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RESUMO:
Este trabalho, procura apresentar alguns pressupostos em relação à qualificação profissional do
docente, com base no conceito de “professor-reflexivo” e “professor-pesquisador” sob o fundamento da teoria de Douglas Schön. Esse tema, redimensiona o papel do profissional da educação, ao
propor a análise do processo de formação inicial e continuada, provocando questionamentos ao
sugerir a ressignificação tanto em relação a formação, quanto aos elementos que constituem o escopo da prática pedagógica. A temática não se restringe à valorização do profissional de educação,
mas, também do ensino e da aprendizagem, ao suscitar inúmeros pontos que precisam ser analisados, revistos ou modificados. O texto procura contextualizar o tema, mesmo que sem o devido
aprofundamento, apresentando o cenário que contribuiu para fundamentar a teoria de Schön, além
da influência do tema, no ambiente educacional brasileiro.
Palavras-chave: Formação Continuada; Pesquisa-ação; Formação do Professor; Prática Docente
INTRODUÇÃO
A formação docente, vem ganhando contornos específicos na atualidade, suplantada pelo
desenvolvimento de novas tecnologias e pela globalização. Além disso, o acesso a fonte alternativa
de informação, vem aos poucos, modificando o cenário educacional como um todo.
A de se considerar, que o processo didático, permanentemente, apresenta inúmeros obstáculos, entre os quais, podemos destacar, o planejamento com base em um currículo amplo, ao
se considerar o tempo real disponível no cotidiano letivo. E ainda, ao relacionar as especificidades
do processo de aprendizagem dos estudantes, que demandam ações e atividades que propicie a
consolidação da aprendizagem.
Cada vez mais, a demanda pela qualificação, representa uma conscientização do papel docente em uma sociedade que ressignifica o aspecto da educação na constituição do sujeito. No
entanto, os professores não são identificados como base no processo de mudanças na educação,
sendo ainda, delimitados como meros executores, na questão da aplicabilidade de teorias, métodos
e propostas inovadoras.
6
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Sendo necessário destacar que parte significativa dos docentes, ainda refletem em sua prática cotidiana, a orientação teórica e técnica obtida em sua formação inicial. Essa prática é fundamentada, seja por meio do contato com seus professores, ou por meio de teorias que embasam o
processo didático.
Torna-se aparente, que o aprimoramento da qualificação profissional reverte o quadro da
estruturação de uma formação inicial ou continuada, efetivamente baseada na racionalidade técnica. Como descrito por PÉREZ GÓMES (1998) a atividade docente ainda é baseada no aspecto
instrumental, que direciona o trabalho por meio da aplicação rigorosa das teorias e procedimentos
científicos.
Em conseguinte, verifica-se um processo repetitivo, que se delimita, pela observação, análise, prática e avaliação. Mas, essa análise que poderia ser reflexiva, implica em uma autonomia, que
não se sustenta por meio de uma verificação mais criteriosa, seja da legislação, seja das orientações didáticas oriundas dos sistemas educacionais.
Ao refletir sobre o processo de formação profissional, se explícita, que delimitar elementos
que venham a contribuir para uma melhoria na qualidade da prática é objetivo fundamental nos
referenciais sobre a temática. Inúmeros estudos buscam propor o desenvolvimento de um pensar
reflexivo sobre a prática, concebendo uma formação profissional docente, a partir, da perspectiva
do professor pesquisador. Não obstante, esses estudos esbarram na inexistente formação inicial na
área da pesquisa.
Neste sentido, buscar fundamentação teórica, por meio de estudos que delimitam as especificidades do processo formativo, subsidia a fundamentação da reflexão, que se mostra imprescindível, ao se propor um novo olhar sobre o aspecto qualitativo da formação. Segundo Schön (1983):
... a proposta do desenvolvimento de uma nova racionalidade, ou seja, uma nova maneira
de pensar o processo de formação de profissionais, levando em conta a reflexão a partir de
situações concretas. Para o autor, a prática é um campo de produção de saberes próprios
em que somente o sujeito, pela própria “experiência vivida” e pela “reflexão na ação e reflexão sobre a ação e sobre a reflexão na ação “, apropria-se de conhecimentos (SCHÖN,
apud SERRÃO, 2002, p.152)

Diante do que se apresentou anteriormente, procuramos apresentar a perspectiva teórica
baseada no conceito de “professor-reflexivo” e “professor-pesquisador”, oriunda dos estudos de
Donald Schön, delimitando um cenário moldado na concepção de uma reflexão voltada a prática
profissional.
Para a compreensão dos conceitos que perpassam a concepção de professor- reflexivo e
professor-pesquisador, se faz necessário uma breve historicização, na perspectiva da contextualização dos conceitos temáticos delimitados.
O CONCEITO DE PROFESSOR REFLEXIVO
Para se compreender o conceito de professor reflexivo se faz necessário conhecer a origem
do termo, as características que o diferenciam e principalmente, entender quais fundamentos o con7
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A Literatura Infantil é um bom recurso para atrair a atenção das pessoas em todos os aspectos e momentos de sua vida, ao mesmo tempo, auxiliar na formação de um leitor crítico e reflexivo.
Sem o hábito da leitura a educação não atingiria seu objetivo mais importante, que é formar pessoas
capazes de compreender o seu mundo e participar efetivamente dele, de forma consciente.
Os livros ajudam a crescer, a encontrar caminhos e soluções novas e diferentes do habitual,
auxiliando na formação individual e coletiva.
Mas para que o livro realize seu objetivo maior, é necessário que ele preencha todos os requisitos da boa leitura e satisfaça os interesses dos leitores, suscitando uma curiosidade permanente.
O QUE É LITERATURA?
Conforme Souza (2010): “A literatura é, antes de tudo, engenharia de palavras.” Nasce de uma
necessidade muito conhecida e muito antiga, que é a perpetuação de nossas vidas, surge como uma
forma de passar para a posteridade o que foi, o que pensaram o que sofreram e o que sonharam
cada povo, cada cultura.
Começa na oralidade, na informalidade, confiando somente na memória, assim ela encantava
e deixava suas marcas na imaginação de cada ouvinte.
Já com a invenção da escrita, em 4.000 A.C essas narrativas passaram a ser registradas
tendo um maior envolvimento com a invenção da imprensa.
Dentro de cada contexto histórico, em cada período histórico a literatura toma suas roupagens
específicas, suas características peculiares. Dessa forma ela vem enriquecendo ao longo dos anos.
A arte expressa em forma de palavras é uma das mais importantes ferramentas para a evolução da humanidade, é nela que se expressa os pensamentos e descobertas de uma sociedade.
Com o capitalismo cresce a necessidade de redirecionar a literatura para alguns outros públicos, no caso o infantil e para isso teriam que torná-la atraente para esse público. Deixando com uma
roupagem mais simplificada adequada a cada faixa etária. Com isso foi feito um resgate de histórias
antigas como as fábulas e lendas com desenhos para tornar mais atraentes para as crianças, mantendo esse perfil até os dias de hoje. Ganhando diversos adeptos e pesquisadores.
Com os avanços didáticos e metodológicos a literatura infantil vem ao longo dos anos contraindo mais adeptos e enfoques mais diversificados.
A LITERATURA, UMA COMPREENSÃO DE SEU PAPEL E APELOS NA CONSTRUÇÃO DA
AUTONOMIA
Souza (2010) traz uma explanação do processo de estruturação e de utilização da literatura
infantil bem como alguns questionamentos sobre sua utilização. Pensemos quando surgiram os livros
8
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direcionados para o público infantil e qual era seu papel dentro da educação.
Cabe aqui mencionar que parte do princípio de uma sociedade capitalista, sendo que o apogeu
do livro infantil foi no século XIX com a revolução industrial.
Antes de pensarmos na revolução industrial vejamos que a literatura é uma ferramenta muito
antiga e que perpassou séculos e séculos. Com isso ela traz em si sua identidade histórica, assim
como em seu apogeu ou em sua trajetória mais antiga o ato de criar e recontar histórias, seja de
forma escrita ou de forma oral, possibilita a transmissão de costumes, de culturas, de pensamentos
e de sonhos. Isso em si já é a essência da literatura e de seu mais profundo papel, o de perpetuar
e o de transportar.
Ao contar, relatar ou até mesmo escrever a história o autor deixa gravado seu espaço e seu
tempo, assim ao passar a outros possibilita a ponte entre costumes e crenças, ampliando os horizontes de quem é agraciado com seus relatos.
Com a construção de várias pontes do saber o aluno, ou a criança pode efervescer as suas
próprias ideias e dilatar suas aspirações sobre a realidade, conhecendo melhor o seu contexto por
meio de comparações e até mesmo de uma profundidade talvez antes não analisada.
A literatura em si exerce seu papel primordial na educação e formação do indivíduo que é fazer
conhecer, consequentemente fazer pensar e claramente gerar um cidadão, aquele que é capaz de
compreender seu universo e assim dele fazer parte de maneira efetiva.
No entanto, nem sempre a literatura infantil teve como seu objetivo principal distrair, entreter
e transportar realidades, mas em seu apogeu, na era industrial, surge a necessidade da educação
para as massas e os livros infantis deixam de lado um pouco seu cunho literário e passa a ter seu
fundamento mais pedagógico, ou seja, comportamental e educacional, servindo as necessidades
da elite.
Desta forma formariam as grandes massas para produzirem cada vez mais, destacando a
história pela aprendizagem, de maneira direcionada, engessando assim as abordagens dos livros,
com isso limitando a criatividade, a expressão individual dentro da ideia apresentada.
Não queremos aqui relatar o percurso histórico do livro infantil, mas compreender um pouco
para que reflitamos sobre o objetivo da literatura infantil na formação da criança. Com isso pensemos
na leitura literária em sua forma mais primitiva, a de soltar as ideias, assim como bolhas de sabão
ao vento.
Fazer brotar a criatividade, adubar a imaginação em um lugar onde tudo é possível, na literatura.
Rubem Alves argumenta que o ato de ler deve ser como o ato de comer, comermos com a
visão e com o olfato. Assim o trabalho da literatura com as crianças precisa ser encantador e precisa
envolver.
Com isso podemos pensar no trabalho da autora Ruth Rocha no qual ela apresenta releituras
simplificadas de algumas histórias da mitologia grega, possibilitando um conhecimento de um mundo
mais amplo, em que faz parte de seu repertório um universo mais distante, um aprofundamento em
9
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realidades diversas. Ao ler um Homero de forma simples sua imaginação ganha mais elementos,
talvez nunca vistos, nem sonhados, possibilitando sensações nunca antes possíveis.
O objetivo da literatura é expandir a mente para que possamos imaginar e imaginado podemos
testar as “verdades” e assim construir realidades. Então o papel da literatura, incentivada desde cedo,
tem a capacidade de gerar pessoas conscientes, pensantes e questionadoras.
Quanto mais diversificarmos o rol de leituras do aluno, mais ele poderá ampliar seu conhecimento de mundo e terá uma visão mais concreta da sua realidade, auxiliando na elaboração de
perguntas, estimulando o questionamento. Quanto mais estimulado para as perguntas mais criativo
ele será e com a criatividade vem à ideia e o pensamento científico.
Promovendo atividades diversificadas, essa qual a autora Isabel Solé (1998) nos questiona e
sugere novos jeitos de trabalhar a interpretação dos textos, onde as intervenções sejam destinadas
a fomentar ideias, ativar o conhecimento prévio, autoquestionar resumir e sintetizar de forma que o
aluno se sinta estimulado e assim possa desfrutar das ferramentas que a leitura traz que é a aquisição de novos conhecimentos e o poder de organizar suas ideias de forma que seja entendido por
mais pessoas, promovendo a interação social de forma mais concisa e coesa.
A autora Ruth Rocha realiza assim a sua reconstrução da Odisseia de Homero:
“Há muito, muito tempo, havia um grande e poderoso reino cuja capital, Tróia, era uma enorme cidade, fortificada, muito rica e muito poderosa”.
Seu rei, Príamo, teve muitos filhos.
Quando nasceu Paris, seu segundo filho, um oráculo previu que aquele menino iria pôr fogo
na cidade.
O rei ficou apavorado, pois naquele tempo os oráculos eram muito respeitados. Resolveu,
por isso, abandonar o menino numa montanha próxima, o monte Ida, onde ele seria devorado pelos lobos.
A criança ficou chorando sozinha na floresta. Um casal de pastores encontrou
o menino e levou-o para casa, onde o criou como se fosse seu filho.
Anos mais tarde, na morada dos deuses, o Olimpo, houve uma grande festa.
Todos os deuses foram convidados.
Todos?
“Quase todos”. (ROCHA, 2000, p.5)

Pensemos nessa releitura e de como fica mais acessível para as crianças, uma obra tão antiga e tão importante para a história da literatura, traz o conhecimento de como os gregos buscavam
suas orientações de vida, que era por meio dos oráculos, e de como esses oráculos comandavam a
vida dos gregos, de como os deuses eram configurados e imaginados, como uma forma de aquietar
o espírito humano das nossas inquietações mais primitivas.
Com esse trabalho desde cedo o nosso aluno aprenderá a ler e a interpretar o que lê de maneira que a leitura faça sentido e tenha um motivo que ecoe dentro de cada criança.
A LITERATURA COMO FERRAMENTA DE FORMAÇÃO E INFORMAÇÃO
A transmissão de conhecimentos e descobertas por meio da experiência de outrem é uma
10
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característica meramente humana e com a invenção da escrita essa transmissão torna-se muito
mais eficiente, dessa forma, o incentivo à leitura é mais do que um benefício ao aluno, mas sim um
direito ao saber.
Em uma de suas citações Santo Agostinho diz algo muito pertinente a nossa reflexão: que
“um povo é um conjunto de pessoas unidas por um mesmo sonho e que são os sonhos que fazem
um povo”.
Segundo Alves (1999) os sonhos não moram em argumentos e razões, os sonhos moram nas
imagens e na poesia.
Dentro dessa dialética entre informação e criatividade; a literatura permeia entre a transmissão
de conhecimento e o poder de fazer sonhar, com isso o trabalho de incentivo à leitura desde cedo
deve abraçar esses dois papéis em sua amplitude, de forma que o aluno possa sentir sua importância
não só para o intelecto, mas também para os sonhos.
Com nossa realidade, nós educadores devemos estar sempre atentos a esses apelos sem
deixar de lado a capacidade criativa de sonhar, a inteligência pura é um produto de morte e de
insensibilidade mental, ler é uma virtude e requer uma educação da sensibilidade.
Quando falamos de leitura obrigatória é como falar em felicidade obrigatória, isso não é possível, o prazer de ler deve ser estimulado e não forçado, a história tem que encantar, tem que se fazer
apaixonar, que iluminar os olhos para que a alegria possa gerar energias prazerosas, o prazer da
leitura tem que ser seu único fim, para que o aprender possa ser algo bom e confortável, portanto
devem-se incentivar os alunos apresentando-lhes novas abordagens sobre histórias antigas trazendo
novas interpretações.
A linguagem imagética e recortada dos meios de comunicação atuais traz em si tão somente
um apelo da sociedade capitalista e direciona para os interesses do mercado, aí a importância suprema da literatura no mundo infantil. Um ser suscetível aos apelos consumistas.
Como a criança ainda não tem o poder de gerar por si só suas opiniões ela precisa de um
direcionamento mais conciso e abrangente à medida que sua curiosidade for estimulada, ela poderá
ser s capaz de gerar suas próprias imagens e criar seus próprios sonhos, não cabe aqui transformá-las em seres alienados e desconectados do real, mas seres capazes de gerar novas alternativas
de realidades, novas possibilidades de pensar, de sonhar e de viver.
Coelho (2000) faz uma reflexão de como um povo pode buscar a palavra, a linguagem escrita,
onde a literatura é a vida transformada em arte, transformando algo durável em coisas do cotidiano,
mutável. É nela que seus sonhos, aspirações, valores e pensamentos são passados.
A literatura, desde os tempos remotos, foi o veículo pelo qual recebemos a herança da tradição
cultural de cada povo. Esse acesso à tradição nos possibilita entender melhor nossa história para
modificá-la, sendo assim um coautor mais responsável de nossa realidade. E com isso pertencente
ao sonho de uma sociedade como todo.
Sentindo partes que somos capazes de alterar e cuidar de nossa sociedade, sermos cidadãos,
11
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não meros repetidores de culturas, mas criadores dela.
Nelly (2012) traz o pensamento de que a escola tem o papel privilegiado em que os alunos
conseguirão desenvolver a base para a formação do indivíduo, um espaço onde se encontram o leitor
e o livro. É nela que se aprende o código linguístico e se tem acesso aos livros.
Sendo a literatura um fenômeno da criatividade na qual a vida se expressa por meio da palavra, onde os sonhos e as realidades, do possível e do impossível tomam formas e cores dentro da
imaginação de quem ouve ou de quem lê; neste momento é que a criatividade toma forma e informa
que diverte e educa, neste relampejo de imagens.
Descobrindo o encanto da literatura desenvolve-se o hábito da leitura e assim aprenderão a
avançar das ideias e imagens já conhecidas, para uma gama de novas ideias e pensamentos tornando pessoas mais felizes e capazes de transformar suas realidades.
Com a leitura o aluno enriquece seu vocabulário, dinamiza a interpretação de vários tipos
de textos possibilitando a vivencia de várias culturas e experiências onde ele terá a oportunidade
de pensar e ver o mundo por meio dos olhos de outras pessoas que jamais poderiam conhecer ou
conversar.
Quanto mais vasto e diversificado forem os tipos de histórias e culturas que a criança tenha
contato, melhor para sua visão de mundo.
Solé (1996) apresenta uma preocupação eminente na escola, que a existência de analfabetos
funcionais, pessoas que tiveram o acesso a ler e escrever, mas depois não tiveram a oportunidade de
acesso mais efetivo com e a leitura de maneira constante e direcionada, em que pudessem comprovar
a eficácia da mesma leitura e do grau de aprendizado. E dessa forma se comprova a importância de
um trabalho com a literatura desde cedo para que a compreensão leitora seja eficaz e permanente
dentro de cada faixa etária.
A criança precisa de estímulos para a verificação e dedução fundamental do texto, podendo
com o tempo ter uma visão crítica do mesmo. Não somente mero repetidor de falas ou copista de
fragmentos de texto.
O incentivo a leitura vai muito além de simplesmente ler para a criança, ou manter a ela um
arquivo variado a grande de bons livros, mas trabalhar de forma que a criança seja capaz de interpretar, resumir, sintetizar e até ver o texto de forma mais crítica, podendo entender suas intenções e
retirando do mesmo o que lhe interessa.
Sem esquecer o lado lúdico e criativo da literatura na qual a avaliação da eficácia da leitura e a
compreensão não possam se basear somente no jogo de leitura e perguntas, não se quer apresentar
aqui soluções mágicas para que esse processo seja perfeito e eficaz para todas as crianças com
suas especificidades particulares, ou seja, suas habilidades e dificuldades para a compreensão do
texto, mas sim fazer refletir sobre a utilidade dentro da formação do indivíduo.
Sabendo assim que o problema da leitura na escola não está nos métodos, mas na aplicação
dos mesmos, onde se esquece do papel mais importante da literatura que é fazer sonhar, assim fazer
12
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criar e consequentemente fazer pensar.
“Eu acredito na intuição e na inspiração. A imaginação é mais importante que o conhecimento. O conhecimento é limitado, enquanto a imaginação abraça o mundo inteiro, estimulando
o progresso, dando à luz à evolução. Ela é, rigorosamente falando, um fator real na pesquisa
científica”. (Albert Einstein, 1931, p. 25).

Ele que recebeu o prêmio Nobel em física afirma a importância da criatividade e deve ser o
papel primordial da escola, não ater somente ao conhecimento por meio da informação, mas deixar
que a criatividade “voe como bolhas de sabão”, livre e seguindo o vento.
Assim estimulados e felizes poderão ser mais criativos e consequentemente mais inteligentes,
capazes de entender o mundo a sua volta.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao ler ou ouvir uma história e ao conseguir comentar, indagar, duvidar ou discutir sobre a
mesma, a criança realiza assim a interação verbal que vem de encontro com as noções de linguagem, confronta ideias e pensamentos críticos em relação aos textos. Nisso reside à importância da
literatura no contexto de ensino e aprendizagem, para que desperte na criança o mundo mágico da
criatividade e desenvolva o hábito da leitura e o prazer em executar a mesma.
A literatura vai além do ensino didático, ela desperta prazer, emoção e pensamento crítico. O
convívio constante com os textos literários possibilita o conhecimento de si mesmo, do espaço social
e também do nosso processo histórico.
Em nosso mundo atual contamos com diversas tecnologias, onde o aluno está imerso em
uma realidade de constantes informações e transformações, o livro passa a ser fundamental para a
“digestão” dessas informações, para a descoberta de si e para a formação de seu caráter.
Não trabalhar de forma arcaica, em que a aprendizagem seja penosa, mas encaminhá-los a
descobrir o mundo encantado e maravilhoso que se descortina a cada página de um livro.
Pensar na leitura não somente como uma atividade a ser avaliada, mas como uma atividade
a ser estimulada, por conter em si tão somente o próprio exercício da aprendizagem.
Os educadores tenham em si o brilho e o encanto pela leitura, para que possam transmitir a
seus alunos, que as escolas com seus métodos variados, têm em comum o objetivo de formar pessoas
capazes de sonhar e de criar, para que cada vez mais tenhamos pessoas criativas e sonhadoras,
e que sonhamos cada vez mais os mesmos sonhos, e que eles sejam capazes de criar um mundo
mais humano em que todos tenham seu espaço para serem eles mesmos, e que saibam o que é
isso de maneira mais profunda e verdadeira, que não tenhamos meros repetidores e receptores, mas
pensadores, capazes de questionar e melhorar a nossa realidade.
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RESUMO
Este artigo teve como principais objetivos realizar reflexões acerca das competências profissionais
para atuação como docente, segundo estudos do sociólogo suíço Perrenoud. O procedimento metodológico utilizado foi a pesquisa bibliográfica. Como principais resultados, destacam-se a necessidade da formação continuada do professor de Física em busca da integração dos conhecimentos
e competências trabalhadas no ensino médio, o entendimento do professor como gestor e difusor
do conhecimento entre alunos, docentes e comunidade escolar e a importância do uso das novas
tecnologias de informação e comunicação como aliadas ao ensino de Física por meio de laboratórios
online, jogos virtuais e experimentos de baixo custo.
Palavras-chave: Física; Formação Docente; Perrenoud; BNCC.
INTRODUÇÃO
Os professores do século XXI possuem grandes desafios, em função das diversas competências atreladas à capacitação docente para o trabalho na escola. Esse fato advém do ambiente escolar
ser, por natureza, heterogêneo, cada vez mais dinâmico e, necessariamente, acolhedor, exigindo
transformações que acompanhem esse dinamismo da prática docente, com a formação inicial, continuada e, até mesmo, reflexões sobre os procedimentos metodológicos empregados na sala de aula.
Como questão-problema, buscou-se compreender quais são as principais competências necessárias para prática docente em Física, da educação básica, na atualidade.
Para delimitar o objeto de estudo, com foco na problemática em voga, realizou-se pesquisa
bibliográfica sobre as perspectivas da atuação docente segundo o sociólogo suíço Perrenoud (2000)
e as competências gerais e específicas da Base Nacional Comum Curricular para o ensino de Física
na educação básica (BNCC, 2018).
O objetivo geral da pesquisa foi realizar reflexões acerca da prática docente em Física no
ensino médio, em comparação aos pensamentos de Perrenoud (2000). Como parte dos objetivos
específicos, foram analisadas as dez competências citadas no livro Dez Novas Competências para
Ensinar de Philippe Perrenoud (2000), relacionadas às necessidades da escola do século XXI e a
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formação docente para gerir as demandas atuais do ensino de Física.
Portanto, para cada uma das dez competências mencionadas por Perrenoud (2000), foram
feitas análises concernentes às expectativas de atuação e formação docente em Física, de acordo
com as ferramentas educacionais disponíveis na atualidade.
Esta pesquisa é justificada por fazerem parte do escopo da prática docente a reflexão sobre
como, por que e para que são úteis os procedimentos metodológicos aplicados na atualidade, a formação docente para a melhoria contínua do fazer pedagógico e as competências fundamentais para
os processos de ensino e aprendizagem de Física, com foco nos projetos educacionais do século XXI.
Mas o que vem a ser a escola do século XXI? Gobbo et al. (2020), ponderam que a escola
do século XXI deve ser disruptiva, tecnológica, inovadora, inclusiva, sem preconceitos ou receio
de mudanças. Mas, acima de tudo, que promova o bem-estar social da comunidade escolar e seu
entorno, permita a participação democrática de todos e seja, principalmente, galgada na formação
humana de seus estudantes (GOBBO et al., 2020).
DEZ NOVAS COMPETÊNCIAS PARA ENSINAR, SEGUNDO PERRENOUD
No livro Dez Novas Competências para Ensinar de Philippe Perrenoud (2000), são mencionadas as seguintes competências para o fazer docente: organizar e dirigir situações de aprendizagem;
administrar a progressão das aprendizagens; conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação;
envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho; trabalhar em equipe; participar da
administração da escola; informar e envolver os pais; utilizar novas tecnologias; enfrentar os deveres
e os dilemas éticos da profissão; e administrar sua própria formação contínua (PERRENOUD, 2000).
Nota-se de Perrenoud (2000), pensamentos sobre uma escola inovadora, propagadora de
transformações no processo de ensino e aprendizagem.
Dentro deste cenário, destaca-se o professor como difusor, mediador e gestor do conhecimento,
profissional que participa da gestão e processos decisórios da escola.
Profissional atento às necessidades educacionais da atualidade, o docente deve buscar por
formações enriquecedoras, que façam a diferença no (re)pensar, no (re)planejar e no (re)fazer pedagógicos; é um profissional capaz de gerir sua formação e envolver a comunidade escolar na gestão
democrática da escola. Por meio do uso de ferramentas tecnológicas, motiva alunos, permite que
os pais se mantenham informados sobre os objetivos de aprendizagem e esclarece as metodologias
utilizadas para alcançar as metas estipuladas nos planejamentos das atividades escolares.
Paiva (2017), cita a relevância dos trabalhos do sociólogo Phillipe Perrenoud e suas contribuições para melhor compreender as características de formação necessárias para atuação docente
na escola do século XXI. Além disso, Paiva (2017) esclarece que as competências docentes elucidadas por Perrenoud (2000), devem ser utilizadas em prol da melhoria contínua do trabalho feito no
ambiente escolar.
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Apesar do trabalho de Perrenoud (2000) ter a idade de mais de duas décadas, está presente
em várias pesquisas atuais, devido à amplitude de significados para conceituação, avaliação e planejamento das práticas docentes (PAIVA, 2017).
COMPETÊNCIAS GERAIS E ESPECÍFICAS, DE ACORDO COM A BNCC
Na BNCC (2018), as competências gerais para a educação básica são organizadas por meio
de dez itens, a saber:
É possível observar que as dez competências gerais da BNCC (2018) revelam, indiretamente, a formação esperada e sumarizada do aluno egresso da educação básica. A partir
dessas competências, pode-se inferir sobre os conhecimentos necessários para que essa
formação seja, de fato, promovida aos estudantes, no âmbito da escolarização fornecida
pelos institutos oficiais de educação básica (GONÇALVES & DEITOS, 2018).

Com isso, permite-se fazer indagações sobre a formação dos docentes responsáveis pela
promoção e difusão desses conhecimentos no processo de ensino e aprendizagem nas escolas.
Gonçalves & Deitos (2020), fazem críticas ao modelo de ensino baseado em competências
estruturado pela BNCC (2018), no sentido de estabelecer um programa de formação devotado à ideologia do mercado globalizado, internacionalizado e capitalista, em detrimento da formação humana,
em prol da igualdade de direitos de acesso à educação de qualidade para todos, sem distinção de
qualquer natureza, sem diferenciação por poder aquisitivo.
Neste trabalho, atém-se às competências específicas da BNCC (2018) relacionadas ao ensino de Física, referenciadas no capítulo que trata das Ciências da Natureza e suas Tecnologias no
ensino médio.
A partir dessas ideias, foram feitas reflexões sobre as competências elencadas na BNCC (2018,
p.547 - 560) e as contidas no livro Dez Novas Competências para Ensinar de Phillipe Perrenoud
(2020), com foco na formação do professor de Física e a escola do século XXI.
REFLEXÕES SOBRE AS DEZ COMPETÊNCIAS PARA ENSINAR, SEGUNDO PERRENOUD E
O TRABALHO DOCENTE EM FÍSICA NA ESCOLA DO SÉCULO XXI
Perrenoud, sociólogo suíço, referência na área de profissionalização de professores, avaliação de alunos e aprendizagem diferenciada, destaca algumas competências necessárias para a
atuação do profissional docente, que podem ser relacionadas com a atuação do professor de Física
no ensino médio.
A primeira competência, segundo Perrenoud (2000), organizar e dirigir situações de aprendizagem, está relacionada à capacidade do professor criar novas possibilidades para que os estudantes
possam assimilar os conceitos discutidos na sala de aula. Essas situações de aprendizagem precisam levar em consideração as individualidades de cada estudante, pois, segundo Perrenoud (2020):
Dessa forma, o professor de Física deve ser capaz de criar situações de aprendizagem
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inclusivas, de modo que despertem o interesse dos educandos. A BNCC (2018) define o
aprofundamento das temáticas Matéria e Energia, Vida e Evolução e Terra e Universo e o
professor tem a tarefa de planejar atividades que englobem esses conhecimentos e incluam
todos os discentes no processo de aprendizagem. O Desenho Universal para a Aprendizagem (DUA) tem se revelado uma proposta interessante para o ensino de Física, pois promove a organização de atividades teóricas e experimentais inclusivas. Assim, o professor de
Física pode usar o DUA, pensando nas características dos alunos, do ambiente, dos materiais disponíveis, as habilidades a serem trabalhadas e as ferramentas necessárias para o
planejamento e realização de aulas inclusivas (PACHECO, 2017).

A segunda competência, administrar a progressão das aprendizagens, está embasado na
gestão das atividades formativas e tomadas de decisões, mudanças e atualizações do planejamento
para atender as demandas da escola e dos discentes. Por conseguinte, o professor de Física deve
ser flexível e desenvolver estratégias, com uso de sequências didáticas, que dialoguem com os projetos educacionais desenvolvidos pela escola e demandas dos alunos. Dessa forma, o docente deve
avaliar as ações formativas e propor alterações que coadunem com as necessidades observadas
durante as atividades propostas na sala ou laboratório de Física. A pesquisa de Gomes (2018), é
baseada na construção de práticas experimentais inclusivas para surdos, avaliando e relampejando
a sequência didática, em função das necessidades dos alunos. Em consonância a essas aprendizagens, o professor de Física deve ser capaz de criar atividades com uso de metodologias inclusivas
e buscar ações formativas que propiciem essas vivências no processo de ensino e aprendizagem
de Física (GOMES, 2018).
A terceira competência, conceber e fazer evoluir os dispositivos de diferenciação, diz respeito
à gestão das heterogeneidades que são encontradas na escola da atualidade. Perrenoud (2000),
aponta a integração e a cooperação entre alunos e corpo docente, estratégias válidas para superar
as dificuldades de aprendizagem. Nota-se a importância da criação de grupos de pesquisas interdisciplinares, a resolução de situações-problema que envolvam casos históricos e atuais, a investigação
dos resultados das pesquisas por meio de atividades práticas e a participação efetiva dos professores de outras áreas do saber, como História, Geografia, Química, Linguagens e Informática. Essa
integração com as demais disciplinas, permite que os alunos construam a ideia de que, apesar dos
objetos de conhecimento serem trabalhados separadamente, existe forte conexão entre os mesmos,
evidenciando que os componentes curriculares são complementares e não excludentes. A gestão
das heterogeneidades permite, também, o desenvolvimento de estratégias para diminuir casos de
fracasso escolar, com olhar mais amplo sobre as dificuldades e as diferentes habilidades dos alunos,
estabelecer meios de sanar problemas de aprendizagem. Esses momentos de integração, reflexão e
respeito às diferenças tornam possíveis as trocas de conhecimento e ensino mútuos, entre docentes
e discentes. (PAIVA, 2017).
A quarta competência, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, evidencia a necessidade de conhecer os desejos, os anseios e perspectivas dos alunos dessa nova
geração. Apesar disso, Perrenoud (2000) esclarece que em vários países o ensino é obrigatório e
os programas escolares são planejados supondo o desejo de aprender dos estudantes. A escola do
século XXI deve ser atrativa e as mudanças são urgentes, de modo a dirimir a apatia encontrada no
ambiente escolar; deve-se escutar ativamente o que os alunos esperam da escola e efetivar propostas que compartilhem os objetivos escolares com as expectativas de aprendizagem dos discentes
(MARTINS & BELLINI, 2009).
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A quinta competência, trabalhar em equipe, é de suma relevância para que a escola possa de
fato impulsionar as aprendizagens de todas as áreas do conhecimento. O professor de Física pode
utilizar essa demanda como uma vantagem, pois os fenômenos físicos estão relacionados às várias
áreas do currículo da educação básica. As equipes de trabalho devem priorizar os projetos que versem sobre a valorização da história da Física e as contribuições das diversas etnias, enriquecidas
pela interdisciplinaridade com a história, em mapas, escalas gráficas, movimentos de planetas e astros, a matemática, as linguagens e simbologias dos diversos campos do saber (SANTOS, ALEM &
DANTAS JUNIOR, 2018), a sustentabilidade socioambiental e as práticas inclusivas (GOMES, 2018).
Da sexta competência, participar da administração da escola, o professor de Física precisa
coordenar as demandas escolares com todos os seus parceiros. O docente da atualidade deve
gerenciar as necessidades dos alunos e da comunidade escolar, negociar a aquisição de recursos
didáticos, participar das reuniões e tomadas de decisões junto aos gestores da unidade, provocar
positivamente a união, as consultas e a ajuda mútua entre pais, alunos, professores, coordenadores,
diretores e supervisores de toda a rede em que a escola está inserida (GOBBO et al., 2020).
Sobre a sétima competência, informar e envolver os pais, o docente deve ser capaz de comunicar as ações escolares e de tornar o ambiente acadêmico atrativo aos pais, para que estes passem
a ser agentes ativos na construção do espaço escolar, que respeite as diversidades e a pluralidade
cultural brasileira. O professor precisa dialogar com os pais, conhecê-los, entender suas expectativas
e opiniões, praticar a escuta ativa, dar voz aos pais em debates, discussões e reuniões escolares,
permitir que os pais se envolvam na construção dos saberes da escola (GOBBO et al., 2020).
A oitava competência, utilizar novas tecnologias, demonstra que o docente de Física precisa
estar atento às transformações globais, às novas formas de se comunicar e aprender. O uso das
tecnologias de informação e comunicação (TICs) podem ser aliadas em atividades inclusivas e experimentais de baixo custo. As tecnologias digitais permitem a criação de laboratórios virtuais para
o estudo de fenômenos físicos, realização de experimentos de baixo custo, simulações computacionais e construções gráficas que facilitam o entendimento, aumentam as possibilidades de abstração,
tornam factíveis propostas de aulas interativas e repletas de significados (ARAÚJO et al., 2021).
A Tabela 1 mostra algumas plataformas digitais que podem ser incorporadas às práticas
experimentais para estudos de fenômenos físicos, em que permite-se trabalhar várias habilidades
da BNCC (2018), como a formulação de hipóteses, intepretação de gráficos, modelos explicativos e
enfrentamento de situações-problema com viés científico.
Tabela 1 – Algumas plataformas digitais para simulação de experimentos de Física.
Plataforma

Temas de simulação

Endereço eletrônico

PhET

Mecânica; Ondas;
Termodinâmica;
Eletricidade; Magnetismo;
Física Quântica.
Mecânica; Ondas;
Termodinâmica; Óptica;
Eletricidade; Magnetismo;
Gases; Física Quântica.

https://phet.colorado.edu/pt_BR/

Física na
Escola
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Mecânica; Astronomia;
Óptica; Eletricidade;
Calorimetria; Gases;
Densidade; Física Quântica.

https://virtuallab.pearson.com.br

Mecânica; Termodinâmica;
Óptica; Eletricidade;
Magnetismo.

http://www.labvirt.fe.usp.br/indice.asp

Mecânica

http://modellus.fct.unl.pt/

Modellus

Fonte: Adaptado de Araújo et al. (2021).

Como visto, os recursos digitais facilitam a compreensão de fenômenos físicos, unindo conhecimentos da pedagogia, informática e física. Segundo Araújo et al. (2021):
A nona competência, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, expõe as fragilidades, a violência, a luta contra a discriminação, o combate ao racismo e a pobreza,
os esforços para a valorização e ética profissionais. As redes de parcerias precisam ser
efetivadas, pois o compromisso com a educação é de todos, faz parte de um conjunto integrado de ações entre escola, comunidade e entidades governamentais. Não obstante, falta
acolhimento das escolas por parte das demais instituições governamentais, muitas dessas,
sinônimos de pressão por maior qualidade do ensino. Por sua vez, na prática, essas instituições não disponibilizam meios para execução dos planejamentos, instruções normativas
e cumprimento da própria legislação vigente, deixando toda essa carga para que a escola e
professores busquem, solidária e solitariamente, algum tipo de solução. O cenário é desfavorável, porém, os docentes precisam se unir em virtude da construção de um ambiente de
trabalho realmente acolhedor, motivador, que sejam, de fato, disponibilizados todos os recursos didáticos e tecnológicos para enfrentar os desafios da profissão (GOBBO et al., 2020).

