
resposta elétrica-adrenalina contribui para a 
prontidão. Esta prontidão é organizada pelos 
hormônios. A adrenalina é um hormônio in-
cumbido da ativação rápida. São chamados 

glicocorticoides os hormônios que orques-
tram, no corpo, as preparações de longo pra-
zo, são hormônios-chave...Quando analisa-
dos os glicocorticoides humanos, verifica-se 
que um único hormônio constitui cerca de 
95% de sua quantidade: o cortisol, ou hidro-
cortisona [...] As glândulas suprarrenais são 
apenas a usina manufatureira. Produzem os 
hormônios com as matérias-primas. Recebem 
instrução da pituitária. As instruções são le-
vadas em um hormônio-mestre, o adreno-
corticotrófico(ACTH) que significa hormônio 
que alimenta o córtex suprarrenal. A pituitá-
ria controla a maioria dos hormônios do cor-
po, medindo suas quantidades e fazendo os 
ajustes necessários. Mas mesmo a pituitária 
não pode decidir que nível de hormônio é 
apropriado para uma circunstância em que o 
corpo se encontre. As verdadeiras decisões 
são tomadas por outro centro de controle, 
o hipotálamo. O hipotálamo é, assim, o cen-
tro da administração do corpo, tanto quanto 
de sua defesa (FULDER, 1986, p.169-170). 

Um outro problema se relaciona com a 
questão da obesidade, muitos casos de difi-
culdades de relacionamento vinculam-se aos 
modelos estabelecidos pela sociedade e que 
estes mesmos modelos geram acepções de 
pessoas nos mais diversos meios. Estudos 
apontam que a ingestão de nutrientes – do 
mesmo modo como o metabolismo destes nu-
trientes – podem ser modulados por estrutu-
ras neurológicas e por sistemas neuroquímicos 
em conjunto com neuroendócrinos apropria-
dos. As alterações vinculadas a estes sistemas 
neurais podem estar ligadas as mudanças nos 
comportamentos alimentares. Assim crianças 
que se alimentam de maneira errada tendem 
a desenvolver um descontrole do com rela-
ção aos sinalizadores de adiposidade que 
são responsáveis por informar ao cérebro as 
quantidades de energia corporal armazenada 
além da conta (FULDER, 1986, p.169-170). 

 



EDUCAÇÃO ALIMENTAÇÃO 
BOTIPOS ARQUÉTIPOS

As crianças que passam por esse des-
compasso alimentar carregam uma carga 
emocional muito forte quando postas em 
contraste com os padrões vendidos pela In-
dústria Cultural: “Quanto mais firmes se tor-
nam as posições da indústria cultural, mais 
sumariamente ela pode proceder com as 
necessidades dos consumidores, produzin-
do-as, dirigindo-as, disciplinando-as e, in-
clusive suspendendo a diversão: nenhuma 
barreira se eleva contra o progresso cultural” 
(ADORNO; HORKHEIMER, 1985, p. 135).

A mídia condiciona os comportamentos das 
pessoas e vende os arquétipos comerciais 
dos mais variados possíveis, quanto ao cor-
po os padrões se difundem pela TV, revistas, 
jornais e mídias das mais variadas possíveis. 
Pessoas felizes e corpos esculturais despon-
tam nas frentes das vitrines, as crianças não 
procuram mais o exercício do brincar, busca 
nesses espelhos desformes valores que foram 
de modo geral subvertidos. A oferta de ali-
mentos com baixo teor nutritivo está entre os 
mais veementes ataques dessa indústria, nun-
ca se viu a verdadeira face do resultado des-
se tipo de dieta nos meios de comunicação: 

 
Contudo, quero destacar também o que 

considero ser o perigo especifico. Trata-se 
de algo relativo ao conteúdo, que nada mais 
tem a ver com o veículo técnico de comuni-
cação de massa. Trata-se destas situações 
inacreditavelmente falsas, em que aparen-
temente certos problemas são tratados, dis-
cutidos e apresentados, para que a situação 
pareça ser atual e as pessoas sejam confron-
tadas com questões substantivas. Tais pro-
blemas são ocultos sobretudo na medida 
em que parece haver soluções para todos 
esses problemas, como se a amável vovó ou 
o bondoso tio apenas precisassem irromper 

pela porta mais próxima para novamente 
concertar o casamento esfacelado. Eis aqui 
o terrível mundo dos modelos ideais de uma 
‘vida saudável’, dando as homens uma ima-
gem falsa do que seja a vida de verdade, e 
que além disto dando a impressão de que as 
contradições presentes desde os primórdios 
de nossa sociedade poderiam ser superadas 
e solucionadas no plano das relações inter-
-humanas, na medida em que tudo depen-
deria das pessoas (ADORNO, 2000, p. 84).