A décima competência, administrar sua própria formação contínua, refere-se ao compromisso
do professor em planejar, programar e negociar ações formativas com seus pares. Os professores
devem acolher e participar da formação dos colegas, compartilhando conhecimentos, em programas
de orientação pedagógica, participação em cursos, palestras, seminários, reuniões de planejamento e
exposição de práticas exitosas que podem ser reaproveitadas na escola. A transformação do ambiente
escolar e da educação como um todo também passam por mudanças na formação do professor de
Física. Em muitos casos, o docente de Física da educação básica percebe a necessidade de formação e atualização depois de anos, com a análise do seu fazer pedagógico e percepção das lacunas
existentes na própria formação, dos conhecimentos que já possui e das exigências formativas da
escola do século XXI (PAIVA, 2017).
Conclui-se que as Dez Novas Competências para Ensinar de Philippe Perrenoud (2000), são
reflexões condizentes com as problemáticas escolares da atualidade. A partir dessas reflexões foi
possível estabelecer relações entre as necessidades da escola do século XXI e o perfil do docente em Física, profissional que deve ser capaz de gerenciar sua formação continuada, usar meios
tecnológicos para enriquecer e ampliar significados dos projetos escolares para o ensino de Física,
promover a participação dos pais e comunidade escolar em prol de uma escola verdadeiramente
democrática, buscando integração e parcerias com docentes das diversas áreas do saber, conduzindo atividades inclusivas, valorizando a pluralidade cultural e a diversidade étnica que compõe a
sociedade brasileira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Apesar deste artigo destacar o professor de Física da educação básica, as estratégias de
trabalho, bem como as ações formativas devem ser pensadas em conjunto com todas as demais
disciplinas, de forma integrada, e todos os componentes curriculares, profissionais, alunos e comunidade fazem parte desse ambiente complexo denominado escola.
Além disso, as competências profissionais avaliadas por Perrenoud, são competências gerais,
válidas para analisar o trabalho dos docentes dos diversos componentes curriculares elencados na
Base Nacional Comum Curricular.
Concluindo, foi verificado que o docente em Física da educação básica deve buscar a integração dos conhecimentos e competências trabalhadas no ensino médio, de forma interdisciplinar. Além
disso, a partir das reflexões realizadas, os docentes de Física devem promover ações pedagógicas e
de capacitação com seus pares, atuando como administradores e difusores do conhecimento entre
alunos, professores e comunidade escolar, participando ativamente dos processos decisórios junto à
equipe gestora. Foi verificado a importância do uso das novas tecnologias de informação e comunicação como aliadas ao ensino de Física adaptado e inclusivo, por meio de laboratórios online, jogos
virtuais, simulações e experimentos de baixo custo.
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RESUMO
A escola é uma instituição que tem como objetivo possibilitar ao educando a aquisição do conhecimento formal e propor o desenvolvimento dos processos de pensamento e, na Educação Infantil,
o brincar torna-se a ferramenta essencial de auxílio no processo de aprendizagem dos alunos. A
brincadeira dá alento à imaginação, desenvolve as suas aptidões, tanto físicas como intelectuais e
proporciona-lhe também compreensão, cordialidade e simpatia para outrem. a brincadeira infantil é
entendida como atividade social da criança, cuja natureza e origem específicas são elementos fundamentais para a construção de sua personalidade e compreensão da realidade na qual se insere.
A brincadeira é de fato um espaço de aprendizado sócio cultural, localizado no tempo e no espaço.
Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Educação Infantil; Desenvolvimento Integral.
INTRODUÇÃO
Quando a criança brinca, ela tem a oportunidade de interagir com outras crianças, assim sendo
capaz de aprender a respeitar diferentes opiniões, ser respeitado e respeitando o ambiente escolar,
onde é necessário participar de trabalhos em grupo e individual. É preciso saber que a criança se
desenvolve integralmente em todos os aspectos físico, cognitivo e também emocionalmente, o brincar
será uma ótima ferramenta para que o professor ajude esse aluno na sua aprendizagem.
O brincar também possibilita o desenvolvimento, não sendo somente um instrumento didático
facilitador para o aprendizado, já que os jogos e brincadeiras influenciam em áreas específicas do
desenvolvimento infantil como: a motricidade, inteligência, sociabilidade, afetividade e criatividade.
A problemática que será analisada busca compreender a importância dos jogos e brincadeiras
como subsídios eficazes na construção do conhecimento infantil por meio de estimulações necessárias
na produção de sua aprendizagem. A utilização de brincadeiras e jogos no processo pedagógico faz
despertar o gosto pela vida e leva as crianças a enfrentarem os desafios que lhe surgirem. Nesse
sentido o lúdico pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do ser humano, seja
ele de qualquer idade, auxiliando não só na aprendizagem, mas também no desenvolvimento social,
pessoal e cultural, facilitando no processo de socialização, comunicação, expressão e construção do
pensamento. Portanto, no presente estudo pretendo mostrar a importância do “lúdico” e como ele,
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os jogos, os brinquedos e as brincadeiras podem ser importantes para o desenvolvimento e para a
aprendizagem das crianças
E entre uma atividade e outra que o professor irá desenvolver atividades lúdicas para os alunos, fazendo uma mediação entre eles, pois assim a aprendizagem acontece de uma maneira mais
tranquila, direcionado e apontando os erros e acertos deles de forma que a criança se desenvolva e
não tenha medo de expor sua opinião, fazendo isso o professor irá estimular o aluno a valorizar seu
aprendizado sem abandonar a sua experiência de vida.
É brincando que a criança constrói seu universo, manipula e traz para sua realidade situações
inusitadas do seu mundo imaginário assim, o brincar garante a aprendizagem de várias habilidades
dentro de um desenvolvimento prazeroso. O presente trabalho tem por objetivo discutir sobre a importância do brincar no processo de desenvolvimento da criança, sobretudo na Educação Infantil que
é a primeira etapa da Educação Básica, visando à ludicidade como caminho para a aprendizagem
e a construção do conhecimento de jogos e brincadeiras.
Os jogos e brincadeiras fazem parte dos costumes de todas as culturas humanas e são primordiais como elementos de identificação das mesmas. Nos jogos e brincadeiras indígenas estão
expressas suas lendas, seus mitos e suas histórias de origem do mundo; no Jogo de Mancala, oriundo do continente africano, se expressam os conceitos da semeadura e colheita de forma lúdica; as
origens do Xadrez nos remetem ao oriente, reis, damas e palácios.
A escolha do tema justifica-se pelo fato que o brincar e o lúdico é uma forma de desenvolver
a criatividade, os conhecimentos de jogos, música e dança. Sendo que o intuito é educar, ensinar, se
divertindo e interagindo com os outros, o lúdico está em todas as atividades que despertam o prazer,
contribui de forma significativa para o desenvolvimento do ser humano, é de fundamental importância
para o desenvolvimento físico e mental da criança, auxiliando na construção do seu conhecimento
e na sua socialização, englobando aspectos cognitivos e afetivos. Promover a espontaneidade do
brincar leva a criança a explicitar diferentes percepções concebidas dentro do seu contexto familiar
e social, durante as brincadeiras, adquirem iniciativa e autoconfiança.
O olhar sobre o lúdico não deve ser visto apenas como diversão, mas sim, de grande importância no processo de ensino-aprendizagem na fase da infância. A criança ao brincar e jogar se
envolve tanto com a brincadeira, que coloca na ação seu sentimento e emoção. Pode-se dizer que
a atividade lúdica funciona como um elo integrador entre os aspectos motores, cognitivos, afetivos e
sociais, portanto a partir do brincar, desenvolve-se a facilidade para à aprendizagem, o desenvolvimento social, cultural e pessoal e contribui para uma vida saudável, física e mental.
Ao brincar a criança também adquire a capacidade de simbolização, permitindo que ela possa
vencer realidades angustiantes. O brincar é um impulso natural da criança, que aliado à aprendizagem
torna-se mais fácil à obtenção do aprender devido à espontaneidade das brincadeiras vivenciadas
de uma forma intensa e total.
OPINIÕES DO DESENVOLVIMENTO LÚDICO NO ENSINO
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Desta forma, para muitos psicólogos, pedagogos e psicopedagogos, o trabalho realizado com
o lúdico em sala de aula permite desenvolver em cada aluno aspectos relevantes que são importantes
para a sua vida pessoal e intelectual como, por exemplo, permitir com que haja o desenvolvimento da
sociabilidade, inteligências múltiplas e criatividade. Através de atividades lúdicas, o relacionamento
entre alunos pode ser melhorado ou fortalecido, assim como criar várias oportunidades para que
eles aprendam a jogar de forma mais ativa. As crianças têm a oportunidade de aprender a aceitar
as regras e as respeitá-las por meio do reforço dos conteúdos aprendidos, o que pode ocasionar na
aquisição de novas habilidades (WALLON, 1979).
Segundo os conceitos de Wallon, quando falamos de atividades lúdicas, estamos mostrando
que a criança pode estar em uma atividade de entretenimento, ou seja, uma atividade que diverte
as pessoas envolvidas, o conceito do lúdico está relacionado ao ludismo, uma atividade relacionada
com jogos, brincadeiras, com o simples ato de estar brincando.
Para o autor, ao mencionar a criança aprende brincando, está relacionado ao conceito do
lúdico que são essenciais na aprendizagem das crianças, pois esta tarefa se faz muito importante,
principalmente para as crianças terem a noção de que aprender pode ser divertido, iniciativas lúdicas
potencializam a criatividade e contribuem para o desenvolvimento intelectual dos alunos (WALLON,
1979).De acordo com Wallon (1979):
A criança aprende muito ao brincar, que aparentemente ela faz apenas para distrair-se ou
gastar energia é na realidade uma importante ferramenta para o seu desenvolvimento cognitivo,
emocional, social, psicológico (WALLON. 1979, p. 45).
Algumas atividades lúdicas objetivam a aprendizagem por meio de ações, brincadeiras e brinquedos prazerosos que são realizadas de forma livre, espontânea, sem regras, ou competições entre
as crianças. Portanto, atividades lúdicas são importantes para a memorização de fatos ou dados,
que estabelece de forma significativa, assim como as interações entre as crianças que promovem
melhor convívio social e desenvolvimento psíquico-emocional (WALLON, 1979).
Ao contrário do que se possa imaginar, uma atividade lúdica não gera competições e nem
possíveis traumas, pois os alunos aprendem a lidar com as frustrações de modo sensato e adquirem
maior concentração e autoconfiança. O Lúdico apresenta valores específicos para todas as fases
da vida humana, pois na educação infantil e na adolescência a finalidade do lúdico é essencialmente pedagógica, ou seja, a criança ou o jovem enfrenta uma resistência à escola e ao ensino, pois
as disciplinas não são lúdicas, são cansativas, exaustivas muitas vezes, dificultando a atenção e o
prazer por aprender.
A convivência de forma lúdica e prazerosa com a aprendizagem proporcionará a criança
estabelecer relações cognitivas às experiências vivenciadas, bem como relacioná-la as demais
produções culturais e simbólicas conforme procedimentos metodológicos compatíveis a essa prática. O relacionamento entre professor e alunos pode ser melhorado ou fortalecido com a oferta de
atividades lúdicas, onde aprendem a jogar de forma mais ativa, com isso as crianças possuem a
oportunidade de aprender e aceitar as regras além de cumpri-las e respeitá-las por meio do reforço
dos conteúdos aprendidos, o que pode ocasionar na aquisição de novas habilidades. Portanto, de
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acordo com Papalia (1981):
As atividades lúdicas preparam a criança para o desempenho de papéis sociais, para a compreensão do funcionamento do mundo, para demonstrar e vivenciar emoções. Quanto mais a criança
brinca, mais ela se desenvolve sob os mais variados aspectos, desde os afetivo-emocionais, motor,
cognitivo, até o corporal (PAPALIA: 1981, p.32).
AMPLIAÇÃO DOS JOGOS E SUA ORIGEM
O jogo, o brinquedo e a brincadeira são essenciais para o processo de desenvolvimento da
criança. Para embasar o estudo faz -se necessário analisar quais as definições os autores utilizam
para estes termos:
Tentar definir jogo não é tarefa fácil. Quando se pronuncia a palavra jogo cada um pode entendê-la de forma diferente. Pode-se estar falando de jogos políticos, de adultos, crianças, animais
ou amarelinha, xadrez. Por exemplo no faz de conta, há forte presença da situação imaginária; no
jogo de xadrez, regras padronizadas permitem a movimentação das peças (KISHIMOTO, 1997, p.13).
Entre todos os povos, a prática dos jogos sempre existiu nas festas populares, das quais
participavam tanto as crianças como os adultos. Havia jogos para todas as idades, e eram uma maneira de transmissão dos conhecimentos de geração para geração. A brincadeira não tinha tempo
específico, nem idade própria para acontecer. As crianças brincavam com objetos da vida do adulto,
e essa era uma forma de exercitar os papéis que mais tarde iriam desempenhar.
Historicamente, o jogo sempre se constituiu em uma forma de atividade com sentido e função
social que hoje parece ter se perdido com o passar dos tempos. Bosi (1987) retrata como o jogo era
caracterizado em algumas culturas, por exemplo, na Mesopotâmia jogava-se o jogo de Ur, um jogo
de tabuleiro que data aproximadamente 3500 anos a.C .
No Egito existia o Sénat, um jogo de percurso que tinha significado religioso, pois eles acreditavam ser o jogo da passagem da vida para a morte onde era necessária a luta da alma do jogador
contra o mal ou com forças inimigas, que vagam do nada. A autora ainda relata que os gregos foram
os povos que mais fizeram uso do jogo como prática esportiva e de lazer, com o auxílio de objetos
como bolas, aros, armas rudimentares, bonecas e o ioiô, e que a cultura romana deixou registrada a
paixão pelas práticas lúdicas visto que era muito comum entre todas as classes sociais assim como
dos teatros e dos circos, considerando assim que os gregos e os romanos, talvez tenham sido os
primeiros a considerar o valor do jogo na infância e a importância na educação das crianças.
Segundo Kishimoto (1997), a compreensão de jogo está associada tanto ao objeto, que é o
brinquedo, quanto à brincadeira. É uma atividade que fazemos de forma mais estruturada e organizada em que se utilizam regras mais explícitas. Como exemplos o autor cita: jogo de mímica, de
cartas, de tabuleiro, de construção, de faz-de-conta, etc. O autor ainda enfatiza qual a função do
jogo quando utilizado como ferramenta de ensino para crianças:
Os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas pelos diferentes jogos e formas
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de jogar. Este tem função de construir e desenvolver uma convivência entre as crianças estabelecendo regras, critérios e sentidos, possibilitando assim, um convívio mais social e a democracia,
porque enquanto manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a função
de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas de convivência social (KISHIMOTO, 1997, p.15).
A brincadeira refere-se à ação do brincar, ao comportamento espontâneo que resulta de uma
atividade não estruturada, sem necessidade de orientação:
A brincadeira fornece ampla estrutura básica para a mudança da necessidade e da consciência, criando um novo tipo de atividade em relação ao real. Nela aparecem à ação na esfera imaginativa numa situação de faz-de-conta, a criação das intenções voluntárias e a formação dos planos
da vida real e das motivações volitivas, construindo-se assim no mais alto nível de desenvolvimento
pré-escolar (VYGOTSKY, 1991, p.117).
Na brincadeira a criança pode brincar tanto individualmente quanto coletivamente e a existência e utilização de regras não limita a ação do brincar, pois a criança poderá modificá-la, podendo
ausentar-se, incluir novos pares, modificar suas regras, enfim, existe assim uma maior liberdade de
ação. Para Friedmann (1996), o jogo é uma atividade dinâmica que se transforma de um contexto
para o outro, de um grupo para outro, e por isso a sua riqueza e qualidade de transformação não
podem ser ignoradas.
O jogo pode se tornar uma estratégia didática quando as situações são planejadas e orientadas pelo adulto visando a uma finalidade de aprendizagem, isto é, proporcionar à criança algum
tipo de conhecimento, alguma relação ou atitude. Para que isso ocorra, é necessário haver uma
intencionalidade educativa, o que implica planejamento e previsão de etapas pelo professor, para
alcançar objetivos predeterminados e extrair do jogo atividades que lhe são decorrentes (RCNEI
1998, V.3, p.211).
As brincadeiras são apenas instrumentos que auxiliam as crianças a se desenvolver da melhor maneira em todos os aspectos, trabalhando sua criatividade, seu intelectual e também o físico
(FREIRE, 1996). As brincadeiras devem ser bem planejadas e contextualizadas, visando o desenvolvimento integral das crianças, para isso deve ser utilizada brincadeiras que converse com a realidade
das crianças, que seja possível ela brincar tanto no ambiente escolar como em sua casa com seus
familiares e amigos.
É dentro da brincadeira que o professor se comunica melhor com o aluno, pois é assim que
a criança aprende a conviver com diferente, respeitando regras e aprendendo a ter limites. A brincadeira é o momento que o aluno começa a entender o mundo a sua volta, e ele por si só compreende
sua vivência (FREIRE, 1996).
E por fim os brinquedos e jogos que trabalham o raciocínio e a importância de obedecer a
regras. Segundo Kishimoto (2000, p. 21):
“O brinquedo contém sempre uma referência ao tempo de infância do adulto com representações veiculadas pela memória e imaginação”. O vocábulo “brinquedo” não pode ser reduzido à
pluralidade de sentidos do jogo, pois conota criança e tem uma dimensão material, cultural e técnica.
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Enquanto objeto, é sempre suporte de brincadeira. É o estimulante material para fluir o imaginário
infantil. E a brincadeira? “É a ação que a criança desempenha ao concretizar as regras do jogo, ao
mergulhar na ação lúdica (KISHIMOTO, 2000,p. 21).
A criança é um ser único e singular, cada uma tem sua vivência e experiências, é neste momento da construção da sua personalidade que ele se transforma com relação ao seu convívio em
sociedade. A criança se desenvolve constantemente com a ajuda do brincar e é uma forma de se
integrar e se divertir ao mesmo tempo. Vygotsky (1994, p.131) diz que:
O brinquedo cria na criança uma nova forma de desejos. Ensina a desejar, relacionando seus
desejos a um “eu” fictício, ao seu papel no jogo e suas regras. Dessa maneira as maiores aquisições
de uma criança são conseguidas no brinquedo, aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico
de ação real e moralidade (VYGOTSKY, 1994, p.131).
Os jogos e brincadeiras têm um papel muito importante na educação, pois permitem aos educandos ter contato com diferentes culturas, contato essencial na busca da tolerância e da convivência
harmoniosa com o outro, de acordo com a UNESCO (1995, p.11):
A tolerância é o respeito, a aceitação e o apreço da riqueza e da diversidade das culturas de
nosso mundo, de nossos modos de expressão e de nossas maneiras de exprimir nossa qualidade
de seres humanos. É fomentada pelo conhecimento, a abertura de espírito, a comunicação e a liberdade de pensamento, de consciência e de crença. A tolerância é a harmonia na diferença. Não
só é um dever de ordem ética; é igualmente uma necessidade política e jurídica. A tolerância é uma
virtude que torna a paz possível e contribui para substituir uma cultura de guerra por uma cultura de
paz (UNESCO, 1995, p.11).
As Diretrizes Curriculares Nacionais (2013) evidenciam a importância de conhecer o outro na
educação:
Desde muito pequenas, as crianças devem ser mediadas na construção de uma visão de
mundo e de conhecimento como elementos plurais, formar atitudes de solidariedade e aprender a
identificar e combater preconceitos que incidem sobre as diferentes formas dos seres humanos se
constituírem enquanto pessoas. Poderão assim questionar e romper com formas de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa, existentes em nossa
sociedade e recriadas na relação dos adultos com as crianças e entre elas. Com isso elas podem
e devem aprender sobre o valor de cada pessoa e dos diferentes grupos culturais, adquirir valores
como os da inviolabilidade da vida humana, a liberdade e a integridade individuais, a igualdade de
direitos de todas as pessoas,
A igualdade entre homens e mulheres, assim como a solidariedade com grupos enfraquecidos e vulneráveis política e economicamente. Essa valorização também se estende à relação com
a natureza e os espaços públicos, o respeito a todas as formas de vida, o cuidado de seres vivos e
a preservação dos recursos naturais (BRASIL, 2013).
A Base Nacional Comum Curricular (2018) também nos elucida da importância da brincadeira
e dos jogos,
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Ao brincar, dançar, jogar, praticar esportes, ginásticas ou atividades de aventura, para além da
ludicidade, os estudantes se apropriam das lógicas intrínsecas (regras, códigos, rituais, sistemáticas
de funcionamento, organização, táticas etc.) a essas manifestações, assim como trocam entre si e
com a sociedade as representações e os significados que lhes são atribuídos (BNCC, 2018).
Devemos lembrar que o brincar não deve se limitar a educação infantil, ainda segundo a
BNCC (2018):
Os alunos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais possuem modos próprios de vida e múltiplas
experiências pessoais e sociais, o que torna necessário reconhecer a existência de infâncias no plural
e, consequentemente, a singularidade de qualquer processo escolar e sua interdependência com as
características da comunidade local. É importante reconhecer, também, a necessária continuidade às
experiências em torno do brincar, desenvolvidas na Educação Infantil. As crianças possuem conhecimentos que precisam ser, por um lado, reconhecidos e problematizados nas vivências escolares com
vistas a proporcionar a compreensão do mundo e, por outro, ampliados de maneira a potencializar
a inserção e o trânsito dessas crianças nas várias esferas da vida social (BNCC, 2018).
Os jogos tem um enorme potencial na educação, pois, são uma prática cotidiana dos educandos, segundo Moran (2015):
Os jogos e as aulas roteirizadas com a linguagem de jogos cada vez estão mais presentes
no cotidiano escolar. Para gerações acostumadas a jogar, a linguagem de desafios, recompensas,
de competição e cooperação é atraente e fácil de perceber. Os jogos colaborativos e individuais, de
competição e colaboração, de estratégia, com etapas e habilidades bem definidas se tornam cada
vez mais presentes nas diversas áreas de conhecimento e níveis de ensino (MORAN, 2015).
Os jogos e brincadeiras indígenas são conteúdos obrigatórios na educação básica segundo
a Lei 11.645 que nos elucida:
O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e
da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos,
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional,
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do
Brasil (Lei 11.645).
Brincar é muito mais de uma atividade sem consequência para criança. Brincando a criança
recria o mundo em que vive. Com o faz de conta, a criança traz para si uma situação vivida e adaptada à sua realidade e necessidade emocional. Segundo Maluf (2003) brincar é:
•

Comunicação e expressão, associando pensamento e ação;

•

Um ato instintivo voluntário;

•

Uma atividade exploratória;

•

Ajuda as crianças no seu desenvolvimento físico e mental;
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Um meio de aprender a viver e não a um mero passatempo (MALUF, 2003).

A socialização de uma criança desenvolve harmoniosamente adquirindo superioridade sob o
ponto de vista da independência, confiança em si, adaptabilidade e rendimento intelectual. Brincando
as crianças aprendem a lidar com alguns sentimentos, tais como: ganhos, perdas, frustrações, medo,
raiva, alegrias, tristezas [...] Enfim, uma infinidade de sentimentos que prepara o indivíduo para a vida
social. Além de trabalhar a autoestima, autonomia e fatores motivacionais (MALUF, 2003).
Em casa, na rua e especialmente, nos Centros de Educação Infantil, o direito à brincadeira é
reconhecido por poucos como essencial para o desenvolvimento humano. Entende-se que a escola é
o lugar onde as possibilidades de aprendizagem são inúmeras devido à diversidade existente. Porém,
a criança aprende melhor brincando, e grande parte dos conteúdos podem ser transmitidos de forma
lúdica, por meio de brincadeiras e jogos. Dessa maneira, o saber se processará naturalmente para a
criança, tornando a escola interativa e envolvente. A criança é um ser ilimitado em sua criatividade.
Para ela, a brincadeira não tem lugar específico, nem hora marcada para acontecer. É uma atividade
livre que não inibe a fantasia, favorecendo o fortalecimento da autonomia (KISHIMOTO, 1998, p. 12).
O brincar é desprovido das regras e disciplinas exigidas pela escola e pelo adulto. Permite à
criança manipular e até realizar brincadeiras em que objetos terão o significado e o sentido que ela
desejar naquele momento. Dá a liberdade de criar suas regras e de, a partir do momento em que as
brincadeiras não agradarem mais, mudá-las, sempre buscando o prazer de brincar (KISHIMOTO,
1998, p. 12).
O jogo infantil desempenha papel importante como o desenvolvimento motor, sendo que o desenvolvimento natural da criança acontecerá com a brincadeira e imitação. A criança é ativa, alegre,
um ser totalmente lúdico, e ao entrar na escola, tudo isso lhe é cortado brutalmente (KISHIMOTO,
1998, p. 12).
Ela é obrigada a passar horas do dia sentada, imóvel, não podendo brincar, devendo “aprender”
algo que julgamos importante, mas que, muitas vezes, para ela não é interessante. Por isso, sente-se
que é necessário haver uma valorização da escola, da família e da sociedade em geral com relação
à ludicidade da criança, do seu brincar, da sua necessidade de movimento próprio. Para ela, brincar
é muito sério e importante. E isso se torna fundamental para o seu desenvolvimento (KISHIMOTO,
1998, p. 12).
A brincadeira, na Educação Infantil, implica prazer e alegria no cotidiano escolar, além de estar
ligada com o sentimento de liberdade. O brincar é uma realidade para as crianças, e isso é suficiente
desde que não sejam impedidas de exercitar sua imaginação. De acordo com o estudo, a educação
precisa rever suas ações, valorizar o que é próprio da criança, o brincar. Precisa transportar para o
campo do processo do ensino-aprendizagem condições para aumentar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e
motora (KISHIMOTO, 1998, p. 12).
Verifica-se, com base nestes documentos, que de fato há uma preocupação legítima em promover melhores condições de desenvolvimento por meio da educação. Nesse contexto, a inserção
do brincar pode constituir-se em um elemento importante para o ensino nas instituições educativas.
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Isso porque o brincar é um dos principais processos e uma das atividades mais presentes na infância, em que são construídas as capacidades e as potencialidades da criança (MOYLES, 2002;
PEREIRA, 2002).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando a criança está inserida com brincadeiras, está contribuindo para o processo de socialização das crianças, ou seja, estão oferecendo oportunidades de realizar atividades coletivas,
obtendo efeitos positivos para o processo de aprendizagem além de estimular o desenvolvimento de
habilidades básicas e aquisição de novos conhecimentos.
Os mundos simbólicos das crianças podem ser trazidos por suas brincadeiras e da mesma
forma pode ser ampliado por elas. Assim, entender os tipos de brincadeiras e jogos que mobilizam
determinadas funções no desenvolvimento infantil pode ser de grande valia. Como foi visto, o brincar
e as brincadeiras infantis se dão de forma espontânea tanto nas crianças com nós adultos.
Seguramente que os jogos, as brincadeiras, o lúdico são muito importante no processo ensino
aprendizagem da criança, pois além de aprenderem brincando, possuem várias outras maneiras de
formações, com essas brincadeiras dirigidas, estimula o cérebro, faz pensar, ajuda no processo de
ensino aprendizagem onde ele ocorra de uma forma mais prazerosa.
Com base nos aspectos apontados durante este trabalho, ficou claro que o brincar não é um
elemento meramente de lazer e desconectando no processo do desenvolvimento da criança. Brincar
brota de dentro da criança. Brincando, a criança imita o trabalho, os gestos do adulto. Assim, ela
descobre o mundo. Ela vivencia suas leis sem fazer conceitos lógicos sobre elas. Não é o tempo dos
relógios; não é o tempo planejado; não é o tempo consciente. É simplesmente um tempo especial
e precioso.
A brincadeira é fundamental para a criança em sua fase de desenvolvimento, é constatado
que a partir do momento em que os professores adotam o lúdico na sua prática pedagógica, estes
interagem com seus alunos formando uma relação de troca de conhecimentos.
Na literatura parece ser de comum acordo entre os pesquisadores do campo educacional a
defesa de que os jogos e brincadeiras em sala de aula são indispensáveis no ato de aprender e que
devem ser introduzidos desde a Educação Infantil, conforme nos mostra a citação a seguir:
Parece ser consenso entre todos os autores da Educação que o jogo é indispensável no ato
de aprender e ensinar de forma vivencial. Referindo-se as crianças, os autores são unânimes quando
dizem que o jogo é a base epistemológica da educação (HAETINGER, 2008, p. 6).
A escola de educação infantil deve oferecer à criança um ambiente de qualidade e favorecedor
para o desenvolvimento, que estimule as interações sociais e que seja um ambiente enriquecedor
da imaginação infantil, pois é brincando que as crianças aprendem, tornando os momentos de brincadeiras em aprendizagens significativas.
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O brincar está diretamente relacionado ao desenvolvimento intelectual da criança, dessa forma, a criança precisa de estímulos tanto no ambiente escolar, quanto familiar, dando oportunidade
de contatos com materiais que dão suporte a uma aprendizagem de qualidade.
A relação do professor com estas crianças tem um peso muito grande contribuindo com a
melhora da afetividade, com lado emocional, além de terem disposição e de ter uma vida social mais
adequada, sabendo conviver com as diferenças, compaixão, sentimentos verdadeiros.
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RESUMO
A arte está presente em todas as transformações culturais humanas começando pelas pinturas rupestres desenhadas nas paredes das cavernas e a partir daí vem evoluindo. A arte é uma forma de
o homem entender o mundo que o cerca e de se relacionar com ele, além de ser essencial para seu
desenvolvimento, pois disso depende a sobrevivência humana e, para ampliar seus conhecimentos, o homem precisa saber representá-lo. A arte é uma das formas com que podemos representar
todas as mudanças históricas da humanidade, com suas características específicas, e é por meio
desse conhecimento que o aluno desenvolve a sensibilidade, percepção e a imaginação, tanto para
realizar como para observar uma obra artística.
Palavras-chave: Arte; Obras, Crianças, História; Desenvolvimento.
INTRODUÇÃO
Nesta pesquisa veremos de que forma o ensino da arte pode atuar na transformação dos seres humanos, quando aplicado na educação da criança. Baseado nas pesquisas de Ferraz e Fusari,
Buoro, Sans, Martins, Picosque e Guerra e outros arte-educadores, pretende-se mostrar que a arte
deve ser trabalhada de modo a atingir a sensibilidade do aluno e incentivá-lo a pensar e se expressar de maneira diferente. Este tema surgiu com a necessidade de se responder à pergunta sobre
qual é a importância da arte na Educação Infantil e se, ensinar arte, seria apenas pintar desenhos
mimeografados ou desenhos livres sem nenhuma intervenção. Faremos uso das várias linguagens
artísticas, ressaltando que o objetivo não é formar artistas, pintores, músicos, atores ou dançarinos,
mas sim mostrar para as crianças que é por meio da arte que podemos expressar quem realmente
somos, como nos sentimos e como pensamos.
Hoje a arte vem sendo trabalhada de maneira que, muitas vezes, podemos considerá-las
“incorretas” ou “incompletas”. Alguns professores ainda não estão totalmente preparados para tal
disciplina e apenas propõem atividades que nada acrescentam no saber artístico da criança. Isso
faz com que a aula de arte se torne desinteressante e desestimulante devido ao despreparo do
professor que, em muitos casos, frequentou apenas cursos de curta duração, ou ainda, por ser o
professor de sala regular, não tem muito conhecimento sobre essa área do ensino. Abordaremos os
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principais objetivos e a importância de se ensinar arte na educação infantil, pois sabemos que essa
disciplina, se bem trabalhada, contribui muito para a formação de seres-humanos melhores. Segundo
pesquisas de Ferraz e Fusari (1999), o ensino da arte é importante pela função indispensável que
tem na vida das pessoas e na sociedade desde o princípio da civilização. É importante entender que
a arte se manifesta por meio dos modos criativos dos seres humanos ao interagirem com o mundo,
se relacionarem com ele e conhecê-lo.
Para entendermos melhor o percurso do ensino da arte no Brasil, abordaremos um breve
histórico da arte, passando pelas fases que esse ensino já percorreu. Ele iniciou com a Academia
Imperial de Belas Artes, seguiu com a Escola Tradicional, a Escola Nova, a Tecnicista e a Sociointeracionista e, a partir de 1998, tem como referência os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) e
os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil. Falaremos sobre como se espera
que seja ensinada arte na escola, como deve ser a sala de aula, e qual o papel do professor. Por fim,
traremos uma pesquisa de campo na qual entrevistamos alguns professores que atuam nessa área
do ensino da arte para saber quais as dificuldades encontradas, pois percebemos que, na maioria
das vezes, ainda eles não têm capacitação apropriada.
OBJETIVO E IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA ARTE
A arte tem uma função muito importante na vida das pessoas e na sociedade desde o princípio da civilização e se manifesta por meio da criatividade dos seres humanos para se interagirem e
conhecerem o mundo em que vivem. Tanto os seres da natureza quanto os objetos culturais produzidos por mãos humanas despertam várias emoções em seus espectadores. Desde que nascemos
vamos aprendendo a demonstrar nosso gosto por músicas, cores, formas, objetos, movimentos e,
com o amadurecimento, vamos lapidando nossa maneira de gostar, julgar, fazer e, mesmo sem saber,
vamos nos auto-educando a partir do convívio com outras pessoas.
É por meio da música, poesia, fala, sons, cores e formas que podemos compreender determinados lugares, pois cada país tem sua própria cultura e nada melhor que a arte para representá-la.
E por meio do ensino da arte que podemos formar cidadãos mais críticos e criativos que possam
atuar para a melhoria da cultura do nosso país. Para que as crianças possam vivenciar o processo
artístico, é na escola que oferecemos esta oportunidade, além de entender a sua história em cursos
especialmente destinados a esses estudos.
Na maioria das vezes as crianças possuem pouco ou nenhum contato com obras de arte,
museus e espetáculos, dependendo da escola para ampliar sua relação com a arte. Entretanto,
muitas vezes, o professor se vê limitado com relação à proposição de algumas atividades artísticas
por considerar que tem pouco tempo e espaço reduzido na sala de aula para realizá-las. Todavia, é
importante que ele planeje atividades que atendam aos interesses e às necessidades dos alunos,
usando “materiais compatíveis com o espaço físico, e com o número de aulas que o educador dispõe
para a abordagem de cada conteúdo escolhido” (BUORO, 2000, p. 110).
Para Martins, Picosque e Guerra (1998), “Do mesmo modo que existe na escola um espaço
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destinado à alfabetização na linguagem das palavras e dos textos orais e escritos, é preciso haver
cuidado com a alfabetização da arte”. A proposta do ensino de arte na Educação Infantil não é formar
artistas envolvendo um “certo ou errado”, mas despertar as “habilidades de ver, observar, reconhecer,
refletir, compreender, analisar, interpretar” (p. 14).
Podemos, desta forma, auxiliar a criança a compreender o mundo e a construir conhecimento, ou seja, ampliar conhecimentos já adquiridos e propiciar que ela crie suas próprias produções,
partindo de sua experiência pessoal, escolhendo tema, técnicas e materiais. A música, o desenho,
a escultura, a pintura, o teatro são formas que o homem encontrou para se expressar no mundo e
isso também faz parte da vida das crianças que recebem influência de pais, professores e do meio
em que vivem. Se os adultos incentivarem essa produção oferecendo materiais, espaço e tempo,
essa criança pode, cada vez mais, aumentar sua criatividade, seu senso crítico e sua curiosidade.
Porém, se ela não receber nenhum incentivo dos adultos em suas obras, poderá ter, aos poucos, sua
capacidade de criação e imaginação reduzidas e desejará reproduzir algo que pareça real. Como
não tem maturidade e habilidade para isso, seu trabalho não ficará igual à realidade e, achando que
não sabe fazer, aos poucos reduz a criatividade e expressividade, se fixando a modelos existentes e
estereotipados. Depende dos educadores fazer que a criança não perca sua espontaneidade.
Para melhor compreensão das diferentes áreas, o ensino em arte foi dividido em quatro linguagens básicas: Música, Artes Visuais, Dança e Teatro.
MÚSICA
Por ser uma linguagem e uma forma de conhecimento, a música está intensamente inserida
em nosso cotidiano, ligada a muitos hábitos culturais e em contato com a vida da criança desde muito
cedo, ajudando-a a aprender suas tradições. Na educação infantil a música é usada na hora do lanche para ajudar na memorização de hábitos saudáveis alimentares, na sala de aula para memorizar
números, cores, letras do alfabeto, nas homenagens para as mães e em outras datas comemorativas.
Porém, ela é importante para o domínio de ritmo, desenvolvimento motor e da percepção auditiva,
muitas vezes acompanhada por gestos corporais e por instrumentos confeccionados com materiais
reutilizáveis.
De acordo com os Referenciais Curriculares (1998), “A linguagem musical é excelente meio para
desenvolvimento da expressão, do equilíbrio, da auto-estima, autoconhecimento, além de poderoso
meio de integração social”. (p. 47). Todavia, para que atinja seu objetivo, a aprendizagem em música
deve garantir a participação dos alunos como ouvintes, intérpretes, compositores e improvisadores,
dentro e fora da sala de aula. Para que isso aconteça é preciso fazer que as crianças desenvolvam
as habilidades de ouvir, perceber e discriminar eventos sonoros diversos, fontes sonoras e produções
musicais; que brinquem com a música, imitando, inventando e reproduzindo criações musicais, explorando e identificando elementos da música para se expressar, interagir com os outros e ampliar seu
conhecimento do mundo. Enfim, é preciso que a criança perceba e expresse sensações, sentimentos
e pensamentos, por meio de improvisações, composições e interpretações musicais.
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ARTES VISUAIS
Assim como a música, as Artes Visuais também contribuem para o desenvolvimento e a aprendizagem do indivíduo. Quando a criança rabisca e desenha no chão, na areia e nos muros, quando
utiliza materiais encontrados ao acaso (gravetos, pedras, carvão) e pinta os objetos e até mesmo seu
próprio corpo, utiliza-se das Artes Visuais para expressar experiências sensíveis.
Esse olhar pode ser aguçado nas formas tradicionais da arte visual como pinturas, desenhos, esculturas, gravuras, mas também inclui outras formas de representações que são
resultado dos avanços tecnológicos da modernidade como a fotografia, artes gráficas, cinema, televisão, vídeo, computação, performance. Por usarmos muito a linguagem visual no
mundo, há uma necessidade de educar a criança para que aprenda a perceber e distinguir
os diversos aspectos que nos cercam fazendo com que tenha um pensamento crítico sobre
o assunto em questão.

Porém, para que os objetivos em artes visuais sejam atingidos é preciso fazer que o aluno
amplie seu conhecimento de mundo a partir do manuseio de materiais diversos, explorando suas
características como cores, formas, tamanhos e utilidade.
É preciso, também, fazer que o aluno seja capaz de apreciar seu trabalho e os das demais
crianças e as obras artísticas com as quais entrar em contato, para ampliar seu repertório e sua
cultura, desenvolvendo por meio de desenhos, pinturas, modelagem e outras técnicas, o gosto, o
cuidado e o respeito pelo processo de produção e criação.
DANÇA
Ao trabalhar com a dança dentro da educação infantil o professor possibilita que os alunos
trabalhem a percepção dos movimentos, de ritmos tanto no coletivo como no individual, e também
aumente sua noção de conjunto ao participarem de brincadeiras de rodas, ciranda, entre outras.
Por essas atividades serem trabalhadas em grupo, possibilitam o trabalho e a convivência com as
outras crianças, além de que, é por meio dos movimentos que podemos expor nossas emoções físicas “através dos movimentos impulsionados pelas sensações musculares e articulações do corpo”.
(MARTINS, PICOSQUE E GUERRA, 1998, p. 138).
Nessa área da educação os educandos podem aprender a estrutura e o funcionamento do
corpo por meio das diferentes formas de locomoção, deslocamento e orientação no espaço, também podem criar e improvisar movimentos expressivos, criar coreografias entre outras. Segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais – Arte,
A dança tem a função de ajudar a criança em relação ao domínio de seu corpo e com isso
aprimorar seus movimentos e a noção de espaço, tempo e ritmo. A dança não desenvolve
apenas uma habilidade e é importante, pois por meio dela as crianças podem desenvolver
suas expressões tanto individuais como coletivas além de exercitar a percepção, colaboração e solidariedade.

TEATRO
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A linguagem do teatro é uma das possibilidades usadas pela criança para representar a realidade e expressar seu pensamento. Ela já possui a noção do teatro antes mesmo de entrar na escola
e vivencia suas representações por meio dos jogos do faz-de-conta. Cabe à escola fazer que ela
aprenda a ordenar a linguagem dramática, mas com o cuidado de não fazê-la perder sua espontaneidade lúdica e criativa. A escola deve utilizar as atividades teatrais como domínio do corpo, do
espaço e do tempo para maior desenvolvimento da capacidade de expressão, diálogo, cooperação,
respeito mútuo.
De acordo com as pesquisas de Martins, Picosque e Guerra (1998), para que seja possível
o trabalho teatral dentro da educação infantil, o professor precisa fazer que a criança aprenda a representar situações diferentes e, com isso, use sua criação tornando realidade o mundo imaginário.
Além de criar situações para que atuem na improvisação utilizando vários recursos cênicos como
máscaras, figurinos, sons, objetos.
A escola e o professor devem garantir a participação de todos os alunos e propiciar que cada
um crie suas próprias imagens, escolhendo as técnicas e temas que queiram utilizar, uma vez que a
arte, na educação, tem papel fundamental no desenvolvimento das crianças, pois envolve aspectos
cognitivos, sensíveis e culturais.
Para entendermos a evolução da história da arte é preciso conhecer sua história, e a partir disso
observar o modo como essa disciplina vem sendo trabalhada nas escolas hoje. Após observarmos a
importância e os principais objetivos do ensino da arte neste capitulo, abordaremos a seguir um breve
histórico do ensino da arte no Brasil e como todas essas mudanças marcaram o desenvolvimento
dos conhecimentos artísticos nas escolas.
HISTÓRICO DO ENSINO DA ARTE NO BRASIL
Em praticamente todas as formações culturais podemos dizer que a arte está presente desde
o início da história da humanidade, a começar pelas pinturas desenhadas nas cavernas (Pinturas
Rupestre). Todavia, é recente com relação à educação escolar e coincide com as transformações
educacionais que caracterizaram o século XX em várias partes do mundo.
ACADEMIA IMPERIAL DE BELAS-ARTES
Para entendermos melhor o ensino da arte no Brasil, temos como referência a célebre missão Artística Francesa, trazida em 1816 por dom João VI. Com isso, foi criada no Rio de Janeiro “a
Academia Imperial de Belas-Artes que, após a proclamação da república, passou a ser chamada de
Escola Nacional de Belas-Artes”. (MARTINS, PICOSQUE E GUERRA, 1998, p.10).
Nessa escola o ponto forte do ensino era a cópia fiel e a utilização de modelos europeus.
Em Minas Gerais o auge era o Barroco, mas o Neoclassicismo trazido pelos franceses foi adotado
pela elite e pelas classes dirigentes, fazendo com que a arte passasse a ser vista como “luxo” em
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que somente a elite privilegiada tinha acesso. A partir dessa época começam a surgir as tendências
pedagógicas.
AS TENDÊNCIAS PEDAGÓGICAS
Nas primeiras décadas do século XX, iniciou-se a pedagogia Tradicional que se estende
até os dias de hoje. Nessa tendência o professor era o foco que passava seus conhecimentos aos
alunos como verdades absolutas, além de ser autoritário. Já o aluno, devia aceitar e absorver, sem
contestar, as informações do professor.
Os desenhos eram técnicos ou geométricos “valorizando o traço, o contorno, e a repetição de
modelos que vinham geralmente de fora de país” e visavam à preparação dos alunos para “a vida
profissional e para as atividades que se desenvolviam tanto em fábricas como em serviços artesanais”. (FERRAZ E FUSARI, 1999, p. 30).
Os alunos deveriam copiar com perfeição e todos faziam os mesmos desenhos. O objetivo do
professor era que todos tivessem boa coordenação motora, hábitos de limpeza, adquirissem técnicas
que fossem úteis na preparação para a vida profissional. Não existia nenhuma preocupação com a
criatividade.
Em 1932, na era Vargas, no Rio de Janeiro, foi criada a SEMA (Superintendência de Educação
Musical e Artística) que passou a orientar o ensino de música no Brasil por meio do projeto de canto
orfeônico, dirigido por Heitor Villa Lobos. Esse projeto trouxe para o Brasil uma nova orientação no
ensino musical, em que se pretendia trabalhar a música “de maneira consistente e sistemática em
todo país. O Canto Orfeônico difundia ideias de coletividade e civismo e tinha como objetivo desenvolver a educação artística, e pretendia que a escola participasse de datas cívicas e comemorativas,
mostrando o autoritarismo do assim chamado Governo Provisório da República.” (FERNANDES,
2009, p 36).
Algumas disciplinas envolviam artes domésticas, artes industriais que eram para os meninos
(geralmente feitas com madeiras, serrotes, martelos) e trabalhos manuais que eram para as meninas
(bordados, tricôs, aulas de etiquetas). O teatro e a dança tinham apenas a finalidade de apresentação em comemorações na escola, nos quais as crianças decoravam os textos e deviam segui-los
corretamente. A avaliação em arte nessa época era de acordo com a capacidade de cópia e de
memorização do aluno.
Por volta de 1950-1960 surge de um novo movimento denominado “Escola Nova” ou também
conhecido como Pedagogia Nova. Esse movimento teve suas origens na Europa e Estados Unidos
no século XIX.
Nessa nova tendência os exercícios de repetição e as cópias dão lugar á espontaneidade
do aluno, à livre expressão e ao processo de criação. Acreditava-se que os alunos aprenderiam sozinhos e não precisariam da interferência do professor, fazendo com que as aulas
de arte pouco acrescentassem na vida dos alunos em termos de aprendizagem. O que se
observava era o fazer e não a sua capacidade de expressão ou o seu talento artístico.

Isso fez com que a arte fosse reduzida a frases de comando como: “o que importa é fazer e não
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o produto final”, ou seja, deixar a criança fazer sem nenhuma intervenção. A arte adulta era mantida
fora da escola pelo perigo da interferência na espontaneidade da criança e o papel do professor era
“irrelevante e passivo”. Nesse mesmo período, na educação musical, novos métodos que estavam
fazendo parte da cultura europeia foram incorporados ao ensino no Brasil.
A Escola Nova via o aluno como um ser capaz de criar, e expor suas ideias, e a quem o professor devia propiciar todas as condições para que ele pudesse se expressar artisticamente, mostrando
que aprender fazendo possibilitaria sua atuação cooperativamente na sociedade.
De acordo com Ferraz e Fusari (1999), a partir de 1960/1970 começa a surgir no Brasil a Pedagogia Tecnicista, presente até hoje, em que o elemento principal é o sistema técnico de organização
da aula e o professor e o aluno ocupam uma posição secundária. De início, essa nova modalidade
de pensar a educação visava um acréscimo de eficiência da escola, objetivando a preparação de
indivíduos mais competentes e produtivos conforme a solicitação do mercado de trabalho. A valorização do processo de industrialização e do desenvolvimento econômico explicita-se pelo empenho
em incorporar-se o moderno, tecnológico, no currículo. O professor passa a ser considerado como
um técnico responsável por um competente planejamento dos cursos escolares. Nessa tendência
as aulas são mais práticas, e além dos recursos tecnológicos, os professores também utilizam materiais recicláveis e enfatizam “um saber construir” e um “saber exprimir-se e na maioria dos casos
caracterizando poucos compromissos com o conhecimento de linguagens artísticas”. (FERRAZ E
FUSARI, 1999, p. 32).
A pedagogia tecnicista visava que, ao saírem da escola, os alunos alcançassem os objetivos
estabelecidos anteriormente pelo professor e que saíssem capacitados de acordo com os interesses
da sociedade industrial. Muitos conteúdos que eram usados na escola tradicional e na escola nova,
também eram aplicados na escola tecnicista.
Em 1971, pela lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a Arte é incluída no currículo
escolar com o título de Educação Artística, mas é considerada “atividade educativa” e não disciplina.
(PCN – ARTE. Vol. 6, 2001, p. 28). A introdução da Educação Artística no currículo escolar foi um
grande avanço, porém os professores que trabalhavam especificamente em música, dança, desenho,
canto coral, trabalhos manuais e artes aplicadas viram esses saberes serem transformados apenas
em “atividades artísticas”.
De acordo com as pesquisas de Fusari e Ferraz (1993), em um dos documentos explicativos
da lei, o Parecer nº. 540/77, o ensino da arte “não é uma matéria, mas uma área bastante generosa
e sem contornos fixos, flutuando ao sabor das tendências e dos interesses” (p.38). Esse mesmo
parecer fala da importância de estimular a livre expressão permitindo bastante flexibilidade na sua
aplicação. Apesar de se apresentar numa concepção escolanovista, dando liberdade de escolha
e de expressão para os alunos, na prática os professores tinham que ter suas aulas com plano de
curso em que os objetivos, conteúdos, métodos e avaliações deveriam ser muito bem organizados.
Devido à falta de bases teóricas, diversos professores utilizavam livros didáticos que foram
muito vendidos durante as décadas de 70/80. Além de passarem a ser polivalentes, e muitas vezes
não estavam habilitados para desenvolver as várias linguagens que deveriam ser aplicadas às ativi39
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dades artísticas, eles tinham uma capacitação reduzida, pelo fato das próprias faculdades oferecerem
apenas cursos técnicos, sem fundamentação teórica. Mesmo não entendendo muito sobre essas
áreas, os professores apenas separavam os alunos por faixa etária e aplicavam exercícios musicais,
plásticos e corporais.
O ensino da Arte só se torna obrigatório com a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB nº9394/96): “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (art.
26 § 2º - PCN – ARTE. Vol. 6, 2001, p. 30).
Ainda de acordo com os PCN-Arte. Vol. 6, 2001, diante de todas essas modificações, “Vê-se
que da conscientização profissional que predominou no início do movimento Arte-Educação evoluiu-se
para discussões que geraram concepções e novas metodologias para o ensino e a aprendizagem
de arte nas escolas” (p. 30).
A partir daí evoluíram discussões que geraram concepções e novas metodologias para o
ensino e a aprendizagem de arte nas escolas, buscando uma pedagogia Sociointeracionista, que
visava desvelar os conhecimentos prévios dos alunos para ampliá-los com mediação do professor.
No final da década de 90 é que a arte começou a ser ligada à cultura artística e não vista apenas
como atividade.
Podemos concordar com Martins, Picosque e Guerra (1998), quando afirmam que “a arte
é importante na escola, principalmente porque é importante fora dela. Por ser um conhecimento
construído pelo homem através dos tempos, a arte é um patrimônio cultural da humanidade e todo
ser humano tem direito ao acesso a esse saber”. (p. 13). E é por meio desse saber que podemos
entender as relações do homem com o mundo, e a questão de como é que devemos trabalhar para
melhorar o ensino da arte na Educação Infantil.
O PAPEL DA ARTE NA EDUCAÇÃO
Neste terceiro capítulo trataremos alguns aspectos muito preocupantes quanto ao ensino da
arte, pois, como já descrevemos anteriormente, muitos professores vêem a arte como um passa-tempo, um descanso das aulas “mais importantes”. Usam de recursos que nada acrescentam na
vida das crianças, que não estimulam a criatividade, a capacidade criadora, não abrindo portas para
que os alunos aprendam sobre as várias linguagens da arte e sobre muitos artistas importantes para
a nossa história.
Não podemos pensar a arte somente como visual, uma vez que a música, o teatro e a dança
são linguagens que também estão ligadas a essa área do conhecimento. A disciplina deve garantir
que os alunos “conheçam e vivenciem aspectos técnicos, inventivos, representacionais e expressivos nessas áreas” (p. 20). Mas para isso é preciso que o professor organize suas aulas de modo
a interessar a todos os alunos. Desta forma, como em outras disciplinas escolares, o processo de
conhecimento se dará por meio de resolução de problemas.
40
31

Revista Territórios

Janeiro 2022

De acordo com Buoro (2000), ao entrar na escola, a criança já trás consigo certa bagagem de
experiências que vem aprendendo durante o percurso de sua vida, o professor deve, a partir disso,
contribuir para o desenvolvimento de novas habilidades ampliando esses saberes prévios e organizar conteúdos e atividades significativas para as crianças, pois “O que decoramos ou simplesmente
copiamos mecanicamente não fica em nós. É um conteúdo momentâneo, por isso conhecimento
vazio que no decorrer do tempo é esquecido. Não faz parte da nossa experiência”. (MARTINS, PICOSQUE E GUERRA, 1998, p. 120).
O trabalho com arte, apesar de ter uma amplitude limitada, possibilita uma educação qualitativa e quantitativamente “bem-feita”, mas para isso o professor deve estar sempre se atualizando
e organizando seu trabalho de educação. O papel da escola em relação à arte é, junto com o professor, ampliar e aperfeiçoar os saberes dos alunos. Porém, para desenvolver bem as suas aulas,
o professor deve conhecer as noções artísticas e estéticas de seus alunos e observar como pode
auxiliá-lo nas suas produções.
O professor deve explorar os interesses pessoais dos alunos, mesmo sabendo que em uma
mesma sala de aula há vários gostos diferentes. Por este motivo, o professor deve prever as artes
populares que seriam um denominador mais abrangente do interesse dos alunos. A criança, muitas
vezes se vê cercada por modelos estereotipados presentes na mídia, por exemplo. Não que isso
seja prejudicial, pois esse conteúdo midiático pode muito bem ser usado como recurso nas aulas,
mas cabe ao professor fazer que a criança desenvolva seu lado crítico. Quanto mais o aluno tiver
contato com obras artísticas, seja por meio da música, teatro, dança, ou artes visuais, maior será
sua percepção sensível, memória significativa, imaginação criadora e poderá ter maior consciência
de si e do mundo que o cerca.
Para Buoro (2000), a finalidade do ensino da arte na educação infantil é contribuir para a formação de seres humanos mais críticos e criativos que poderão atuar futuramente na transformação
da sociedade. Além de que por meio da arte podemos manifestar nossos desejos, sentimentos e
expor nossa personalidade.
Para Sans (1995), inicialmente, por volta dos 2 anos de idade a criança se interessa apenas pelo efeito do material usado para desenhar e não pelo desenho em si. Segura o lápis
com qualquer mão e apenas risca linhas simples e curtas, pouco tempo depois já é capaz
de fazer curvas fechadas, espirais e múltiplos círculos. Nessa idade o professor deve fazer
intervenções mostrando à criançaqual a forma correta de segurar o lápis, independente da
mão que ela escolha.

Por volta dos 3 anos de idade, já possui controle muscular e consegue desenhar com mais
firmeza e nomeia os desenhos fazendo uma relação com o mundo exterior. A figura humana, para a
criança, só a partir dos 4 e 5 anos começa a mostrar forma mais real. A partir disso passa a “desenhar com mais freqüência os objetos do cotidiano, mas ainda os distribuindo papel sem relação uns
com os outros como se estivessem soltos”. (p. 29). Por volta dos 6 anos a criança passa a desenhar
com mais clareza sua cultura, desenha não só como vê o objeto, mas sim como se sente sobre ele.
Aos 10 anos a criança começa a perder a espontaneidade dos anos anteriores porque nessa fase
ela “fica mais exigente; procura cada vez mais pôr uma lógica em sua criação”. (p.30).
Podemos dizer, então, que o modo que a criança desenha não é por falta de coordenação
motora ou por serem formas simples e fáceis, mas sim porque ela desenha espontaneamente e tem
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seu modo particular de retratar o elemento observado. O que contribui para isso é o fato de que, por
sua inocência, a criança é colocada mais próxima a tudo e a todos e “não carrega a forte tendência à
discriminação que, quase sempre, afastam o adulto de ter pureza na opinião, sem sofrer interferência
de certos preconceitos”. (SANS, 1995, p. 38).
O papel da escola na educação infantil não é criar dançarinos, atores, pintores, desenhistas
ou músicos, mas é, sem dúvida, mostrar para as crianças esse mundo da arte, pois é fazendo arte
que podemos expressar quem somos, como nos sentimos e como pensamos.
O PAPEL DO PROFESOR
O papel do professor é o de propiciar a aproximação do aluno com formas artísticas e com isso
aumentar sua percepção, incentivar a curiosidade e também deve aceitar o conhecimento prévio do
aluno e oferecer outras perspectivas de conhecimento. Se a criança recebe o incentivo de adultos,
materiais apropriados, espaço, tempo e lugar que desafiem a criação, ela poderá expressar seus
pensamentos, sua criatividade, suas curiosidades, sua espontaneidade e isso será mostrado em
suas produções. Mas, se para esse adulto o fazer artístico é copiar modelos prontos ou cópias da
realidade, aos poucos ela irá perdendo sua capacidade de inventar e se acomodando aos modelos
prontos. Cabe ao professor mudar essa realidade.
De acordo com a Martins (2010), uma das características mais relevantes da infância é a capacidade de “fazer de conta”, pois estão diretamente ligadas ao desenvolvimento intelectual
e físico das crianças. Portanto, os jogos teatrais são uma excelente maneira de desenvolver
a relação da criança com o próprio corpo, com o do outro e com o espaço.

Para Ferraz e Fusari (1999), os aspectos criativos, lúdicos, imaginativos, sempre presentes
nas brincadeiras das crianças, devem ser também o elemento básico das aulas de artes. Por isso, é
importante incluir o brinquedo e a brincadeira nos métodos de ensino, principalmente quando envolver a construção, manifestação expressiva e lúdica de imagens, sons, falas, gestos e movimentos.
Porém o brincar, sem nenhuma intervenção do professor pouco acrescenta na vida do aluno. O professor deve associar o brincar com o aprender brincando, ou seja, aliar o lado prazeroso ao momento
motivado do conhecimento, que pode ser expresso em objetos (brinquedos) e comportamentos (no
caso das brincadeiras).
Queremos destacar a importância de brinquedotecas, pois é por meio do brincar que a
criança recria e enfrenta situações vividas em seu cotidiano. É brincando que a criança sente
a necessidade de conhecer a realidade, e desenvolve, ao mesmo tempo, atenção, concentração, e outras habilidades.

A SALA DE AULA
Segundo Martins, Picosque e Guerra (1998) se houver a possibilidade de uma sala separada
apenas para artes (sala ambiente), é importante equipá-las com “mesas, cavaletes prateleiras, araras, aparelho de som, gravador, rádio, vídeo, tevê, projetor”. (p. 145). É importante ter nas paredes,
trabalhos realizados pelos próprios alunos, deixando assim, a marca do grupo na sala de aula, mas
que eles não se tornem fixos nas paredes, e sim, sejam sempre substituídos. O professor deve gravar
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e filmar as atividades desenvolvidas em música, dança e teatro para poder discuti-las com os alunos
e para que eles se vejam atuando.
O professor pode usar toda a sua criatividade para tornar o ambiente de estudo mais agradável e mais envolvente para os alunos. Não importa se a escola não tem recursos para manter a
sala bem equipada, pois se o professor usar estratégias como acender ou apagar as luzes, músicas,
sons, pode fazer que a aula se torne interessante e atrativa para os alunos. Além disso, há os passeios extraclasses, principalmente a lugares que envolvam a arte, como museus, galerias, praças e
instituições culturais, concertos, nos quais o professor pode levar seus alunos para um momento de
apreciação. Porém, ele deve preparar seus alunos para essa visita, alertando-os para o que deve ser
observado ou escutado. É o professor que dá a devida importância e esse momento, demonstrando
organização e preparação para essa atividade e, consequentemente, o interesse de seus alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo deste trabalho é mostrar como devem ser as aulas de arte e como realmente elas
acontecem. Não trouxemos aqui uma solução para esse problema, mas sim junto com os autores
estudados como Martins, Picosque e Guerra, Ferraz e Fusari, Buoro, procurar um caminho para que,
por meio das aulas de arte, os alunos possam se desenvolver em todas as disciplinas. Conforme relatado nos capítulos anteriores, a arte vem sendo cada vez mais desvalorizada, vista como momento
de descanso e passa-tempo, fazendo com que a arte em si vá perdendo seu espaço na escola e na
educação infantil. É nessa fase que a criança aprende a se desenvolver e que, em contato com as
relações artísticas, pode se desenvolver mais e melhor.
Ainda é comum vermos professores usando desenhos mimeografados, utilizando a aula de
artes como um passatempo, uma hora de descanso de outras aulas, ou para decoração da escola
em dias especiais. Em algumas escolas ainda há falta de professores especializados e de materiais
para as aulas de arte. O objetivo não é fornecer um modelo pronto de ensino, mas sim, descobrir
como fazer para melhorar a educação em arte no nosso país. Comentamos os objetivos e a importância de se ensinar Arte nas escolas e como ela contribui para o desenvolvimento das crianças em
música, dança, teatro e artes visuais.
Vimos, ainda, um breve passeio pelas tendências pedagógicas que a educação no Brasil
percorreu, para entendermos o porquê o ensino da arte foi menos valorizado e entender a forma
equivocada como vem sendo tratado. No quarto capítulo fizemos uma pesquisa de campo com 14
professores de Capivari e região, de escolas particulares, municipais e estaduais, do Ensino Infantil
e da Educação Fundamental, dos quais a maioria trabalha em escola municipal, na educação infantil
com média de 20 a 35 alunos.
Com esta pesquisa pudemos observar que o modo como a arte é ensinada não o é pela falta
de vontade do professor, mas sim porque a maioria tem pouco conhecimento ou quase nenhum conhecimento específico em arte. As aulas de arte com professor graduado nessa disciplina só entram
no currículo do aluno a partir do 5º ano do Ensino Fundamental e, mesmo assim, muitas vezes dada
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de forma equivocada. De todos os professores entrevistados, somente apresentam nível superior
específico nessa área aqueles que atuam em escolas particulares ou em ensino fundamental. Isso
faz com que o ensino infantil não alcance essa aprendizagem que, como pudemos demonstrar, pode
ajudar no desenvolvimento integral da criança.
Não podemos ter esse assunto como encerrado, pois sabemos que ainda temos muitas discussões a serem feitas sobre o ensino da arte na educação infantil. Assim, é possível afirmar que,
como as outras disciplinas, a arte deve ter o mesmo valor e precisamos fazer que haja uma mudança
com relação a isso, que nossos professores também tenham o desejo de ver algo novo acontecer e
que as escolas criem oportunidades para que o ensino seja possível. Esperamos que muitas pessoas
ainda tenham o desejo de pesquisar sobre esse assunto, para que, juntos, possamos atuar melhor
na sociedade colaborando com a formação integral do cidadão.
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RESUMO
Este trabalho trata o transtorno do espectro autista (TEA), abordando a inclusão com base na legislação
vigente e práticas pedagógicas adequadas. A abordagem do tema é de grande importância para os
professores das séries iniciais do ensino fundamental, que precisam criar estratégias e ferramentas
que favoreçam o processo de ensino e aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual. Um
dos maiores problemas para os professores de alunos autistas é distinguir as variações existentes
na Síndrome, com características distintas, exigindo diferentes abordagens pedagógicas. Para favorecer a inclusão dos alunos com TEA torna-se necessário estratégias que possibilitam elevar a
autoestima e socialização dos alunos, que tendem a introspecção e concentração em determinados
assuntos. Desse modo, os professores necessitam identificar as áreas de mais dificuldades, bem
como valorizar as habilidades que cada um deles possui. Atualmente, diversos estudos sobre TEA
apresentam sugestões de intervenção para diferentes casos, visando o incentivo à continuidade
dos estudos e minimização dos problemas no convívio social. Torna-se necessário o diálogo entre
escola e família, para que sejam utilizadas as estratégias mais adequadas a favorecer todas as
condições para desenvolver suas competências e habilidades e, principalmente, preparar o aluno
com TEA para o bom convívio social e para a vida.
Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Intelectual; Transtorno do Espectro Autista.
INTRODUÇÃO
Os Transtornos do Espectro Autista TEA abrange o Autismo e todos os seus distúrbios, como
o transtorno autista, o transtorno desintegrativo da infância, o transtorno generalizado do desenvolvimento não especificado (PDD-NOS) e Síndrome de Asperger. Porém, neste artigo abordaremos
apenas o Autismo.
A inclusão no ensino regular está prevista na Constituição e legislação brasileira, tendo como
princípio os direitos humanos fundamentais, especialmente o princípio da igualdade e o direito de
acesso à educação para todos os cidadãos.
No entanto, ainda há muitos desafios a serem superados, devido à falta de informação da
sociedade, do preparo dos professores e até mesmo preconceitos em relação às pessoas com neces45
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sidades especiais, principalmente aos deficientes intelectuais, como no caso do Autismo, atualmente
denominado como Transtorno do Espectro Autista – TEA.
O TEA engloba diversas desordens neurológicas, como a denominada Síndrome de Asperger
(SA), que possui características distintas, principalmente em relação ao comportamento social, sendo
necessário que o educador favoreça a socialização do aluno, mas de formas diferentes.
O TEA está classificado no DSM-V e se caracteriza pelos déficits na comunicação e interações
sociais, em situações e gradações variáveis, que podem ser leves ou graves.
De modo geral, a inclusão requer a participação da escola, família e comunidade, a fim de
que o aluno com necessidade especial seja visto como alguém que também pode contribuir para a
formação da consciência cidadã e da concretização da democracia a partir da escola.
O assunto é de grande importância para os professores do ensino regular, uma vez que a
inclusão, muitas vezes, se limita a permanência de alunos com necessidades especiais no meio
escolar sem que haja o devido preparo do docente, além da falta de recursos adequados para cada
tipo de deficiência.
TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA - TEA
O Transtorno do Espectro Autista (TEA) se refere a uma síndrome que compromete o desenvolvimento normal de uma criança e pode dar os primeiros sinais já nos primeiros meses de vida,
sendo mais comumente constatada antes dos três anos de idade, podendo ser leve ou até mesmo
incapacitante.
Segundo Bretani (2013), o Transtorno do Espectro do Autismo (TEA) engloba diversos transtornos caracterizados por uma gama de prejuízos qualitativos na interação social, relacionados a
comportamentos repetitivos e interesses restritos.
Conforme Assumpção e Pimentel (2000), a criança autista é uma incógnita para a maioria dos
pais, educadores, cientistas e médicos. Mesmo com toda a pesquisa sobre o assunto, ainda tem-se
dificuldades em ajudá-los. Inicialmente, os autistas eram confundidos com surdos ou esquizofrênicos, o que levava a tratamentos inadequados, que comprometem o desenvolvimento e a melhora no
comportamento das crianças.
Apesar dos dados estatísticos apresentarem um avanço no conhecimento da doença, ainda
há muita dificuldade na inclusão das mesmas no ambiente escolar, especialmente devido ao fato
dos professores não estarem suficientemente preparados para receber essas crianças. A principal
dificuldade se refere a conseguir atrair a atenção das crianças autistas para o mundo exterior, uma
vez que elas vivem em seu “próprio mundo”.
Segundo Bosa (2002) e Felício (2007), a atuação do professor deve ser a de tentar inserir
a criança no grupo para que, por meio do contato com outras crianças, consigam desenvolver a
socialização, porém, são necessárias a mudanças estruturais e pedagógicas, desde a organização
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das salas e das atividades, de uma maneira mais sistemática, pois os autistas respondem melhor a
esse tipo de estratégia.
A sociedade está cheia de limitações e isso nos é proposto constantemente. Interpretações
equivocadas, erros e aprendizagens são enfrentamentos comuns quando nos deparamos com limitações.
CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO
Segundo Calgary (2009), o espectro autista apresenta diversas características mais comuns,
muito embora nem todas sejam observadas nos mesmos indivíduos, muitas vezes havendo mais
dificuldades em algumas delas, de forma distinta. Apresentaremos algumas características, que não
devem servir para diagnóstico da síndrome, mas para fins de ampliar o conhecimento dos educadores
e daqueles que lidam com pessoas autistas.
Uma das características do autismo é a falta de contato visual, que pode ocorrer pouco ou
simplesmente ser evitado. Da mesma maneira, o toque físico costuma ser evitado. Por outro lado,
a pessoa autista prefere chegar bem perto daquele com quem deseja falar. Geralmente, não compartilha observações ou experiências com outras pessoas, tendo dificuldades para entender piadas,
figuras de linguagem ou sarcasmo, ler expressões faciais e linguagem corporal, entender as regras
da conversa e as interações em grupo. Também não gosta de responder a perguntas sobre si mesmo. Emite comentários espontâneos que parecem não ter nenhuma conexão com a conversa atual,
fazendo observações honestas, mas inapropriadas.
A maneira de ser da pessoa autista pode demonstrar uma incapacidade para entender os
sentimentos alheios. Prefere estar sozinho, distante e tem dificuldade para manter amizades, especialmente com seus pares. Acha mais fácil socializar com pessoas que são mais velhas ou mais jovens,
ao invés de colegas de sua própria idade. De modo geral, aparenta desconhecimento ou mesmo falta
de interesse sobre o que ocorre ao seu redor. Tem um reconhecimento bastante superficial sobre
as outras pessoas. Nas conversas, fala excessivamente sobre um ou dois tópicos (ex.: dinossauros,
filmes, etc.). Além disso, pode parecer excessivamente confiante ou incapaz de identificar os motivos
por trás das ações das pessoas.
Quanto à linguagem da pessoa autista pode ter um vocabulário rico, mas faz um uso anormal
do tom, da entonação, do ritmo ou do estresse quando fala. O discurso é anormalmente alto ou quieto, tendo dificuldade para sussurrar. Costumam repetir as últimas palavras ou frases várias vezes.
Faz sons verbais enquanto escuta (ecolalia). Frequentemente usa frases curtas e incompletas. Os
pronomes são muitas vezes utilizados de forma inadequada. Repete o nome de uma pessoa excessivamente ao falar com ela (Ex.: “Maria, estamos almoçando, certo, Maria?”). A criança com autismo
pode começar a falar muito cedo e depois parar por um período de tempo. Também tem dificuldade
em entender os termos direcionais (frente, costas, antes, depois).
No autismo são comumente observadas obsessões com ideias, objetos ou desejos, com padrões de comportamento rituais ou compulsivos (cheirando, lambendo, observando objetos caírem,
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batendo braços, girando, balançando, zumbindo, batendo, chupando, esfregando roupas). Também
há um fascínio com o movimento de rotação.
As brincadeiras e jogos são frequentemente repetitivos. Gostam de colecionar muitos tipos
de objetos, demonstrando um apego incomum.
Quando assistem a filmes e jogos de videogame, relembram frases dos mesmos (citações).
Observa-se dificuldade em transferir habilidades de uma área para outra, bem como o perfeccionismo em algumas delas. A transição de uma atividade para outra é difícil. Não conseguem lidar
bem com a frustração, que é expressa de maneiras incomuns.
No dia a dia apresentam a necessidade de corrigir ou reorganizar as coisas, mas têm dificuldades em realizar algumas tarefas.
Segundo Calgary (2009), a criança com autismo requer acompanhamento constante, especialmente pela incapacidade de perceber situações potencialmente perigosas. Também
podem apresentar extremo medo (fobia) sem razão aparente. Podem ocorrer explosões
verbais ou movimentos inesperados (correr para a rua), provocar ferimento a si mesmo
(mordendo, batendo a cabeça). Outra característica do autismo se refere à dificuldade de
detecção de tempo (distinguir quanto tempo é dez minutos ou três dias ou uma semana).
Também têm dificuldade em aguardar sua vez, em uma fila, por exemplo.

Quanto à sensibilidade, esta pode ser bastante evidente ou ausente, em relação a sons, texturas (toque), gostos, cheiros ou luz, tendo dificuldades com sons altos ou repentinos. A tolerância à
dor torna-se excepcionalmente alta ou baixa.
Dentre as emoções e sensibilidades, também são observadas intolerâncias a certas texturas
alimentares, cores ou a forma como são apresentados no prato (um alimento não pode tocar em
outro, por exemplo).
Algumas vezes, a pessoa autista pode ter comportamentos indesejáveis, como o toque inapropriado de si mesmo em situações públicas. Da mesma forma como se apega com objetos, também
deseja itens de conforto (cobertores, pelúcias etc.).
O autismo também se caracteriza por variações repentinas de humor. Ri, chora ou faz birra
sem razão aparente. Apresenta resistência à mudança no ambiente (pessoas, lugares, objetos). Um
incidente emocional pode determinar o humor do dia - emoções podem passar muito rapidamente
ou não são expressas por um longo período de tempo.
Conforme as palavras de Calgary (2009), o autista torna-se confuso com instruções verbais
muito extensas. Também tende a se retrair e se sentir desolado ao ser repreendido. Por outro lado,
acalma-se com estimulação externa - som suave, escovação, objeto giratório, pressão constante (rede,
enrolado em um cobertor). Tem necessidade de momentos para aliviar o estresse. Pode precisar ser
deixado sozinho para liberar a tensão e a frustração.
A pessoa autista tem habilidades excepcionalmente altas em algumas áreas e muito baixas
em outras, destacando-se uma excelente memória em assuntos de seu interesse. Por outro lado, tem
dificuldade com a compreensão de leitura (pode citar uma resposta, mas incapaz de prever, resumir
ou encontrar simbolismo), bem como nas atividades motoras finas (coloração, impressão, tesoura,
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colagem). Nas aulas, quase sempre tem um curto período de atenção, resistência ou incapacidade
para seguir instruções e dificuldade de transição de uma atividade para outra na escola.
Dentre as habilidades físicas e motoras, a pessoa autista tem facilidade para andar nos dedos
dos pés, apresentando uma marcha incomum. Tem dificuldade em mudar de uma superfície de chão
para outra (tapete para madeira, calçada para grama), com postura estranha ou não natural (rígida
ou flexível). Pode demonstrar dificuldade para se movimentar em um espaço (colisões em objetos
ou pessoas). Anda sem balançar os braços livremente.
No aspecto fisiológico, costuma ter incontinência de intestino e/ou bexiga, constipação, gases
frequentes (flatulência, arrotos), vômitos, convulsões, alergias, sensibilidade alimentar, padrões de sono
irregulares. Pode parecer ter problemas auditivos, mas isso não costuma ser confirmado. Também
ocorre uma aparente falta de preocupação para higiene pessoal (cabelo, dentes, odores corporais).
A INCLUSÃO DO ALUNO AUTISTA
Segundo Felício (2007) para atender às necessidades educacionais do aluno autista, o professor precisa buscar conhecimentos e estratégias, que favoreçam o bem-estar e a aproximação
da criança em um mundo de relações que vão significar algo a si mesma, pois autistas têm essa
certa dificuldade na comunicação, por isso torna-se fundamental ao professor ensinar a criança a
se comunicar.·.
No trabalho de classe, os demais alunos devem ser incentivados a buscar formas de compreender o colega com alguma deficiência. No caso dos autistas, há necessidade de uma
atenção por todos que estão à sua volta, para que ocorra a inclusão. Exemplificando, se o
aluno se expressa de forma ininteligível, podem ser utilizadas formas não verbais, como
gestos e outras formas de associação. Entretanto, muitas vezes ocorre confusão em relação
à inclusão, quando esta se restringe a aceitar a presença da criança com deficiência na sala
de aula.

“A mera inserção de aluno deficiente em classe comum não pode ser confundida com a inclusão”. (Omote, 2004, p. 6).
Algumas crianças têm maior possibilidade de compreender as mensagens subjetivas, ou seja,
aquelas relativas ao contato físico, associação ou gestual. Assim sendo, cabe ao professor adequar
o sistema de comunicação a cada aluno, independentemente do mesmo ter alguma deficiência ou
necessidade especial.
A relação professor-aluno começa além do primeiro dia de aula. O aluno deve ser levado a
sentir prazer em aprender, não como uma maneira de agradar o outro ou receber alguma retribuição ou reconhecimento. O aprendizado deve proporcionar ao educando uma sensação prazerosa,
experimentada por ele, independentemente da opinião de outros, representando uma vitória de ter
ultrapassado a barreira do não conhecimento para o saber. Para isso, é fundamental o papel do professor que realiza suas atividades focadas para a aprendizagem (e não sobre si mesmo), e o aluno,
por sua vez, buscando dar um sentido ao aprendizado e à própria presença na sala de aula.
De acordo com documento da Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, intitulado: O
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acesso de alunos com deficiência às escolas e classes comuns da rede regular (2004):
A inclusão tem sido um tema bastante discutido na atualidade, tendo em vista, a criação
de legislação que assegura a permanência de crianças com necessidades especiais nas
escolas.

Tais medidas visam modificar a consciência das pessoas em relação aos deficientes físicos
e portadores de necessidades especiais, que há muito são discriminados pela sociedade, inclusive
por seus familiares e pessoas próximas.
No caso dos alunos autistas, esta discriminação ainda pode ser maior, não apenas devido ao
fato de serem pessoas diferentes, mas principalmente, porque ainda não se conhece exatamente
essa síndrome, havendo ainda a crendice de que seus portadores são pessoas totalmente incapazes
de se relacionar com as outras, por suas características introspectivas.
Embora esse entendimento tenha algum fundamento, o que muitos não sabem é que a introspecção é apenas uma característica ou forma de ser do autista.
Certamente que há limitações, por isso, é necessário proporcionar à criança autista boas
condições de desenvolvimento e de qualidade de vida, por isso é fundamental que, tanto a família,
como amigos, aprendam a entender suas características, potencialidades e limitações. Para isso, é
necessário que as tratem normalmente, procurando ajudá-las, além de proporcionar o tratamento
adequado, abrangendo todas as áreas necessárias.
Os recursos tecnológicos atualmente disponíveis são um eficiente instrumento a favor da
inclusão, por sua possibilidade de adaptação a diferentes tipos de necessidades, favorecendo a
disseminação da informação das mais diversas formas.
As crianças autistas são mais sensíveis ao toque, às expressões, aos gestos, e isso também
pode trazer às demais crianças uma experiência que talvez ainda não tenham vivenciado.
O trabalho com crianças autistas, apesar das limitações e diferenças, pode contribuir para o
crescimento de todos, dentro e fora da sala de aula.
Nas aulas de educação física, este tipo de relação torna-se ainda mais fácil de ser percebida,
pois, por meio dos jogos, das brincadeiras e das atividades físicas pode haver maiores oportunidades
para a expressividade corporal, por exemplo. E essa é uma linguagem que não precisa de palavras,
mas apenas de percepção.
Como observa Macedo (2002):
Por este prisma, a inclusão escolar é uma oportunidade para que todos repensem sobre o
tema sem preconceitos, aprendendo que cada um pode aprender, a partir das relações com
os outros, o que demonstrará que todos têm alguma deficiência, mas também habilidades,
que necessitam ser desenvolvidas e compartilhadas.

Desta forma, as pessoas serão respeitadas como seres humanos e não serão rotuladas de
maneira preconceituosa, favorecendo a justiça social, por meio de uma mudança de consciência, a
partir de cada família e de cada escola.
Para entender como as crianças com Autismo aprendem, devem-se conhecer as deficiências principais que definem o autismo e impedir o desenvolvimento das habilidades fundamentais,
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pré-requisito essencial para a aprendizagem. Algumas das características únicas de aprendizagem
desses alunos podem incluir, mas não estão limitados a:
Dificuldades de atenção; deficiência no processamento auditivo; incapacidade de generalizar
(transferir conhecimento de uma configuração para outra); dificuldades com a aprendizagem por
observação e imitação; problemas com a tarefa/ evento sequenciamento; padrões irregulares de
pontos fortes e fracos; problemas com organização e planejamento; dificuldades com conceitos de
tempo e transições.
CONSIDERAÇÕES FINAIS

A criança com deficiência intelectual e necessidades especiais também aprende, porém de
uma forma diferente, sendo o principal desafio da escola e da família encontrar formas de atender às
necessidades da mesma, de maneira a promover situações de aprendizagem. Mesmo para aquelas
crianças que supostamente não conseguem aprender, a ênfase é dada na socialização e interação
em um ambiente que espelha o mundo além do ambiente familiar e escolar.
Diante disso, a escola tem sido impulsionada a mudar, uma vez que os modelos tradicionais
não conseguem atender sequer os alunos sem deficiência intelectual, por insistir num modelo de
ensino destinado a um público homogêneo, quando o que tem é exatamente o contrário, uma vasta
diversidade social e cultural, que a escola não consegue atender. Há um grande descompasso entre o que a escola oferece e o que os alunos necessitam, uma vez que cada um é um sujeito com
necessidades distintas, assim como ocorre no caso da deficiência intelectual, que também requer
maneiras diferenciadas de ensinar.
No Ensino Regular é possível proporcionar a uma criança com Autismo oportunidades para
explorar o ambiente, bem como enriquecer suas interações sociais, além do que costumava realizar.
A ampliação de seu repertório motor aumenta sua competência a novos desafios e, aos poucos,
dentro de suas condições, seu desenvolvimento global é aperfeiçoado.
Para que haja inclusão de uma criança Autista é necessário que haja aprendizagem, e isso
traz a necessidade de se rever os conceitos sobre currículo. Este não pode se resumir às experiências acadêmicas, mas se ampliar para todas as experiências que favoreçam o desenvolvimento
dessas crianças.
Houve um grande intervalo de tempo entre a primeira identificação de autismo dentre os
transtornos do espectro e a sua inclusão nos manuais diagnósticos médicos, o que explica a falta de
conhecimento de muitos profissionais sobre esse transtorno. Além disso, a escola regular começou
a lidar com alunos autistas há poucos anos, e, agora, está reconhecendo também as variações do
espectro autista, que têm abordagens distintas, dependendo do grau do transtorno.
Destaca-se a necessidade do diálogo e a confiança entre professores e pais, para que possam
juntos aprender a trabalhar em favor do aluno com Autismo, desenvolvendo competências funcionais
e de sociabilidade.
Uma das dificuldades é que os alunos com TEA têm comportamentos bastante distintos entre si e, dependendo da gravidade, isso impede a aprendizagem. Porém, a maioria dessas crianças
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não apresenta dificuldades de aprendizagem, mas de comportamento, o que acarreta problemas de
socialização com seus pares. Assim, também necessitam de suportes específicos, para que possam
lidar com as demandas do cotidiano escolar. Nesse aspecto, os pais podem informar sobre as áreas
problemáticas e, por sua vez, a escola também deve orientar os pais sobre que tipo de auxílio pode
dar ao aluno em casa em relação às atividades escolares.
Torna-se fundamental que os professores busquem conhecer as características do tipo de
síndrome envolvida no TEA, para que possam identificar e lidar com ela em sala de aula. Além disso,
alguns pais não sabem o que ocorre com o próprio filho e a observação do professor pode ajudá-los a
compreender, buscar outros encaminhamentos necessários e, especialmente, participar do processo
ensino aprendizagem da criança.
A inclusão de crianças com Autismo exige a conscientização da comunidade, especialmente no
âmbito familiar e escolar, para que situações de isolamento e até mesmo de bullying sejam evitadas.
Essas crianças precisam do contato social e, nesse aspecto, a escola tem um papel fundamental.
Portanto, a educação deve respeitar a individualidade da diversidade humana, pois sendo
deficientes ou diferentes todas as pessoas são dignas de respeito e têm direito de buscar o desenvolvimento dos próprios potenciais e habilidades.
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RESUMO
O autismo atualmente vem sendo questionado por muitos educadores no contexto pedagógico, a fim
de ser compreendido em determinadas ações, seja no aprendizado ou vivências dentro da escola,
assim a intenção da pesquisa e embasamento teórico é se aprofundar nesse distúrbio de desenvolvimento dentro da sala de aula, nas diversas formas de conhecer as necessidades e atendê-las.
Orrú (2012) e Mello (2007) foram escolhidos para contribuir com o contexto geral dessa pesquisa
científica, fortalecendo sobre o quanto é possível criar e recriar estratégias significativas a favor da
criança portadora do autismo.
Palavras-chave: Criança; Professor; Autismo; Estratégias; Desenvolvimento.
INTRODUÇÃO
Quando se fala de autismo ainda existe o preconceito e a falta de compreensão, julgando-se
tanto pelos pais como aos profissionais da educação um transtorno de desenvolvimento complexo.
Ao longo da profissão ou até mesmo em palestras, cursos, graduações e pós-graduações, as falas de
professores ou futuros pedagogos em formação muitas vezes são sempre as mesmas, estampando
o medo de ter uma criança autista em sala de aula, afirmando não estarem preparados e pontuando
o número alto de alunos a ser atendidos por uma única pessoa.
Torna-se importante levantar na pesquisa científica os fatores positivos a ser trabalhado diante
do autismo, evidenciar que o professor pode suprir uma boa parte da necessidade dessa criança e
que há diferentes maneiras de pensar em criar estratégias.
A troca de experiência por meio do conhecimento entre os profissionais da educação contribuem em ações que atenda a todos, assim, uma pesquisa elaborada, pensando em dividir dúvidas,
esclarecimentos e muitas vezes soluções, facilitará no olhar que é preciso ter sobre o autismo, um
olhar criterioso, pedagógico é baseado em respeito às condições de aprendizagem dessas crianças.
Os medos, angústias e anseios são os principais pontos que levam a todo o contexto da pesquisa, ambos são presentes nas vivências dos professores, sendo na maior parte o que impedem a
execução de um bom trabalho educacional. Os capítulos serão em função do professor e o autismo,
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na criação de propostas, no modo de como se oferece, nas estratégias de comunicação e na aprendizagem diante do transtorno de desenvolvimento.
UM OLHAR SOBRE O AUTISMO
O processo de conhecimento e aceitação do autismo vem sendo questionado há anos, se tornando diversificado em diferentes olhares, seja ele na família, sociedade e escola. Assim, avaliamos
a importância de aprender sobre o autismo e refletimos sobre o mesmo.
O autismo é um distúrbio neurológico desconhecido geralmente pelos pais e professores que
tende a conviver com uma criança autista, os primeiros sinais já podem causar uma forte negação
em procurar por um diagnóstico, de compreender de fato as necessidades e como é possível conviver com todas.
Autismo é uma palavra de origem grega (autós), que significa por si mesmo. É um termo usado,
dentro da psiquiatria, para denominar comportamentos humanos que se centralizam em si mesmo,
voltados para o próprio indivíduo (ORRÚ, 2012, p.17). A criança já desde pequena requer atenção e
cuidado, observar suas ações e buscar conhecer seu comportamento facilitará a todos que estão a
sua volta, entender o que ela precisa para estar bem.
O autismo é observação, atenção e ajuda, como toda criança, a que tem transtorno de desenvolvimento precisa ser favorecida, respeitando seus limites e habilidades. Falar sobre o autismo com
as famílias e profissionais da educação ainda é algo cuidadoso, já se inicia um breve preconceito
dentro de casa, muitos pais e responsáveis não querem admitir qualquer tipo de diagnóstico, passando por cima da necessidade dessa criança em ser respeitada como um indivíduo que aprende e
que se desenvolve com suas limitações.
O medo de saber o que é autismo é tão evidente, que vem sendo repassado desde antigamente
até nossa atualidade, seguindo da família até a sociedade, porém, sabemos que dentro de casa elas
são resguardadas e envolvidas em muito amor, já na sociedade o que esperamos e na maior parte
o preconceito e o sofrimento dessas crianças. Mello (2007, p.11) pontua que:
O olhar sobre o autismo ainda tem sido angustiante, infelizmente há um comprometimento
no desenvolvimento de uma criança com o transtorno, porém não existe nenhuma comprovação de que ela possa ser impedida de aprender e ter acesso ao conhecimento, de fato
todas as construções estabelecidas em casa e na escola são de total apoio ao autista, favorecendo e estimulando diferentes áreas a ser exploradas pelo mesmo, assim, o ponta pé
inicial é a aceitação, quando aceita-se e busca- -se entender, a criança será permitida a se
desenvolver mesmo por meio de suas limitações (MELLO, 2007, p.11).

Na pedagogia ainda existe um olhar diferenciado também para o autismo, não são todos os
profissionais, mas uma boa parcela deles não quer um aluno autista na sala de aula, compreendemos
que todo esse receio é por não saber as possibilidades de estratégias que podem ser utilizadas e
o quão importante é o trabalho dele para contribuir ao desenvolvimento do mesmo. Os educadores
alegam que não são preparados em formações acadêmicas e que não tem estruturas pedagógicas
para atender, o que não deixa de ser a verdade da nossa atual educação. Mendes (2010, p.57) destaca que:
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CARACTERÍSTICAS DO AUTISMO

Atualmente não existe um diagnóstico preciso sobre o autista, em diferentes crianças, o mesmo
pode ser apresentar em variadas formas, seja no comportamento, nas ações diárias, alimentação
e sentimentos.
O autismo tem uma série de descrições que mães e pais relatam, podendo ser percebido
desde os primeiros meses de vida ou somente quando a criança cresce (MENDES, 2010).
Dentro de casa se inicia as demonstrações de diferença no desenvolvimento ou na alimentação, não aceitando todos os tipos de alimento, talvez maiores ou sólidos.
Não é viável comparar o desenvolvimento de um bebê com outro, mas no caso do autismo
as comparações vão sendo percebidas, no caminhar, no falar, no pegar, no brincar, no demonstrar
sentimentos. Mello (2007, p.18) ressalta que:
Na escola o olhar do professor tem um papel fundamental neste processo de descobertas
do comportamento dos autistas, muitas vezes é na educação infantil que professores e
famílias dão início à investigação do diagnóstico sobre o transtorno de desenvolvimento.
Durante a trajetória da criança em uma unidade educacional, torna-se possível acompanhar
sua aprendizagem e observando as verdadeiras necessidades.

O acompanhamento desta criança permitirá vivenciar diferentes comportamentos e ações,
assim muitos educadores relatam que suas experiências com autistas foram intensas, desde o mais
agressivo ao mais tranquilo, talvez facilitando na aprendizagem ou dificultando a mesma. Mello (2007,
p.20) pontua que:
Neste contexto de comportamento que estão os medos dos professores, dividir uma sala
de aula com um número alto de crianças e conseguir lidar com tais diversidades de ações
atualmente, assusta. O autista tem todo direito a educação e uma acessibilidade de inclusão, mas infelizmente não é isso que está sendo garantido, de fato as limitações, explosões
de sentimento e paciência que eles exigem foge do alcance do profissional em sala de aula
(MELLO, 2007).

Diagnosticar algo, que muitas vezes não é desejado, não é esperado e em certos casos não
é aceito, pode trazer ainda mais dificuldades para os autistas. A família que fecha os olhos, consequentemente estimula o preconceito dentro e fora de casa, impossibilita esta criança de ter acesso
aos seus direitos e de se torna um cidadão como todos os outros (MELLO, 2007, p. 22).
O autismo é diagnosticado por meios clínicos, mas também pode se iniciar por meio da observação da família ou do educador que trabalhe com essa criança, desse modo sabe-se que algumas já
demonstram sinais desde os primeiros meses de vida, porém em algumas situações só é percebido
quando a criança está maior e frequentando o ambiente escolar.
Mello (2007, p. 22) traz que: “O diagnóstico de autismo é feito basicamente através da avaliação do quadro clínico. Não existem testes laboratoriais específicos para a detecção do autismo. Por
isso, diz-se que o autismo não apresenta um marcador biológico”. Dentro de casa a criança pode
demonstrar certas ações que devem chamar atenção dos familiares, mas que também podem passar
despercebidos.
Quando essa mesma criança é inserida na escola sem ser diagnosticada, dificulta em todo
processo de adaptação e aprendizagem, será por meio de tentativas e observações do professor
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que o autismo irá ser notado, mas é importante entender que até o educador compreender esse
comportamento, há inúmeras insatisfações e falta de estímulo tanto para a criança como para o
profissional em sala (MELLO, 2007, p. 22).
Se o pré-diagnóstico for da unidade escolar, será enfrentado outro processo de aceitação pela
família, durante a profissão do educador uma das queixas é a participação de muitos responsáveis na
vida educacional dos alunos, falta de comunicação e parceria, partindo desse ponto de vista relatar
um breve diagnóstico pode não ser aceito ou muitas vezes contestado. O diagnóstico de fato é o maior
passo a ser dado pelas famílias e uma grande orientação pelos profissionais da educação. A criança
com autismo quando diagnosticada conseguirá ter acessibilidade as suas principais necessidades,
sendo respeitada e incluída a sociedade. Mello (2007, p. 32) declara as famílias que:
Apresentam-se os caminhos da pesquisa, indicando a metodologia escolhida, os participantes desse processo, contextos e pontos relevantes utilizados para os objetivos propostos.

Esta pesquisa científica tem como base a bibliográfica e a de campo: pautada em autores e
experiências de professores na educação autistas, é possível refletir sobre as ações dentro de sala
de aula, a fim de compreender o que deve ser feito e como se pode criar diferentes estratégias para
atender essa criança.
Em uma abordagem descritiva a pesquisa fortalecerá a capacidade do educador em trazer
conteúdos importantes e essenciais em aulas e que a aprendizagem com crianças autista acontecem
a todo o momento e mesmo quando se tornar difícil criar estratégias, os resultados serão satisfatórios
e automaticamente impulsiona a criatividade em oferecer ainda mais possibilidades.
A pesquisa que como aportes os trabalhos de Mello (2007) e Orrú (2012) que nos permite
compreender o autismo por meio de experiências e vivências, ressaltando um contexto significativo
para famílias e profissionais da educação que buscam aprender mais de perto sobre esse transtorno
de desenvolvimento.
Assim, para descrição da pesquisa sobre o autismo e a pedagogia, foram observados dois
professores em sala com crianças autistas, dando importância às queixas de medo e receio apresentados durante a formação no curso de pedagogia e em outros eventos voltados ao educador
(MELLO, 2007) e (ORRÚ, 2012).
É certo que a realidade é muito diferente da teoria, mas quando se compreende o lado do
educador, de fato irá contribuir para o trabalho de qualidade do mesmo. São inúmeros pontos que
fazem o pré-conceito sobre o trabalho com autista existir, porém quando se mostra a qualidade do
desempenho que pode ser oferecido para essas crianças e que todo profissional que busca conhecimento é capaz de exercer brilhantemente sua função, as angústias e os bloqueios vão sendo
quebrados e abrem-se novas possibilidades de criar o novo.
O PROFESSOR QUE MUDA SUA DIREÇÃO E QUE BUSCA CONHECIMENTO
Durante o curso de pedagogia quase não se houve falar sobre o trabalho pedagógico com o
autista, pra falar verdade em muitas graduações o autismo é contextualizado basicamente, fazendo
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com que o educador sai totalmente despreparado e com o “medo” de não conseguir atender um
aluno com autismo. A educação vem sofrendo diversas transformações e sonhamos com a melhoria
na formação acadêmica dos profissionais da educação, que necessitam de uma preparação mais
qualificada e de suporte para suprir quaisquer que seja as necessidades. Carneiro (2012, p.83) ressalta que:
O educador que está sempre em busca de aprender, ler e se basear em conteúdos significativos, conseguirá enfrentar os dilemas que a sala de aula traz diariamente. O medo de ter
que ensinar o autista pode está ligado à falta de formação, mas também pode existir a falta
de interesse em querer vivenciar essa experiência, estamos todos cientes que a sala de aula
na prática assusta e requer muito do profissional, porém a escolha da educação requer a
busca ao conhecimento dia após dia, se adequando a uma nova rotina (CARNEIRO, 2012).

Como falado anteriormente, o autista tem diferentes comportamentos e necessidades, assim
o trabalho do professor tem funções flexíveis, de modo a contemplar a aprendizagem e desenvolvimento dessa criança. Os futuros educadores e veteranos devem buscar atender as principais
dificuldades do autista, facilitando a convivência na escola e com o restante da turma. Cunha (2012,
p.60) descreve que:
Já que estamos pontuando o comportamento, o professor tem possibilidades de criar estratégias para a melhoria e qualificação do mesmo, ensinar e observar o que seja o mais difícil
para essa criança executar, dentro da sala de aula, com um número grande de crianças os
comportamentos podem ser analisados e assim pode se criar maneiras diversificadas de
atender essas necessidades. Mello (2007, p. 37) descreve que:
A intenção não é comparar um tratamento ao trabalho pedagógico, é de fato relatar que o
comportamento pode ser estudado, melhorado e estimulado durante o processo de escolarização do autista. Que o educador tem a liberdade de ir à busca de novos métodos para
ajudar no seu trabalho e no desenvolvimento do autista.

Piaget (1995, apud Daniels, 2003) destaca a relevância do caráter social:
Sabe-se que o desenvolvimento dessa criança é tardio e que é necessário mais do que estímulos, mas acompanhamento a favor de permitir que ela apresente resultados significativos
sobre sua consciência. Estudar e compreender como é possível o educador intervir a esse
processo poderão facilitar na convivência diária do autista na escola (PIAGET, 1995, p. 210
apud DANIELS, 2003, p. 55).

Não é uma tarefa simples e que ocorrerá de um dia para o outro, exige tempo, ajuda da família
e da unidade escolar, um estímulo que levará muitos estudos, é entender que o mundo que vivemos
é estranho para a criança com autismo, que ela passará a conviver com costumes e regras que não
são conhecidas.
Gomes e Nunes (2014, p.145) ressaltam que: [...] a proximidade física com os colegas, a dificuldade em aprender regras sociais, a falta de compreensão de instruções verbais ou a incapacidade
em utilizar a linguagem falada podem representar desafios para essa população. A comunicação é
algo que pode ser estimulada e ampliada.
Não existe um método específico, porém o professor com base em observações tem a possibilidade de procurar contemplar durante uma proposta a comunicação dessa criança, buscando um
jeito simples, prático e confortável. Dentro desses estímulos os demais alunos podem ser incluídos
a contribuir para essa conquista, envolvendo uma brincadeira adaptada ou uma atividade elaborada
em sala (GOMES; NUNES, 2014, p.145)
O contato com diferentes materiais é um processo novo ao autista, o estímulo a essas habi59
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lidades são feitos diariamente em sala de aula junto com as crianças, o professor pode encontrar
diferentes maneiras de atender a necessidade do autista em participar, ter contato com diferentes
materiais e objetos. É preciso a observação do que não seja negativo para eles, buscando aprimorar
ou oferecendo o que realmente facilitará no processo de aprendizagem. Wajskop (2005, p.35) traz que:
As brincadeiras ao ar livre, as aulas que permitam os movimentos, os exercícios são desafiadores e têm a capacidade de permitir um grande avanço no desenvolvimento do autista,
eles são fáceis de ser oferecidos e pode atender boa parte da necessidade do autista de
extravasar seus sentimentos. Como é compreensivo que há uma série de comportamentos
diferenciados, é possível que seja necessário primeiro o estímulo a essa participação, para
depois surgir resultados (WAJSKOP, 2005, p.35).

Importante o educador pesquisar para salientar os objetivos durante a aprendizagem, as
conquistas e resultados concretos serão adquiridos com o tempo, paciência e perseverança são
os principais aliados, são neles que o professor precisa se agarrar para conseguir alcançar o que o
autista necessita. A atenção e o cuidado são fundamentais para proporcionar atividades que contribuem ao seu crescimento (WAJSKOP, 2005).
As rotinas são favoráveis para o autista, nela o professor pode criar e procurar estratégias que
permitam facilitar a vida dele dentro da escola, importante também que sejam provocadas mudanças durante o que o autista já está acostumado a fazer, assim, o aprendizado vai se tornando ainda
mais eficaz, é necessário ir adaptando o autista as diferenças nos horários ou atividades, para não
haver um comportamento de negatividade quando ele precisar passar por esse processo em outros
ambientes ou até mesmo em sala de aula (WAJSKOP, 2005).
Fica fácil de compreender que o trabalho do professor pode ir além do medo e que ainda precisa ser mais assistido, que a educação necessita passar por muitas mudanças e que as crianças
devem ter muito mais direitos a acessibilidade e inclusão. Porém, nós como educadores ou futuros,
temos que entender a nossa importância na sala de aula e que somos capazes de ensinar e aprender
também com uma criança seja ela autista ou com outra necessidade especial.
Que a busca por conhecimento e novas estratégias faça parte da profissão e que seja constante, priorizando aos nossos alunos. Assim como os médicos precisam conhecer os novos medicamentos, os grandes educadores devem sempre conhecer meios de promover “educação”. Conforme
defendido por Carvalho (2010, p.148):
Fica evidente a importância do conhecimento do professor para oferecer um trabalho de
qualidade aos alunos. O autismo faz parte da sociedade, faz parte da escola e faz parte da
profissão de educador, não se pode fugir de ensinar, fugir de aprender a ensinar, não é uma
questão de escolha, de vontades ou desejos, o educador tem um papel importante na vida
social do aluno, é necessário a atenção e o cuidado na construção de conhecimento e no
desenvolvimento dessas crianças.