Apontam-se fatores neuroendócrinos como 
os de maior relevância para a manutenção do 
nosso organismo ao que se refere ao balanço 
energético, podendo assim, controlar a perda 
ou ganho de peso. Quantos ao que descom-
pensa a aceitação padronizada dos elemen-
tos que consagram a ‘forma perfeita’, estes 
podem servir de impeditivos que podem 
afetar o estado de humor das pessoas, mais 
especificamente as crianças, a coisificação 
imposta nos meios onde o fator econômico é 
imperativo transforma pessoas em coisas que 
são atraídas por outras coisas. A mercadoria 
é o atrativo das consciências formadas e em 
formação as informações chegadas ao cére-
bro por meio de cores e sabores fazem com 
que o acesso a esses bens estimulem a sero-
tonina dando ênfase a sensação de saciedade 
controlando o estado de humor, entretanto 
esse acesso pode ser deletério ao seu pos-
suidor na medida em que se necessite cada 
ver mais dele para se controlar as emoções.

[...] as pessoas acreditam estar salvas 
quando se orientam conforme regras cien-
tíficas, obedecem a um ritual científico, 
se cercam de ciência. A aprovação cien-
tífica converte-se em substituto da refle-
xão intelectual do factual, de que a ciên-
cia deveria se constituir. A couraça oculta a 
ferida. A consciência coisificada coloca a ci-
ência como procedimento entre si própria e 
a experiência viva (ADORNO, 2000, p. 70).



NEUROCIENCIA E A APREN-
DIZAGEM POR MEIO DA ARTE

A atuação independente entre arte e ciên-
cia não impede o relacionamento entre elas 
de diversas maneiras. Podemos encontrar 
pontos de convergência, assim como os di-
vergentes entre essas duas áreas. A exemplo, 
a arte tanto quanto a ciência utiliza-se da 
observação apurada para a realizarem suas 
pesquisas, entretanto nessa observação de 
seus objetos de estudo partem de pontos de 
vistas distintos. Nos desafios encontrados 
em uma área podem refletir algumas ques-
tões de desinteresse para a outra, muito em-
bora os resultados adquiridos nas pesquisas 
desenvolvidas por cada área sejam de suma 
importância para o desenvolvimento humano 
e para ambas. Isso pois, o conhecimento que 
se gera nas duas esferas oferece o essencial 
para o ser humano afim de que este possa fo-
mentar novas investigações (COPEAU, 1955).

A preocupação da ciência repousa em 
desvendar os fatores constituintes e os ins-
trumentos que dão funcionamento ao seu 
objeto de estudo, por meio da descrição e 
possível previsão de fatos. Calcula e infere, 
aprofunda e formula testes e hipóteses hão 
construir teorias, que serão postas experi-
mentalmente, podendo ser replicadas, para 
então serem aceitas ou refutadas. A procura 
da ciência capta e apreende o máximo dos 
fenômenos estudados com a mínima inter-
ferência pessoal como já fora dito anterior-
mente. Esse processo de impessoalidade 
é importante e necessário, portanto, con-
siderado uma prioridade (COPEAU, 1955).

A arte reivindica a expressão, constrói o 
conhecimento atuando de maneira a com-
preender as manifestações do seu objeto de 
estudo e como ocorre a apresentação quali-
tativa e quantitativa desses atributos. É ge-
rada partindo da intencionalidade e, desse 

modo, utiliza-se de símbolos e alegorias visu-
ais, sons, cinéticos ou outros para dar senti-
do as suas obras. O simbolismo linguístico é 
estruturado em uma composição que orga-
niza: cor, forma, movimento, som, emoção, 
ritmo dentre outros atributos que possam vir 
a representar a intencionalidade proposta. 
A interação é de fato um elemento que en-
contra no meio características fundamentais, 
pois relaciona-se, na troca de informações, 
de sensações e assim gera novas maneiras 
perceptivas e contemplativas em torno do 
aprendizado de seu objeto de estudo. A arte 
pode se apropriar de maneira a interagir com 
o objeto de estudo e, se preciso for interfe-
rir no fenômeno observado (COPEAU, 1955).

 
Na medida em que os signos se afirmam, 

com justeza, com acento, com profundida-
de, na medida em que eles tomam o corpo 
e seus hábitos, eles estimulam; em contra-
partida, os sentimentos interiores pouco 
a pouco realmente se instalam na alma do 
ator, se ampliam, se suplantam. É nessa fase 
do trabalho que surge, amadurece e se de-
senvolve uma sinceridade, uma esponta-
neidade construída, obtida, pode-se dizer, 
agindo como uma segunda natureza; inspi-
rando, por sua vez, reações físicas e seus da-
dos de autoridade, de eloquência, do natural 
e da liberdade (COPEAU, 1955, p. 32-33).