A espera por reconhecimento ou por auxílio muitas vezes é o motivo do mau desempenho
de muitos alunos, os professores devem sim sempre reivindicar posturas educativas, mas jamais
deixando de lado seu poder em exercer a profissão que forma cidadãos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Considerando as grandes mudanças que precisam ser feitas dentro da educação inclusiva,
atendendo a todos de fato por igualdade e acessibilidade, valorização do trabalho do professor como
o ponto de partida principal para se alcançar o desenvolvimento dentro da escola, é possível acreditar
que aos poucos estamos avançando.
Diante da pesquisa a intenção está em da visibilidade a capacidade do educador em criar
meios para ressignificar seu trabalho, mesmo que em partes não exista apoio ao profissional em
sala de aula. Contudo existe a necessidade do comprometimento dos educadores em doar-se ao
máximo em prol ao atendimento de todas as crianças, refletindo na prática, no que pode ser mudado
e adaptado para contemplar em todos os sentidos.
O educador pode e deve recorrer às famílias, a parte administrativa da escola, a apoios educacionais de outras instituições. A pesquisa buscou a reflexão do trabalho pedagógico a favor do autismo
e a capacidade do educador em aprimorar suas estratégias educacionais, sabe-se que o professor
precisa de qualificação durante formações, porém a busca por conhecimento revigora qualquer trabalho e contribui não somente para o próximo, mais principalmente para quem se permite aprender.
No levantamento de possibilidades de estratégias pedagógicas para o autista, houve destaque em proporcionar aprendizagem e contribuir ao desenvolvimento com ações do próprio autista,
ganhando visibilidade em olhar o comportamento, as reações, os movimentos, adaptações na rotina
e no oferecimento de atividades.
Quando se refere ao medo do educador em ter um autista na sala de aula, não se julga a
todos, mas uma boa parte de educadores formados e os que estão em formação. Esse sentimento
vem partindo do princípio de não ter estruturas acadêmicas e suporte necessário para desenvolver e ensinar uma criança com autismo compreende-se a defasagem na nossa educação, porém
prega-se que o professor é fonte de conhecimento, ele tem o potencial de oferecer novas fontes de
aprendizagem, assim se faz a pesquisa, permite ao professor um novo olhar pedagógico e uma nova
capacidade de fazer a diferença.
A busca por autores que completasse o tema contribui na compreensão de uma visão voltada
para uma criança autista em tempos de estar na escola, as vivências e experiências de outras educadoras foram mais do que fundamentais para expressar o papel do pedagogo que busca conhecimento
e maneiras de exercer um trabalho completo. As observações na prática são fontes importantes e
valiosas para abordagem do tema, permitindo aprofundar e contextualizar de maneira objetiva.
Escrever por meio de trocas de experiências e vivências se torna mais prazeroso e propõem
ao leitor a facilidade de entender o que realmente quer se proposto. É por meio do dia a dia, analisando e anotando que o estudo da pesquisa vai ganhando vida, observar ações do educador, do
autista, do cotidiano escolar, das crianças, das famílias no meio educacional, é fundamental para
tal abordagem de todo o tema, dando importância a cada discussão levantada durante a pesquisa.
E diante da veracidade das observações, os autores são responsáveis em aprimorar o traçado dessa pesquisa, permitindo ser baseando em teorias que fortaleça o que se deseja mostrar
aos educadores e futuros pedagogos que se mobilizam a aprender e refletir sobre a prática dentro
de sala de aula. As leituras são valiosas para o processo de estudo da pesquisa, por meio delas, o
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tema vai ganhando forma, se articulando entre a prática e a teoria.
Os autores têm um grande papel para se resumir uma pesquisa, ele concretiza o que já vem
sendo discutido entre um conteúdo e outro. Assim, a pesquisa esclareceu que o trabalho do educador
é e deve ser baseado em aprofundamentos teóricos, estudando e buscando aprender no seu cotidiano
escolar, estratégias e métodos que contemple a todos seus alunos de forma igualitária. Enfatizamos
o quanto a educação precisa evoluir-se em muitas áreas, mas como profissionais jamais deixar que
essa falta afete o trabalho importante oferecido na escola.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo refletir sobre as contribuições das teorias de Vygotsky (1991)
para a educação, ampliar possibilidades de interação e propor ações significativas de intencionalidade pedagógica que ampliam e potencializam o aprendizado. É relevante mostrar que criar as
condições de acesso ao educando potencializa o desenvolvimento, estimula a criticidade e a criatividade da criança no processo de ensino aprendizagem. O escrito se baseia na abordagem dialética
e prospectiva de Vygotsky (1991), que apresenta o homem como sujeito atuante de todo processo,
assim podendo ser capaz de mudar a natureza e a si mesmo. Os assuntos tratados são entendidos
como relevantes para as práticas educativas, uma vez que proporcionam uma formação rica em
aprendizado, respeito mútuo, reciprocidade, afeto, opiniões, ludicidade e interação.
Palavras-chave: Práticas Pedagógicas;Vygotsky; Interação; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
Na abordagem vygotskyana, o homem é visto como alguém que transforma e é transformado
nas relações que acontecem em uma determinada cultura. O que ocorre não é uma somatória entre
fatores inatos e adquiridos e sim uma interação dialética que se dá, desde o nascimento, entre o ser
humano e o meio social e cultural em que se insere.
A teoria histórico-cultural de Vygotsky (1991) defende a ideia de que o desenvolvimento cognitivo das crianças se dá por meio da interação com o outro.
Desse modo, pode-se perceber que este pensador buscou mostrar que é necessário a
interação das pessoas com as outras e com o meio, e que é por intermédio dessas relações sociais que acontece o processo de aprendizagem. Diante disso, o professor deve dar
liberdade e autonomia para os educandos interagirem entre si e com os outros, estimular
os trabalhos em grupos e utilizar técnicas que os motivem e facilitem a sua aprendizagem.
Porém o que vemos hoje na maioria das escolas é a dissociação de pensamento e afeto, há
uma separação do aprender com o sentir, ocasionando assim apenas uma decoração dos
conteúdos que lhes são transmitidos, ao invés de uma aprendizagem de fato.

Ainda nessa linha de pensamento, Vygotsky (1991), apud Marques (2008) traz em sua concepção que a sala de aula deve ser considerada um lugar privilegiado, em que os conhecimentos devem
ser articulados entre professor e aluno. Nesse processo interativo todos devem ter a oportunidade
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de falar a dar suas opiniões, e as ideias devem ser levadas em consideração.
Dessa forma, percebe-se que Vygotsky (1991) preocupou-se com a aprendizagem dos educandos, e suas observações em relação ao aprendizado de uma pessoa, que contribui não somente
para os professores, mas sim, para todos os tipos de profissões, pois estamos sempre em contato
com o outro, portanto, Vygotsky (1991) traz acima de tudo uma reflexão sobre a nossa relação com o
outro, nos faz refletir sobre nossos afetos, de como afetamos as pessoas, se são afetos bons ou ruins.
Deste modo, como profissionais da educação, o papel principal do educador é cuidar da aprendizagem, e por esse cuidado, devemos sempre estar nos autoavaliando afetivamente em relação ao outro.
À vista disso, notamos o quão importante foram às contribuições de Vygotsky para o ato educativo, visto que ele propõe aos educadores uma nova metodologia, em que o educando é o principal
autor de sua própria aprendizagem.
Para tanto, o objetivo deste artigo é compreender como a teoria de Vygotsky (1991) pode contribuir para as práticas pedagógicas. Por conseguinte, iremos identificar as principais contribuições
teóricas e analisar a sua importância para a educação.
BREVE HISTÓRICO SOBRE VYGOTSKY E O QUE PROPÕE SUA TEORIA
Vygotsky (1991) foi um filósofo e grande pensador Russo que revolucionou a educação.
Segundo Rego (2013), Vygotsky (1991) viveu apenas 37 anos. Morreu de tuberculose em 1934.
“Apesar de breve, sua produção intelectual foi extremamente intensa e relevante”. Nunca se formou
em Psicologia, mas tinha interesse em estudá-la, pois sentia curiosidade em descobrir como a arte
tinha poder de mexer com os afetos. Seus pensamentos foram de suma importância para as áreas
de psicologia e pedagogia, uma vez que seus estudos propuseram uma nova visão de mundo na
educação e sociedade.
Conhecido como o teórico do ensino como processo social, defendia a ideia de que o homem
se constrói por meio do contato com as pessoas, da relação e interação com os outros. A corrente
pedagógica que se originou de seu pensamento é chamada de socioconstrutivismo ou sociointeracionismo. “Na ausência do outro, o homem não se constrói homem” (Vygotsky 1991). Dessa forma
ele mostra que é essencial para o desenvolvimento mental das pessoas que haja essa interação
dialética, na sala de aula principalmente, pois é um ambiente educador, e para que ocorra de fato a
aprendizagem é necessária uma boa relação entre professores e alunos.
Vygotsky (1991) afirma que a criança nasce apenas com funções psicológicas elementares,
e que é a partir da cultura estas se transformam em funções psicológicas superiores. Desta forma,
essa evolução, conhecida como desenvolvimento de psiquismo, deve ser mediada por intermédio do
outro, e é por meio dessa intermediação que dá ao conhecimento um significado social e histórico.
De acordo com a perspectiva de Vygotsky é importante que os conhecimentos prévios dos
educandos sejam valorizados, pois são fundamentais para que o aprendizado ocorra. Ao irem à
escola estes mostram que de certa forma possuem determinado saber sobre que lhes está sendo
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apresentado, e ao sentirem a valorização de suas ideias tomarão gosto pelo ensino permitindo maior
interação em sala de aula.
O professor deve ser um mediador do conhecimento, buscando sempre ajudar os educandos em suas tarefas, deve buscar novos instrumentos e práticas que favoreçam e auxiliem
seu trabalho, como afirma (GOMES & SILVA JR, 2007) “O professor é um MEDIADOR e não
um programador”. Ele deve valorizar os conhecimentos prévios dos educandos, dando-lhes
voz e incluindo todos nas discussões em sala de aula, para que busquem juntos novos
conhecimentos. Este profissional deve assumir o papel de facilitador, pois seu objetivo é
facilitar o desenvolvimento dos educandos, e não apenas os programar como se fossem
máquinas. Vygotsky (1991) critica o método tradicional de ensino, em que o aluno não tem
autonomia de expressar sua opinião e sentimentos e deve apenas escutar o que o professor
diz.

Um dos aspectos importantes da contribuição de Vygotsky (1991) para a educação é que este
considera que a linguagem desempenha função de mediadora do conhecimento.
Segundo Vygotsky, (1991) apud Drago (2009), a linguagem libera a criança das impressões
imediatas sobre o objeto, oferecendo-lhe a possibilidade de representar para si mesmo algum objeto que não tenha visto e pensar nele. Com a ajuda da linguagem, a criança obtém
a possibilidade de se libertar do poder das impressões imediatas, explorando seus limites.

A educação, de acordo com os pensamentos de Vygotsky (1991), ocorrerá a partir da interação entre aluno-professor e também com o meio social, no qual será possível a construção de
conhecimentos. Os conteúdos deverão ser significativos uma vez que o discente só aprende aquilo
que lhe interessa.
Para Vygotsky (1991) é necessário que haja ludicidade em sala de aula, já que as crianças
aprendem no brincar, “as maiores aquisições de uma criança são conseguidas no brinquedo,
aquisições que no futuro tornar-se-ão seu nível básico de ação real e moralidade”.

Dessa forma o ensino torna-se um atrativo para os discentes, fazendo com que demonstrem
seus conhecimentos quando estão ligadas a uma atividade lúdica. Para Drago e Rodrigues (2009),
o brinquedo entendido como ato de brincar, para a criança, pode representar um momento de extrema importância, pois, é um momento em que ela pode representar por meio do simbólico, aspectos
presentes em sua realidade.
Diferentemente de Piaget, que separava a aprendizagem por estágios de desenvolvimento,
Vygotsky (1991) define a aprendizagem das crianças mediante as tarefas que elas são capazes de
desempenhar sozinhas, ele chama essa ferramenta de Zona de Desenvolvimento Proximal (ZDP),
caracterizado pelo Desenvolvimento Real, que é referente aquilo que a criança consegue fazer sozinha, sem a ajuda do outro; esse período é importante e para que seja feita a avaliação do desenvolvimento. E o Desenvolvimento Potencial, que é quando a criança precisa de ajuda de um adulto
ou do outro para desempenhar determinada atividade. O Desenvolvimento Proximal é o intervalo
entre o potencial e o real.
Portanto, o autor citado enfatiza que o desenvolvimento e a aprendizagem andam juntos e
as relações sociais são de extrema importância para que haja trocas de experiências, pois
são por meio destas que se adquire conhecimento.
Como ressalta Brandão (2012) as emoções ocupam um lugar privilegiado no trabalho Vygotskyano. Isso explica o motivo de ter dedicado boa parte de sua vida à educação de crianças com necessidades especiais.
Diante disso entende-se que as relações afetivas são de extrema importância na escola,
pois as crianças aprendem mais e se sentem mais seguras quando os professores lhe tratam de forma carinhosa e afetiva.
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As Metodologias Ativas de Aprendizagem condizem com a forma de educação proposta por
Vygotsky (1991). Essas metodologias são um processo em que o aluno é o principal agente de seu
aprendizado, e tem por objetivo dar-lhe autonomia, instigar a curiosidade para que se torne um humano mais crítico e ativo na sociedade. Em contraposição ao método tradicional de ensino, nesse
novo método faz-se necessário a participação ativa dos professores com os alunos durante todo o
processo.
Dentro dessas Metodologias, uma das ferramentas utilizadas é o PBL (Aprendizagem Baseada
em Problemas), cujo primeiro passo é entender o problema. Assim sendo, o professor traz uma situação conflituosa para a sala de aula e, em grupos tutoriais, os alunos tentam identificar o problema
e, por conseguinte, resolvê-lo Este método provoca a motivação, estimula a criatividade e impulsiona
o pensamento crítico, o que condiz com a visão de Vygotsky (1991), que acreditava que essa forma
seria mais eficaz, pois é por meio dos problemas que buscamos soluções para qualquer situação.
CONTRIBUIÇÕES DE VYGOTSKY PARA AS PRÁTICAS EM SALA DE AULA
Vygotsky (1991) teve muita influência na educação, sua teoria sócio interacionista vem dar
um novo sentido para a palavra educar. Partindo do pressuposto que até então tínhamos a ideia de
que educação era um ato regrado e padronizado, este pensador nos mostrar que educar vai bem,
além disso, e que, para que ocorra de fato um aprendizado, são necessários alguns requisitos, tais
como valorização dos conhecimentos prévios dos educandos, o professor como mediador, facilitador
e não programador e atividades lúdicas, dando autonomia para o discente para que construa seus
próprios conhecimentos.
Vygotsky (1991) acredita no afeto como ferramenta para a educação, pois, os afetos são a
base do pensar, do ser e do agir. A partir desta ideia, nos mostra que a educação deve ser significativa para que haja uma aprendizagem, pois só aprendemos verdadeiramente o que nos afeta. Desta
forma, nós como profissionais da educação, devemos procurar ser um professor mediador, darmos
espaços, voz e vez para nossos alunos, considerarmos seus conhecimentos prévios e o incentivarmos a buscar e conhecer o desconhecido.
Por conta disto, também é de suma importância, como educadores, conhecermos nossos
alunos, pois é por meio desse conhecer que iremos avaliar a aprendizagem deles, levando
em consideração o meio em que vivem, pois o ambiente é relevante para o desenvolvimento
do sujeito.
Segundo a citação de Zanella (1994), notamos o valor que as relações sociais têm a contribuir com a educação, levando em consideração, que uma criança aprende bem mais na
vivência com outra criança, do que com uma transferência de conhecimentos que acontece
nas escolas tradicionais atualmente, pois o aprender é muito mais do que memorizar conteúdos, a aprendizagem é um processo interno, ativo e interpessoal, por isso é tão importante
à convivência com o outro, pois nessa interação há uma troca de saberes, em que irão se
ajudando e construindo o seu próprio conhecimento e forma de aprender.

A PRÁTICA EDUCATIVA NO PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Para elucidar este processo de aquisição da língua escrita, é preciso buscar evidenciar as
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práticas e intervenções realizadas pelo docente alfabetizador na formação do sujeito letrado. Para
os alunos não acostumados com a participação em atos de leitura, que não conhecem o calor que
possui, é fundamental ver seu professor envolvido com a leitura e com o que conquista por meio
dela. Ver alguém seduzido pelo que faz pode despertar o desejo de fazer também.
É interessante organizar também a turma em duplas produtivas de trabalho, de certa forma,
é preciso agir como se o aluno já soubesse aquilo que deve aprender. Entre a condição de destinatário de textos escritos e a falta de habilidade temporária para ler automaticamente é que reside a
possibilidade de, com ajuda dos já leitores, aprender a ler pela prática da leitura. Trata-se de uma
situação na qual é necessário que o aluno ponha em jogo tudo que sabe para descobrir o que não
sabe, portanto, uma situação de aprendizagem. Essa circunstância requer do aluno uma atividade
reflexiva que, por sua vez, favorece a evolução de suas estratégias de resolução das questões apresentadas pelos textos.
Essa atividade só poderá ser realizada com a intervenção do professor, que deverá colocar-se
na situação de principal parceiro, agrupar seus alunos de forma a favorecer a circulação de informações entre eles, procurar garantir que a heterogeneidade do grupo seja um instrumento a serviço
da troca, da colaboração e, consequentemente, da própria aprendizagem, sobretudo em classes
numerosas nas quais não é possível atender a todos os alunos da mesma forma e ao mesmo tempo.
A heterogeneidade do grupo, se pedagogicamente bem explorada, desempenha a função adicional
de permitir que o professor não seja o único informante da turma.
E de acordo com a intenção da atividade, faz as variações, por exemplo, em uma atividade
de escrita, alfabético (escriba) pré-silábico (redator) ou silábico-alfabético/alfabético em que ambos
compartilham a função de escriba. As atividades realizadas com textos que os alunos sabem de cor
também proporcionam momentos preciosíssimos de reflexões, uma vez que os alunos de escrita
não alfabética têm como tarefa a ordenação de frases ou palavras do texto.
Nas atividades de “leitura” o aluno precisa analisar todos os indicadores disponíveis para descobrir o significado do escrito e poder realizar a leitura pelo ajuste da leitura do texto, que conhece
de cor, aos segmentos escritos garante que o esforço de atribuir significado às partes escritas coloque problemas que ajudem o aluno a refletir e aprender. Embora não leiam de forma convencional,
os alunos utilizam-se de critérios para encontrar as palavras, como, por exemplo, identificando com
que letra começa ou termina determinada palavra. E, depois de concluída a ordenação, faz o ajuste
da leitura, uma vez que o texto já é de seu domínio oral. Para os alunos alfabéticos, a realização
da tarefa se dá com a montagem do texto com letras móveis, número exato de letras, sem sobrar
alguma ou a escrita do texto.
As propostas de escrita mais produtivas são as que permitem aos alunos monitorarem sua
própria produção, ao menos parcialmente. As escritas de listas ou quadrinhas que se sabe de cor
permite, por exemplo, que a atividade seja realizada em grupo e que os alunos precisem se pôr de
acordo sobre quantas e quais letras irão usar para escrever. Cabe ao professor que dirige a atividade
escolher o texto a ser escrito e definir os parceiros em função do que sabe acerca do conhecimento que cada aluno tem sobre a escrita, bem como, orientar a busca de fontes de consulta, colocar
questões que apoiem a análise e oferecer informação específica sempre que necessário.
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Ao término dessa atividade, os alunos podem compartilhar a escrita para se discutirem as
questões ortográficas. É importante lembrar que, nessa atividade, a intervenção do professor é essencial, pois é a intervenção que leva os alunos à reflexão e ao avanço.
Uma vez por semana, podem fazer roda de leitura na qual os alunos fazem empréstimos de
livros. Periodicamente os alunos tomam emprestado um livro, pode ser do acervo de classe ou da
biblioteca da escola, para ler em casa. No dia combinado, uma parte deles relata suas impressões,
comenta o que gostou ou não, o que pensou, sugere outros títulos do mesmo autor ou conta uma
pequena parte da história para demonstrar o livro que o entusiasmou aos colegas.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vygotsky (1991) foi um pensador de grande importância para a educação mundial, pois criou
métodos que revolucionaram a educação, quebrando antigos preceitos de como o professor deveria agir em sala de aula. Métodos estes que são responsáveis por incluir e instigar os educandos a
adquirirem um pensamento crítico- reflexivo.
Dessa forma, é importante, nós como pedagogos colocarmos em prática as ideias defendidas
por Vygotsky (1991) a respeito da educação. Desempenharmos papel de mediadores do conhecimento
a fim de ajudarmos os educandos a tornarem-se sujeitos de si próprios, autônomos, protagonistas
de suas histórias e críticos da realidade que os cercam.
É fundamental abrirmos espaço para que os educandos opinem, exponham suas dúvidas e
inquietações para que assim seja possível a construção do conhecimento, sem que o discente seja
mero passivo e receptor de informações.
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RESUMO
A inclusão escolar está presente em inúmeras leis e legislações que visam o domínio da inclusão,
dentre elas cabe destacar a declaração de Salamanca, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDB), a Constituição de 1988 e a Política Nacional de educação Especial na Perspectiva
da Educação Inclusiva. A inclusão na educação visa desenvolver atividades em prol da integração,
superando a exclusão das diferenças e possibilitando a inserção do aluno com Necessidades Educacionais Especiais. Porém, nos discursos encontrados nas reportagens fica clara a divergência,
onde se coloca em questão como vem sendo essa intitulação, de quem deveria ser ou ter o domínio
da exigência da execução de tal direito. Neste sentido, o presente artigo tem como objetivo geral
analisar o cotidiano escolar e o processo de inclusão do aluno com necessidades especiais no ambiente escolar; e apresentar a inclusão na prática pedagógica.
Palavras-chave: Imersão Inclusiva; Equidade; Diversidade; Respeito.
INTRODUÇÃO
A inclusão na educação especial visa desenvolver atividades em prol da integração, superando a exclusão das diferenças e possibilitando a inserção do aluno com Necessidades Educacionais
Especiais. Ela é compreendida como um progresso de desenvolvimento da circulação social que
executa uma aproximação dos diversos personagens, engajando-os na construção cotidiana de
uma sociedade que conceda oportunidades a todos (ROSS, 2009).
Ela visa propostas educacionais e práticas pedagógicas para alcançar as dificuldades apresentadas no contexto escolar, porém, por mais justa que seja a demanda e o preparo, se faz necessário uma reflexão sobre a execução das práticas e movimentos que buscam conquistar direitos e oferecer condições aos portadores de deficiência. As crianças portadoras de Necessidades
Educacionais Especiais devem ser vistas como construtoras do próprio conhecimento, com direito
à educação, podendo viver e participar das atividades proporcionadas na comunidade onde vivem
(NUNES,2017).
Sobre a inclusão escolar está presente em inúmeras leis e legislações que visam o domínio
da inclusão, dentre elas cabe destacar a declaração de Salamanca, a Lei de Diretrizes e Bases da
70
61

Revista Territórios

Janeiro 2022

Educação Nacional (LDB), a Constituição de 1988 e a Política Nacional de educação Especial na
Perspectiva da Educação Inclusiva, que intitula o direito à permanência, e o dever do Estado frente
às mesmas. Porém, nos discursos encontrados nas reportagens fica clara a divergência, onde se
coloca em questão como vem sendo essa intitulação, de quem deveria ser ou ter o domínio da exigência da execução de tal direito (NUNES,2017).
No discorrer da produção se fala do destaque na contemporaneidade do termo inclusão,
onde as políticas buscam uma nova forma de verdade, resultante de regras que visam discutir a
maneira como a inclusão vem sendo trabalhada, e o quão difuso e ampliado é o discurso sobre tal.
Segundo Facion (2012) os discursos vão de encontro com a produção de liberdade dos sujeitos
dentro de uma regulação, formando um espaço onde se exerce o poder. Desta maneira, os sistemas
de ensino devem ser participantes da constituição dos diferentes campos relativos à aprendizagem,
de modo a valorizar as diferenças e auxiliar aos alunos da melhor maneira possível em relação às
necessidades educacionais (NUNES, 2017).
Desta forma, a inclusão social faz com que todas as pessoas participem igualmente da sociedade, ou seja, em uma sociedade democrática reconhecemos todos os seres como livres e iguais, e
buscamos com o diálogo o entendimento, o respeito e a fraternidade. A Constituição Federal dispõe
em seu artigo 3º, inciso IV, que:
Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”.
No artigo 5º, a Constituição Federal preceitua que: “Todos são iguais perante a lei, sem distinção de
qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade”. O inciso XLII, do mesmo artigo, estabelece que “a prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito
à pena de reclusão, nos termos da lei”. A xenofobia é uma forma de discriminação social e significa
repulsa a pessoas ou coisas estrangeiras. Os imigrantes têm recebido, por parte de algumas pessoas, ódio e preconceito, sendo vítimas de xenofobia, numa explícita violação dos direitos humanos.
APRENDIZAGEM ESCOLAR E A ACESSIBILIDADE
A acessibilidade está definida como a ausência de barreiras na infraestrutura, de caráter arquitetônico, envolvendo espaços urbanos, comunicacionais e técnicos. Atualmente, porém, o termo
acessibilidade estendeu sua definição a outras maneiras de acesso, incluindo a cognitiva, sendo
possível encontrar essas variações nas políticas educacionais que voltam sua importância à eliminação das barreiras que dificultam a conquista da qualidade no processo de ensino-aprendizagem,
colocando em prática as teorias que defendem a inclusão educacional (PERES E MARCINKOWSKI,
2012).
Para Marcário (2014), muitas são as dificuldades encontradas na inclusão de alunos cadeirantes nas escolas regulares, variando desde o problema com a infraestrutura da escola até a
falta de preparo dos professores e funcionários para conduzir a situação. A ausência de rampas de
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acesso e elevadores é a causa principal que não permite a matrícula dos cadeirantes nas escolas.
Atualmente, a inclusão trata-se de um assunto relevante nos debates sobre educação que
envolve profissionais referenciados da área, mas a vivência pedagógica aponta as limitações dos
deficientes sobressaindo suas potencialidades, o que acaba deixando esses alunos excluídos do
processo de ensino-aprendizagem, podendo refletir, inclusive, à desistência dos estudos (BARTALOTTI, 2008).
A acessibilidade vem apresentando interesse nos estudos relacionados às necessidades de
mudança e adequação em estruturas urbanas e empresariais, a fim de atender as limitações dos
estudantes. A referência à acessibilidade não se limita apenas às pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida, mas estende à inclusão de todos os indivíduos em atividades cotidianas, proporcionando o acesso, visando a adaptação e locomoção, eliminando as possíveis barreiras
(MARCÁRIO, 2014).
A garantia da acessibilidade em espaços escolares não caracteriza altos gastos com infraestrutura, pois as adequações realizadas representam um investimento na qualidade da educação,
mas depende de diferentes fatores, como a disponibilidade de recursos, atendimento às normas técnicas, segurança na reforma do espaço, entre outros aspectos (PERES; MARCINKOWSKI, 2012).
A acessibilidade atende pessoas com diferentes limitações na locomoção, como idosos, obesos, indivíduos submetidos à cirurgia, entre outras situações que dependem da facilitação de acesso
aos espaços. No caso da educação, a acessibilidade refere-se ao atendimento de alunos com limitações físicas, proporcionando a participação em todas as atividades realizadas, visando a formação
e o desenvolvimento das habilidades humanas (MARCÁRIO, 2010).
De acordo com o Decreto nº 5.296/2004, a acessibilidade relaciona-se ao fornecimento de
condições de utilização, com segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos
urbanos, incluindo edificações, transportes e sistemas de comunicação e informação. O acesso estende-se aos sujeitos com deficiência ou grupos cuja mobilidade é reduzida, como idosos, crianças,
obesos, gestantes (PERES; MARCINKOWSKI, 2012).
O decreto ainda menciona as barreiras encontradas na locomoção e acesso, caracterizadas
como um entrave ou obstáculo que não permita a movimentação, circulação e segurança às pessoas que desejam comunicar- -se ou acessar determinada área, relacionando estudantes em espaços
escolares (ALMEIDA, 2010).
Segundo Bartalotti (2008, p.145): “A acessibilidade determina a necessidade de tornar as coisas acessíveis para qualquer indivíduo com alguma limitação, seja está temporária ou permanente”.
Portanto, a acessibilidade relaciona-se diretamente à inclusão social, diante da possibilidade de
acesso ser a utilização de todos os espaços físicos, situação que remete à facilitação de movimentação e locomoção, proporcionando aos sujeitos uma participação nas atividades e ações sociais e
escolares, permitindo que ocorra a inclusão em qualquer situação, dimensão ou informação (FILHO,
2009).
A adequação do espaço arquitetônico de unidades escolares depende de mudanças signifi72
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cativas, que promovam a acessibilidade do estudante, excluindo as barreiras que possam impedir a
livre circulação e acesso do indivíduo aos produtos e serviços de uma empresa. O conceito inicial
que visou estas mudanças na arquitetura nas escolas iniciou-se nos Estados Unidos, evoluindo para
uma concepção universal, determinando a importância de atender as necessidades e diversidades
humanas em diferentes contextos (MARCÁRIO, 2014).
A INCLUSÃO E SUA SOCIALIZAÇÃO
A diversidade social presume a igualdade de direitos para todos os seres humanos, infelizmente sabemos que a realidade não é esta, pois ainda temos muitos casos de intolerância, e a
inclusão social veio para ajudar a diversidade, combatendo tomando ações para a integração, e o
combate à exclusão provocados pelas diferenças entre classes sociais, gêneros, etnias, deficiências, entre outros.
Portanto, o papel da inclusão social é que todos tenham os seus direitos garantidos preservados. A escola tem um papel fundamental na prática da inclusão social, com tamanha intensidade
para banalizar as diferenças, como para explicar a necessidade de respeitar e aprender a lidar com
a diversidade humana.
A escola precisa estimular a participação de todos e ensinar os alunos a apreciar a riqueza
das diferenças sendo o papel fundamental não só da escola, mas de toda sociedade.
Somos capazes de entender a cultura como uma dimensão do processo social e para ser
utilizada como um instrumento para compreender as sociedades contemporâneas. O que não podemos fazer é discutir sobre cultura ignorando as relações de poder dentro de uma sociedade ou
entre sociedades. De acordo com Santos (2006),
[...] Assim é porque as próprias preocupações com cultura nasceram associadas às relações
de poder. E também porque, como dimensão do processo social, a cultura registra as tendências e
conflitos da história contemporânea e suas transformações sociais e políticas. Além disso, a cultura
é um produto da história coletiva por cuja transformação e por cujos benefícios as forças sociais se
defrontam (SANTOS, 2006, p.80).
POLÍTICAS PÚBLICAS E SUAS DIRETRIZES
A integração dos portadores de deficiências tem sido a proposta norteadora e dominante na
Educação Especial, direcionando programas e políticas educacionais e de reabilitação em vários
países, incluindo-se o Brasil (CARDOSO, 1992; CARVALHO, 1994; GLAT, 1998; MANTOAN, 1997).
Historicamente, a proposta de integração escolar foi elaborada em 1972, na Educação Especial, por um grupo de profissionais da Escandinávia, liderados por Wolfensberger, intitulado como
princípio de normalização.
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Este princípio prega que todas as pessoas com deficiências têm o direito de usufruir condições de vida o mais comum ou “normal” possível na sociedade em que estão inseridas. Entretanto,
normalizar não quer dizer tornar normal, e sim dar oportunidades, garantir o seu direito de ser diferente e de ter suas necessidades reconhecidas e atendidas pela sociedade.
Dessa forma, o conceito de integração é uma das muitas consequências fundamentais do
princípio de normalização: No Brasil, a filosofia da integração parece dominar a fundamentação teórica dos profissionais da área (ARANHA, 1994; CARDOSO, 1992; FIGUEIREDO, 1990; GLAT,1989;
JANNUZZI,1992; NUNES & SANTOS, 1988; OMOTE, 1994), mas também as propostas de atendimento de diferentes tipos de instituições (ARNS, 1992; CARVALHO, 1989; MANTOAN, 1988; MENDES, 1994; PEREIRA, 1990).
“A década de 60, por exemplo, testemunhou o boom de instituições especializadas, tais como:
escolas especiais, centros de habilitação, centros de reabilitação, oficinas protegidas de trabalho,
clubes sociais especiais, associações desportivas especiais” Sassaki (1997), criadas com a ideia de
proteger e reintegrar o diferente ao convívio social, considerando-se sobremaneira o contexto social,
em detrimento do seu desenvolvimento como um todo.
Essa ideia de integração vigorou até meados dos anos 80, quando as reivindicações das
pessoas portadoras de deficiências suscitaram na esfera científica dúvidas sobre sua participação
plena e igual aos demais. Diversos tratados sobre o assunto foram produzidos na comunidade
científica, jogando por terra o conceito de integração como forma de atendimento as pessoas com
deficiência.
A inclusão desses alunos no sistema regular de ensino tem sido a questão da Educação
Especial mais discutida no Brasil nas últimas décadas. Essa temática por muitos anos permaneceu restrita à esfera acadêmica ou especializada, porém atualmente torna-se proposta de trabalho
educacional, amparada e fomentada pela legislação em vigor, e incluída nas políticas educacionais
públicas em níveis federal, estadual e municipal.
Este evento teve como culminância a “Declaração de Salamanca”, que traz pontos importantes, que devem servir de reflexão e mudanças da realidade atual, tão discriminatória. Inspirou-se no
princípio de integração e no reconhecimento das necessidades de se conseguir “escola para todos”,
com instituições que incluam todas as pessoas, independentemente de suas diferenças, promovendo a aprendizagem com real atendimento às necessidades educacionais de cada um, fortalecendo
a ideia de inclusão social aos marginalizados.
A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO É LEI
A qualidade e a avaliação do ensino encontram-se referenciadas na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação (lei n° 9.394 de 23/12/1996) e na constituição Federal de 1998, que fala sobre o padrão de qualidade (MEC, 1996) e sobre o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho
(CONSTITUIÇÃO, 1988).
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Tendo em vista esta lei juntamente com outros pressupostos legais de cunho avaliativos da
esfera Federal, percebe-se a preocupação do MEC com a construção de um sistema de qualidade
para o ensino. E isso certamente pressiona as instruções acadêmicas para o cumprimento das exigências imposto pelas normas legais. De forma de realizar avaliações e garantir qualidade com a
incorporação de processos modernos de gestão e de uma infraestrutura adequada.
Segundo LASZLO (1998), a gestão da qualidade envolve ações de planejamento, controle e
aprimoramento, a partir do estabelecimento de políticas e objetivos definidos pela direção. Requer
organização e flexibilidade para poder servir como base de avaliação e aprimoramento contínuos
dos processos e produtos/serviços envolvidos.
Em meio às diversas características inerentes a qualidade nas instituições de ensino e embasada pela literatura é possível inferir que o tema “Sistema de Gestão Qualidade” é visto com muita
preocupação, receio e medo de que a escola venha importá-lo sob o enfoque mercantilista que
muitas vezes é aplicado no ambiente empresarial (CORTELLA, 2001; DEMO, 1994).
IMERSÃO ESCOLAR
O tema inclusão é um assunto bastante discutido entre educadores, tendo em vista que o
acesso do aluno portador de necessidades educacionais especiais ao ensino regular é resguardado
pelas políticas nacionais de educação. Para Sassaki (1997), a inclusão social pode ser entendida
como um processo de adaptação da sociedade para que esta possa ser capaz de incluir em seus
sistemas sociais pessoas com necessidades educacionais especiais. Desta forma, o processo de
inclusão é constituído por duas faces: de um lado as pessoas excluídas e de outro a sociedade buscando em parceria a busca de oportunidades para todos.
O movimento da inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais no ensino
regular foi impulsionado após a reforma geral da educação que visava a reestruturação da escola
para todos os alunos. O processo de inclusão, segundo Stainback e Stainback (1999), tem condições de expandir as suas práticas para um número cada vez maior e crescente de escolas e se
baseia fundamentalmente no modelo social da deficiência, onde, para incluir todas as pessoas, a
sociedade deve ser modificada a partir do entendimento de que ela é que precisa ser capaz de atender às necessidades de seus membros.
Segundo Mendes (1999), apesar da posição favorável à escola inclusiva, parece não haver
consenso sobre as implicações pedagógicas e escolares que estão implícitas no princípio da inclusão. Assim, a inclusão representa um desafio bem como uma responsabilidade social, já que cabe
à sociedade a busca de soluções para que este processo ocorra de forma satisfatória. Entretanto,
para que seja possível a inclusão de todas as pessoas, há a necessidade de uma mudança de postura e adequação da sociedade para que esta possa ser capaz de atender às diferenças de seus
membros.
A inclusão social, portanto, é um processo que contribui para a construção de um tipo de sociedade por meio de transformações, pequenas e grandes, nos ambientes físicos e na mentalidade
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de todas as pessoas, portanto também do próprio portador de necessidades especiais (Sassaki,
1997). Estas transformações influenciam diretamente a educação, que necessita assumir uma nova
postura, tanto por parte da escola bem como dos profissionais.
Segundo Mantoan (1997), a meta principal da inclusão consiste em não deixar nenhum aluno
excluído do ensino regular desde o início de sua escolarização, uma vez que as escolas inclusivas
consideram as necessidades de todos os alunos, propondo para tanto um sistema educacional que
acolha estas necessidades.
É preciso, portanto, analisar e refletir acerca de que escola e de qual criança está sendo considerada, uma vez que o fato de a criança simplesmente frequentar uma escola regular não significa
que esteja realmente incluída nesta. Outro aspecto importante que se deve levar em consideração é
a diferenciação entre os termos inclusão e integração, que embora tenham significados semelhantes, são utilizados para expressar situações de inserção diferentes.
Mantoan (2006) conceitua integração como a inserção de alunos com necessidades educacionais especiais em escolas regulares de ensino, mas também o termo integração é empregado
para indicar alunos agrupados em escolas especiais, enquanto inclusão, embora seja compatível
com integração, prevê uma inserção escolar integral de todos os alunos nas salas de aulas de ensino regular. A inclusão implica uma mudança radical de perspectiva educacional, porque não abrange apenas alunos com necessidades educacionais especiais, mas todos os alunos, possibilitando
que todos alcancem sucesso escolar.
O processo de inclusão é desafiador para educandos e para profissionais. São inúmeros os
obstáculos para a inclusão, no entanto podem ser superadas pela formação de consciência sobre
as possibilidades humanas. Sassaki (1997) sugere contínuos esclarecimentos públicos, sejam aos
alunos, familiares e professores das escolas comuns e especiais e autoridades.
As escolas devem organizar e disponibilizar recursos para remoção de barreiras que impossibilitam a aprendizagem dos alunos portadores de necessidades educacionais especiais, levando
em conta que eles necessitam de apoio diferenciado daqueles que estão disponíveis comumente
na educação escolar. É necessário refletir em duas formas de exclusão, uma delas é a que impede
o acesso e o ingresso de pessoas com necessidades educacionais especiais nas escolas regulares
e a que expulsa as que ingressaram. Na primeira, se supõe que os portadores de necessidades
educacionais especiais devam frequentar instituições exclusivas ou classes especiais. Na segunda,
alunos com deficiência são excluídos, sendo utilizada como justificativa a falta de condições para
oferecer a esses alunos o apoio que necessitam, tanto em termos materiais, financeiros ou recursos
humanos, pois se sentem despreparados para atender e respeitar a diversidade (MANTOAN, 2006).
Fica claro que tanto a integração quanto à inclusão possui objetivos semelhantes, no entanto
são realizadas de forma diferente. Ambas pretendem inserir um aluno com necessidades educacionais especiais em escolas regulares de ensino, porém na prática de integração, o aluno deve se
ajustar às condições da instituição em que é inserido, enquanto que na inclusão a escola juntamente
com seu corpo docente é que se adequam às necessidades desses alunos (MANTOAN, 2006).
A inclusão é um processo pelo qual a sociedade se movimenta e se adapta para poder incluir
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em seus sistemas sociais, pessoas com necessidades especiais e estas se preparam para assumir
seus papéis na sociedade. A inclusão social constitui então, um processo que envolve dois lados,
no qual as pessoas excluídas e a sociedade buscam, em parceria, solucionar problemas, decidir
sobre questões e efetivar oportunidades para todos. Assim, ao se pensar em uma escola inclusiva, deve- -se prioritariamente pensar em uma sociedade também inclusiva. Nesta é necessário à
adequação do espaço físico com as devidas adaptações e conquista do respeito e acolhimento em
relação ao portador de necessidades educacionais especiais, pois é na convivência com outros que
as necessidades de qualquer ser humano se apresentam. Em razão disso, é importante questionar
os critérios que têm sido utilizados para distinguir as necessidades especiais das comuns, sendo
fundamental que se compreenda que a inclusão de qualquer cidadão com necessidades educacionais especiais dependa de todos nós (MANTOAN, 2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nem todas as diferenças necessariamente inferiorizam as pessoas. Elas têm diferenças e
igualdades, mas entre elas nem tudo deve ser igual, assim como nem tudo deve ser diferente.
Então, como conclui Santos (apud MANTOAN, 2003), é preciso que tenhamos o direito de sermos
diferentes quando a igualdade nos descaracteriza, e o direito de sermos iguais quando a diferença
nos inferioriza.
Portanto, uma mudança de olhar é imprescindível, independente da presença de um aluno
com necessidades educacionais especiais ou não.
É necessário entender que cada ser é único, então, é preciso tratar os alunos em sua particularidade e deixar a ideia da normalização. Todos são diferentes, isso é um fato, não precisam ser
tratados igualmente, deve-se respeitar a subjetividade dos indivíduos, respeitando suas limitações
e evidenciando suas potencialidades. Marques apud Mantoan (1997) enfatiza que reconhecer as
diferenças é essencial no caminho da integração e principalmente da inclusão, onde se espera que
o professor não queira fazer da turma uma homogeneidade, trabalhando como se todos tivessem a
mesma capacidade na sua construção do conhecimento.
Oferecer um ambiente favorável à inclusão, não é só ter conhecimento das mais variadas
diversidades, o que é possível ser trabalhado, ou o que a criança já possui de conhecimento, como
também e principalmente, respeitar suas limitações, reconhecendo suas diferenças e ressaltando
suas potencialidades.
Outro passo importante é deixar de acreditar que os indivíduos nascem com dons, precisamos criar oportunidades iguais para que todos desenvolvam suas habilidades, é necessário considerar o sujeito da aprendizagem em um todo.
Sobre esse aspecto é facilmente compreensível que a escola não tenha de consertar o defeito, valorizado as habilidades que o deficiente não possui, mas ao contrário, trabalhar sua potencialidade, com vistas em seu desenvolvimento integral.
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A escola, bem como seus profissionais deve assumir este compromisso, acreditando que as
mudanças são possíveis desde que haja uma transformação nos atuais moldes do ensino, atendendo a todos indiscriminadamente.
Consideradas essas questões, a educação inclusiva implica na implementação de políticas
públicas, na compreensão da inclusão como processo que não se restringe à relação aluno-professor, mas que seja concebido como um princípio de educação para todos e valorização das diferenças, que envolve toda a comunidade escolar, concretizadas e relacionadas com programas
de capacitação e acompanhamento contínuo, que orientem o trabalho docente na perspectiva da
diminuição gradativa da exclusão escolar, o que virá a beneficiar, não apenas os alunos com necessidades educacionais especiais, mas, de forma geral, a educação escolar como um todo.
Se olharmos por este aspecto, toda sala de aula, por um motivo ou outro, é local de inclusão.
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RESUMO
O presente estudo traz como proposta refletir sobre a Educação Inclusiva no Brasil e a necessidade
de se compreender o que de fato é a inclusão. A Constituição Federal de 1988, assim como a Lei de
Diretrizes e Bases nº 9.394/96, destaca a importância e urgência de efetivar a Inclusão Educacional
como elemento formador de nacionalidade. A Constituição de 1988 também garante que é dever
do estado e da família: “as crianças com deficiência não precisariam e não deveriam estar fora do
ensino infantil e fundamental das instituições de ensino regular, frequentando classe e ensino especiais”. E ainda determina que “deve ser garantido a todos o acesso aos níveis mais elevados do
ensino, da pesquisa e da criação artística, de acordo com a capacidade de cada um”. E para que
a Educação Inclusiva ocorra com qualidade, a Lei de Diretrizes e Bases, em seu Art. 59, destaca
como devem ser atendidos os educandos com deficiências, em que destaca as principais diretrizes
para o atendimento desses alunos. A escola precisa ser um espaço para expressão das diferenças.
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Inclusão; Direitos.
INTRODUÇÃO
O sistema educacional brasileiro abrigava dois tipos de serviços: a escola regular e a escola
especial - ou o aluno frequentava uma, ou a outra. Na última década, nosso sistema escolar modificou-se com a proposta inclusiva e um único tipo de escola foi adotado: a regular, que acolhe todos
os alunos, apresenta meios e recursos adequados e oferece apoio àqueles que encontram barreiras
para a aprendizagem.
A Educação inclusiva compreende a Educação especial dentro da escola regular e transforma a
escola em um espaço para todos.
Há, entretanto, necessidades que interferem de maneira significativa no processo de aprendizagem e que exigem uma atitude educativa específica da escola como, por exemplo, a utilização
de recursos e apoio especializados para garantir a aprendizagem de todos os alunos.
A Educação é um direito de todos e deve ser orientada para o pleno desenvolvimento e do
fortalecimento da personalidade. O respeito aos direitos e liberdades humanas, primeiro passo para
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a construção da cidadania, deve ser incentivado.
Educação inclusiva, portanto, significa educar todas as crianças em um mesmo contexto escolar. A opção por este tipo de Educação não significa negar as dificuldades dos estudantes. Pelo
contrário, com a inclusão, as diferenças não são vistas como problemas, mas como diversidade. É
essa variedade, tomando-se por base da realidade social, que pode ampliar a visão de mundo e
desenvolver oportunidades de convivência a todas as crianças. Preservar a diversidade apresentada
na escola, encontrada na realidade social, representa oportunidade para o atendimento das necessidades educacionais com ênfase nas competências, capacidades e potencialidades do educando.
HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Nas últimas décadas, muitos países têm passado por significativas transformações referentes
a políticas e práticas voltadas à educação inclusiva. No Brasil, as principais mudanças foram decorrentes da publicação da Convenção sobre os direitos das pessoas com deficiência, feita pela Organização
das Nações Unidas (ONU) em 2006.
Inspirado nesse documento, o Ministério da Educação (MEC) lançou, em 2008, a Política nacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva.

Seu objetivo foi estabelecer diretrizes para a
criação de políticas públicas e práticas pedagógicas voltadas à inclusão escolar. Uma das principais
contribuições dessa medida foi reformular o papel da educação especial por meio do estabelecimento do
atendimento educacional especializado (AEE).
Em 2008, a Convenção da ONU foi ratificada no país com equivalência de emenda constitucional, passando a atuar como um referencial a ser respeitado por todas as leis e políticas brasileiras.
Em 2014, foi promulgado o Plano nacional de educação (PNE), que prevê a universalização do
acesso à educação básica e ao AEE para o público-alvo da educação especial até 2024.
Em 2015, finalmente, foi aprovada a Lei brasileira de inclusão (LBI), que traz uma série de inovações, como a proibição da negação de matrícula e de cobrança de taxas adicionais em casos de
estudantes com deficiência.
Como consequência direta dessas leis, o número total de matrículas dos estudantes com deficiência na educação básica cresceu substancialmente nesse período, particularmente no contexto
inclusivo.
No entanto, é preciso considerar que, de modo geral, essa trajetória não é linear. Não se trata
de uma sequência lógica, sistemática e progressiva de mudanças. Os muitos e inegáveis avanços
são resultado de um processo marcado por controvérsias, contradições e, muitas vezes, retrocessos.
Isso porque a educação inclusiva desafia a lógica excludente que rege os valores e a organização das
redes de ensino (públicas e privadas) e exige sua transformação para que o direito de participação e
aprendizado no contexto escolar se torne, de fato, uma realidade para todos no Brasil e no mundo.
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O ESTATUTO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA
Entrou em vigor no dia 2 de janeiro o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Lei nº 13.146 / 2015, que
consolida regras e garante direitos para pessoas com deficiência. A nova legislação também estabelece punições para atitudes discriminatórias.
O Estatuto consolida o direito à educação inclusiva, consagrado no Brasil desde a promulgação
da Constituição Federal em 1988 e ratificado com a incorporação da Convenção Internacional sobre os Direitos
da Pessoa com Deficiência em 2008.
A partir da vigência da nova Lei se uma escola, pública ou privada, recusar a matrícula de
aluno com deficiência ou cobrar taxas extras, poderá ter seus responsáveis punidos pelo crime de
discriminação, cujas penas variam de 2 a 5 anos de reclusão e multa.
Com base na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo
Facultativo, foi publicada posteriormente o Estatuto da pessoa com deficiência, a Lei 13.146 de 06
de julho de 2.015, que passou a vigorar no início do ano de 2.016.
De acordo com Fonseca (1987, p. 11):
Podemos notar que no contexto atual entre legislação e a realidade escolar em nosso país,
a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais nas escolas de ensino regular ainda não se solidificou conforme o esperado na prática, ainda se faz necessário mais
recursos educacionais, melhor formação docente e projetos pedagógicos mais elaborados,
pois não basta somente a aceitação do aluno, mas também uma valorização das diferenças
de forma a fortalecer a identidade individual de cada um e também da própria coletividade.

INCLUSÃO NA EDUCAÇÃO
De acordo com Selau (2007), a Educação Inclusiva abrange a integração escolar, é um recurso contra discriminação, abuso e abandono. A inclusão refere-se a intervenções necessárias para
a criança com deficiência acompanhar a escola e superar-se. A Educação Inclusiva abandona a
ideia de que a criança tem que ser “normal” para contribuir. A Escola deve resgatar o seu papel de
ensinar, aprender com a diferença e despertar o desejo de todos de aprenderem com as novidades
que eles carregam consigo, considerando o potencial que poderá ser desenvolvido pelas crianças,
e não ficando circunscrita a suas dificuldades. O acesso ao saber deve ser garantido a todos, de
forma objetiva, adequada, especialmente àqueles com deficiência, para que se assegure realmente
a igualdade de oportunidades entre os alunos considerados especiais e normais.
Conforme Fonseca (2007), independente ou paralelamente a existência da Escola Inclusiva
cabe a cada cidadão a responsabilidade pela construção e manutenção da Sociedade Inclusiva, a
qual deverá refletir o tipo de escola que será oferecido a todos portadores ou não de necessidades
educacionais especiais.
Para Mantoan (2005), inclusão pode ser entendida como o processo que visa capacitar e
reconhecer as diferenças entre os cidadãos, de modo que todos possam compartilhar suas
experiências. Nesse contexto, a escola deve se voltar todos, deve estar aberta para a inclusão, no qual o aluno é incorporado naturalmente, nas classes de ensino regular, por meio
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de trabalhos específicos do professor de Educação Especial. É muito importante o papel
socializador da escola na convivência dos alunos portadores de necessidades especiais. À
medida que o este convive com os alunos “normais” e com eles participa de determinadas
experiências, aprende a conviver com suas próprias deficiências, dentro das condições normais de vida.

Para Aranha (2004), os alunos que chegam à escola regular são responsabilidade de todos os
educadores, e não apenas do profissional que se interessa pela Educação Especial. Cabe à escola,
como um todo, encontrar respostas educativas para as necessidades específicas de cada aluno,
quaisquer que sejam elas. A escola, diante da finalidade de promover o desenvolvimento de certas
capacidades da criança, encontra-se diante de um duplo desafio: conseguir que todas as crianças de
um país adquiram as bases da cultura que lhes permitam inserir-se com maior igualdade de condições
e, ao mesmo tempo, conseguir conciliar a diferença individual; e conseguir que todas as crianças
tenham acesso à aprendizagem básica, respeitando as diferenças culturais, sociais e individuais.
Beyer (2005), ensina que o processo de aprendizagem dos alunos portadores de necessidades
especiais normalmente é lento, em virtude das próprias características desta condição: adaptação
social inadequada, capacidade reduzida para o aprendizado e lentidão do processo de maturação.
As etapas no processo de aprendizagem são: motivação, objetivo, preparação, obstáculo, resposta,
reforço e generalização. A fim de que o processo de aprendizagem se efetue de forma favorável, é
importante considerar ou criar princípios facilitadores como: oferecer experiências de sucesso, passagem lenta de uma etapa para a outra, proceder de modo sistemático, entre outros. Portanto, as
condições para a inclusão de alunos com necessidades especiais em relação ao ensino estão legalmente criadas, mas é evidente que a escola regular não está preparada para recebê-lo. A presença
de um aluno especial no ensino regular cria novas necessidades e exigências. As escolas precisam
eliminar atitudes preconceituosas, preparar todos os alunos e suas famílias para conviverem à luz
da filosofia da inclusão escolar, capacitar continuamente todos os profissionais que atuam na escola
e educar a comunidade local para a adoção de atitudes inclusivas e proporcionar um currículo para
todos os alunos, adequado às necessidades, capacidades e diferenças individuais.
Para Mantoan (2005), a inclusão pode ser analisada sobre vários aspectos, o que faz que o
seu sentido possa ser compreendido de forma errônea nos segmentos de sua aplicação. Entretanto,
ao tratar de alunos com problemas de ordem permanente ou transitórias, independente do grau de
dificuldade, o que se deve levar em conta é o direito que todo cidadão tem de ter a sua disposição
ensino educativo e que esteja preparado para lidar com seus problemas.
Já Fonseca (2007) dita que o tema inclusão deve ser tratado como um assunto de política pública, onde deve ser estabelecido o direito a criança de frequentar as instituições de ensino. O tema
tem sido alvo de debates, a fim de melhorar o modelo já estabelecido. A partir de 1950 começaram
a surgir as primeiras instituições escolares que recebiam alunos especiais.
Para Aranha (2004), a partir de 1990 o modelo utilizado (integração) deu lugar a um modelo
considerado mais eficiente (inclusão), este por sua vez visa tem como objetivo interagir os
alunos de forma que aquele que necessidades de cuidados especiais possa se ambientar
com os outros alunos. Por isso, a inclusão requer a participação de todos os envolvidos para
tornar os alunos especiais mais confortáveis, assim, colaboradores e responsáveis legais
devem trocar experiências 18 com relação ao aluno para que este esteja num ambiente
saudável e ausente de qualquer tipo de discriminação.

Segundo Fonseca (2007), o aprofundamento do estudo da inclusão no âmbito educacional,
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cedendo foco para a atuação/ formação dos professores de educação física possibilita que estudantes,
interessados no tema e profissionais da área possam melhor compreender o tema, podendo assim
atuar de uma melhor forma junto a alunos que necessitem de atenção inclusiva.
Segundo Bolinhini Jr (2004), a lei nº 9394/1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional,
estabeleceu mudanças significativas na educação básica de nosso país. A começar pela definição
de educação adotada em seu artigo 1º na qual a educação abrange os processos de formação dos
estudantes de forma que estes possam desenvolver seu intelecto e promover a interação e pesquisa cultural nos mais diversos níveis educacionais. O entendimento de educação expresso na LDB
possui um alcance maior do que o de educação escolar e encontra-se na raiz de questões básicas
quanto a problemática da educação como a distância entre teoria e prática, entre trabalho intelectual
e manual, entre o mundo da escola e o mundo do trabalho.
Por sua vez, Carvalho (2003), ensina que a valorização da experiência de vida do educando
encontra respaldo no parágrafo 2º, do artigo 1º que dispõe que o processo educacional deve estar
vinculado as atividades sociais e culturais de modo que os indivíduos possam trocar experiências
com o ambiente em que vivem. O princípio constitucional de que a Educação dever ser promovida
para todos é uma afirmação do Estado, e está disciplinada no artigo 2º da LBD. Os princípios humanos são a base da orientação da educação nacional, uma vez que já apareciam no artigo 1º da Lei
de Diretrizes e Bases de 1961, que repetia o artigo 166 da Constituição Federal de 1946 e estão em
harmonia com os princípios fundamentais da carta constitucional atual. Dessa forma, a educação
brasileira tem como objetivo trabalhar para a formação de pessoas independentes, de visão empreendedora e que se posicionem de modo solidário frente à sociedade, respeitando o ser humano na
construção da efetiva democracia.
Ainda, Bolinhini Jr (2004), explica que a valorização da experiência extraescolar é indiscutível
na prática pedagógica ao se levar em consideração o conceito de educação adotado pela lei. No
início dos anos 60 a escola era em verdade, o lugar para aprender, mas nesse processo a troca de
experiência faz 19 dessa atividade uma recreação e torna esse processo muito mais prazeroso. A
educação básica constitui o tripé responsável por uma educação de qualidade, que prepare para o
trabalho ou tenha caráter geral destinadas a continuidade dos estudos em nível superior. A prioridade dada à educação básica, tanto pela Constituição Federal quanto pela Lei de Diretrizes e Bases
é acertada, uma vez que oferecida a todas as crianças criaremos a estrutura necessária para uma
sociedade mais saudável e produtiva. Portanto, se verifica que o legislador brasileiro procurou dar
tratamento a essas questões, e a legislação nos últimos anos apresentou avanço com relação as
normas anteriores.
Portanto, considerando que a Educação tende a refletir a filosofia política de qualquer sociedade. Em uma democracia como a do Brasil, em que se acredita que o Estado existe para promover
o bem-estar do indivíduo, a educação tem de se organizar com o objetivo principal do Estado promover uma sociedade Igual para todos”. Por esse motivo as leis são estabelecidas. E é neste contexto
que a educação vai se referir as crianças, ou seja, a política educacional do Estado democrático se
preocupa com uma educação igual para todos. Esse conceito refere-se à oportunidade de educação
para todas as crianças, ou seja, o direito que toda criança tem de receber ajuda para aprender até
os limites de sua capacidade, seja ela pequena ou grande, deficiente ou não. Sendo assim, a Lei de
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Diretrizes e Bases da Educação passou a disciplinar a educação especial no Brasil em seu artigo
53. O ensino no Brasil exige algumas mudanças, especialmente com relação ao modelo de escola
utilizado hoje em dia. A mudança no ensino escolar exige trabalho e boas práticas em suas condutas, e nesse contexto, a inclusão também merece estudo com relação as suas práticas, para que o
aprendizado possa ser aproveitado pelos alunos que se enquadrem nessa categoria.
Portanto, se verifica a importância das ações que visam estabelecer o planejamento escolar
e seu cumprimento por parte das pessoas envolvidas nesse contexto.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Estudos desenvolvidos até presente momento voltados a questão da inclusão cedem propostas de valorização e maior aceitação das diferenças como fatores importantes na elaboração do
conhecimento, acreditando-se que as expectativas e os investimentos dos educadores devem ser
os mesmos em relação a todos os educandos.
Nota-se que as instituições de ensino almejam promover a prática inclusiva, de modo que as
escolas, as salas de aulas e os profissionais que ali trabalham sejam preparados para ensinar a todos
os alunos “normais” e “especiais”. A educação escolar inclusiva não pode ser pensada somente na
colocação do aluno especial na sala de aula, mas se preocupar com que todos os alunos possam
se envolver entre si e com o professor. Desde 1990 se discute sobre o assunto, e sobre o modelo
aplicado ao caso concreto em escolas particulares e públicas. Assim, a formação do docente escolar
deve primar por princípios construtivos baseados em cooperação, aprimoramento dos profissionais
envolvidos, qualidade na infraestrutura da escola e entre outros, de modo que a integração possa
ocorrer de maneira natural e sem maiores problemas.
A sociedade atual não deve permitir nenhum tipo de preconceito, sobretudo com pessoas
consideradas especiais e que exigem maior cuidado.
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RESUMO
O trabalho de pesquisa que será apresentado fala sobre o ateliê na educação infantil, as possibilidades e experiências que valorizam o emocional, o cognitivo, o social e o processo de desenvolvimento da aprendizagem. Inspira-se na história e construção das escolas de Reggio Emilia na Itália,
idealizado pelo pedagogo Loris Malaguzzi trazendo uma inspiração de sua prática e intensões dentro
dos ateliês, como foi sua construção, seus desafios, como adquirir materiais, montar coleções e as
possibilidades de explorar as artes visuais de modo contextualizado com a realidade do cotidiano
escolar. A pesquisa será baseada em referências bibliográficas, para apresentar estudos e pesquisas que apontam a importância do trabalho de artes nas escolas e o quanto o ateliê favorece nas
fases do desenvolvimento infantil, apresentando e explorando as múltiplas linguagens dentro desse
espaço. De acordo com a BNCC é fundamental, as crianças serem instigadas proporcionando momentos que as levem há reflexão da sua própria ação, um olhar observador, uma pesquisa fomentada despertará no futuro um cidadão crítico, questionador e reflexivo. É extremamente importante
promover a participação de bebês e crianças na escola, a fim de valorizar sua expressão e formação
de uma identidade confiante, curiosa, interessada. Valorizando assim sua cultura e aumentando
suas possibilidades para se desenvolver em todos os aspectos, para se tornar um cidadão, seguro,
crítico e participativo.
Palavras-chave: Artes; Educação Infantil; Ateliê; Artista Plástico.
INTRODUÇÃO
Nas escolas de Réggio Emília, após quase meio século de luta, de conversas e diálogos,
entre as famílias, as crianças, professores e artistas, conseguiram um ensino que hoje é modelo
para escolas do mundo, que encanta apesar do modo complexo, mas de muito significado para as
crianças os ateliês são referências, que despertam olhares curiosos de como é possível essa prática.
O objetivo deste trabalho é apresentar que é possível e o quão valoriza o trabalho dos profissionais e principalmente fazer diferença para as crianças desenvolvendo suas aprendizagens por
meio das experiências vividas em conexão com a realidade. A metodologia utilizada foi à pesquisa
bibliográfica, baseando-se nas publicações de artigos, encontrada em domínios públicos, assim
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como livros e revistas impressas. É possível observar na Educação Infantil o quanto é importante
trabalhar todas as linguagens, mas não de forma interrupta e sim de modo integrado, ou seja, uma
linguagem conversa com a outra, experiências que englobam o todo valorizando as experiências
por intermédio das artes. Há também a necessidade das crianças demonstrarem seus interesses e
curiosidades, o quanto isso é importante e faz diferença no final de um ano e início de outro, mas
devido a diversos fatores muitas vezes essa prática não é o que poderia ser e quando pensamos
em um ateliê dentro das escolas, deixamos de praticar para apontar as dificuldades de mantê-lo em
pé. Mediante estudos e experiências, percebem-se as possibilidades de trazer a rotina das crianças
experiências que contribuam de forma integral para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional e
corporal. Neste trabalho de pesquisa é possível observar a importância em construir um ateliê e o
porquê ele é tão importante no processo do ensino e aprendizagem das crianças.
O ATELIÊ NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo o documento municipal da cidade de São Paulo, “Currículo da Cidade – Educação
Infantil” é extremamente importante promover a participação de bebês e crianças na escola, a fim
de valorizar sua expressão e formação de uma identidade confiante, curiosa, interessada. Tais características são possíveis de serem alcançadas por meio das múltiplas linguagens, e a linguagem
artística faz parte delas. Linguagens como o desenho, a conversa, o teatro, a música apoiam o desenvolvimento da escrita ainda em construção.
As crianças comunicam o que vivenciam e vivem utilizando desenhos, brincadeiras de faz de
conta, relatos, construções com blocos de montar e brinquedos diversos estruturados ou não. Todo
seu desenvolvimento tem como ponto de partida a experimentação e a sensibilização.
As atividades artísticas também precisam ser explicadas, para que a criança saiba como
pintar, recortar, colar, desenhar. Saber realizar essas ações de maneira autônoma e com segurança, permite a criança expressar–se mais livremente, fazendo com que seus trabalhos
artísticos possam ser utilizados como registro dos conhecimentos que foram adquiridos a
cada etapa do que foi aprendido. (STABILE 1988, p.9)
Não existem padrões como “feio” ou “bonito” em seu produto artístico, a prioridade não é
agradar aos adultos destruindo a pureza e a beleza de um desenho infantil, mesmo que sejam difíceis de entender, afinal a ideia não é a formação de artistas-mirins, mas sim fomentar
a criança a expressar-se livremente manifestando seu olhar único para o mundo que esta
conhecendo, propiciar que ela desenvolva domínio do uso de materiais, as crianças são
detalhistas, nada consegue passar despercebido, diferente do adulto que nem sempre tem
esse olhar e interesse aquela simplicidade. (FIGUEIREDO, 1991)
Lowenfeld e Brittain (1977) diz que neste contexto, as atividades artísticas tornam-se a forma mais fácil e sincera de comunicação, pois por meio das experimentações e expressão a
criança conhece a si mesma e identifica seu olhar para as sensações percebidas gerando
autonomia e confiança para o desenvolvimento sócio, afetivo, cognitivo, motor.
É fundamental a ação do professor para transmitir o entusiasmo aos seus alunos e jamais
devera força-lo a realizar um trabalho que a criança não queira executar, ou insistir para que
façam de maneira diferente ao desejado por ela. E sempre que possível é importante realizar
amostras dos trabalhos realizados, pois a criança se sente bem ao ver suas criações expostas, ela reconhece o seu trabalho e dos seus colegas, percebe que seu produto artístico foi
valorizado e tentará superar-se adquirindo novas habilidades e conceitos. (LOWENFELD e
BRITTAIN, 1977)

Com o foco na importância do ateliê nas escolas, é indiscutível pensar nas obras plásticas
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como instrumento de potencialidades pedagógicas.
As artes plásticas permitem a intensa expressividade e mesmo prontas possibilitam abertura para a participação do outro, com interação e integração, isto é, o espectador faz a
releitura da obra diante daquilo que conhece, sente, vive. O espectador “recria dentro das
ordenações indicadas pelo artista, acrescentando-lhes a carga de suas potencialidades e da
sua experiência de vida” (FRANZ, 1995)

É imprescindível o contato da criança com o maior número possível de materiais para criar suas
obras, projetos e experiências. Quanto mais liberdade tiver em suas experiências sensoriais, maior
será a criatividade e expressividade na confecção de seu produto. (LOWENFELD e BRITTAIN, 1977)
ATELIÊ, UM POUCO DESSE ESPAÇO DE CRIAÇÃO E OS ARTISTAS.

De acordo com uma pesquisa realizada por Assis (2018), pela revista Veja, demonstra de forma sucinta o espaço de alguns artistas que moram em São Paulo a rotina e como cada um trabalha
melhor em seus ateliês dentro de casa, muitas vezes em espaços de refúgios solitários e caóticos,
nos quais somente os donos são capazes de se “encontrar”. Parte deles participa da SP-Arte, a
principal feira de galerias do país.
O pintor e desenhista Luiz Paulo Baravelli, 75, troca o dia pela noite, tem um ateliê de 400
metros quadrados na Granja Viana, adquirido nos anos 80. O ambiente se mostra ventilado, limpo
e organizado, graças ao estilo metódico do dono. Segundo Baravelli (2018) “Construir um ateliê é
pensar em um espaço que se encaixe nas necessidades do artista.” No andar térreo de sua casa
ele pinta e no papel de marceneiro, confecciona os suportes para suas obras.
Os projetos de Guto Lacaz, 69, começam em qualquer lugar onde existam lápis e papel. Diz ele
que vale em todos os lugares, até consultório médico, em seguida ele registra tudo no computador.
Cria então um projeto digital para suas instalações e objetos, que mesclam arte e design. Só depois
se dirige ao organizado ateliê uma edícula de 50 metros quadrados com portas de vidro, anexa à
sua casa, no Jardim Paulista.
Faço neste momento um relato pessoal do que vivenciei ao lado desse artista calmo, detalhista
e muito criativo, eu tive o prazer de conhecê-lo por intermédio de um curso que realizei na FAAP
em 2019, fizemos uma visita em sua casa, para conhecê-lo e entender como vive um artista plástico
e como é o seu espaço de criação. Fomos em 15 pessoas, todos em silêncio, mas também muito
atentos acompanhamos Guto Lacaz, compartilhar conosco como fez grandes obras.
Em sua sala, tem algumas de suas obras de arte que ele fez para exposições, hoje como
objetos decorativos. Mostrou seus livros de capa dura, com todas suas obras e também com rascunhos de seus projetos, nos apresentou também alguns de seus engenhos, usando um motor de
micro-ondas. Falou da importância de achar parceiro para lhe auxiliar a colocar seus projetos e artes
em exposições, como aquela do Parque do Ibirapuera, ‘A cadeira flutuante’. Ele finalizou dizendo que
a arte está em todo lugar e podemos usar objetos para transmitir aquilo que desejamos, pois isso é o
que acontece nos quadros, todos os artistas depositaram a sua intenção e processo de criatividade
em suas produções. Foi realmente um momento de muito aprendizado e novas possibilidades no
meu fazer docente.
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Figura 1 – Artista Guto Lacaz
Fonte: Arquivo pessoal 2019
Figura 2 - Turma do Curso com Guto Lacaz

Fonte: Arquivo pessoal 2019
Dando continuidade na pesquisa sobre a vida e o relato dos artistas, Paulo Pasta, 59, trabalha
de domingo a domingo: “Se a pintura anda, eu ando também”. Seu ateliê é uma sala alugada na Barra
Funda, com só uma janela. Ele abafa os sons da movimentada rua lá fora com música clássica de
compositores como Schubert. As paredes são forradas com criações recentes, antigas e em andamento. A mistura faz brotar ideias para novas obras. Ao fundo, estantes metálicas guardam livros
de arte. Em outro móvel, o artista armazena pertences como fotos de seu primeiro ateliê, em Santa
Cecília, onde iniciou a carreira, na década de 80.
No sinuoso bairro do Sumaré, a gaúcha Regina Silveira, 79, cria suas obras em um ateliê
separado de sua casa apenas por um corredor. “Sempre morei perto de onde trabalho. Se não tiver
disciplina, não funciona. Quando venho para cá, deixo os problemas domésticos de lado”, afirma.
É possível fazer relação com a construção de uma casa, quando ela tem um bom alicerce, uma
boa estrutura e uma projeção para ser construída, terão ótimos resultados além de ser duradoura,
quando por inúmeros motivos isso deixa de acontecer, a probabilidade de ter rachaduras, infiltrações
e até mesmo cair é bem maior, por isso quando as crianças tem a oportunidade de desenvolver sua
criatividade, o fazer reflexivo e hipóteses, por meio de suas experiências que podem ser desenvolvidas dentro dos ateliês, acreditamos e reforçamos com essa pesquisa o quanto isso influencia em
sua vida adulta. As crianças devem se beneficiar de uma educação que vise ao desenvolvimento da
personalidade humana e das suas potencialidades.
Para Formosinho et al. (2007) a educação não é aquilo que o professor dá, fala e sim em
virtude de como promove experiências no ambiente pensado, organizado e preparado para valorizar
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as potencialidades de quem ali vive.
AS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL EM RÉGGIO EMÍLIA
Essa experiência educadora foi reconhecida como a melhor do mundo em 1991, mas a história
teve início muito antes.
No poema as cem linguagens: A criança é feita de cem, a criança tem cem mãos, cem modos de pensar de jogar e de falar. Cem sempre cem modos de escutar as maravilhas de amar. Cem
alegrias para cantar e compreender, cem modos para descobrir, cem mundos para inventar, cem
mundos para sonhar. A criança tem cem linguagens e depois cem, cem e cem.
Esse trecho do poema do pedagogo e educador Loris Malaguzzi, 1994, que reconhece as
habilidades das crianças, resume a abordagem pedagógica presente na educação infantil da cidade
de Réggio Emília, localizada no norte da Itália.
Com o término da Segunda Guerra Mundial, e a cidade em ruínas, um grupo de cidadãos
sentiu a necessidade de reconstruir o tecido social, cultural e político da comunidade e materializou a
vontade por meio de uma escola para crianças pequenas, porém a Igreja Católica dominava o poder
da Cidade e foi por meio de muitas lutas e embates a partir de um esforço comunitário.
Fui até de bicicleta conhecer aquelas mulheres empenhadas em recolher e lavar pedaços de
tijolos. As pessoas haviam-se reunido e decidido que o dinheiro para começar a construção viria da
venda de um tanque abandonado de guerra, uns poucos caminhões e alguns cavalos deixados para
trás pelos alemães em retirada. (EDWARDS et al., 1999)
Impulsionado pelas teorias psicopedagógicas da Europa, como Jean Piaget 1980, Lev Vygotsky 1934 e John Dewey 1952 e também de pedagogos italianos, como Maria Montessori1952, irmãs
Agazzi 1870, Bruno Ciari 1970, o jovem Malaguzzi1994, estava certo de que o processo pedagógico
deveria ter como centro o desenvolvimento intelectual, emocional, social e moral das crianças.
Para Edwards et al. (1999) Partindo do pressuposto de que a criança nasce com as suas
“cem linguagens”, a pedagogia da Réggio Emília assume que os adultos têm como tarefa
prioritária, a escuta e o reconhecimento das múltiplas potencialidades de cada criança, observada e atendida em sua individualidade.

Para tanto, as escolas criam espécie de “ateliês”, que combinam as tradicionais linguagens
gráficas, pictóricas e de manipulação (modelos e maquetes), mas também as do corpo, ligadas ao
movimento, as da comunicação verbal e não-verbal, as linguagens icônicas, o pensamento lógico,
científico, natural, discussões éticas, e manejo de ferramentas multimídia, sempre objetivando que
a criança aprenda “com todo corpo”, de forma fluída e permanentemente integrada. (EDWARDS et
al, 1999)
Essa perspectiva faz com que as escolas não trabalhem apenas com as linguagens codificadas e reconhecidas, mas reconheçam as experiências reais obtidas por meio da pesquisa e de
descobertas sensoriais dos próprios estudantes.
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Essa relação também é mantida com os familiares. Além de serem acolhidos entre as dependências escolares, na entrada e saída dos alunos, eles também participam de outras ações e iniciativas, como reuniões com professores e pedagogos, do conselho escolar e elaboração do percurso
pedagógico, trilhado por eles mesmos, pela equipe pedagógica e pelas crianças.
O ATELIÊ NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL
A primeira pergunta que vêm à cabeça de muitos educadores é por que ter um ateliê dentro
das escolas e á resposta é atribuída as realizações que lá poderão se concretizar, se pensarmos
que quando as crianças habitam um espaço elas se apropriam dele, vivenciam experiências e têm
seu espaço dentro dele.
Fazer algumas mudanças e adaptações nos ambiente se faz necessário, ainda mais quando pensamos em um ambiente ser transformado em um ateliê. Para pensarmos nessa mudança é importante partir do grupo de educadores, junto com a gestão e a comunidade, sabemos que as escolas são da comunidade e quando conquistamos a parceria e participação
dos Pais, conquistamos possibilidades que talvez sem eles, isso se tornaria mais difícil e por
longo prazo. Cada escola deve olhar os seus espaços e de modo crítico repensar neles e
como poderiam melhorar.

De acordo com Gandini et al.: (2019, p.68)
Fazer mudanças no ambiente da pré-escola foi uma das primeiras estratégias que os educadores da nossa escola decidiram começar a explorar os valores de Réggio Emília.
Além de pensarmos no espaço físico, nos materiais, na aquisição das coleções, precisamos
pensar também o desenvolvimento das atividades, projetos ali que serão realizados, pois quanto mais
conseguirmos nos aproximar da realidade e da cultura de nossos alunos, melhor será as experiências que podemos proporcionar, por meio da escuta e um olhar sensível, trabalhando essa evolução
a todo tempo é possível criar um espaço que traga para as crianças momentos de prazer e muita
aprendizagem. (GANDINI et al, 2019)
O ateliê é um espaço de muitas possibilidades e materiais, é importante que as crianças
tenham acesso para que possam fazer suas experiências.

Gandini et al(2019) A construção desse ambiente pode surgir mediante reuniões formativas com
os Pais e a comunidade, deste modo cada um contribui com o que pode, seja coletar os materiais,
seja organizar o espaço, seja o suporte de quem tem o conhecimento e ferramentas de marcenaria,
para criar mesas com iluminação, a ideia é que quanto mais pessoas estiverem envolvidas nesse
processo de construção, melhor será para todos, principalmente para as crianças, estabelecer vínculos por meio desses momentos irá trazer segurança e prazer de estar ali.
É interessante colocar os materiais sempre visíveis de modo organizado, harmonioso, tudo
separado e que não sejam sempre os mesmos materiais, é possível pensar em um rodízio,
em mudanças, propiciando o uso de diferentes materiais. (GANDINI et al, 2019)

Esse processo de construção é contínuo, pois a todo tempo ele poderá ter mudanças, até chegar
em seu ideal e trazer cada vez mais experiências significativas para as crianças e todos envolvidos.
MATERIALIDADES E SUAS EXPERIÊNCIAS
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O que podemos constatar é que crianças que aprendem por meio da arte demonstram mais
facilidade no processo de aprendizagem, pois a arte proporciona mais contento aos alunos durante
a assimilação do conteúdo. (BRASIL, 1998)
Experiências é aquilo que nos passa, nos toca, ou que nos acontece, e ao nos passar, nos
forma e nos transforma. Somente o sujeito da experiência está, portanto, aberto á sua própria transformação. (LARROSA, 2015)
É assim que começam a adquirir habilidades, experiências, estratégias e regras desenvolvendo estruturas que podem ser consideradas uma espécie de alfabeto e gramática.
(GANDINI et al., 2019)

GANDINI et al.,(2019) salienta que o primeiro contato das crianças com as diferentes explorações e muitas pesquisas sobre a qualidade e manuseio dos materiais ocorrem nas creches sendo
um processo gradual e contínuo, por isso devemos observar cuidadosamente com uma escuta atenta
e sensível á estas experiências das crianças, para que possamos apoiá-las a aumentarmos o seu
repertório, despertando sua criatividade, interesses é necessário fazer um rodízio dos materiais, mas
também é fundamental que estes materiais estejam sempre presentes para que as crianças possam
refazer suas pesquisas e fomenta ainda mais o seu repertório.
GANDINI et al.,( (2019) Fala que podemos sugerir as famílias que façam a coleta de materiais
junto com as crianças para que tenhamos um acervo sempre abastecido, principalmente os elementos
da natureza, folhas, galhos, pedrinhas, flores é importante o contato com esses materiais, podemos
colecionar, tocos de madeira, cones de linhas de costura, arames, botões e diversos materiais que
possam ser utilizados para valorizar a criação e experiências das crianças.
O ateliê deve ser um espaço usado diariamente pelas crianças para auxiliar em projetos
que as crianças desenvolvam e que revigoram a vida, as situações do cotidiano é que vão
direcionar e influenciar suas oportunidades de experiências. As crianças manifestam seus
interesses e curiosidades á partir dos materiais que tenham em mãos para criar e recriar,
sempre de modo inesperado e surpreendentes e é isso que as fascinam, desperta o prazer
em estarem ali. (GANDINI et al., 2019)

É importante que os adultos que trabalham com as crianças adotem uma postura de liberdade
e uma abertura para as possibilidades ilimitadas em relação ao trabalho delas. (GANDINI et al., 2019)
De acordo com GANDINI et al. (2019, p. 86)
É interessante e animador ver as crianças criarem, principalmente na fase da creche, pois
é momentos de conhecimento, do primeiro contato, a primeira reação, impressão e o processo de
evolução em relação aquele material, aquela pesquisa, é um grande desafio deixar o ateliê acessível
não como um lugar isolado dos acontecimentos artísticos e sim como laboratório do pensamento.
Para Gandini et al, (2019) no ateliê os adultos e crianças deixaram de ser seguidores e passaram a liderar verdadeiros pesquisadores ajudando-se mutuamente a aprender e a crescer, deixaram
de correr para resolver tudo e passaram a dar tempo para assumir o processo e construir relações
fortes e amigáveis.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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O trabalho de pesquisa realizado apresentou o quão é importante trabalhar artes nas escolas
e de forma clara por meio das bibliografias, a importância de trabalhar com as crianças desde a
educação infantil.
Porém a Arte na Educação Infantil deve, portanto, ser um espaço mediado de modo intencional
pelos docentes e que cause uma aproximação das crianças com a produção cultural da humanidade.
É fundamental dar os meios para que as crianças façam e refaçam suas pesquisas.
A intenção de ter o ateliê dentro das escolas é que aproxime as crianças com as mais diferentes experiências e que traga às crianças a oportunidade de desenvolver sua criatividade, fomenta
seu repertório, indagações e respostas.
Esse processo é construído, mediante um ambiente que possibilita a transformação, olhar a
realidade como se ela pudesse ser de outra forma.
Um dos pilares centrais da abordagem da cidade de Reggio Emilia é a ideia de que toda a
criança é criativa, repleta de potencial e tem o desejo e o direito de produzir sentindo a partir da vida
e suas experiências.
Caram (2016) apresenta um olhar de Vygotsky 1934, sobre a ação pedagógica do docente em
que não está apenas em promover a incorporação da cultura pela criança, mas em conceber que,
simultaneamente a isso, a própria cultura vai se modificando com a conduta da criança e, assim, vai
provocando uma reação no curso do desenvolvimento humano.
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RESUMO
A neurociência dentro do campo da educação tem se mostrado essencial para o desenvolvimento
das práticas pedagógicas atuais. A neurociência pautada em pesquisas faz a conexão entre a ciência
do cérebro e a educação, promovendo a possibilidade de se aplicar novas estratégias pedagógicas
que possam melhorar o aprendizado. O que a neurociência traz de conhecimento sobre o cérebro
que podem auxiliar na elaboração de novos caminhos pedagógicos? A origem e o conceito de neurociência atrelado a educação são implantes para que se possa correlacionar os conhecimentos e
as ideias. A educação e a neurociência estão difundidas de uma maneira muito eficaz na pedagogia
contemporânea. As duas ciências hoje se completam transformando a realidade retrógrada em que
educandos eram rotulados e segregados. Esta pesquisa foca os conceitos da neurociência e sua
correlação com a educação.
Palavras-chave: Neurociência; Educação; Práticas Pedagógicas.
INTRODUÇÃO
Assim, os estudos sobre a mente humana e os processos que se interligam com o pensamento
e a aprendizagem, possibilitam a compreensão da educação x ciências. Quando compreendemos
os sistemas neurais podemos compreender a aprendizagem e como a neurociência será essencial
para que se possa oportunizar um processo de aprendizagem significativo. E por que a neurociência
tem sido tema tão discutido na atualidade? Qual a sua real importância para que as práticas pedagógicas possam ter resultados eficazes? Pensar em aprendizagem é relacioná-la aos pensamentos,
estímulos do cérebro e dos neurônios.
Falar do estudo do cérebro nos remete a questionamentos de como as pesquisas atuais podem contribuir de fato para que se possa compreender os processos de aprendizagem de forma a
nortear o planejamento e organização do ensino, oportunizando reais avanços dentro da educação.
Hoje sabemos que Vygotsky (1992) não foi o primeiro a pensar sobre as conexões neurais e
a educação, outros estudiosos também tiveram a árdua tarefa em explicar o desenvolvimento por
meio dos estímulos cerebrais, o que se reflete no que já se sabe hoje.
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Fica claro na contemporaneidade que há relação entre o funcionamento cerebral, processos
de aprendizagem e desenvolvimento humano. Para que se haja um bom desenvolvimento psíquico
é necessário estímulo social. Estes estímulos sociais são de extrema importância, e quem os aplica
serão a chave para o desenvolvimento satisfatório no processo das aprendizagens.
Após um século do magnífico trabalho de Vygotsky (1992) e outros cientistas, o que temos
sobre a neurociências? Existem avanços? Estes estudos podem de fato melhorar a educação? A
neurociência pode efetivamente agregar novos valores para o planejamento e organização da educação e do ensino? Estas questões norteiam o foco desta pesquisa, por meio de revisão bibliográfica
apresentar reflexões sobre a importância da neurociência dentro dos processos de ensino.
CONTEXTUALIZANDO A NEUROCIÊNCIA
Há uma conexão entre ciência e educação? É necessário algum esforço para se compreender como acontece o aprendizado, focando o processo das relações do sistema nervoso,
suas funções mentais e cerebrais dentro de determinado ambiente. Portanto, é preciso fomentar a ciência dentro da educação como possibilidade de que os processos de aprendizagem e comportamento devem iniciar no cérebro e são estimuladas com processos neuroquímicos.