 
Cada ação humana é planejada, aprender, 

correr, ensinar, desenhar, pintar, dançar ou 
cantar é calculada e analisada por meio do 
funcionamento do nosso sistema nervoso. 
Dessa maneira, é o sistema nervoso quem 
fornece e o suporte para que seja viável a 
prática de uma ação artística. Não é estranho 
observarmos o encantamento dos atores so-
ciais que se dedicam a estudar o sistema ner-
voso em ação. Entre os gregos havia os que 
diziam que a contemplação é o primeiro pas-
so no caminho da sabedoria, e que quando 
não temos a potencialidade de nos maravi-



lharmos, corremos o risco de deixar de saber. 
Torna-se um espetáculo magistral visualizar e 
compreender as inúmeras possibilidades de 
conexões neurotransmissoras realizadas no 
encéfalo para aquilo que em primeiro movi-
mento pareça simples e estanque, mas que ao 
ser movimentado efetua alterações significa-
tivas no que se refere a tarefa contemplativa.

[...] pois a beleza não oferece resultados iso-
lados nem para o entendimento nem para a 
vontade, não realiza, isoladamente, fins inte-
lectuais ou morais, não encontra uma verdade 
sequer, não auxilia nem mesmo o cumprimen-
to de um dever, e é, numa palavra, tão incapaz 
de fundar o caráter quanto de iluminar a men-
te. Pela cultura estética, portanto, permane-
cem inteiramente indeterminados o valor e a 
dignidade pessoais de um homem, à medida 
que estes só podem depender dele mesmo, e 
nada mais se alcançou senão o fato de que, a 
partir de agora, tornou sê-lhe possível pela na-
tureza fazer de si mesmo o que quiser – de que 
lhe é completamente devolvida a liberdade de 
ser o que deve ser (SCHILLER, 1995, p.110).

 
Ainda para os gregos a arte realiza liga-

ções fundamentais no campo dos sentidos, 
fornecendo elementos fundantes de novas 
sensações que pela própria natureza artís-
tica representa no cérebro humano reações 
emocionas e afetivas ou de repulsa. A arte 
se apoia nas estruturas emocionais para que 
seu sentido tenha mais veemência, ao mesmo 
tempo em que as representações sociais se 
valem da contemplação para explicar os es-
tados emocionais das pessoas a neurociência 
se utiliza desse dispositivo para ampliar os es-
tudos em torno do caráter científico. As inter-
pretações podem afetar o cérebro de diver-
sas formas como vemos em (LOBATO, 1951).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A comunidade educacional está se tor-
nando consciente que “entender o cére-
bro” pode apontar novos caminhos para a 
pesquisa e melhorar as políticas e práticas 
educativas. Isso em contato com os conhe-
cimentos do meio acadêmico, com as con-
tribuições didáticas e com as áreas do co-
nhecimento estudantil vem dando um novo 
fôlego ao desenvolvimento educacional. 

Este trabalho constitui uma síntese sin-
tética da aprendizagem função cerebral por 
meio da neurociência e como essa relação 
se dá com os estímulos artísticos, e portan-
to, submete temas cruciais à atenção da co-
munidade educativa e neurocientífica. Ele 
não propõe soluções simplistas, nem afirma 
que a neurociência tem a resposta para tudo. 
Por outro lado, constitui um inventário obje-
tivo do conhecimento atual na encruzilhada 
da neurociência cognitiva e aprendizagem; 
também indica caminhos para explorar e lis-
tar as implicações ao processo de ensino.

A neurociência demonstra claramente 
que o cérebro tem uma grande capacidade 
adaptação às demandas de seu meio am-
biente, plasticidade e conexões neurais são 
criadas ou outros são enfraquecidos ou eli-
minados conforme necessário. A extensão 
da modificação depende de tipo de apren-
dizado: Aprendizado de longo prazo leva a 
mudanças mais profundas. Ela também de-
pende de quando a aprendizagem acontece.

 Podemos associar cultura a arte como ins-
trumento de auxílio imaginativo, subjetivo, 
narrativo e frequentemente controverso, 
mas muito raramente científica. Em contras-
te a isso, nós retratamos ciência como lógica, 
objetiva, factual, e integral ao nosso enten-
dimento da natureza, tanto de nós mesmos 
quanto o mundo ao nosso redor. Mas o cres-
cente insight que alguns cientistas tiveram 
veio a reconhecer o trabalho de artistas como 
co-investigadores da realidade, assim leva-



ram suas abordagens a diferirem, artistas e 
os cientistas, se esforçando para um objeti-
vo comum em busca pelo reconhecimento 
das partes constituintes do conhecimento.

Portanto acreditamos ao associarmos neu-
rociência à arte encontramos os elementos 
que além de sustentar nossas aspirações, 
contribuímos para enriquecer os estudos so-
bre essa ciência que cada dia mais ganha pro-
porções importantes. Lacunas existem e sem-
pre 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 alimentar que 
abordamos aqui, mas para o momento esta-
mos satisfeitos com os resultados obtidos.
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