Nossos cérebros são únicos por meio de seus variados procedimentos e processamentos, e
a neurociência se constitui de diversificados conjuntos disciplinares estudar nos mais variados métodos, o sistema nervoso e as suas relações nas funções mentais e cerebrais.
Assim, o objetivo principal da neurociência é o de ofertar a compreensão de todos os organismos por meio dos circuitos cerebrais. A aprendizagem é o pilar principal do conceito de educação,
e os descobrimentos atuais em neurociência auxiliam na compreensão dos processos de aprendizagem dos indivíduos, levando assim, educadores a planejar e a organizar o ensino de forma eficaz
e apropriada a cada educando.
O estudo da neurociência ou o descobrimento dos sistemas cerebrais são fundamentais dentro
da educação. As pesquisas atuais ajudam a compreender a neurociência aplicada a educação que
são fundamentais para a formação docente.
É de extrema importância que todos os professores utilizem a neurociências em suas estratégias pedagógicas. A neurociência vem a ser o estudo de como o cérebro faz os processos de
aprendizagem, ou seja, como o cérebro aprende, a compreensão de como as redes neurais são
estabelecidas dentro da aprendizagem, e como os estímulos chegam até o cérebro.
Esta brilhante ciência apresenta como ocorrem os processos de aprendizagem conectando
assim educadores para que possam elucidar suas práticas pedagógicas com coesão e atendendo
de fato as reais necessidades de seus educandos.
NEUROCIÊNCIA X EDUCAÇÃO: UM CAMINHO EM CONSTRUÇÃO
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Portanto, a neurociência nos dá a possibilidade de entender a conexão entre o aprender e
como se dão estes processos e a organização cognitiva, como de fato ocorrem estas conexões
diversas, permitindo assim a ciência do cérebro se mostre como uma das principais formas de
compreendermos a complexidade da cognição humana.
Carvalho (2011) fomenta que o conhecimento mais profundo sobre a maneira em que ocorrem
os processos de aprendizagem possibilita uma maior compreensão sobre aprender e ensinar,
ultrapassando as dificuldades tanto dos educandos quando dos educadores.
Essas informações e novos conhecimentos irá auxiliar a reorganização e restruturação do ensino,
possibilitando ao educando melhores desempenho na construção do aprender.
A neurociência deve ser conhecida e aprofundada em especial aos atores que estão diretamente
ligados e auxiliam na construção do desenvolvimento cognitivo de crianças e jovens, são pais
e professores que de maneira efetiva são interventores que recebem o reconhecimento pela
aprendizagem.
A mídia em geral explora muito o assunto neurociência o que colabora e muito para a
disseminação do tema, mas infelizmente o que se vê são abordadas de maneira superficial e sem
ligação efetiva com o tema da educação.
No Brasil hoje as produções literárias que apresentem uma visão unificada e entre cérebro/
mente e educação é muito escassa. Para os educadores o objeto de seu trabalho é humano,
levando a consequências de suma importância em sua prática profissional, remetendo a enorme
necessidade de discussões constantes sobe o tema.
Dentro de um grupo escolar, as especificidades individuais são gigantescas, e cabe ao professor
fazer a ponte para atingir a cada um destes sujeitos tão diversos.
Além do conhecimento profundo sobre a neurociência, é fundamental que o docente também
tenha a sua disposição uma formação eficiente e complexa que atenda às necessidades da
realidade de suas práticas pedagógicas diárias possibilitando a reconstrução da aprendizagem
em sua complexidade.
A neurociência oportuniza os conhecimentos essenciais para as práticas docentes. Se pensarmos
que a aprendizagem acontece por meio da plasticidade do cérebro e pode ser influenciada pelo
ambiente, o docente tem o fundamental papel mediante de suas práticas de estimular o desejo
e o entusiasmo nos processos de aprendizagem, e a neurociência é ferramenta primordial no
planejamento destas ações.
A conexão entre a neurociência e a educação deveriam ser indissociáveis nos dias de hoje. Fazse necessário oportunizar aos docentes a compreensão do funcionamento cerebral assim será
possível possibilitar estímulos adequados e diversificados nos momentos de aprendizagem.
Quantos de nós educadores sabemos realmente como funciona o cérebro humano? Como é
possível aplicar metodologias eficazes sem compreender o cérebro e suas conexões?
Reconhecer e compreender o cérebro humano é fundamental para as práticas pedagógicas, daí
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surge a urgente necessidade do saber baseado nos conhecimentos neurocientíficos focados na
aprendizagem.
Assim, a diferença entre educação e neurociência é extensa, mas, as duas tem como foco
compreender o cérebro humano. A escola deve reconhecer o crescimento da neurociência em
relação a aprendizagem e construir o espaço comum entre elas.
É preciso buscar, refletir, explorar, desfrutar de todos os conhecimentos revelados mediante da
neurociência e fazer a ponte com os processos educativos.
A neurociência possibilita refletir e construir novas estratégias pedagógicas mediante do
estudo do cérebro, mas, é necessário compreender e fazer as adaptações dentro das teorias
educacionais, pensar dentro da neurociência nos permite planejar a didática e os métodos, as
estruturas físicas e os materiais que poderão ser utilizados no processo de aprendizagem.
Estudar e compreender o cérebro humano possibilita ao docente enxergar quais regiões
são ativadas no momento da aprendizagem enriquecendo de forma exponencial as práticas
pedagógicas.
Conhecer estas ferramentas auxilia o docente a realizar uma análise profunda do comportamento
entendendo as questões biológicas de seus alunos, sendo possível também avaliar de forma
eficaz os mecanismos neurais que vão além da motricidade, afetividade, emoções e cognições.
A neurociência dentro da prática pedagógica é uma ferramenta fundamental no auxílio de
questões antes escondidas na escuridão.
Neri (2017) afirma que a educação moderna enxerga o educando como o novo sujeito cerebral,
por meio das novas descobertas das neurociências, o cérebro humano é o ator principal e
fundamental dentro dos processos de aprendizagem.
O indivíduo pensante, que argumenta e é possuidor de emoções que devem ser valorizadas e
respeitadas fazem parte deste novo aluno contemporâneo.
Portanto esta nova perspectiva de educação pressiona o educador a não trabalhar mais
empiricamente, mas sim munido dos conhecimentos neurais possibilitando um aprendizado
conceituado e estruturado compreendendo o educando e suas especificidades, sua cultura, suas
vontades e a sua identidade singular.
Dotado destes conhecimentos este educador pode construir de forma criativa e desejosa a
vontade de aprender, utilizando-se de emoções e afetividade, auxiliando os neurotransmissores
liberarem prazer na construção do aprendizado.
É fato de que o cérebro humano é ávido por novidades e tem prazer nos desafios, portanto, todo
o processo educativo precisa ser reorganizado de forma a despertar curiosidade, prazer e desejo
em aprender, esta reflexão deve ser premissa para todos os atores envolvidos nos processos
educacionais.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
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Fica evidente que a neurociência é ferramenta primordial na construção dos processos de
aprendizagem. Compreender as questões intelectuais, sociais e emocionais por meio da
neurociência torna o docente um eficaz agente de transformação e motivação, auxiliando na
quebra da educação conservadora e de repetição.
A neurociência deve estar aliada nos processos pedagógicos iluminando a natureza da
aprendizagem. O estudo do cérebro humano hoje é fator primordial na formação docente. A
neurociência traz a luz como ocorre a aprendizagem.
O cérebro com toda a sua complexidade é o ator principal neste processo. Conhecer o
funcionamento e os mecanismos deste órgão tão misterioso e fantástico é fundamental dentro
dos processos pedagógicos.
Fica claro compreender que utilizar as ferramentas que neurociência proporciona auxilia em um
processo de aprendizagem mais dinâmico, que altera de fato as conexões sinápticas cerebrais,
impactando de forma positiva, permanente e com resultados extraordinários.
A neurociência mostra que a aprendizagem só ocorre quando dois ou mais sistemas funcionam
de forma inter-relacionada.
O presente artigo vem fomentar esta importante reflexão: neurociência e educação devem estar
atreladas, o desafio do educador moderno é possibilitar e viabilizar o aprendizado por meio das
sinapses cerebrais de forma prazerosa e curiosa. O docente conhecedor dos processos cerebrais
poderá utilizar-se de práticas muito mais eficazes e adequadas para as necessidades reais de
seus alunos, sendo assim um facilitador de novas conexões.
A educação contemporânea não pode ser mais repetitiva e sem estímulos, ela proporciona
dinamismo, flexibilidade, saberes novos, novas descobertas, informações plugadas e
informatizadas, interação e construção coletiva do saber.
E como isto é possível? Somente com a compreensão do funcionamento cerebral, como
ocorrem estas sinapses e como ocorrem os processos de aprendizagem, a neurociência está em
evidência para que as práticas pedagógicas possam de fato escutar e observar as necessidades
reais e singulares de cada educando, possibilitando uma aprendizagem significativa e não mais
mecânica e repetitiva.
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RESUMO
A Cadeia de custódia, no âmbito da perícia criminal, é a aplicação de uma série de procedimentos
destinados a assegurar a originalidade, a autenticidade e a integridade dos vestígios, garantindo
assim a idoneidade e transparência na produção da prova técnica. Dentre os meios de provas, a
prova material é considerada crítica, pois é fundamentada na técnica e na ciência. Sua importância
para instruir a convicção do magistrado na obtenção da verdade dos fatos é inegável, contudo, a
veracidade da prova pericial pode ser questionada quanto a sua idoneidade, caso as etapas da cadeia de custódia não forem seguidas corretamente. Em meio as características da prova material,
a cadeia de custódia é de suma importância para garantir a legitimidade e a autenticidade da prova
material. Dessa forma, este estudo objetiva analisar as etapas e os impactos da cadeia de custódia
por meio da análise descritiva da literatura. A metodologia aplicada é de cunho bibliográfico, ou seja,
baseada em material didático, dedutivo e qualitativo.
Palavras-chave: Perícia Criminal; Crimes; Vestígios; Cadeia de Custódia; Provas.
INTRODUÇÃO
De acordo com o Código de Processo Penal brasileiro, no seu artigo 158, quando a infração
deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Nesse sentido, o perito criminal se faz presente sendo o responsável
pela realização dos exames de corpo de delito nos mais diversos crimes. A busca desses vestígios
tem a finalidade de esclarecer e apresentar a materialidade dos fatos aos sujeitos do processo, em
especial ao juiz, o qual é o principal destinatário da sua produção.
De modo geral, a perícia é determinada pela autoridade policial na fase de investigação do
fato criminoso, ou seja, no inquérito policial. Porém, poderá ser realizada por determinação da autoridade judiciária, tanto na fase investigatória quanto no próprio curso da ação penal, podendo o juiz
agir de ofício ou deferir pedido formulado pelas partes. De seu turno, a acusação e a defesa podem
formular quesitos aos peritos para serem respondidos. E por fim, a perícia se materializa na peça
técnica denominada laudo pericial.
O valor probatório da prova começa no local investigado por meio de procedimentos especí102
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ficos como, por exemplo, isolamento e preservação do local, e por meio da realização da cadeia de
custódia dos vestígios encontrados na cena do crime.
A cadeia de custódia, no âmbito da perícia criminal, é a aplicação de uma série de procedimentos destinados a assegurar a originalidade, a autenticidade e a integridade dos vestígios, garantindo
assim a idoneidade e transparência na produção da prova técnica (MACHADO, 2017).
A ausência ou até mesmo erros nos procedimentos relacionados à cadeia de custódia geram
imensos prejuízos ao processo por causar dúvidas sobre a autenticidade da coisa submetida a exame, abrindo espaços para obtenção de provas por meios ilícitos e, em alguns casos, podendo até
mesmo gerar a nulidade da perícia apresentada (DIAS, 2016).
No Brasil, a cadeia de custódia ainda é incipiente quando comparada com outros países
inclusive da América do Sul. Alguns países como Chile, Colômbia, Equador e Peru possuem seus
manuais de cadeia de custódia, onde podem ser observados todos os procedimentos, desde a coleta,
registro, posse, acondicionamento, individualização, transporte e guarda pericial (MARINHO, 2014).
O tema atinente à cadeia de custódia da prova era carente de regulamentação na legislação
processual penal brasileira. O diploma legal que fazia referência à finalidade da cadeia de custódia
era a Portaria 82/2014 da Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), que dispunha que
a cadeia de custódia é fundamental para garantir a idoneidade e rastreabilidade dos vestígios, com
vistas a preservar a confiabilidade e transparência da produção da prova pericial até a conclusão
do processo judicial. Já a doutrina destacava no art. 6º, inc. I e III do Código de Processo Penal, por
meio de interpretação sistemática, a necessidade de documentação da cadeia de custódia da prova
(BADARÓ, 2017).
Porém, com o advento da Lei 13.964/2019, sancionada em 24/12/2019, o famoso “Pacote
Anticrime” veio para padronizar os procedimentos do Código de Processo Penal, tais como a cadeia
de custódia que é o tema desse artigo, mais especificamente a parte do novo procedimento adotado,
qual seja, a prova pericial, indicando as possíveis contribuições para uma produção probatória de
melhor qualidade e preservando as garantias constitucionais individuais (PACHECO, 2020).
Nesse sentido, a cadeia de custódia foi padronizada para que houvesse uma segurança jurídica no âmbito do processo, pois ela nada mais é do que um conjunto de todos os procedimentos
utilizados para manter e documentar a cronologia das provas e indícios dos locais de crime ou das
vítimas, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu conhecimento até o seu descarte.
O presente artigo tem como objetivo realizar uma breve revisão sobre os aspectos relacionados
à cadeia de custódia, bem como descrever suas etapas e seus impactos no âmbito da perícia criminal.
A CADEIA DE CUSTÓDIA E SUAS ETAPAS
A preocupação com a cadeia de custódia ganhou destaque no cenário mundial após o emblemático caso de O. J. Simpson, no qual houve absolvição do astro do futebol americano, em meados
dos anos 90, após a acusação de duplo homicídio, justamente por evidenciar as falhas na preser103
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vação do local, dos procedimentos de cadeia de custódia e no atendimento pericial (LIMA, 2020).
Como no caso citado, a prova pericial sem a observância dos procedimentos de cadeia de
custódia pode perder sua autenticidade e legitimidade, sendo até mesmo inadmitida no processo
penal conforme o artigo 157 do Código de Processo Penal, ou até mesmo causar uma nulidade total
do processo. Além disso, há um fator relacionado a justiça social, como no caso de O.J. Simpson,
o acusado, mesmo diante de provas que demonstravam o envolvimento no delito, foi absolvido por
questões intrínsecas ao processo, deixando de fornecer a verdade do fato e a consequente justiça.
Com a vigência da Lei 13.964/2019, o Código de Processo Penal passou a contar com a inclusão de seis novos artigos regulamentando o tema. O Pacote Anticrime trouxe, dentre as várias
alterações, a inserção da cadeia de custódia da prova, acrescentando o artigo 158-A ao 158-F,
que trata a respeito da preservação do local do crime, do momento da coleta até o descarte final
do material, passando por inúmeras etapas e respeitando várias formalidades (CUNHA, 2020)
(VIEIRA, 2020).
O art. 158-A define a cadeia de custódia como “o conjunto de todos os procedimentos utilizados para manter e documentar a história cronológica do vestígio coletado em locais ou em vítimas
de crimes, para rastrear sua posse e manuseio a partir de seu reconhecimento até o descarte”.
Além do mais, compreende a cadeia de custódia, conforme o art. 158-B, o rastreamento do
vestígio nas seguintes etapas: I) reconhecimento; II) isolamento; III) fixação; IV) coleta; V) acondicionamento; VI) transporte; VII) recebimento; VIII) processamento; IX) armazenamento; X) descarte.
Sendo cada etapa descrita a seguir:
Em resumo, o legislador estabeleceu todo o percurso da prova penal, desde o surgimento
até o seu perecimento, com o escopo de garantir a preservação da integridade dos vestígios
de um crime, documentando-se, inclusive, os agentes estatais que tiveram contato com a
prova. Com isso, certamente terá ao menos mecanismos para questionar se o Estado adotou as cautelas necessárias para a manutenção da identidade do material apreendido.

No art. 158-C, seguindo a perspectiva de manter-se integro o material apreendido, confere-se preferência ao perito oficial para a coleta dos vestígios, tipificando-se como fraude processual a
remoção de qualquer vestígio do crime antes da liberação pelo perito responsável. Com a finalidade
de preservar o material recolhido, impõe-se que ele seja acondicionado em recipiente, o qual deverá
ser lacrado, com numeração individualizada (art. 158-D, §1º), sendo que este somente deverá ser
aberto pelo perito incumbido da sua análise e, motivadamente, por pessoa autorizada (art. 158-D,
§4º). Regulamenta-se, inclusive, a destinação a ser conferida ao lacre rompido, que permanecerá
acondicionado no interior do novo recipiente (art. 158-D, §5º).
Como forma de viabilizar o escorreito cumprimento das exigências legais, é estabelecido que
o agente público fica responsável pela preservação dos elementos eventualmente identificados por
ele e com potencial interesse para o processo (art.158-A, §2º). Ademais, impõe-se que os Institutos
de Criminalística passem a ter uma central de custódia, para guarda e controle dos vestígios, na qual
além de espaço seguro e condições ambientais que preservem suas características originais, deve-se
identificar todas as pessoas que tiverem acesso a ele, bem como, registrar data e hora (art. 158-E).
Após a realização da perícia, o material deverá retornar à central de custódia, onde permane104
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cerá, ressalvada a inexistência de espaço ou condições de armazenamento, quando, então, caberá
à autoridade policial ou judiciária determinar as condições de depósito em local diverso, mediante
requerimento do diretor do órgão central de perícia oficial de natureza criminal (art. 158-F).
O avanço advindo por meio da regulamentação da cadeia de custódia é incontestável no Código
de Processo Penal, definindo-se expressamente a cronologia de coleta, manipulação e transporte
dos vestígios que servirão como prova contra o acusado como forma de elevar a observância às
garantias constitucionais.
Manter a integridade da prova e sua integralidade é importante para evitar futura nulidade do
processo penal por quebra de cadeia de custódia da prova. A defesa deve se atentar à cadeia de
custódia da prova, observando se todo os procedimentos citados no artigo acima foram respeitados e preservados, caso contrário poderá obter uma anulação do processo por quebra de cadeia
de custódia (PRADO, 2019).
Logo, entendendo o conceito e a importância da cadeia de custódia para o processo percebe-se
que com sua quebra os danos causados ao processo tomam uma proporção irreversível, fazendo
com que diversas lacunas sejam deixadas no processo, causando confusão ao convencimento do
juiz, e assim então contribuindo para que diversos casos fiquem sem solução e entrem para estáticas
de casos não solucionados por falta de meios probatórios.
VESTÍGIOS COMO MEIO DE PROVA
Segundo o Código de Processo Penal brasileiro, no seu artigo 158 § 3º, vestígio é todo objeto
ou material bruto, visível ou latente, constatado ou recolhido, que se relaciona à infração penal. É,
em resumo, tudo aquilo que pode ser encontrado no local do fato e que pode ou não ter relação com
a natureza jurídica do evento ou vir a ser utilizado como meio de prova.
O perito deve sempre orientar a perícia na busca por vestígios de potencial interesse na cena
do crime. Nesse sentido, os vestígios podem se apresentar de variadas formas: macroscópicas,
microscópicas, vivas, inanimadas, sólidas, líquidas ou gasosas (MONTEIRO, 2010).
De acordo com Bezerra (2004), podem ser fonte de DNA qualquer tipo de tecidos ou fluidos
biológicos encontrados no local de crime. Porém, diversas vezes é escasso esse material e requer
regras próprias, que deverão ser rigorosas, bem como com critérios necessários para coleta e a
preservação, evitando-se perdas desnecessárias de material e tempo.
Os principais vestígios biológicos possíveis de serem encontrados em locais de delito são:
saliva; cabelos e pelos; sêmen; unhas; células epiteliais e sangue (RIBEIRO, 2003).
A coleta de amostra de saliva é relativamente simples, não invasiva e por meio de pequenas
quantidades pode-se extrair o DNA para comparação. A sua presença pode ser detectada mediante
a utilização de luzes ultravioleta e sua coleta por esfregaços, que precisam secar, ao ar livre, antes
de serem colocados em embalagens apropriadas (SILVA, 2006).
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Por intermédio da análise de cabelos e pelos, pode-se identificar se são provenientes de um
animal ou de um ser humano e, se for deste, se é da vítima ou de um possível agressor. O mais importante é que por meio do cabelo revela-se a possível raça do indivíduo e de que parte do corpo é
proveniente. Pela análise de sua raiz é possível extrair o DNA que permitirá a identificação do doador.
Para sua coleta é necessária a utilização de luvas ou pinças e seu armazenamento deverá ser feito
em envelopes selados (NASCIMENTO, 2008).
O sêmen é definido como uma suspensão de espermatozoides contida no líquido seminal. E,
o líquido seminal depois de cinco minutos que foi ejaculado coagula, devido às proteínas das vesículas seminais. O sêmen dissolve-se após dez a vinte minutos pelo fato das enzimas, bem como dos
antígenos produzidos pela próstata causarem a decomposição do coágulo. Trata-se de um vestígio
de grande importância devido aos casos de agressão sexual e por ser uma ótima fonte de DNA
(GUYTON, 2008).
De acordo com Bezerra (2004) e Nascimento (2008), o sêmen é encontrado com frequência na forma seca aderida em roupas de cama, em peças íntimas e na forma líquida no interior de
preservativos e na vítima. A peça deverá ser coletada e armazenada em saco de papel ou plástico,
posteriormente deverá ser acondicionada em local refrigerado até que o material seja enviado para
o para o laboratório.
Em caso do objeto que contenha a mancha não puder ser transportado, deverá ser utilizado
swab ou gaze umedecida em água destilada para que se proceda à coleta. Quando for encontrado no
preservativo na forma líquida deve ser amarrado para que se evite a perda da amostra, como também
deverá ser colocado em recipiente que evite o vazamento ou congelado. No caso de a amostra não
estar no preservativo utiliza-se uma pipeta ou uma seringa para coletar o líquido e transferi-lo para
um recipiente adequado (NASCIMENTO, 2008).
Os fragmentos de unhas apresentam determinadas estrias que podem ter correspondência
com o suspeito. Podem ser encontrados fragmentos ou unhas inteiras na cena de crime (BEZERRA,
2004).
As células epiteliais podem estar presentes na roupa, nas pontas de cigarro, na urina, vômito,
garrafas de água, dependendo do contato que o indivíduo teve com o objeto. Este material pode ser
coletado pelo uso de fita ou por esfregaço (SILVA, 2006).
O sangue é um dos vestígios mais comuns em cena de crime, especialmente quando envolve
agressão corporal (homicídios e/ou lesão corporal). Sua identificação e classificação, levando em
conta o tipo de grupo sanguíneo, o fator Rh, a caracterização das enzimas das células vermelhas, os
marcadores genéticos e o perfil de DNA, têm permitido cada vez um maior nível de individualização.
Pode ser encontrado na forma líquida, coagulada, úmida ou seca. Se estiver na forma líquida
podem apresentar-se como manchas (empoçamento, gotejamento, projeção) ou misturado a outros
líquidos (água, urina, produtos de limpeza) (BEZERRA, 2004).
Existem várias maneiras de realizar sua coleta, porém, os meios mais utilizados são: por meio
do swab, seringas e pipetas. Quando estiver em meio líquido ou diluído em outros fluidos corporais,
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é necessário realizar a coleta com uso de swab, algodão, gaze, seringa, pipeta, e o mais rápido
possível para evitar a diluição do vestígio (SILVA, 2006).
As manchas de sangue às vezes não são visíveis na cena de crime, pois dependem de como
elas se formaram ou, por vezes, o suspeito pode realizar a limpeza do local com o intuído de esconder
a prova do delito. Porém, uma vez o sangue em contado com alguma superfície, é muito difícil eliminar
completamente a sua presença. Por essa razão, são utilizados métodos quimioluminescentes, como
o Luminol, por exemplo, revelando assim resíduos provenientes de tentativas de limpeza ou redução
da visibilidade da mancha (DALTON, 2002).
Além dos vestígios já descritos, encontram-se também em cenas de crime os ossos, dentes,
líquido amnióticos, fezes, urina, entre outros. Após a coleta dos vestígios, cabe ao perito criminal
proceder à análise laboratorial dos mesmos. Estas podem ser realizadas por meio de métodos físicos
e químicos (OLIVEIRA, 2006).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cadeia de custódia é importante para garantir a idoneidade e a rastreabilidade dos vestígios
encontrados na cena do crime, preservando a confiabilidade e a transparência da produção da prova que apresentará robustez suficiente para proporcionar sua admissão e permanência no evento
probatório.
É inquestionável o benefício que a Lei 13.964/2019 trouxe no âmbito da perícia criminal, porém
também são necessárias mudanças de comportamento e treinamento adequado de todos os agentes envolvidos no processo de produção da prova para que o funcionamento das etapas relativas à
cadeia de custódia seja adotado e cumprido da melhor maneira possível.
Ressaltando que a quebra da cadeia de custódia poderá causar danos irreversíveis ao processo, causando um desconforto a quem o aplica e uma dificuldade a quem o julga. Nesse sentido,
nota-se que a cadeia de custódia serve para que haja a idoneidade da prova, proporcionando uma
segurança jurídica maior, de forma que, havendo a desconstrução da cadeia de custódia, toda prova apresentada perde sua credibilidade, deixando o processo frágil e inconsistente em termos de
convencimento do juiz.
Portanto, desde que aplicada da maneira correta e seguindo todas as etapas indicadas, a
cadeia de custódia da prova pericial é um procedimento eficaz e indispensável na prática forense.
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RESUMO
O presente artigo tem como objetivo examinar a visibilidade e realização dos direitos humanos e o
processo de acolhida dentro da cidade de São Paulo aos refugiados. Visou-se averiguar todos os
direitos existentes e amparados legalmente por meio de documentos como: Direito Internacional
dos Direitos Humanos, Direito Internacional dos Refugiados, Constituição Federal de 1988, Lei de
Diretrizes e Bases, Estatuto da Criança e do Adolescentes entre outros. Ressaltando a importância desses direitos dentro do âmbito educacional e toda a diferença que isso fará para a vida em
sociedade do indivíduo, causando um impacto e uma diferença na vida que ele terá após toda a
orientação e ajuda.
Palavras-chave: Refugiados; Direitos Humanos; Educação.
INTRODUÇÃO
Buscou-se analisar quais são os direitos que vêm sendo vetados e como se realiza o processo da educação escolar para essas pessoas, questionando se em meio a essa acolhida, há um
fácil acesso ao âmbito escolar e como são recebidas essas crianças e adolescentes na instituição
de ensino.
Entre as grandes cidades brasileiras, São Paulo é a localidade que consta um maior número
de refugiados, num total de 4.252 estrangeiros, sendo quase a metade da totalidade de refugiados
existentes no Brasil que é 9.747, segundo o levantamento feito em fevereiro desse ano pelo Comitê
Nacional para Refugiados (CONARE). Dentre essa quantia de refugiados na cidade paulistana, encontra-se crianças e adolescentes em idade escolar, contudo não há um levantamento de quantas
são ao todo, sabe-se apenas que em 2016 o número de crianças e adolescentes desacompanhadas
eram de 23 aqui em São Paulo, todavia esses números prováveis mente sejam maiores. No Brasil
segundo as estatísticas até o ano de 2015 contabilizavam-se aproximadamente 600 crianças dentro
das idades de zero a doze anos, representando por volta se 13,2% dos refugiados no país.
Ciente desses números que está tomando uma proporção grandiosa a cada ano e da importância que é a abordagem desse assunto, para desenvolver e defender os direitos básicos, fizemos
um levantamento bibliográfico pautados em autores, leis, informações midiáticas, estatísticas e ins110
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tituições criadas e filiadas à Organização das Nações Unidas, para que pudéssemos compreender
e velar os direitos básico de maneira que essas pessoas se tornem visíveis aos olhos da sociedade.
REFUGIADOS QUEM SÃO E DE ONDE VÊM OS REFUGIADOS
O ato de asilar-se em terras estrangeiras os indivíduos que são perseguidos é uma das atitudes mais antigas da sociedade. Esta prática foi relata por manuscritos antigos provindos dos grandes impérios localizado no Oriente Médio. De acordo com a Convenção Relativa ao Estatuto dos
Refugiados de 1951, são considerados refugiados todos aqueles que sofrem perseguição por conta
de sua raça, nacionalidade, classe social, opiniões políticas distintas da sociedade ou indivíduos e
religiões; eles encontram-se fora de seu país, pois não lhe são garantidos os direitos de ir e vir, de
expressar-se e viver de acordo com o que lhe convém.
Atualmente, estamos vivendo a maior crise humanitária da história, milhões de pessoas tem
que deixar seu país porque ou estava em risco de ser ou foi vítima de graves violações de direitos
humanos em razão da sua raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opinião política.
Segundo um levantamento realizado em 2015 pela ACNUR, até está presente data ocorreu um
grande deslocamento de pessoas, dentre eles encontram-se “homens, mulheres e crianças forçadas a
deixar suas casas em razão da guerra ou de perseguições”, totalizando previamente em 65,3 milhões,
uma parte desses números equivale a pessoas pertencentes a países industrializados aguardam
pela liberação da solicitação de refúgio e tantos outros vivem por entre as fronteiras de seus países,
porém sempre tementes ao que possa lhe ocorrer, ainda analisando a pesquisa nos é revelado que
cerca de 113 pessoas no mundo é considerada refugiada, deslocada interna ou solicitante de refúgio.
A maior parte dos refugiados vem da África e do Oriente Médio, regiões envolvidas em constantes conflitos políticos, intolerância religiosa, ataques terroristas e guerras civis. Dentre as tantas
causas dos atuais conflitos que resultaram no surgimento dos refugiados, os que se destacam em
todo o mundo são:
•

Síria: a estatística nos aponta que há cerca de 4,9 milhões de refugiados vindo desse país,
devido a guerra civil que enfrentam desde o ano de 2011, essa guerra teve como estopim a
tentativa popular em derrubar o seu representante governamental Bashar al- Assad. Desde
então grupos se formaram no território e alimentam essa guerra que dura, já há seis anos,
trazendo consequências trágicas a seus habitantes, fazendo com que procurem outros
países em prol a sobrevivência.

•

Afeganistão: se pontua cerca de 2,7 milhões de refugiados. O surgimento de novos refugiados provém das constantes guerras e conflitos, como a famosa invasão soviética que teve
duração de onze anos, a guerra civil de 92 e a inserção do grupo Taleban por volta de 1996,
e agora na atualidade com bases americanas no país, se torna mais recorrente conflitos
que levam seus habitantes a fugir da violência e da instabilidade de sobrevivência no país.

•

Eritréia: os refugiados contabilizam-se em 216 mil e vem de um governo ditador, que mesmo
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sendo declarado um país livre, vive embaixo de repressão e qualidade de vida precária,
sendo obrigado pelo governante em sua maioria a fazer parte do recrutamento militar do
país sem opção ou tempo de volta a seus lares.
•

Somália: com aproximadamente 1,1 milhão de refugiados, o país também passa por constante conflito e onda de violência, os quais fazem com que as pessoas fujam de seu país
de origem, ainda para agravar a situação dos habitantes somalianos uma degradação
ambiental assola o país, por conta das secas constantes, comprometendo a alimentação
da população. O grupo da Al – Qaeda dificulta o acesso de pessoas para que ocorra ajuda em questões alimentícias, tornando ainda mais dificultosa a sobrevivência no território
somaliano.

•

Nigéria: com 1,3 milhão de nigerianos refugiados, o país passa por uma crise energética
(por conta da briga pelo petróleo) seguida de perseguições violentas a seu povo e prejudicando toda a economia do país. Com o comando de grande parte do território nigeriano,
o grupo Boko Haram, aumenta a onda de perseguição fazendo com que seus habitantes
fujam de seu país de origem.

Se por um lado temos milhões de refugiados desesperados por sair de seus países, em
contrapartida temos países que tem se organizado para receber e abrigar essas pessoas, tentando
amenizar o sofrimento dessa população em constante crescimento. A Europa e Oriente Médio são
as principais portas de entrada para o recomeço, entretanto, o caminho a ser percorrido é longo e
extremamente perigoso, causando a morte de muitos. A entrada pela Europa se dá principalmente
pela Grécia e pela Itália, por meio dos Mares Mediterrâneo e Egeo, a travessia é realizada em embarcações precárias, que não oferecem nenhuma segurança aos refugiados. Estima-se que até 2016
mais de 4 mil pessoas tenham morrido ao tentar a travessia.
Já no Oriente Médio os principais destinos são Turquia, Jordânia e Líbano, no entanto, a
constante migração em pouco tempo, tem criado grandes dificuldades em oferecer assistência aos
refugiados.

EXISTE DIFEREÇA ENTRE REFUGIADOS, ASILADOS, IMIGRANTES E APÁTRIADOS?
A migração é um processo antigo e que se repete ao longo da história da civilização ocorrendo, sobretudo, em épocas de grandes catástrofes e de guerras. No entanto, a globalização, a fome,
o desemprego, os conflitos raciais e religiosos e, sobretudo a violação dos direitos humanos, tem
contribuído para o crescente aumento desse processo.
Esse processo de migração e as diferentes causas também trazem diferentes termos e características para cada um dos movimentos de refúgio. De acordo com a ACNUR, podemos definir
os integrantes do processo migratório como:
•

Refugiados – são as pessoas obrigadas a deixar seu país devido a conflitos armados,
violência generalizada e violação massiva dos direitos humanos.
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•

Migrantes – são pessoas que se deslocam para melhorar suas condições de vida por meio
de melhores empregos, por educação, reuniões familiares, ou para aliviar dificuldades
significativas ocasionadas por desastres naturais, pela fome ou de extrema pobreza.

•

Apátridas – são indivíduos que nascem sem uma nacionalidade ou tem sua nacionalidade
omitida pelo Estado, ocasionando assim, em pessoas sem proteção do Estado Nacional.

Os grupos migratórios são protegidos por leis, sobretudo os refugiados, pois estes se encontram
sob a proteção do direito internacional. A declaração dos direitos humanos, tratados internacionais e
leis especificas em cada país, como ocorre no Brasil, visam garantir os direitos individuais, de forma
a garantir as liberdades fundamentais a todos sem distinção.
LEIS DE PROTEÇÃO AOS REFUGIADOS DIREITOS HUMANOS, DIREITO HUMANITÁRIO E
DIREITO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS
Os direitos da pessoa humana são caracterizados por três vertentes o Direito Internacional
dos Direitos Humanos, o Direito Humanitário e o Direito Internacional dos Refugiados.
•

Direito Internacional dos Direitos Humanos – é o ramo do Direito Internacional que tem por
objetivo principal proteger e promover a dignidade humana em caráter universal, alçando
a proteção a estes direitos como um interesse comum e superior de todos os Estados,
constituindo um imperativo de proteção à pessoa. De acordo com a ONU (2009), “os direitos
humanos são direitos inerentes a todos os seres humanos, independentemente de raça,
sexo, nacionalidade, etnia, idioma, religião ou qualquer outra condição”.

•

Direito Humanitário – o agrupamento de algumas normas internacionais, sendo convencional
ou fundadas em costumes, estritamente reservado a ser aplicado nos conflitos armados,
internacionais ou não internacionais. E que impõe limites nos direitos das Partes que estejam em conflito de guerra ou que possam ser afetados pelo conflito.

•

Direito Internacional dos Refugiados - referente ao Direito Internacional dos Refugiados,
sendo é essencial a definição de refugiado, uma vez o refugiado é reconhecido como titular
de direito a um tipo de assistência humanitária peculiar e garantidora. É considerado refugiado todos os indivíduos que sofrem perseguição por sua classe, ponto de vista, posição
social etc.; e que sofre perigo iminente para vida.

DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS HUMANOS
No final de Segunda Guerra Mundial, horrorizados com tudo que havia acontecido, foi criada a
ONU - Organização das Nações Unidas com o objetivo de garantir a paz no mundo e mediar situações
de conflitos entre os países. Um dos principais objetivos tem sido promover e encorajar o respeito
aos direitos humanos para todos, conforme estipulado na Carta das Nações Unidas:
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De acordo com as Nações Unidas, as principais características dos direitos humanos são:

•

Os direitos humanos são fundados sobre o respeito pela dignidade e o valor de cada pessoa;

•

Os direitos humanos são universais, o que quer dizer que são aplicados de forma igual e
sem discriminação a todas as pessoas;

•

Os direitos humanos são inalienáveis, e ninguém pode ser privado de seus direitos humanos;
eles podem ser limitados em situações específicas. Por exemplo, o direito à liberdade pode
ser restringido se uma pessoa é considerada culpada de um crime diante de um tribunal
e com o devido processo legal;

•

Os direitos humanos são indivisíveis, inter-relacionados e interdependentes, já que é insuficiente respeitar alguns direitos humanos e outros não. Na prática, a violação de um
direito vai afetar o respeito por muitos outros;

•

Todos os direitos humanos devem, portanto, ser vistos como de igual importância, sendo
igualmente essencial respeitar a dignidade e o valor de cada pessoa.

De acordo com o artigo 14 da Declaração Universal dos Direitos Humanos é previsto que:
“Em caso de perseguição, toda pessoa tem direito de buscar asilo, e a desfrutar dele, em qualquer
país.” Infelizmente nem todos os países cumprem fielmente este direito, eles infringem-nos fechando
fronteiras ou até mesmo estipulando a quantia de cota para entrada no país, fugindo de futuros conflitos com países extremistas. Ainda existe também países que não aceitam nenhum tipo de pessoa
refugiada, como por exemplo o Reino Unido.
ALTO COMISSARIADO DAS NAÇÕES UNIDAS PARA REFUGIADOS
O Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (ACNUR), foi criado em 1950 pela
Organização das Nações Unidas, com o intuito de proporcionar proteção e acolhimento as pessoas
consideradas refugiadas, objetivando práticas eficazes para que as necessidades e problemas sejam
em partes solucionados e juntamente com as demais leis, dê uma probabilidade de melhoria na vida
de cada indivíduo. Segundo o artigo primeiro da ACNUR (1951):
De acordo com o estatuto, o ACNUR foi criado primeiramente para um determinado grupo de refugiados, todavia ao passar dos anos e dos acontecimentos alteraram conforme
a necessidade da realidade de vida de outros grupos de pessoas; mantendo o intuito de
restabelecer a vida pessoal e social dos refugiados, tratando primeiramente das questões
psicológicas e afetivas das pessoas.

A ACNUR chegou aqui no Brasil no ano de 1982, no estado do Rio de Janeiro e desde então
visa assegurar a proteção aos refugiados de todas as partes do mundo. Para amparar essas pessoas
o país traz flexibilidade para exigências na documentação necessária de seu país de origem, e flexibilidade para adquirir os documentos provisórios para sua permanência no país. Os refugiados no
Brasil têm por direito adquirir o Registro Nacional de Estrangeiros, carteira de trabalho e Previdência
Social, CPF e documento de viagem.

114
105

Revista Territórios

Janeiro 2022

CONVENÇÃO DE 1951 – ESTATUTO DO REFUGIADO
O Estatuto dos Refugiados é composto por 46 artigos e manifesta os direitos e deveres dos
indivíduos que se encontra nessa situação de refugiados e acompanha toda a trajetória processo da
regularização e reassentamento. O estatuto destaca que os direitos referentes às questões religiosas, políticas, étnicas e educacionais, são de tamanha importância e que assim como os indivíduos
pertencentes ao país tem direito a esses aspectos, os refugiados também os têm.
PROTOCOLO 67
Após a Convenção de 51, criou-se um protocolo no Estatuto. No dia 04 de outubro de 1967,
entra em vigor outros termos, determinações, vigências e parâmetros que trazem a necessidade de
se alterar o estatuto, criando assim o Protocolo 67. As alterações que constam no protocolo, se dão
por conta da existência de novos grupos de refugiados, nele consta 11 artigos sem limites geográficos atendendo a todos que se encontra nos critérios da ACNUR como refugiados ou expatriados.
DECLARAÇÃO DE CARTAGENA
No ano de 1984, em Cartagena na Colômbia, ocorreu a elaboração da Declaração de Cartagena sobre os refugiados. Essa declaração institui-se por conta dos conflitos ocorridos na década
de 1980, onde se depararam com um aumento aproximadamente 2 milhões de indivíduos fugidos de
seus respectivos países, contudo destes apenas 150.000 tinham os requisitos para serem identificados
como refugiados; vendo assim de maneira diferenciada, o qual altera a convenção para que abranja
a todos os grupos de expatriados. A Declaração de Cartagena reúne leis, regras e direitos humanos,
para que pudessem garantir de maneira plena esse avanço de proteção e assistência aos refugiados.
CONVENÇÃO DE GENEBRA
As Convenções de Genebra e seus Protocolos Adicionais compõe o núcleo do Direito Internacional Humanitário, o ramo do Direito Internacional que regula a condução dos conflitos armados,
buscando limitar seus efeitos.
Muitos países não estão cumprindo o Estatuto do Refugiado da Convenção de Genebra, de
1951, que estabelece “a proteção que um Estado oferece a pessoas que não são seus nacionais e
cuja vida ou liberdade está em perigo por atos, ameaças e perseguições das autoridades de outro
Estado” (Convenção de Genebra,1951).
CARTA DE DIREITOS FUNDAENTAIS DA UNIÃO EUROPEIA
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Analisando os documentos pesquisados encontramos sobre A Carta dos Direitos Fundamentais, nela obtemos o conhecimento sobre o estabelecimento dos direitos fundamentais que
são oriundos da União e dos Estados-Membros. Ela está fragmentada em sete capítulos: nos seis
primeiros encontramos uma tratativa da lista de tipos específicos de direitos, e no último está elucidado a circunferência de aplicação da Carta e dos princípios que administram a sua interpretação.
Todavia vemos que o artigo 9, “Direito ao asilo”, não tem sido respeitado, sabendo-se que no artigo
6, afirma a “obrigatoriedade de registrar todas as solicitações de proteção internacional que sejam
apresentadas”.
BRASIL E OS REFUGIADOS
LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA REFUGIADOS
O Brasil é um país que está na rota dos refugiados, aderindo aos principais tratados internacionais de direitos humanos e é parte da Convenção das Nações Unidas sobre o Estatuto dos Refugiados. De acordo com dados disponíveis do Conare (Comitê Nacional de Refugiados), são 8.950
refugiados, no entanto, o Ministério da Justiça, informa que o Brasil abriga como refugiados aproximadamente
85 mil haitianos e 9 mil estrangeiros de outras 79 nacionalidades. Com o aumento do fluxo de refugiados no
país, o governo decidiu tomar medidas que facilitassem a entrada desses imigrantes no território e
sua inserção na sociedade brasileira.
O Brasil é um país que segue a Convenção de 1951 e de acordo com a ACNUR, é pioneiro
na proteção internacional dos refugiados, sendo o primeiro país da Mercosul a ratificar a Convenção,
em 1960, e a integrar o comitê executivo da organização. Também é um dos poucos países que
possui uma legislação interna, que confirma as definições da Convenção, garantindo aos refugiados
os mesmos direitos que qualquer outro estrangeiro residente no país.
CONARE
O Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE) é um órgão colegiado, vinculado ao Ministério da Justiça, que reúne segmentos representativos da área governamental, da sociedade civil
e das Nações Unidas e tem por finalidade analisar e decidir todos os pedidos de refúgio no Brasil.
Em conformidade com o Art.12, salienta-se que incumbe ao CONARE, junto a Convenção
sobre o Estatuto dos Refugiados de 1951, o Protocolo sobre o Estatuto dos Refugiados de 1967 e
com as demais unidades de direito internacional dos refugiados:
LEI 9.474/97

A Lei n. 9.474/97 explica quem são os refugiados, quais são os procedimentos que o Estado
adota para dar proteção e quais são os seus direitos e deveres no país, garantindo aos refugiados
os mesmos direitos que qualquer outro estrangeiro no país.
A lei em vigor trata dos direitos básicos, o refugiado tem o direito de ir e vir, tem o direito de
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escolha, de explorar e andar nas cidades usufruindo de cultura e ações religiosas, sem dispensar
sua. O refugiado, tem direito ao acesso a saúde, educação, instrução e documentação, devem ser
garantidos, sem criar possíveis dificuldades e objeções, como qualquer outro cidadão brasileiro.
ACOLHIMENTO AOS REFUGIADOS E OS PROGRAMAS DIRECIONADOS EM DIREITOS
O Brasil tem sido elogiado em razão ao tratamento concedido aos refugiados, o país possui um
programa de reassentamento de refugiados, sendo a mencionado pelo representante do ACNUR pela
política de portas abertas para os sírios como sendo como “uma importante mensagem humanitária
e de direitos humanos” (Anuário Pesquisa e Extensão UNOESC São Miguel do Oeste – 2019, p.4)
O Brasil é considerado um dos pouquíssimos países que possuem um programa voltado aos
indivíduos refugiados e que se encontram em situação de vulnerabilidade. Como forma de acolhimento o Governo Federal e Estadual em parceria com ONGs desenvolve projetos que visam acolher
os refugiados e reintegrá-los a nova vida:
•

Bolsa Família – Uma das medidas adotadas pelo Governo Federal é o cadastro de famílias
Sírias no programa que originalmente é voltado as famílias brasileiras de baixa renda.

•

Reassentamento - O reassentamento é voltado para refugiados que não se integraram ao
primeiro país de acolhimento, o que muitas vezes acontece porque a perseguição continua ali.

•

Ensino do português – promover condições para que os refugiados possam aprender a
Língua Portuguesa, possibilitando condições para que se integrem à sociedade local.

•

Acomodação e reintegração social – visa acomodar e reintegrar os refugiados a nova vida.

•

Apoio emocional – os atendimentos contam com supervisão de profissionais das mais
diversas áreas como pedagogos, psicólogos e até com cães terapeutas.

•

Acolhimento escolar – acolhimento a crianças refugiadas em escolas públicas.

•

Trabalho e renda – contribuir para a inserção dos refugiados no mercado de trabalho, tornando-os autossuficientes e capazes de gerir suas vidas.

EDUCAÇÃO: CRIANÇAS E ADOLESCENTES REFUGIADOS
A prioridade de análise é dada neste item, pois abordaremos de maneira detalhada a situação
das quebras de direitos humanos voltado as crianças e adolescentes refugiados que se encontram
aqui no Brasil, tentando pontuar em principal a situação dentro da cidade de São Paulo. O foco do
artigo é revelar a real situação que envolve essas pessoas que passaram por crises de violências
físicas, morais e psicológicas em seus respectivos países de origem e passam a se integrar na sociedade brasileira, uma sociedade onde tudo é diferente, com costumes, idioma, religiões, pessoas
totalmente diferentes das que estão de costumes. Por serem pessoas consideradas refugiadas ou
117
108

Revista Territórios

Janeiro 2022

estrangeiras, cria-se estereótipos em torno desses indivíduos sejam eles crianças, adolescentes ou
adultos, por pertencerem a outro lugar e por serem diferentes além de terem seus direitos negados,
eles passam por situações que denigrem a sua imagem por meio da não aceitação da sociedade local.
Vemos claramente nos Direitos Humanos que todas as pessoas “nascem livres e iguais em
dignidade e direitos” (DH,2009), sendo assim nos questionamos, onde está esse direito de ser livre.
De acordo com a ACNUR uma quantia considerável de crianças e adolescentes em idade
escolar, vem como refugiados ao nosso país, algumas com algum familiar e outras sem nenhum
representante legal, o que torna muito mais lenta a possibilidade de eles resolverem questões burocráticas para conseguirem a documentação necessária, para fazer valer os seus direitos dentro do
território brasileiro.
Nosso país é munido de muitas leis e órgãos que explicita os direitos, inclusive o de educação.
As crianças e adolescentes tem por direito ter sua formação educacional, sejam eles brasileiros ou
não. No ECA explícita que é dever do Estado oferecer essa educação, assim como os direitos de
liberdade, saúde, cultura, esporte e lazer entre outros. No artigo 53 do ECA, explicita esse acesso
à educação:
Esse acesso é destinado para toda e qualquer criança e adolescente em idade escolar e
além do ECA, no artigo 22 da Convenção de 1951, também relata que a educação pública é
direito de todos inclusive dos refugiados assim como os cidadãos locais.

Sabendo claramente que perante leis a garantia de educação tem que ser garantida a todo
e qualquer indivíduo, temos que questionar se de fato se cumpri esse direito aos refugiados dentro
das instituições de ensino. Como se dá esse processo de inserção na educação brasileira e quais
os métodos utilizados para intervir na aprendizagem do aluno e em situações que se revelam preconceituosas.
Como já dito esse processo de inserção na educação e por buscar de direitos muitas vezes
se tornam cansativos e complicados, quando se trata de crianças e adolescentes, há necessidade
que os responsáveis corram junto as organizações para que se arrume a documentação necessária
para que possa de fato usar os seus direitos, todavia esse processo complica e se torna demorado
para aqueles que chegam ao pais sozinhos sem nenhum responsável, fazendo com que seja muito
mais difícil sua entrada nas unidades de ensino. Existe uma necessidade de prover a essas pessoas
que não são cidadãos locais, uma espécie de tutela até que a documentação seja regularizada no
(Later,1988).
De acordo com os direitos humanos a educação deve ser direcionada para “todos”, contudo
temos que analisar como as instituições e pessoas definem esse todos, pois em algumas situações
esse “todos” se torna algo que não condiz com a realidade de muitos. A educação se torna um campo de disputa, pois claramente vemos o direito de adquirir o conhecimento e ter a devida instrução
sendo negado a muitos. Mesmo ciente de que a educação é para todos, temos alguns entraves nas
leis, como por exemplo no Estatuo do Estrangeiros (Lei 6815/80), que alegam que as crianças e
adolescentes só poderiam ingressar a escola com a documentação regularizada, a Resolução n.9
aprovado pela Secretaria de São Paulo proibi esse acesso, contudo antes dela quaisquer estrangeiros
seja imigrante ou refugiado poderiam frequentar normalmente as escolas. Todavia essa lei revogou-se
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em 1995 sendo anulada dando espaço a Resolução de n°10 onde garante o direito de educação para
todos os “estrangeiros” inclusive os que não estão regularizados no país, porém mesmo ocorrendo
essa mudança os empasses continuam quando se trata a esse respeito muitos negam esse acesso
a essas crianças e adolescentes refugiados.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais, nos trazem a importância de trabalhar com a pluralidade,
com nossos alunos independentemente da idade; pois a todo momento estamos nos comunicando
e vivendo em contato com pessoas diferentes, com valores e vivências diferentes. Dentro dessa
pluralidade devemos oferecer aos nossos alunos uma construção conjunta de respeito, aceitação,
valorização de tida e qualquer diferença e cultura. (PCN, 2000, p.54)
No Brasil sempre nos deparamos com essa diversidade e se torna mais “comum”, encontramos
alunos refugiados dentro das escolas, contudo não é tarefa fácil, tanto ao professor quanto do aluno.
Primeiramente porque tudo é novo para o aluno refugiado, seus costumes e crenças são diferentes
dos que são passados aqui; o professor se vê desafiado em ensinar o português, socializar e mediar
a questões com os outros alunos. Isso quando os professores sabem da existência desses alunos
em sala de aula, porque em sua maioria não são informados.
Segundo algumas pesquisas já feitas as crianças e adolescentes refugiados em sua maioria
aprendem muito mais por meio da socialização e por sua força de vontade, do que por meio das
aulas, pois se sentem perdidos e os professores não são preparados em questão a formação para
suprir e mediar as necessidades de comunicação desses alunos.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento desse trabalho proporcionou um estudo voltado aos Direitos Humanos em
prol aos Refugiados em suas mais diversas situações. As pesquisas foram realizadas por vias midiáticas, onde conseguimos conhecer de maneira artificial a trajetória dos refugiados em busca de sua
sobrevivência e direitos. As leis que protegem os refugiados e as estatísticas apontam a realidade,
foi o que permitiu levantar dados coerentes e conscientes sobre esta temática. Visto à importância da
pesquisa, buscou-se mostrar dados que descrevem o quanto vem crescendo e se agravando essa
dura realidade dos refugiados (originados de diversos países) e como é fraco o sistema de acolhida,
inclusive quando se refere a crianças e adolescentes sem um responsável legal.
De um modo geral este artigo salienta leis e instituições que amparam essas pessoas e que
precisam ser analisadas mais a fundo para que de fato sejam garantidos esses direitos; fazendo de
forma humanitária que eles não lhes sejam vetados ou roubados, pois entende-se de maneira real
que todos estão embaixo da proteção legislativa, sejam patrícios ou estrangeiros.
Dada à importância de velar pelos direitos humanos, as instituições governamentais ou não
governamentais, necessitam de transpassar informações equivalente a esse fato, para que se conscientizem e ajudem por meio de diversas maneiras mudar essa triste e cruel realidade dos imigrantes
refugiados existentes em nosso país.
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RESUMO
Este artigo propõe uma reflexão sobre o objetivo de estudar o ponto em que a arte se perdeu no
ensino e vivencia dos povos brasileiros. Para isso foi preciso compreender o processo das primeiras
obras de arte, assim construindo uma bagagem a partir de questões que referem a seu cotidiano,
seu senso estético e juízo de gosto. Como aporte teórico foi utilizado o trabalho de (BARBOSA,
2009) no que se refere à reflexão sobre o processo de ensino/aprendizagem e seus pontos principais são: leitura de mundo, conscientização crítica a partir da contextualização da realidade dos
(as) educando (as), e agir para transformar; (FREIRE, 1996). Que defende um professor crítico, e
desafiador. Da mesma forma, foram realizadas oficinas cujo trabalho efetuado foi o exercício de observações, a partir dos diferentes referenciais dos alunos, tangenciando questões do seu cotidiano,
ao mesmo tempo em que, do estudo dos fundamentos da linguagem visual, totalizando o número
de 14 encontros. Foram realizados depoimentos com esses mesmos grupos de alunos com intuito
de verificar as suas percepções do que a arte representa em seu cotidiano e na sua comunidade.
Esta pesquisa pretende construir uma didática apropriada para ampliação e resgate da verdadeira
cultura brasileira e qualificação desta matéria no âmbito, visando uma nova forma de compreender
apreciar e apreender sobre sua modalidade.
Palavras-chave: Ensino da Arte; Ponto e Reencontro; Reflexão do Ensino.
INTRODUÇÃO
Justifico que a história da arte é pouco conhecida, bem como os caminhos por ela traçados até
chegar aos dias atuais onde se pede o uso da arte na educação diante professores despreparados
e de uma sociedade descrente da sua importância enquanto linguagem comunicativa. Orientando
sobre a necessidade de se modificar a visão da arte em nosso meio e abrindo leques para novas
pesquisas.
Esta pesquisa pretende investigar o processo de estagnação da arte como atividade criadora,
lúdica e de reflexões e aprendizagens, buscando também o porquê a maioria dos adultos mantém o
repertório visual “engessado” e não o amplia ao longo da vida.
Este trabalho teve como uma de suas principais origens a experiência e observação em sala
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de aula na disciplina de Artes Visuais, e pesquisa escrita com adultos.
Com esse Trabalho busco reencontrar o ponto perdido da arte e encontrar soluções para que
tenhamos professores que capacite o educando e comunidade para uma visão crítica e em constante transformação da realidade que o cerca, assim como o próprio desenvolvimento das múltiplas
inteligências
O presente trabalho possui o objetivo de destacar o importante papel da Arte na educação
como elemento facilitador da aprendizagem de crianças, jovens e adultos, e sua desvalorização no
século atual diante professores despreparados e de uma sociedade descrente da sua importância
enquanto linguagem comunicativa. Orientando sobre a necessidade de se modificar a visão da arte
em nosso meio e abrindo leques para novas pesquisas. Portanto, o objetivo com este trabalho é
mostrar como a arte pode ser desenvolvida, apreciada e utilizada como linguagem em nossa vida
escolar. Objetivando destacar o importante papel da Arte na educação como elemento facilitador da
aprendizagem de crianças, jovens e adultos.
O IMPORTANTE PAPEL DA ARTE NA EDUCAÇÃO
O período da educação escolar é uma época de descobertas, aventuras e magias para os
educandos. Neste momento eles se deparam com a Arte, é um momento que o professor encontra
para explorar sua Criatividade, percepção, ensinando um modo de ordenar e dar sentido a experiência humana, desenvolvendo suas habilidades, sensibilidade e sua imaginação e Segundo Luzia
de Maria (1998), o que a arte busca é justamente preservar a integridades dos homens, prover cada
ser do alimento necessário para que se concretize nele o sentido de humano. E se a busca é pela
humanização, mais do que justo unir arte e educação para que nosso mundo seja melhor.
O trabalho com as Artes Visuais na educação requer profunda atenção no que se refere ao
conhecimento cada educando traça um percurso de criação e construção individual que envolve
escolhas, experiências pessoais, aprendizagens, relação com a natureza, motivação interna e/ou
externa, assim criando o seu pensamento, sensibilidade, imaginação, percepção, intuição e a cognição, buscando à realização social, e, se socializando com o outro e transmitindo ideias, convivendo
com opiniões e outras formas de expressões.
A arte é uma fase de descobertas e aventuras para o educando, e muitas vezes é nesta fase
que ele tem seus primeiros contatos com a linguagem da arte, neste momento elas sonham acordadas, inventam e descobrem um mundo desconhecido. Venho destacar a importância que a arte
pode fazer no desenvolvimento de um aluno o seu cognitivo, afetivo, emocional.
A arte está presente em nosso dia-a-dia não devendo ser vista como meio de oportunizar
prazer aos alunos, para trabalhar a coordenação motora ou para enfeitar a sala de aula, mas ao
contrario deve-se trabalhar a arte como contribuição para a construção do desenvolvimento do educando ajudando a ampliar suas leituras de mundo.
A criatividade e o aperfeiçoamento estão presentes em todos os seres humanos e podem ser
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nutridos e aplicados. Existe uma forte relação entre estes três processos. A imaginação é a particularidade distintiva da inteligência humana, a criatividade é a execução da imaginação e a inovação
fecha o processo fazendo uso do juízo crítico na aplicação de uma ideia.
A primeira indagação é se a educação artística deve ser considera necessária para a educação,
como algo complementar ou meramente acessório em relação ao ensino das matérias essenciais,
como línguas, ciências ou matemática, o que ela ira propiciar aos alunos em seu desenvolvimento
e na sua percepção, ela ensinará um modo de ordenar e dar sentido a experiência humana o aluno
irá desenvolver suas habilidades, sensibilidade e sua imaginação?
A segunda Indagação é que tipo de modelo tem que ser aplicado, como tem que ser desenvolvido, será que somente desenhos livres ou pinturas sem simbologia ao educando, modelos prontos ou
impresso sem significados para somente colorir ou rabiscos com lápis de cor e giz de cera coloridos.
A cultura e a arte são componentes essenciais de uma educação completa que conduza ao
pleno desenvolvimento do indivíduo. Por isso a Educação Artística é um direito humano universal,
para todos os aprendentes.
Segundo, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LBD nº 9.394/96) estabeleceu
em seu artigo 26, parágrafo 2º que: “O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório,
nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”.
A arte na escola tem o intuito de fazer com que o aluno se torne participante da sociedade
em que ela está inserida, que ele possa criar pensar, sentir o mundo que o cerca e que possa expressar esses aspectos não somente por meio de palavras, mas por outras linguagens. Esse tipo
de linguagem é a Arte.
Temos que distinguir que o professor deve disponibilizar para o aluno maior diversificação
possível de matérias, fornecendo suportes, técnicas, bem como desafios que venham beneficiar o
progresso de seu aluno, além de ter compreensão de que um ambiente provocador depende desses
fatores colocados, permitindo a exploração de novos conhecimentos.
Portanto, pensar nas ações que possibilitem aos educandos experiências com as linguagens
da arte, ajudará a desenvolver nelas a imaginação, a percepção, a intuição, a emoção e a criação.
Segundo Pillotto (2007, p. 25), “a imaginação nasce do interesse, do entusiasmo, da nossa capacidade de nos relacionar.
Tendo consciência de que o desenvolvimento artístico é resultado de formas complexas de
aprendizagem, portanto não ocorre sozinho, nem com o crescer do aluno e sim ensinando, Em segundo lugar levando em conta a influência de sua cultura, isto é o meio em que vive. E sua época,
Em terceiro lugar respeitando o educando como um ser que tem suas próprias impressões, ideias
e interpretações sobre a produção de arte e o fazer artístico. Em quarto lugar deixamos para o ambiente físico, um lugar com cara de arte, objetos próprios para tal, atividades expostas, muita paz,
uma música calma de fundo e tranquilidade para não interromper a criação. Enfim, um fazer artístico, despertando a sensibilidade, e a percepção para que ocorra apreciação da arte e uma reflexão
destas obras.
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O ensino da arte não é somente desenhos sem significados, e sim um raciocínio mais alto é
representar a sua imaginação o seu real Aristóteles afirmava que “a natureza é princípio da coisa
mesma; a arte é o principio em outra coisa”. (JUPIASSU, 1990, p. 26). Isto é a arte foi criada a partir
da natureza ela nunca se limita e sim exerce a formação de significados, Ela é o limite da nossa
superação em mais do que palavras, Fisher (1997, p. 11) concebe a arte como o “substituto da vida”.
Pois coloca o homem o “ser” acima de suas necessidades porque busca entender o seu “eu”, pois
nos faz buscar a entender o mundo que nos rodeia.
Porém, a criação artística é um ato exclusivo do educando, por meio da arte o educando cria
e recria individualmente formas expressivas, integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade, que podem então ser apropriadas pelas leituras simbólicas Em relação a contextualização,
é importante lembrarmos que a arte, além de ser fruto de seu tempo produzida por artistas/autores,
é uma área de conhecimento transdisciplinar, ou seja, está em constante diálogo com o mundo e
suas diversas áreas de conhecimento Se o aluno vem para uma escola sem vida, sem espaço, sem
liberdade, de expressão, a desmotivação o levará ao fracasso ou ao abandono escolar.
A DESVALORIZAÇÃO NO SÉCULO ATUAL
A presença das Artes Visuais na educação, ao longo da história, tem certificado um descompasso entre os percursos indicados pela produção teórica e o fazer pedagógico existente, bem como
alternativas por ela traçados até chegar aos dias atuais onde se pede o uso da arte na educação
diante professores despreparados e de uma sociedade descrente da sua importância enquanto
linguagem comunicativa. Em muitas propostas as práticas de Artes Visuais são entendidas apenas
como meros passatempos em que atividades de desenhar, colar, pintar e modelar com argila ou
massinha são destituídos de significados.
Professores, coordenadores que esquecem Qual a função da arte na sociedade, Qual a
contribuição específica que a arte traz para a educação do ser humano, Como as contribuições da
arte podem ser significativas e vivas dentro da escola e Como se aprende a criar, experimentar e
entender a arte e qual a função do professor nesse processo, e assim a tornam uma prática corrente considerando que o trabalho deve ter uma conotação decorativa, servindo para ilustrar temas
de datas comemorativas, enfeitar as paredes com motivos considerados infantis, elaborar convites,
cartazes e pequenos presentes para os pais etc. Nessa situação, é comum que os adultos façam
grande parte do trabalho, uma vez que não consideram que a criança tem competência para elaborar
um produto adequado.
Não há clareza por parte de muitos professores, diretores e gestores de como se planeja e
operacionaliza o currículo na área de arte. Muitas vezes não incentivam a criatividade, nem facilitam o
processo de aprendizagem para prepara melhor os alunos para enfrentar o mundo, podemos citar: a
ausência de práticas de criação nas escolas em diferentes linguagens da arte: teatro, música, dança
ou artes visuais, como Paulo Freire há muito tempo vem chamando a atenção para o problema do
ensino/aprendizagem a partir de métodos “bancários” de repetição que fazem com que os educandos
memorizem a palavra e não realmente compreendam seu significado. Ou seja, os educandos reco124
115

Revista Territórios

Janeiro 2022

nhecem a palavra como imagem, mas não o seu significado, e quando se deparam com imagens e
conceitos encontram dificuldade de interpretar e compreender seus significados criticamente. Se os
educadores de hoje foram os educandos de ontem ensinados a partir de métodos “bancários”, infelizmente, é muito provável, e até “natural”, que sofram desse mal e o repasse para seus aprendizes.
A metodologia de análise deve ser de escolha do professor e do fruidor, o importante é que obras
de arte sejam analisadas para que se aprenda a ler a imagem e avaliá-la; esta leitura é enriquecida
pela informação acerca do contexto histórico, social, antropológico etc. (BARBOSA, 2009, p. 39)
Infelizmente há poucas experiências segundo a entrevista da professora Rosa Iavelberg As
tecnologias contemporâneas são usadas de forma errôneas em sala de aula, assim como a arte
contemporânea não pode ser suprimida do desenho curricular, pois isto significa privar o aluno de
participar do seu tempo. Podemos dizer que a arte das crianças e jovens, dos dias de hoje, pode
usar dos meios tradicionais e também dos novos meios, por ser parte do mundo em que vivem.
A disciplina Educação Artística é caracterizada pela colocação de atividades já prontas, onde
os educandos devem se submeter com desenhos impressos, somente para colorir, tirando todo o
conhecimento da arte, que é incentivar a produção do educado, uma vez que as experiências vividas
da criatividade pressupõem o desenvolvimento das relações e das descobertas.
Sabe-se que a lei por si não forma o professor, mas pode fazer a distinção a construção deste
percurso e somar-se aos muitos esforços feitos pela melhoria da educação. Quando observamos
avanços na lei esperamos práticas que os efetivem. É preciso não atribuir ineficácia ou o fracasso
da lei à ausência de professores formados para colocá-la em prática nas escolas. O vão entre lei e
ensino, teoria e prática, requer formação de professores, mas também melhoria no reconhecimento
da profissão e diminuição nas resistências infundadas e mal justificadas sobre as inovações políticas
(a alteração do §2) e as novas didáticas do século XX e XXI – orientação construtivista no ensino e
no ensino da arte.
Excelente entrevista da professora Rosa Iavelberg. Na maioria das escolas o professor de arte
continua sendo uma espécie de decorador de festas e murais, que felizmente ocorrem em número
crescente. Ainda se nota problemas recorrentes. Entre outros cada qual tratada disciplinarmente em
sua especificidade; a arte a serviço de projetos de meio ambiente, saúde, datas comemorativas do
calendário escolar e à aprendizagem de outras disciplinas sem ênfase em seus conteúdos próprios;
a desvalorização da área denotada pela ausência de proposta de aquisição de livros pelo Programa
Nacional do Livro Didático (PNLD); a ausência de avaliação dos projetos desenvolvidos nas escolas
como situações de aprendizagem; e a pouca visita cultural e estudo de arte brasileira ou de artistas
regionais.
Como ela bem aponta “Não há clareza por parte de muitos professores, diretores e gestores
de como se planeja e operacionaliza o currículo na área de arte”. É difícil manter interlocução razoável até mesmo com os próprios colegas da área, culpa da má formação ou de equívocos pessoais,
as aulas de arte continuam em sua maioria reduzida a exercícios estéreis ou a algum subproduto de
artesanato. Não sem razão muitos alunos não veem sentido na disciplina.
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A VALORIZAÇÃO NECESSÁRIA
Assim, acredito que, para que a linguagem da arte venha se constituir aplicadamente na
educação, é indispensável ligá-la ao criar, ao fantasiar, ao conhecer, possibilitando o educando a
construção não só do conhecimento intelectual, mas essencialmente, do sensível. Penso ainda, que
um elemento importantíssimo na construção do imaginário é o fato de o professor não se impor ao
processo de criação do aluno, devendo se libertar ao máximo dos estereótipos que tanto as influenciam e permitindo que estas possam inventar descobrir e sonhar livremente, colocando no papel as
ideias que estão em seu pensamento, dando asas a sua imaginação.
Levando em conta os parâmetros curriculares 1997 e 1998, para o conhecimento adequado
e de qualidade para os educandos com os seguintes objetivos:
O educador tem que entender que o BNCC exibem os objetivos esperados, mas não apresentam uma proposta metodológica, isso significa que tem que haver um esforço dos professores em
busca da organização de uma metodologia para que alcance os objetivos acima.
Buscar a verdadeira importância que a arte possui na educação, o que realmente devemos
aplicar para o desenvolvimento do educando.
Como diz Barbosa, 1975: “A arte não tem importância para o homem somente como instrumento para desenvolver sua criatividade, sua percepção, etc.; mas tem importância em si mesma,
como assunto, como objeto de estudos”.
Para que a arte seja valorizada temos que ter educadores que proporcionam uma vivência
e experiência durante toda a produção tornando o processo de ensino/aprendizagem completo e
significativo para os educandos aplicando na prática os conceitos estéticos e poéticos abordados
durante a leitura e contextualização, destacando no ensino/aprendizagem seus pontos principais como
leitura de mundo, conscientização crítica a partir da contextualização da realidade dos educando, e
agir para transformar, ou seja, fazer.
Resaltando os diálogos de reflexão crítica sobre a realidade e condições sociais o qual o
educando esta inserido, assim o reconhecendo como portador de uma cultura históricas, política e
sociais, com isso o professor poderá explorar as potencialidades de sua proposta pedagógica de
forma atualizada transpondo ao contexto de ensino/aprendizagem da arte,assim repensando na
realidade do educando como nós lembra Vicente Lanier (1984)
A postura do professor na mediação do conhecimento deve sempre partir de uma abordagem
problematizadora instigando o olhar, a reflexão respeitando as interpretações e julgamentos dos
educandos, o educador não é dono do saber e da verdade e deve estimular e respeitar a autonomia
dos educandos.
Devemos sempre nos perguntar o que ensinar, como e por que? Estamos muito acostumados
aquele pequeno universo que nos oferecem quando recebemos nas nossas primeiras instruções
como estudantes de professores, o giz e o quadro negro. Temos que deixar de lado essa concepção
e busca que a criança amplie a noção de diversidade cultural, procurando compreender de que forma
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as sociedades estruturam-se em suas diferentes formas de manifestações. Temos o privilégio, de
viver em um país, que possui a maior diversidade cultural do mundo. O professor precisa conhecer a
História da Arte para poder escolher o que ensinar, com o objetivo de que os alunos compreendam
que os trabalhos de arte não existem isoladamente, mas relacionam-se com as ideias e tendências
de uma determinada época e localidade.
A arte evoluiu e evoluiu, possui mais formas de expressões.(dança, teatro, artes plásticas, poesia, literatura, etc.). Arte é comunicação. É expressão. Para ler uma obra de arte e estar alfabetizado
visualmente e decifrar os códigos da linguagem artística é preciso conhecer, exige do apreciador um
esforço de interpretação das formas simbólicas para percebe-las como a expressão de outro sujeito
e como a mensagem a ser compreendida. A Arte deve respeitar os alunos, na liberdade de criar, o
aluno deve respeitar a arte compreendendo todo seu papel social, educador, conscientizador, histórico.
COMO AVALIAR EM ARTE SEGUNDO O BNCC
O BNCC busca que os educandos dominem os conhecimentos de que necessitam para crescerem como cidadãos plenamente reconhecidos e conscientes de seu papel em nossa sociedade.
Na visão do BNCC os critérios para avaliar em Arte progressivamente o aluno Auto-expressão em
Expressão Artística na Pré-Escola: Desde bem pequena a criança tem necessidade de expressar.
Uma vez que a linguagem infantil ainda esta em formação e a escrita longe de ser dominada, as
atividades artísticas se tornam a forma mais fácil e sincera de comunicação de sua atividade mental.
Sabemos que isto só será alcançado se oferecermos os educandos o pleno acesso aos recursos culturais relevantes para a conquista de seus direitos. Tais recursos incluem tanto os domínios
do saber tradicionalmente presentes no trabalho escolar quanto as preocupações contemporâneas
com o meio ambiente, como saúde, sexualidade e com as questões éticas relativas à igualdade de
direitos, à dignidade do ser humano e à solidariedade. Nesse sentido, o propósito dos Parâmetros,
é apontar metas de qualidade que ajudem o aluno a enfrentar o mundo atual como cidadão participativo, reflexivo e autônomo, conhecedor de seus direitos e deveres.
os Parâmetros foram estudados e aplicados de modo a servir de referencia para o trabalho,
respeitando a sua concepção pedagógica própria e a pluralidade cultural brasileira eles são abertos
e flexíveis, podendo ser adaptados à realidade do educando.
O professor tem que ter entender que avaliar é uma ação pedagógica pautada na atribuição
de valor apurada e responsável realizada nos conteúdos dos alunos. Avaliar é também considerar o
modo de ensinar os conteúdos que estão em jogo nas situações de aprendizagem. Avaliar implica
conhecer como os conteúdos de Arte são assimilados pelos estudantes a cada momento da escolaridade e reconhecer os limites e a flexibilidade necessários para dar oportunidade à coexistência
de distintos níveis de aprendizagem, num mesmo grupo de alunos.
Assim o educador remete o ensino, proporcionando ao educando, mais prazer na construção
do conhecimento artístico, despertando nele o prazer da criação, por entender que toda criança é
dotada naturalmente de potencial criador, mas necessita de incentivos adequados para o seu de127
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senvolvimento.
O ensino infantil não é avaliado por notas e pontuações e sim por observação e registro onde
o professor observa se o aluno Compreendeu e conheceu a diversidade da produção artística na
medida em que estabelece contato com as imagens das artes nos diversos meios, como livros de
arte, revistas, visitas às exposições, contato com artistas, filmes etc... exista a possibilidade do uso
de diferentes materiais pelas crianças, fazendo com que estes sejam percebidos em sua diversidade,
manipulados e transformados, os pontos de vista de cada criança sejam respeitados, estimulando
e desenvolvendo suas leituras singulares e produções individuais, as trocas de experiências entre
as crianças aconteçam nos momentos de conversa e reflexão sobre os trabalhos, elaborações conjuntas e atividades em grupo, o prazer lúdico seja o gerador do processo de produção, a arte seja
compreendida como linguagem que constrói objetos plenos de sentido, a valorização da ação artística e o respeito pela diversidade dessa produção sejam elementos sempre presentes. Conforme o
RCN 1997 P.107
No ensino fundamental o professor avalia com base nos conteúdos, objetivos e orientação do
projeto educativo em Arte e tem três momentos para sua concretização, a avaliação pode diagnosticar
o nível de conhecimento dos alunos. Nesse caso costuma ser prévia a uma atividade, a avaliação
pode ser realizada durante a própria situação de aprendizagem, quando o professor identifica como
o aluno interage com os conteúdos, a avaliação pode ser realizada ao término de um conjunto de
atividades que compõem uma unidade didática para analisar como a aprendizagem ocorreu.
Observando se o aluno sabe expressar-se e comunicar-se em artes mantendo uma atitude de
busca pessoal e/ou coletiva, articulando a percepção, a imaginação, a emoção, a sensibilidade e a
reflexão ao realizar e fruir produções artísticas, interagir com materiais, instrumentos e procedimentos
variados em artes (Artes Visuais, Dança, Música, Teatro), experimentando-os e conhecendo-os de
modo a utilizá-los nos trabalhos pessoais, edificar uma relação de autoconfiança com a produção
artística pessoal e conhecimento estético, respeitando a própria produção e a dos colegas, no percurso de criação que abriga uma multiplicidade de procedimentos e soluções, compreender e saber
identificar a arte como fato histórico contextualizado nas diversas culturas, conhecendo respeitando
e podendo observar as produções presentes no entorno, assim como as demais do patrimônio cultural e do universo natural, identificando a existência de diferenças nos padrões artísticos e estéticos, observar as relações entre o homem e a realidade com interesse e curiosidade, exercitando
a discussão, indagando, argumentando e apreciando arte de modo sensível, compreender e saber
identificar aspectos da função e dos resultados do trabalho do artista, reconhecendo, em sua própria
experiência de aprendiz, aspectos do processo percorrido pelo artista, buscar e saber organizar informações sobre a arte em contato com artistas, documentos, acervos nos espaços da escola e fora
dela (livros, revistas, jornais, ilustrações, diapositivos, vídeos, discos, cartazes) e acervos públicos
(museus, galerias, centros de cultura, bibliotecas, fonotecas, videotecas, cinematecas), reconhecendo
e compreendendo a variedade dos produtos artísticos e concepções estéticas presentes na história
das diferentes culturas e etnias segundo o RCN 1996 P.39
Aprender ao ser avaliado é um ato social em que a sala de aula e a escola devem refletir o
funcionamento de uma comunidade de indivíduos pensantes e responsáveis. Dentro de um roteiro
flexível, o aluno poderá expressar suas ideias e posteriormente comparar, reconhecer semelhanças
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e diferenças entre suas observações e as dos colegas, a melhor maneira para que o aluno reflita
sobre suas hipóteses, teorias e raciocínios em relação aos temas e conteúdos abordados é mediante
de discussão entre os alunos.
Nos professores temos que constitui uma situação de aprendizagem em que o aluno pode
verificar o que aprendeu, retrabalhar os conteúdos, assim como o professor pode avaliar como ensinou e o que seus alunos aprenderam.
A avaliação pode remeter o professor reavaliar o seu modo de ensinar e buscar os conteúdos
e levá-lo a planejamento de tarefas que obtenham aprendizagem significativa. Portanto, a avaliação
também leva o professor a avaliar-se como criador de estratégias de ensino e de orientações didáticas.
o professor deve saber o que é adequado dentro de um campo largo de aprendizagem para
cada nível escolar, ou seja, o que é relevante o aluno praticar e saber nessa área, se o mesmo busca aperfeiçoar seus conhecimentos apesar de suas dificuldades e se valoriza suas conquistas. Se
o aluno sabe identificar e argumentar sobre valor e gosto em relação às imagens produzidas por si
mesmo, pelos colegas e por outros, respeitando o processo de criação pessoal e social, ao mesmo
tempo que participa cooperativamente na relação de trabalho com colegas, professores e outros
grupos. Se reconhecer e apreciar vários trabalhos e objetos de arte por meio das próprias emoções,
reflexões e conhecimentos, avaliando se o aluno conhece, sabe relacionar e apreciar com curiosidade
e respeito vários trabalhos e objetos de arte.
O professor precisa considerar a história do processo pessoal de cada aluno e sua relação com
as atividades desenvolvidas na escola, observando os trabalhos e seus registros sonoros, textuais,
audiovisuais, deve orientar-se pelos resultados obtidos e replanejar modos criativos de avaliação dos
quais o aluno pode participar e compreender.
Os educandos devem participar da avaliação de processo de cada aluno da sala, inclusive
manifestando seus conhecimentos prévios e pontos de compreensão, o que contribuirá para ampliar
a percepção do processo de cada um em suas correlações artísticas.
Cabe à escola promover também situações de auto-avaliação para desenvolver a reflexão do
aluno sobre seu papel de estudante. É interessante que a auto-avaliação seja orientada, pois uma
estrutura totalmente aberta não garantirá que o aluno do ensino fundamental reconheça os pontos
relevantes de seu percurso de aprendizagem.
Finalmente, é fundamental que o professor discuta seus instrumentos, métodos e procedimentos
de avaliação junto com a equipe da escola. O professor precisa ser avaliado sobre as avaliações que
realiza, pois a prática pedagógica é social, de equipe de trabalho da escola e da rede educacional
como um todo.
A Arte tem uma função tão importante quanto a dos outros conhecimentos, no processo de
ensino e aprendizagem. Mediante da Arte pode-se despertar a atenção de cada um para a sua maneira particular de sentir, sobre a qual se elaboram todos os outros processos racionais. Aprender Arte
envolve não apenas uma atividade artística, mas também, a conquista da significação do que fazem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabemos que este trabalho está longe de encerrar as perguntas a respeito da importância da
arte na educação, mas podemos chegar à conclusão de que para o bom funcionamento de uma aula
de arte, o ideal é um ateliê com áreas livres para movimentação corporal, algumas mesas grandes
e bastante luz. E necessário também um armário para materiais comuns da classe, um lugar para
secar os trabalhos dos alunos e lavatório de acesso fácil, professores com formação adequada que
estimulem seus alunos a criação e recriação não repetindo sempre o mesmo trabalho deixando possibilidade de progredir graficamente de lado, assim cumprindo sua função na sociedade, de levar a
criatividade, criando talentos, , é preciso desempenhar desde cedo em nossas escolas a criatividade.
Não é preciso ser doutor em Arte para saber ler suas entrelinhas.
Mas além da arte pela arte, podemos encontrar a arte/educação. Devemos lembrar que a
palavra Arte, em maiúscula se refere à disciplina de Arte e arte em minúsculo, se refere à criatividade
que todos nós temos, umas bem trabalhadas, outras escondidas em meio a “traumas”, a atitudes
negativas, a falsos elogios ou críticas desmedidas, comentários mal feitos, que impedem de fato o
progresso de métodos educativos.
Nos professores de arte devemos procurar compreender de que maneira os grupos humanos
se conhecem e reconhecem, nas suas diferentes formas de vida, transformando nossas aulas monótonas em aulas que o educando se tornem capaz de comunicar-se com outrem, capaz de pensar e
escolher suas atitudes e assim, de expressar de variadas maneiras. , possibilitando atividade artística
e tanto a produção de desenhos, músicas, pinturas, coreografias, mímicas, gravuras, fantoches, etc.,
quanto à apreciação da produção cultural. (Tavares 2004, p. 19) O homem enquanto ser humano
capta tudo ao seu redor. “Expressa o que tem de interior, de pessoal. Diante do mundo, da história
e das pessoas, o homem é chamado a dar uma RESPOSTA: é chamado à comunicação e à comunhão” (IESDE, 2003, p. 67).
Devemos considerar a capacidade de o aluno criar formas artísticas estabelecendo relação
entre seu trabalho e dos outros e identificando os elementos de linguagem visual encontrados nas
múltiplas realidades. Reconhecendo e apreciando trabalhos artísticos mediante das próprias criações, conhecimentos e reflexões. (PCNs 2001, p.60). O que se vê nos planejamentos escolares é
certa indiferença a tais possibilidades e a imaginação não e explorada nos conteúdos propostos.
Segundo Stabile (1988 P.8):
Ao passo que buscamos compreender o motivo para este cenário, compreendemos que a
razão para essa desvalorização está na falta de incentivo. Que chance damos aos nossos alunos
para espelharem seu poder crítico? Quais são nossas leis de incentivo à arte? Quantos projetos significativos possuímos? Constatamos facilmente a ausência deste apoio em filmes nacionais, A Arte
deve respeitar os alunos, na liberdade de criar, o aluno deve respeitar a arte compreendendo todo
seu papel social, educador, conscientizador, histórico.
Concluo que a arte se apresenta no cotidiano na forma de expressão da sua visão de mundo,
sua representação da realidade surge quando se rabisca ou desenha no papel, na areia, na terra,
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na água; neste momento, utilizando a linguagem da arte para expressar-se. Esses trabalhos de expressão não são apenas impressões que o educando deixa sobre o suporte, mas explicitam o seu
desenvolvimento intelectual, emocional e perceptivo. Desta maneira, a presença da arte na educação apresenta um descompasso entre a produção teórica existente e a prática pedagógica adotada
por grande parte dos educadores, para os quais as atividades desenvolvidas nas aulas de arte são
tidas como um passatempo, como um enfeite para as datas comemorativas, sem significação para
a criança. Considera-se fundamental que o professor que atua na educação, compreenda como se
dá o processo de criação e suas fases de desenvolvimento criador, para que possa propiciar a oportunidade ao educando de crescer por meio de suas experiências artística. Diante desta perspectiva,
a arte na Educação apresenta-se como uma linguagem que tem estrutura e características próprias
que possibilita o educando, no processo de criação, reformular suas ideias e construir novos conhecimentos em situações em que a imaginação, a ação, a sensibilidade, a percepção, o pensamento
e a cognição são reativados.
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RESUMO
O presente estudo tem como objetivo conhecer como a inclusão está sendo aceita na rede regular
de ensino, suas implicações no trabalho pedagógico dos professores e no que a legislação se respalda nesse novo quadro da educação. Para atingi-los, foi feita uma pesquisa para conhecimento
dos dispositivos legais que dão suporte ao trabalho de inclusão, análise sobre a capacitação dos
profissionais da educação e se as condições de trabalho favorecem a inclusão. As principais conclusões mostram que apesar das dificuldades e de necessitarem ainda de se capacitarem mais, os
educadores procuram promover a inclusão por terem consciência de sua importância para a pessoa
com necessidades educacionais especiais, no que tange o desenvolvimento de suas potencialidades,
mostrarem seus valores e participar da edificação de uma sociedade mais justa, humana e igualitária.
Palavras-chave: Educação Inclusiva; Educação; Pessoa com Deficiência.
INTRODUÇÃO
Este artigo versa sobre a inclusão dos alunos com necessidades especiais e suas implicações no que tange ao processo de ensino aprendizagem, tem como objetivo realizar apontamentos
e analisar os processos de desenvolvimento da educação inclusiva nas redes regular de ensino
para as crianças com necessidades especiais, assim como a sua função em estar proporcionando
a estas crianças maior interação com os demais à sua volta, enquanto instrumento de atenuação da
discriminação e do preconceito da própria sociedade.
Além disso, analisar a questão dos desafios encontrados na Educação Inclusiva, onde por falta
de informação, preconceito e exclusão tanto por parte dos professores quanto da própria família, a
criança com deficiência encontra barreiras que a impedem de crescer junto com as demais crianças.
A inclusão de todos na escola e na rede regular de ensino chegou sem planejamento; nem as
escolas, nem os professores estão totalmente preparados para promover o desenvolvimento dessas
crianças, pois esta parcela da população sempre foi encaminhada para a educação especial.
Um dos documentos mais citados é de SALAMANCA STATEMENT, cuja produção foi realizada
em 1994, por mais de trezentos representantes de noventa e dois governos de vinte e cinco organi133
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zações internacionais, priorizando, ensino igualitário a todos com deficiência. Há leis que obrigam
garantir uma sociedade mais justa, igualitária, para todos. No entanto, a prática inclusiva aponta para
algumas dificuldades reais, com profissionais incapacitados falta de estrutura física da escola, materiais pedagógicos, infelizmente esses problemas ainda se encontra nas unidades de educação. Na
questão da inclusão dos educandos com necessidades especiais há um agravante maior que dificulta
o avanço. Trata-se da diversidade de problemas que podem ser encontrados como as deficiências:
auditiva, motora, visual, múltipla, distúrbios psíquicos, síndrome de Down, entre outras. Cada tipo de
deficiência exige um atendimento específico que por sua vez, exige profissionais preparados para
lidar com as necessidades e dificuldades apresentadas por essas diferentes crianças especiais.
Criança especial exige atenção especializada.
É dentro destes parâmetros procura-se analisar a formação do professor e as condições oferecidas para se processar uma educação inclusiva que atenda as necessidades dos alunos, apontando
questões fundamentais para sanear e evitar que se repitam erros e desvios que caracterizam a visão
que se tem de “Educação Inclusiva” no país.
POLÍTICAS PÚBLICAS PARA A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
A inclusão de alunos com necessidades especiais no sistema regular de ensino é hoje a
diretriz principal das políticas públicas educacionais, tanto na esfera federal, quanto estadual. Em
âmbito federal, dentre outras iniciativas, o inciso III do artigo 208 da Constituição Federal se refere
ao atendimento educacional especializado aos educandos com deficiências, “preferencialmente na
rede regular de ensino”.
De acordo com a autora: “A questão da inclusão de crianças com necessidades educacionais
especiais na rede regular de ensino insere-se no contexto das discussões, cada vez mais em evidência, relativas à integração de pessoas com deficiência enquanto cidadãos, com seus respectivos
direitos e deveres de participação e contribuição social” (SANTOS, 1997, p. 22-23).
Pode-se dizer que esta discussão mais ampla sobre a inclusão, fundada na movimentação histórica decorrente das lutas pelos direitos humanos, não mais se constitui numa novidade, levando-se
em consideração que tais princípios já vêm sendo veiculados em forma de declarações e diretrizes
pelo menos desde 1948, quando da aprovação da Declaração Universal dos Direitos Humanos.
Em suas nuanças, no que diz respeito aos vários cenários em que tais princípios de participação e direitos humanos se inserem, incluindo-se o educacional (tão frequentemente preconizado
como uma das principais alavancas de crescimento e projeções sociais do mundo moderno), ainda há
muito a ser esclarecido e discutido a respeito das diferentes conotações que a inclusão pode assumir.
A política Nacional de Educação Especial, elaborada em 1994 (Ministério da Educação e
Cultura/ Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, 1994), o Ministério da Educação e Cultura
estabelece como diretrizes da Educação Especial apoiar o sistema regular de ensino para a inserção das pessoas com deficiências, e dar prioridade ao financiamento de projetos institucionais que
envolvam ações de integração.
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Esta mesma perspectiva foi posteriormente reforçada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9394/96) e nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação
Básica (Conselho Nacional de Educação/Câmara de Educação Básica, 2001). A perspectiva apontada
pela Declaração de Salamanca, em 1994, enfatiza que a escola inclusiva, deve reconhecer que esta
só se efetivará com o aprimoramento dos sistemas de ensino.
Como o conceito de “necessidades educativas especiais” tem se alargado, a tal ponto de se
perder o consenso a respeito de qual a população ele abarca os princípios de Salamanca podem
servir para sustentar posições que nada tem de novas, mas, ao contrário, travestem de modernas,
posturas educacionais, as mais retrógradas. Corre-se o risco de perpetuar uma visão entre anormalidade baseada nas condições orgânicas da população escolar.
Qualquer forma de educação que não seja a da inclusão no ensino regular é vista como ultrapassada, pois perpetua a segregação, a discriminação e o preconceito dos ditos normais em relação
aos alunos com deficiências.
No Brasil, o atendimento especial às pessoas com deficiências começou oficialmente o dia
12 de outubro de 1854, quando D. Pedro II fundou o Imperial Instituto dos Meninos Cegos, no rio
de Janeiro. Em 1924, quando já havia no país 40 escolas públicas regulares que prestavam algum
atendimento a deficientes intelectuais, o Instituto Benjamin Constant editou o braile a Revista para
cegos, primeira do gênero no Brasil.
Gradativamente, as ONGs como Sociedade Pestalozzi, a AACD (Associação de Assistência à
Criança Deficiente) e a APAE (Associação de Pais e Amigos Excepcionais), a questão da deficiência
foi saindo do âmbito da saúde, afinal deficiente não é doente, para o âmbito da educação.
A necessidade de uma política educacional foi se delineando nos anos 70, quando o MEC
assumia que a clientela da educação especial é a que requer cuidados especiais no lar, na escola e
na sociedade. “Em 1986, a expressão “alunos excepcionais” foi substituída por “alunos portadores de
necessidades especiais” e recentemente novas nomenclatura “pessoa com necessidade especial”.
Em 1990, finalmente o Brasil participou da Conferência Mundial sobre Educação para Todos
na cidade de Jomtien, na Tailândia: estavam lançadas as sementes da Política de Educação Inclusiva. Na conferência mundial sobre Necessidades Educacionais Especiais, realizadas em Salamanca
(Espanha) em 1994, enfatizou-se a necessidade de transformação dos sistemas educativos, visando
atender todas as crianças, jovens e adultos, completando todas as características e necessidades.
Segundo a Declaração de Salamanca (UNESCO, 1995), “as escolas comuns, com essa orientação integradora, representam o meio mais eficaz de combater atitudes discriminatórias, de criar
comunidades acolhedoras e oferecer educação para todos”.
Todavia, tanto na prática educacional como na lei ainda mantém a seleção de deficientes, caso
seja dito que em função de suas condições não possam ser integrados. A prática da inclusão social
se baseia em princípios diferentes do convencional: aceitação das diferenças individuais, valorização
de cada pessoa, convivência dentro da diversidade humana, aprendizagem por meio de cooperação.
A integração significa a inserção da pessoa deficiente preparada para conviver na sociedade.
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Já a inclusão significa a modificação da sociedade da sociedade como pré-requisito para a pessoa
com necessidades especiais buscar seu desenvolvimento e exercer a cidadania. Então é, preciso
preparar a escola para incluir nela o aluno especial, e não o contrário. Sem esquecer-se das adaptações arquitetônicas.
A consecução do princípio da educação inclusiva, não se efetuará simplesmente por decreto,
sem que avalie as reais condições que possibilitem a inclusão gradativa porque é preciso que tanto
os sistemas de educação especial, como os ensinos regulares possam ir adequando à nova ordem,
construindo práticas políticas, institucionais e pedagógicas que garantam o incremento da qualidade
do ensino que envolve não só os alunos com necessidades especiais, mas todo o alunado do ensino
regular sendo contínua, no sentido de ampliação constante dos processos de inclusão, para que
esta não se baseie, nas supostas dificuldades genéricas de alunos, professores e escolas abstratos.
Embora deva se voltar às possibilidades concretas dos alunos, dos professores e das escolas, que
se diferenciam de classe para classe, de escola para escola, de sistema para sistema, o incremento
da qualidade, como diria Gramsci (1984, p.501-510) “revela incremento de qualidade”.
De nada adiantará vangloriar de ter seguido a inclusão de tantos e quantos alunos com necessidades especiais, se não houver um incremento gradativo, contínuo e consistente do número
de inclusões efetuadas.
Mas para que o professor especializado possa se constituir em agente de qualificação do ensino
é importante que lhe sejam oferecidas condições de adquirir competência para enxergar, analisar e
criticar o processo pedagógico de forma ampla e abrangente, e não só voltado para as dificuldades
específicas do aluno sob sua responsabilidade:
Educação inclusiva, entendida sob a dimensão didático-curricular, é aquela que proporciona
ao aluno com necessidades educativas especiais oportunidades de participar das atividades do
dia-a-dia da classe regular, aprendendo as mesmas coisas que os demais, mesmo que de formas
diferentes, preferencialmente sem defasagem idade-série. Como agentes mediadores do processo
ensino aprendizagem, é de responsabilidade do professor fazer as adaptações necessárias do currículo escolar (GLAT; OLIVEIRA, 2003).
Para Ferreira (2003), “Este currículo, no entanto, não se limita às adaptações para acomodar
os alunos com necessidades especiais. É necessário que haja uma nova concepção de currículo
que seja capaz de atender eficientemente à diversidade dos alunos”, baseando-se na Declaração de
Salamanca (UNESCO, 1994) considera “inclusiva” a escola que “reconhece e satisfaz as necessidades diversas de seus alunos, adaptando-se aos vários ritmos de aprendizagem, de modo a garantir
um bom nível de educação para todos [...].
É necessário lembrar também da Lei 7853/89 que reafirma a oferta obrigatória e gratuita de
Educação Especial em escolas públicas e o Estatuto da Criança e do Adolescente, de 1990, que
registra o direito da pessoa com deficiência à educação, a profissionalização e proteção no trabalho.
Mais recentemente o programa de cotas estabelecidas pelo governo para o serviço público
que reserva para deficientes 5% dos cargos do Ministério da Justiça, em empresas terceirizadas e
conveniadas, cargos estes que requerem escolarização, no caso as escolas obrigatoriamente de136
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verão oferecer.
Há um longo caminho a percorrer, onde o empenho e competência dos governantes, assistência aos educadores, apoio da família e da sociedade representa o primeiro passo para a inclusão
de pessoas com necessidades educacionais especiais se efetive com sucesso. Pois, a inclusão
educacional é, certamente, o caminho definitivo para que deixemos de ser o país de maior riqueza
(potencial) e, ao mesmo tempo, palco das maiores injustiças sociais da história da humanidade para
se tornar um País verdadeiramente de todos.
Nas diretrizes para o ensino fundamental, o Plano Nacional de Educação define o prazo de
cinco anos para a sua universalização, considerando a estreita ligação entre acesso, permanência
e qualidade da educação escolar.
Entre outros objetivos e metas estabelecidas pela educação especial, onde define os educandos com necessidades especiais como sendo os que apresentam: [...] dificuldades acentuadas
de aprendizagem ou limitações no processo de desenvolvimento que dificultem o acompanhamento
das atividades curriculares vinculadas a uma causa orgânica específica ou relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências, dificuldades de comunicação e sinalização diferenciada
dos demais alunos, demandando linguagens e códigos aplicáveis, altas habilidades/superdotação,
grande facilidade de aprendizagem que os leve a dominar rapidamente conceitos, procedimentos e
atitudes (BRASIL, 1994).
Estabelece que a identificação das necessidades educacionais especiais dos alunos deve
ser realizada pela escola, com assessoramento técnico, mediante sua avaliação no processo ensino
aprendizagem.
Reitera que o atendimento aos alunos com necessidades educacionais especiais deve ocorrer
em classes comuns, indicando que as escolas devem garantir: professores comuns capacitados e
professores de educação especial, especializados, flexibilizações e adaptações curriculares, serviços de apoio especializado realizado nas classes comuns, extraordinariamente, classes especiais
em caráter transitório, além de condições para reflexão e elaboração teórica da educação inclusiva.
Este documento oficial estabelece, ainda, que o atendimento pode se dar, extraordinariamente, em escolas especiais públicas e privadas, em classes hospitalares e no domicílio. Refere-se à
responsabilidade dos sistemas públicos de ensino pela garantia do atendimento às necessidades
educacionais especiais de seus alunos, observados os princípios da educação inclusiva.
Dessa forma, o desafio da educação brasileira é a implementação da política de inclusão
educacional de promoção do acesso e da qualidade do atendimento, com a organização das escolas
de modo que atendam a todos os alunos sem nenhum tipo de discriminação, escolas que valorizem
as diferenças como fator de enriquecimento do processo educacional, transpondo barreiras para a
aprendizagem e a participação com igualdade de oportunidades.
A transformação das escolas para que se promova à inclusão de alunos com necessidades
educacionais especiais significa uma mudança na gestão da educação. Outro foco de atenção das
políticas públicas educacionais, na perspectiva da inclusão educacional se refere à defesa dos direitos
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das pessoas com deficiência, dando visibilidade para a situação de exclusão que se quer eliminar.
Estes avanços refletem uma nova visão das políticas públicas quanto ao direito à educação
que começa a transpor as concepções tradicionais, alterando a visão sobre a educação das pessoas
com deficiência, proporcionando uma mudança na formação dos professores e um planejamento
que objetive uma educação inclusiva de qualidade.
PENSANDO SOBRE A FORMAÇÃO E A PRÁTICA
Segundo Montoan (2001), o foco da formação do professor é o desenvolvimento de suas
competências, bem como sua adequação a todo tipo de problema encontrado em sala de aula. Faculdades e Centros de Educação, desde a década de 30, deram pouca ênfase à formação docente,
centrando suas atenções na formação do pedagogo ou dos especialistas em Educação.
Para o autor (2001), mesmo as licenciaturas, responsáveis pela formação dos professores para
as quatro últimas séries do ensino fundamental e para o ensino médio, na maior parte das vezes foram
encarados como apêndices dos cursos de pedagogia. Deve ser fonte de preocupação dos cursos
de formação de professores a ênfase na aprendizagem de todo e qualquer aluno, independente de
suas diferenças na indissociabilidade da teoria e da prática, contemplando compulsoriamente o “saber” e o “saber fazer”, ou seja, a articulação entre a teoria e a prática. Nesta concepção, o professor
precisa saber que todos os seus alunos deverão participar coletivamente da construção de um saber
levando em conta as suas necessidades, mas possibilitando-lhes oportunidades para transformar-se
em sujeitos construtores de seu próprio futuro.
Por outro lado, os cursos de formação de professores e especialistas que pretendem atuar
na educação de crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais frente às novas
perspectivas da educação inclusiva, uma escola onde a diferença está presente, deverão, oferecer
a estes profissionais subsídios técnicos e conhecimentos teóricos suficientes para que possam
definir suas ações, de forma condizente com sua opção de trabalho (MONTOAN, 2001). Sob este
prisma, a formação profissional deve ter como eixo condutor uma formação básica voltada para a
indissociabilidade da teoria e prática, o princípio de educação para todos e a formação específica
que atenda às peculiaridades de uma determinada categoria de necessidades do alunado. O autor
(2001) ressalta que, ao mesmo tempo em que os princípios norteadores da educação inclusiva (o
direito de todas as crianças à educação, o respeito às necessidades educativas às escolas comuns
e a importância de uma pedagogia centrada na criança, etc) exigem dos professores e especialistas
uma formação com ênfase não no possível déficit do aluno, mas fundamentalmente, valorizando
suas potencialidades e capacidades. E mais, que os profissionais tenham consciência e instrumental
teórico que lhes permitam refletir e analisar o contexto escolar em seu conjunto de forma que possa
contribuir efetivamente na busca de soluções, visando o aprimoramento dos processos de escolarização, objetivando uma efetiva diminuição da exclusão escolar.
Considera-se que todos os professores devem ser levados a assumirem a responsabilidade na
formação dos propósitos e condições de sucesso de todos os alunos. Já na visão de Freire (1995),
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é imperioso que todos os professores trabalhem com uma visão pedagógica centrada no aluno e
na concepção de que o mundo que se tem pode e deve ser transformado e reinventado. Para Paulo
Freire (1995) “é importante que os professores tenham em mente que a educação não é responsável
pela transformação da sociedade, mas precisam ter clareza do papel que ela representa neste processo de transformação”, desenvolvendo com seus alunos uma proposta pedagógica que os leve a
apropriarem-se dos conteúdos historicamente construídos de forma crítica e reflexiva.
Acredita-se assim, na importância do desenvolvimento de uma teoria crítica de educação de
cidadania para a preparação dos profissionais. Uma vez que a escola deve ser entendida como um
espaço para as transformações, a colaboração mútua e para a criatividade. Assim, para atender as
exigências de uma educação inclusiva, são necessários que os cursos de formação de professores
repensem e as naturezas de seus currículos, suas práticas, tendo como meta fundamental o ser
humano que se deseja formar (FREIRE, 1995). Para o autor (1995), faz-se necessário registrar que
estas mudanças não podem ser isoladas, devem estar integradas ao núcleo de uma política educacional, cujo objetivo seja alcançar a verdadeira democracia por intermédio de emancipação de todos os
homens, consequentemente uma educação para a crítica, para a transformação e para a resistência.
A preocupação dos educadores para atender às necessidades especiais tem uma dimensão
coletiva que se traduz e se concretiza no desenvolvimento do trabalho pedagógico criando um movimento de tomada de decisões, de estabelecimento de metas acerca dos processos constitutivos da
ação educadora. Esta dinâmica permite diagnosticar os avanços e dificuldades na implementação
do projeto político-pedagógico, expressão de uma construção coletiva. É necessário romper com
a lógica da transmissão, assimilação e reprodução do saber, repensando o mito da especialização
propondo uma nova formação que busque, segundo Montoan: [...] aprimorar o que o professor já
aprendeu em sua formação inicial, ora fazendo-o tomar consciência de suas limitações, de seus
talentos e competências, ora suplementando esse saber pedagógico com outros, mais específicos,
como o sistema braille, as técnicas de comunicação e de mobilidade alternativa/aumentativa, ora
aperfeiçoando a sua maneira de ensinar os conteúdos curriculares, ora levando- -o a refletir sobre
as áreas do conhecimento, as tendências da sociedade contemporânea, ora fazendo-o provar de
tudo isso, ao aprender a trabalhar com as tecnologias da educação, com o bilinguismo nas salas de
aula para ouvintes surdos ( MONTOAN, 2001, P. 68) As manifestações das diferentes dimensões
formuladoras do ser humano articulam diversos saberes, experiências tanto dos alunos quanto dos
professores, currículo, produção de conhecimento e diversidade cultural. Portanto, a formação é um
processo de construção de identidades profissionais com base nas experiências pessoais, sociais
e culturais.
A formação dos educadores deve, portanto, romper com a polaridade entre educação comum
e especial, tendo como referência a diversidade dos alunos e o aprendizado sugerido pela inclusão
escolar. Escola inclusiva exige nova estrutura e consequentemente competências adequadas. A
formação em serviço deve ir além das condições objetivas e instrumentalizar a prática pedagógica,
buscando experiências concretas e situações vivenciadas, visando transformar uma escola comum em
uma escola inclusiva. Há aí uma ligação entre o que os professores aprendem e o que colocam em
prática em sala de aula. Montoan (2001) afirma que: Na formação em serviço, os professores reagem
inicialmente à metodologia adotada, porque estão habituados a aprender de maneira fragmentada e
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essencialmente instrucional. Eles esperam uma preparação para ensinar os alunos com deficiência
e/ou dificuldades de aprendizagem e problemas de indisciplina, ou melhor, uma formação que lhes
permita aplicar esquemas de trabalho pedagógico predefinido às suas salas de aula, garantindo-lhes
a solução dos problemas que presumem encontrar nas escolas ditas inclusivas. Grande parte desses profissionais concebe a formação como sendo mais um curso de extensão, de especialização,
com uma terminalidade e um certificado que convalida a capacidade de ser um professor inclusivo
(MANTOAN, 2004, p.79).
O que se coloca não é uma visão simples do que vem a ser um professor qualificado para o
ensino inclusivo, mas uma ideia distorcida do que é formação em serviço. Mais uma vez, a imperícia
de concepções muda o fim de ações que precisam ser realizadas, o mais rápido possível e com
objetivos bem claros. Assim, é importante que o professor deixe de falar, e mais ainda de pensar, em
formas estigmatizadas de atuação. Principalmente aquelas que levem o aluno a se sentir humilhado
e desvalorizado. Torna-se necessário que o preparo do professor alcance um nível mais profundo,
buscando instrumentos que promovam construção interferindo na própria produção de saberes do
professor.
Dessa forma, qualquer professor ou aluno, não consegue aprender no vazio. Por isso, toda
proposta de capacitação deve balizar-se do saber que os profissionais já acumularam, de suas
práticas e experiências ao candidatar- -se ao trabalho inclusivo. Montoan relata: O sucesso dessa
proposta de formação nas escolas aponta como indicadores: o reconhecimento e a valorização das
diferenças, como elemento enriquecedor do processo ensino- -aprendizagem: professores conscientes do modo como atuam, para promover a aprendizagem de todos os alunos; cooperação entre os
implicados no processo educativo, dentro e fora da escola; valorização do processo sobre o produto
da aprendizagem; e enfoques curriculares, metodológicos e estratégias pedagógicas que possibilitam
a construção coletiva do conhecimento (MANTOAN, 2004, p.89). Inclusiva total e irrestrita é uma
oportunidade que a escola atribui aos alunos com deficiência, buscando sempre “o que” e “como”
ensinar de forma que os alunos não sintam penalizados pela repetência, evasão, discriminação e
exclusão. Na perspectiva de que “o especial da educação” seja a intenção de melhorar a qualidade
do ensino das escolas, atingindo todos os alunos que fracassam em sala de aula. Assim pode-se
vislumbrar um futuro diferente para “pessoas com deficiência” e para “os comuns”, na escola.
Assim fica claro que o que se pretende oferecer a todos os alunos, não é só o ser ingresso
nas escolas, mas uma educação de qualidade. Visto desta maneira a sociedade tornar-se-á eficaz
para garantir a dignidade de uma pessoa humana o que resultará na edificação de uma sociedade
democrática, solidária, firmada nos princípios de justiças.
A “inclusão, portanto, vai muito além da matrícula na classe comum, de todos os alunos com
necessidades especiais, ignorando suas necessidades especiais, mas significa dar ao professor e
à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica” (SEESP /MEC). Suporte este que tem por
objetivo principal, tornar possível e sustentar a inclusão do aluno no sistema educacional garantindo
seu crescimento e efetiva aprendizagem com sucesso.
O ponto principal da educação inclusiva é a aceitação da diversidade, procurando evitar os
preconceitos. O respeito e a valorização das diferenças dos alunos sugerem que a educação redimen140
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sione sua responsabilidade na construção de relações, acionando os profissionais numa discussão
ampla, reflexões e estudos sobre a importância e a necessidade de inclusão no processo escolar.
Muito mais que educar o aluno na escola, deve ser preocupação desta, as condições para que possa
ser agente construtor de sua própria história e cidadão capaz de interferir na realidade social.
É para esta diversidade representada no alunado, que hoje, a educação se encontra frente ao
grande desafio de criar situações educativas que promovam o desenvolvimento para a participação
ativa na vida social, no campo do trabalho acadêmico. Isto constitui o verdadeiro processo de inclusão
escolar. Daí acreditar-se nas escolas inclusivas. Elas se tornam inclusivas porque recebem os alunos
que apresentam uma diversidade de traços e peculiaridades, sem impor-lhes condição, questionar
sua capacidade de adaptação, de aprendizagem ou de executar tarefas, fazendo da educação um rio
de águas mansas onde os alunos não correm o risco de se afundarem. Onde os alunos que correm
o risco de se afastarem da turma por causa de déficits temporários são resgatados com a renovação
das práticas e a coragem de enfrentar os desafios da inclusão (BRASIL, 2001).
INCLUSÃO E SOCIEDADE
De acordo com os estudos de Canevaro (1984). É natural ter preconceito. O preconceito faz
parte da natureza humana, desde o início dos tempos. O homem desconfia e tem medo de tudo o
que é diferente. O outro inspira receio, temos insegurança; daí para adotar atitudes defensivas e de
ataque é um passo. A lista dos pontos de divergência é grande, mas, no fundo, o ponto essencial
reside na diferença entre Eu e o Outro. Aí se estabelecem o julgamento ou opinião formada sem se
levar em conta os fatos que conteste. Antecipadamente se constrói um rótulo e ao mesmo tempo os
mecanismos de exclusão do diferente. Para o autor (1984), a rotina das relações sociais nos leva,
mais ou menos conscientemente, a classificar as pessoas de acordo com uma escala de valores
a priori, como resultante da nossa educação e das nossas referências culturais. Os critérios desta
classificação são variados e prevalecem tanto para a família e para a escola, como para a sociedade
como um todo. Muitas vezes a segregação começa a partir da colocação de rótulos ou de etiquetas
nas pessoas, principalmente nas pessoas com deficiência, do tipo não vai entender, não pode fazer
tal movimento, não vai conseguir realizar tal tarefa.
Estas etiquetas têm consequência sobre as formas como estas pessoas são aceitas no seu
meio de convívio e não permitem que ela se exprime e se mostre capaz. A ênfase recai sobre a incapacidade, sobre a deficiência e não sobre a eficiência, a capacidade, a possibilidade. É preciso banir
da sociedade, da escola e das famílias o fantasma do preconceito. A realidade é natural e diversa:
nós não somos fisicamente, todos iguais. Canevaro (1984 p.47) relata que: “uma criança deficiente
não é respeitada se for abandonada à sua deficiência, do mesmo modo que não é respeitado se
negar a realidade da sua deficiência”. Assim, é respeitada se a sua identidade, a sua originalidade,
da qual a deficiência também faz parte, for favorecida e quase provocada, isto é, se ela for levada
a desenvolver-se. Tal é a atitude realista ativa, em situação e em relação. Se for o contrário, temos
o realismo inerte. Para o autor (1984), esta postura começa a ser alterada e os profissionais, principalmente na área da educação estão voltando o diagnóstico e a atuação para possibilidades e os
recursos que a pessoa com deficiência tem. Ao mesmo, as famílias mudam seu referencial quanto
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à convivência e atendimento aos deficientes, que antes era de rejeição e superproteção, para um
relacionamento igualitário que reconhece a capacidade escondida por detrás da deficiência, deixando
que eles se descubram e façam fluir suas potencialidades confiando e dando-lhes liberdade de ação.
A partir do reconhecimento e aceitação dos nossos preconceitos e da desconfiança existente em
cada um de nós, fica mais fácil mudar o comportamento e aceitar que o objeto destes sentimentos
seja uma pessoa igual a todas as outras, ou seja, começa-se a identificar os pontos comuns entre
os seres humanos e não mais acentuar as diferenças. Pode-se então, identificar o que une a todos
e constatar que todos são pessoas cuja diversidade indica riqueza de situações e possibilidades de
intercâmbio, de vivência e de aprendizagem (CANEVARO, 984).
Para Abranches (2000), com a abertura ao acolhimento, as escolas têm um acolhimento incondicional ao ser humano. Reconhece a igualdade de direitos à educação. Independente da sua
“performance” particular, o aluno é bem-vindo à escola que tem esse ideário. Um ambiente educacional
aberto à diferença trabalha com o princípio de que a única igualdade entre as pessoas é a diferença
entre elas sendo este o que nos afirma como seres particulares e originais. Ou seja, a pluralidade
pessoal é o senso comum. Um princípio fundamental, na escola inclusiva, é a igualdade de valor,
que se diferencia do princípio liberal que defende a igualdade de oportunidades. A escola aberta à
diferença é da ordem do indeterminado, do imprevisível, do local, do particular. Trata-se de uma escola
para um aluno sujeito constituída em uma trama histórica, de múltiplos elementos e condições que
se articulam e se modificam conforme as possibilidades. O desenvolvimento individual é resultante
da interação do sujeito com o meio e não com o estabelecimento de padrões a prioridade. Sendo
assim a escola inclusiva recusa as técnicas de avaliação global, por conhecer o desenvolvimento e
a aprendizagem como um processo particular e não como produtos (ABRANCHES, 2000). Esses
processos ocorrem por meio de saltos qualitativos, mediante os desequilíbrios e as condições proporcionais pela riqueza da heterogeneidade. Mais do que nunca, a inclusão precisa ser consciente
e responsável.
O processo de inclusão desses alunos, no currículo regular, atravessa estágios normais.
No início, havia um sentimento de pena em relação aos deficientes visuais: às vezes os colegas e,
também professores procuravam fazer as coisas por eles, numa atitude de superproteção. Hoje, já
acreditam em suas capacidades e o primeiro passo para que as crianças passem a considerar os
deficientes, tão capazes quanto qualquer outra pessoa, é da professora. Se ela exigir deles tanto
quanto dos outros, os colegas também agirão assim (ABRANCHES, 2000).
De acordo com o autora (ABRANCHES 2000), pode-se dizer que a inclusão, quando já aceita pelo professor, possui resultados muito positivos. Nas classes, onde o professor, ainda não está
totalmente imbuído do espírito de inclusão, os resultados são mais lentos. Não existe uma fórmula
pronta. Busca-se um caminho e, com certeza, nesta busca haverá acertos e erros, o mais importante, no entanto, é que o profissional goste muito de seu trabalho e esteja sempre pronto a buscar
novas formas de ensinar, capacitado e, além disso, que esteja consciente de que cada aluno é um
ser humano diferente, seja um portador de necessidades ou não.
Baseando-se na teoria de Foucault (1998), uma proposta de inclusão do deficiente na escola
regular, implica em revisão criteriosa de conceitos e consequentemente de postura pedagógica. Um
breve retrocesso histórico do movimento inclusivo aponta para uma abertura que mostra uma ruptura
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da continuidade histórica do contexto escolar, para que sejam inseridas mudanças nos conceitos
e concepções de pessoa humana e de práticas que devem ser aplicadas em determinadas condições, que começam a desvendar um novo “regime” no discurso do saber: Foucault (1998) enfatiza
que: O importante de tais mudanças não é se serão rápidas ou de grande amplitude, ou melhor,
esta rapidez e esta amplitude são apenas o sinal de outras coisas: uma modificação nas regras de
formação de enunciados que são aceitos como cientificamente verdadeiros (FOUCAULT, 1998, p.
04). O movimento da educação inclusiva inicia novidades, entre as quais, a concepção de escola de
ensino, aberta incondicionalmente às diferenças que compõem os perfis do ser humano e a escola
vista como sistema aberto, onde a heterogeneidade de disposições humanas requer nova visão,
nova abordagem na organização da instituição escolar.
Um princípio fundamental, na escola inclusiva é a atuação pedagógica firmada na igualdade
de valores, que se diferencia do princípio liberal que defende a igualdade de oportunidade igualdade
de valor apoia-se em resignificação do conceito de “deficiência” que é fundamental na proposta de
“educação para todos” como pressupõe a educação inclusiva, dada a prerrogativa de que o ser humano deve ser valorizado por sua própria condição e não por sua eficiência. Afinal, todos apresentam
uma porcentagem de anormalidade. “A inclusão escolar de pessoas com deficiência é compreendida
como parte de um contexto amplo de reivindicações sociais, que englobam a exclusão de todas as
minorias” (MONTOAN, 1999, p. 9).
Para reverter este quadro de exclusão é necessário que sejam repensadas as propostas
pedagógicas que hoje se apoiam em conceitos universais, o sujeito com uma identidade histórica,
descontextualizada e particularizada. Atuações pedagógicas, voltadas para os ideais de uma escola inclusiva, não se constrói da noite para o dia. É um processo de reelaboração do docente, um
exercício constante e infinito (MONTOAN, 1999). Para o autor (1999), o professor necessita ser um
“construtor de vínculos positivos”, o que exige um olhar diferente para a prática educativa. A partir
de vínculos construídos, é possível perceber, por meio de sinalizações dos alunos, como o propósito
da comunicação pedagogicamente estabelecida está acontecendo na sala de aula, sendo possível
desenvolver uma atuação pedagógica mais eficiente que permita analisar a relação professor/aluno
em três dimensões: mente, corpo e mundo exterior que se completam considerando a dimensão
mais importante: a humana, ou seja, o ser humano em sua totalidade, com uma ótica direcionada
para cada sujeito, individualmente.
Uma vez que a deficiência não se direciona a todos os campos da mente e da psicologia do
educando, não é também entrave que cause sua segregação ou exclusão. Os indicadores pedagógicos
voltados para a educação inclusiva apontam para uma pedagogia igualitária, construtiva, formadora
de cidadãos conscientes, vislumbrando a importância do ser humano em sua essência, lapidando
suas capacidades, formando competências sem, jamais, se prender às limitações, buscando sempre
o sucesso de todos aqueles que fazem parte do processo pedagógico inclusivo.
A educação inclusiva nos mostra a necessidade de o professor estar preparado para respeitar e aceitar as diferenças, buscando estratégias que tornem produtivo seu trabalho voltado para a
diversidade, preparando-se sempre para aceitar as situações novas do seu dia-a-dia. É de suma
importância, investir na formação do professor, pois isto, trará o suporte necessário para desmistificar
os preconceitos, abrindo uma visão mais justa, consciente, crítica tornando-o comprometido com
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o processo inclusivo (COLL, 2004). Se quer que as mudanças se processem em nossas escolas,
é necessário que se tenha em mente que a mudança da história da nossa educação tem também
como indicador importante a construção de novas visões que conduzam à construção de uma nova
prática pedagógica.
O professor é o artífice, no contexto das relações em que vive, para construir o saber. É um
produto histórico e também um ator. Outro indicador a se avaliar é a construção de um projeto pedagógico partindo de uma reflexão profunda acerca dos motivos de repetência, indisciplina que causam
o insucesso escolar. Um projeto que seja capaz de contemplar a cultura, a história e as experiências
anteriores dos alunos. Muitas escolas diversificam o programa, mas esperam que no final todos os
alunos alcancem os mesmos resultados. Os alunos precisam ter liberdade para aprender do seu
modo, de acordo com suas limitações. E isto vale tanto para os alunos de necessidades educacionais
especiais ou não (COLL, 2004). É necessário também repensar os processos de avaliação.
Que seja uma avaliação planejada para todos, de forma que o aluno seja capaz de analisar
seu progresso de forma crítica e autônoma, permitindo que o aluno diga o que aprendeu, o quanto
cresceu e de que maneira o conhecimento adquirido modificou sua vida num processo de avaliação, com olhar de inclusão, procura-se saber o quanto à criança foi capaz de acrescentar em seus
conhecimentos e não medir o quanto conseguiu memorizar. Mesmo porque, não se pode caminhar
sobre os trilhos do ensino tradicional, pois hoje a visão é outra. Busca-se a compreensão e a aplicação prática dos conceitos ensinados, na vida, ou seja, lá fora da escola. Numa escola inclusiva,
vê-se a avaliação como um esforço para ir além das limitações e não a comparação com os demais
(GUIMARÃES, 2002).
A construção de uma educação verdadeiramente inclusiva é lenta e difícil, propõem um rompimento com culturas já arraigadas. Muita gente ainda acredita que o melhor é excluir, manter as
crianças em instituições especializadas que ministram um ensino adaptado, por ter todas as crianças
com necessidades especiais. Mas já houve um avanço. Hoje, todos já reconhecem que elas têm
direito de ir para a escola de ensino regular (GUIMARÃES, 2002).
Agora, é continuar o trabalho de conscientização de que uma sociedade justa que ofereça
oportunidades para todos, sem qualquer tipo de exclusão ou discriminação, começa na escola, mas
é responsabilidade de toda a sociedade. O reconhecimento de que a formação de valores, não é
privilégio de alguns, mas uma possibilidade de todos, deficientes ou não, deve ser tanto da escola
como de todos que estão inseridos na sociedade. Só assim teremos escolas inclusivas dentro de
uma sociedade também inclusiva (GUIMARÃES, 2002).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo estudos apresentados neste artigo, a inclusão, numa sociedade de excluídos, passa a
ser aspecto importante para que se processe a democracia. A Constituição Brasileira estabelece que
haja igualdade de direitos e deveres e a oportunidade de exercê-la plenamente configura a cidadania.
A inclusão é um programa de educação que objetiva assegurar a todos, indistintamente, edu144
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cação de qualidade, mediante da inserção dos educandos com necessidades educacionais especiais
nas escolas de ensino regular desde o início de sua vida escolar. É animador constatar que existe
uma grande preocupação com a aprendizagem de todas as crianças. Sabe-se que é um desafio para
os profissionais, pois atender as necessidades tanto dos alunos ditos normais como dos deficientes
supõe dar um novo significado para a diversidade, com vistas a uma reestruturação do trabalho pedagógico para que se processe uma aprendizagem efetiva e inclusiva.
A partir do movimento de inclusão, o profissional tem buscado competências que facilitem a
convivência com os deficientes, superando os preconceitos em relação à minoria excluída. Tem buscado
sempre formas de adaptar–se às situações novas que aparecem no seu dia-a-dia. É indispensável
uma revisão na formação dos profissionais para que saibam reconhecer e encontrar caminhos para
atender a todos, com deficiência ou não. No decorrer deste trabalho pôde-se perceber que sob o
ponto de vista legal, educacional, político e filosófico, o direito à educação inclusiva está garantido,
mas na prática o discurso se diferencia. O que ocorre neste processo é a criação de fundamentos
legais inclusivos que são propostos para a escola mesmo que esta ainda não tenha a estrutura física
necessária para que possa se processar a integração dos educandos com necessidades educacionais especiais, e os profissionais, aos quais foi a atribuída a tarefa de educar esses alunos careçam
de preparos especializados para tal.
A comunidade participa de forma aleatória, passiva, exercendo na maioria das vezes um
papel que compete às autoridades educacionais, ou seja, agindo como fiscais da ação educativa
tanto da escola quanto dos profissionais, cobrando o desenvolvimento de ações que estão além da
estrutura da escola e do preparo dos profissionais. Foi perceptível a importância de se reconhecer a
potencialidade que se descobre nos educandos com necessidades educacionais especiais, apesar
das dificuldades. Os educadores, calcados na valorização dessas potencialidades têm conseguido
grandes progressos na alfabetização e socialização destes alunos tendo como diretriz as limitações
escolares e à partir de currículos e processos avaliativos igualitários para todos.
No entanto, não basta mudar a imagem que a sociedade tem da pessoa com deficiência. É
preciso reconhecer que o espaço social não está organizado só para alguns e ainda que é preciso
trabalhar pela igualdade, pelo reconhecimento de valores pensando numa sociedade melhor não só
para esse grupo, mas uma sociedade que sendo inclusiva, seja melhor para todos.
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RESUMO
Em parceria com as diferentes áreas como a psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia, neurologia e outras, o estudo da psicomotricidade busca a prevenção do fracasso escolar e desperta
cada vez mais interesse dessas áreas. Assim como na Psicopedagogia, as ações tomadas nesse
campo também requerem uma análise crítica do homem por meio da história e em seus mais variados contextos e complexidades. Sendo assim, o educador, como ser reflexivo e crítico também pode
incentivar o educando a analisar e interagir de modo mais consciente e reflexivo na sociedade. Neste
artigo falarei um pouco sobre a importância do processo de desenvolvimento social das crianças e
dos benefícios que a psicomotricidade pode trazer na educação do ser humano desde a infância.
Palavras-chave: Psicomotricidade; Pedagogia; Problemas de Aprendizagem; Sócio Educação.
INTRODUÇÃO
O estudo de como a criança aprende tem se tornado um tema cada vez mais importante nos
estudos sobre a educação e problemas de aprendizagem. Para sanar os problemas de aprendizagem
diversas práticas têm sido adotadas, uma delas é a Psicomotricidade. Ao analisarmos a Psicomotricidade e as possibilidades dos recursos que ela oferece para o ensino, torna-se possível perceber
que sua utilização deve se dar por meio de uma reflexão antecipada por parte do professor, que ao
utilizá-la como recurso, pode permitir ao aluno uma posição reflexiva das atividades propostas, possibilitando que ele se torne, cada vez mais atuante na sociedade de forma construtiva, constituindo-se
como um ser humano autor da própria vida.
A PSICOMOTRICIDADE E A FORMAÇÃO HUMANA DESDE A INFÂNCIA
Dentro das diversas áreas do conhecimento a linguagem reflete pensamentos, interesses motivacionais, mostra a coerência de conceitos lógicos, níveis de maturação intelectual, estados afetivos
e muitos outros aspectos essenciais para o desenvolvimento humano. Podemos pensar que deve
ser levado em consideração o contexto do ambiente em que cada pessoa está inserida para que
possamos melhor compreender sua fala, sua lógica de pensamento e ações, mas de modo geral,
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pessoas de diversos lugares do mundo possuem algum tipo de linguagem e forma de comunicação.
O próprio reino animal possui sua forma de se comunicar e muitas dessas formas já são conhecidas
pelo ser humano.
Entre os seres humanos, atualmente a linguagem escrita aparece como predominante em
relação à outras. Por muitos anos os desenhos, as gravuras foram parte fundamental da forma de
expressão dos seres humanos, mas aos poucos a linguagem escrita foi tomando forma e ganhando
espaço. Com o tempo o desenvolvimento de diversas línguas surgiu, todas muito bem estruturadas,
com sua lógica, suas regras e exceções, sentido, sonoridade e valor. Nos dias de hoje essa estrutura
permite que as pessoas possam aprender uma língua com maior facilidade, as regras bem assimiladas
e instauradas atualmente geram essa possibilidade, fazendo com que o mundo se globalize cada vez
mais. Mas apesar disso, adquirir as formas de linguagem verbais ou escritas depende da interação,
treino e do meio em que está inserida. Mas afinal, por que é tão importante a expressão por meio da
linguagem para o ser humano? Podemos refletir que a linguagem oral e escrita é muito importante
dentre todas as outras porque é o modo de expressão de emoções e pensamentos além de atuação
mais fluida e direta em todos os setores. É por meio dela que o ser humano pode expressar com precisão aquilo que lhe é próprio: sua criatividade, capacidade de reflexão, questionamento, ou seja, sua
capacidade de entender a si mesmo, entender o universo que o rodeia e ir em busca da sabedoria.
Para que seja capaz de ir em busca desses aspectos humanos primeiros é necessário conseguir perceber a si mesmo e ao outro, e isso pode ser feito por meio de diversos recursos que quanto
mais cedo forem utilizados na educação humana melhor cada indivíduo irá se desenvolver.
Um estudo que busca resgatar os valores sentimentais e sociais do indivíduo é o estudo da
psicomotricidade. O trabalho psicomotor é feito preferivelmente em grupo, pois, o contato com outras pessoas permite que cada criança compreenda demais universos. Todos únicos e irrepetíveis.
Permite também que o desenvolvimento e a aprendizagem passem por um processo de interação
em que cada uma deve conhecer a si mesma para se relacionar com a outra. Desta forma ela tem
a possibilidade de compreender seus limites, direitos e deveres, organizando também a compreensão de quais são os limites, direitos e deveres do grupo. Além da possibilidade de se conhecer ela
também passa a perceber que isso é um dever e busca cumprir esse dever com constância, pois
se conhecer a si mesma estará limitada para interagir com o outro, e quanto mais ela consegue ter
acesso aos próprios recursos, mais possibilidades de interação, criação, jogos, brincadeiras e diálogos estabelecem, entrando num desenvolvimento constante e enriquecedor.
As crianças aprendem muito mais quando estão em grupo, elas possuem a possibilidade
de se socializarem interagirem com uma pessoa real, que expressa os seus sentimentos, desejos,
emoções por meio da comunicação verbal e não verbal pela expressão corporal.
Na tentativa de atingir esses níveis de exercícios são necessários que a criança primeiramente
passe por etapas iniciais. A maioria das crianças que passam por dificuldades escolares encontra
os seus problemas no nível das bases. Os pré-requisitos ou elementos básicos, condições mínimas
necessárias para uma boa aprendizagem constituem a estrutura da educação psicomotora.
Podemos compreender que a educação psicomotora busca a relevância da atividade motora
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ligada ao sentimento e sentido de realização dessas atividades. Uma boa compreensão de como os
processos de aprendizagem ocorrem para a criança nos níveis motores e psíquicos auxiliam está
compreensão e orientação educacional docente.
A psicomotricidade tema função de trabalhar os diversos aspectos do indivíduo levando-o
ao equilíbrio por meio de toda sua história e como essa se retrata no seu corpo. É um instrumento
questionador dos problemas da educação no contexto pedagógico, ou seja, auxilia a questionar as
ações motoras decorrentes dos processos psicológicos e a propor meios de compreendê-las e melhorá-las. Um bom desenvolvimento psicomotor é necessário e indispensável nos processos educacionais, é considerada uma modalidade educativa global necessária a toda criança. Uma habilidade
adquirida é baseada em outra anterior, é sempre progressiva e o educador baseia suas intervenções
organizando níveis cada vez mais elaborados e difíceis de serem alcançados, contudo, gradativos.
Basear as ações educativas psicomotoras em atividades lúdicas retoma para dentro da educação o prazer. Isso é de fundamental importância, pois o ser humano responde de forma motora aquilo
que sente no seu aspecto intelectual e emocional. O brincar e aprender brincando tem estado cada
vez mais em foco por trazer o controle das emoções e equilíbrio dos aspectos – físico, emocional,
mental – por meio de uma prática estimulante e educativa, mas igualmente prazerosa. A formação
da memória e o contraste com a realidade também podem ser vistos nos jogos no que se refere à
fantasia.
O trabalho pedagógico deve pautar-se em no aspecto lúdico, em atividades com características
recreativas, porém com intenções bem definidas previamente pelo educador. O educador, por sua
vez, deve interferir, estudar de forma reflexiva e crítica as atividades e práticas, levando em consideração o fato do movimento ser a expressão de si mesmo no mundo, que por meio dele a criança
constrói sua personalidade e atua no ambiente. A psicomotricidade vem refletir sobre o movimento
das crianças e seus significados no mundo, assim, o educador poderá elaborar de modo relevante
as atividades escolares, pois poderá compreender a criança como um todo.
O principal objetivo da educação é a formação da pessoa humana, os fatores históricos interferem diretamente nessa formação pois, eles condicionam as pessoas desde muito cedo para os
interesses sociais de cada época e a escola, sendo uma instituição social, também exige das crianças,
desde muito cedo, que cumpram e atendam a demanda social vigente ignorando as necessidades
humanas já na infância em detrimento de atender a demanda social. O ensino de pontos de vista
mais críticos deve fornecer o pensamento reflexivo para que os alunos possam, por meio dos meios
lúdicos, vivenciarem com mais clareza os preceitos socioemocionais apresentados e não apenas
serem ouvintes passivos.
Para que eles possam se construir com uma identidade saudável e mais consciente precisam ter a oportunidade de compreender sua condição psíquica básica, compreendendo também a
possibilidade de ação que ele possui como sujeito que vem sendo transformado, mas que também
é transformador da sociedade.
Proporcionar o jogo e o lúdico por meio da psicomotricidade e outras abordagens que estimule a compreensão da condição interior humana amplia as possibilidades de conhecer e respeitar
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os diversos modos de vida dos grupos sociais no tempo espaço, suas manifestações emocionais, a
compreensão dos sentimentos alheios e permite a ampliação da realidade de cada um e promovendo a fraternidade por meio do respeito à diversidade. O educador da educação infantil, em especial,
precisa apenas ampliar o seu campo de visão trazendo esses conhecimentos práticos para a sala
de aula e estimulando o docente nessa busca do conhecimento pessoal.
As primeiras experiências da criança como aprendizagem na escola são frequentemente
decisivas na formação da visão que a criança adquire sobre si mesma. A identidade é parte do processo que se constrói da afetividade e do simbólico nas escolas. Portanto o papel do educador na
escola infantil deve ser voltado para a reeducação urgente, especialmente em relação aos problemas
afetivos. Este trabalho engloba os aspectos socioculturais da criança em sua formação intelectual,
com sugestões de exercícios, atividades psicomotoras de equilíbrio, fortalecimento, percepção do
seu próprio corpo, melhora de sua expressão corporal por meio da psicomotricidade que ajudará a
criança a aprender tirou a perceber em si mesma e no outro o ser humano em constante aprendizado
que resultará em aprender a como participar de um grupo de forma mais saudável.
Esse trabalho, sobretudo está voltado para a problemática já instalada nas instituições de
ensino, na sociedade e família. A violência tem se tornado cada vez mais uma problemática constante. A reeducação emocional e construção do ser humano que possui vida interior ajudará no
processo da construção da identidade do sujeito, orientando a adotar um outro comportamento que
continuamente eliminará os problemas de base dá educação humana e consequentemente das
aprendizagens escolares.
Podemos compreender também que todo o contexto sociocultural possui elementos no presente
que podem estar integrados com a vida dos alunos que interferem diretamente em sua percepção de
mundo e de si mesmos. O ambiente familiar e as relações parentais, as diferenças sociais, religiões
e espaços demográficos irão atuar de forma direta na construção do pensamento e sentimento em
relação ao mundo, ao outro e de sua própria personalidade. Trabalhar com essa ponte integradora
por meio da percepção emocional vai aos poucos vai tornando o aprendizado mais interessante, o
aluno encontra ligação entre o que ocorre no mundo e sua própria vida, torna-se mais consciente de
si e o ensino passa a ser rico de sentido e vida para ele.
As crianças aprendem a resolver suas dificuldades por meio da orientação certa, assim a
afetividade e a intelectualidade, o afeto e a compaixão, a empatia e a solidariedade que são fundamentais na construção de um sujeito mais fraterno e menos violento. Promover o autoconhecimento
e a construção de valores nobres estimula a formação de uma pessoa mais segura de si e do universo que a rodeia, dando bases para a formação da identidade infantil mais sólida que possibilitará
a construção de um ser humano mais íntegro, amoroso, justo e consequentemente mais feliz.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O educador poderá contribuir para a efetivação de um ensino de qualidade, no qual oferece
ao educando condições para construir seus conhecimentos, compreender como se dá a participação
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de cada indivíduo na construção social e então, constituir-se como um ser dotado de vida externa,
mas também de uma identidade interna única e irrepetível. Conhecer suas próprias emoções é
fundamental para o bom desenvolvimento da criança e o movimento estimulado por meio dos jogos
e outros processos lúdicos devidamente orientados e com objetivos previamente planejados pode
auxiliar nesse processo.
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RESUMO
Esse artigo vem buscar reflexões acerca da importância da educação ambiental para crianças desde
a Educação Infantil. A educação é entendida como um processo de desenvolvimento sociocultural
contínuo das capacidades que as pessoas na sociedade devem gerar e que se realiza dentro e fora
do seu meio, ao longo da vida. Isso acaba determinando nossos comportamentos ou formas de agir
e contribuindo para uma consciência crítica e abrangente de nossa situação no planeta, que hoje é
muito necessária. Além disso, é um importante agente na transição para uma nova fase ecológica
da humanidade. Pretende compreender a sua relação na biosfera humanizada, formando pessoas
capazes de interpretar e transformar o mundo, e de valorizar os direitos de todos os seres vivos (incluindo os humanos) e da natureza, para contribuir para a formulação de políticas e culturas baseadas
nas necessidades curto prazo. Com a educação ambiental é possível aumentar a consciência e o
conhecimento dos cidadãos sobre as questões ou problemas ambientais. Ao fazer isso, se fornece
ao público as ferramentas necessárias para tomar decisões informadas e ações responsáveis.
Palavras-chave: Comportamentos; Desenvolvimento Sociocultural; Sociedade.
INTRODUÇÃO
Levando em consideração que a primeira infância é uma das mais importantes para a educação, será fundamental começar pelas questões ambientais desde a infância. Adquirir bons hábitos
ambientais a partir desta fase é extremamente importante para podermos praticá-los espontaneamente desde o início da vida.
De acordo com Layrargues (2004, p. 07):
Dos 0 aos 7 anos de idade, é onde o pequeno aprende a maior parte das competências de
que necessita para a vida, visto que grande parte da inteligência se forma antes dos primeiros sete anos.

Portanto, as crianças que crescem em um ambiente adequado e aprendem desde os primeiros
estágios serão capazes de adquirir valores sociais e culturais adequados, contribuindo e transmitindo
esses mesmos conhecimentos às gerações futuras.
Obviamente, os conteúdos e a forma de transmiti-los devem ser adequados à faixa etária
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para a qual estão sendo contribuídos. Desta forma os resultados serão muito melhores e a atenção
da criança também.
Numa sociedade cada vez mais industrializada, em que a filosofia da economia do tempo e
do uso e da disposição prevalece acima de tudo, é muito necessário que paremos para pensar no
ambiente que nos rodeia e procuremos cuidar dele com muito mais vigor. Organizações mundiais
estão tentando apelar aos países para que cuidem do meio ambiente global, porém, o cuidado deve
ser feito individualmente, com pequenos gestos de cada um de nós e estaremos contribuindo enormemente para a preservação do nosso ecossistema.
Grzebieluka; Kubiak; Schiller (2014, p. 3882) afirmam que:
Na tarefa de cuidar e preservar o meio ambiente, as crianças são fundamentais. Há alguns anos, o desenvolvimento energético, o avanço tecnológico, a globalização, o avanço
da ciência ou da agricultura têm sido enormes. Com isso, os maus-tratos ao ecossistema
também aumentaram, de forma que as pessoas são necessárias para cuidar de tudo o que
temos destruído e maltratado aos poucos. Nesse sentido, as crianças representam o futuro,
por isso devem ser ensinadas a desenvolver práticas sustentáveis que ser generoso com o
meio ambiente, de forma a preservar o mundo como o conhecemos até então. Eles serão
responsáveis por colocar em prática as políticas ecológicas em todo o mundo e por realizar
pequenos gestos em prol da manutenção do ecossistema.

Ensinar ecologia às crianças é fundamental para que, no futuro, a sociedade tenha mais consciência do cuidado com o meio ambiente e que os abusos sejam interrompidos e se tente reparar os
danos causados a ele. Introduzir uma disciplina no currículo escolar seria o mais adequado para lidar
com essa disciplina pendente na sociedade atual. Se ensinarmos ecologia desde a infância, vamos
transformar práticas sustentáveis em hábitos, não sendo necessário fazer tratados internacionais para
que os países se comprometam, invadam os cidadãos com campanhas para reciclar corretamente,
para economizar energia ou água e que não seja só por causa de a economia econômica, mas que
a economia de energia pesa quase mais.
CONCEITOS E PRINCÍPIOS DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Proteger a natureza é algo que devemos ensinar desde a infância. Como pais, devemos ser
os primeiros a dar o exemplo e fazer que nossos filhos se tornem saudáveis e conscientes de suas
ações. A educação ambiental visa formar valores, atitudes e comportamentos em prol do meio ambiente, por isso é necessário tentar aplicar esta questão em muitos aspectos da vida da criança e,
também, da nossa.
O que para a Lei nº 9.795/99 o conceito e objetivo denominado pela legislação ambiental está
relacionada ao domínio prático de ações para o bem comum, haja vista que:
Cuidar do meio ambiente é algo fundamental que deve começar a ser incutido desde cedo.
Isso resultará em adultos mais responsáveis no futuro e com uma maior consciência ecológica. Não se trata de falar das mudanças climáticas ou da extinção de certas espécies, mas
de ensinar-lhes o respeito pela vida animal e vegetal e mostrar-lhes as grandes surpresas
que se escondem nas florestas ou no fundo do mar.
Temos que ensinar as crianças que todos os resíduos devem ir para o lixo, porque se jogarmos fora em qualquer ambiente natural, não só poluiremos, mas levaremos muitos anos
para desaparecer. Além disso, devem ir para o recipiente correspondente (vidro; plástico;
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orgânico ou papel e papelão) para que no futuro esse material possa ser reaproveitado.

A espécie humana sempre interagiu com o meio ambiente e o modificou. Os problemas ambientais não são novos, porém, o que torna a situação atual especialmente preocupante é a aceleração
dessas mudanças, seu caráter massivo e a universalidade de suas consequências. Os problemas
ambientais já não se apresentam como independentes uns dos outros, mas constituem elementos
que se relacionam, configurando uma realidade diferente da simples acumulação de todos eles, já
não são simples problemas ambientais, mas estamos perante uma verdadeira crise e precisamente
a gravidade disso se manifesta em sua natureza global.
O conceito de ambiente evoluiu de tal forma que passou de considerar apenas seus elementos físicos e biológicos para uma concepção mais ampla em que se destacam as interações entre seus diversos aspectos, inclusive com destaque para o aspecto econômico e
sociocultural.

Atualmente a ideia de meio ambiente está intimamente ligada à de desenvolvimento, que é
fundamental para entender os problemas ambientais e se aproximar da ideia de um desenvolvimento
sustentável que garanta uma qualidade de vida adequada para as gerações atuais e futuras.
Educação ambiental surge como ferramenta indispensável para conseguir uma mudança
no modelo social e superar esta crise e os graves problemas ecológicos que afetam o planeta: o
desperdício de recursos energéticos e materiais, as grandes concentrações urbanas, a perda da
biodiversidade, as emissões dos poluentes na atmosfera, a má gestão dos recursos naturais, a falta
de consciência sobre a miséria sofrida pelos habitantes dos países pobres e a força do modelo de
desenvolvimento que identifica a felicidade na vida com o consumismo excessivo.
O ensino em questões ambientais tem como objetivo envolver os cidadãos na resolução da
crise ambiental e social que sofremos. Um problema que não afeta apenas o meio físico ou biológico,
mas também tem um importante componente social que condiciona o estilo de vida e o desenvolvimento de todos os habitantes do planeta.
O consenso sobre a causa última dos problemas ambientais, de uma perspectiva geral, é claro:
o modelo de desenvolvimento global baseado na produção excessiva para alcançar o crescimento
ilimitado às custas sobre exploração dos recursos materiais e energéticos.
Ao longo dos anos noventa, as pessoas começaram a falar em educação ambiental para a
sustentabilidade. Junto com isso, foi reforçada a ideia de que essa educação deveria potencializar
o compromisso com valores, princípios, atitudes, comportamentos e com uma noção de justiça e
equidade partilhada, bem como com a sensação de ter um destino comum com todos os povos.
Assim, estabelece-se que é imprescindível que a Educação Ambiental seja abordada de
forma transversal e sistêmica, orientada para a resolução de problemas e com forte componente atitudinal e ético. Pois bem, a educação ambiental não deve ser trabalhada apenas a
partir do conhecimento das questões ambientais e da conscientização, mas, principalmente,
a partir da formação de valores que possibilitem uma transformação da sociedade como um
todo.

Desta forma, ao observar a trajetória e conceituação da educação ambiental até os dias de
hoje, pode-se afirmar que a tarefa da Educação Ambiental é profunda e comprometida: educar para
mudar a sociedade e que a consciência está voltada para o desenvolvimento humano que é ao
mesmo tempo causa e efeito de sustentabilidade e responsabilidade global.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA EDUCAÇÃO INFANTIL
Ajudar as crianças a compreenderem que há muitas maneiras pelas quais elas podem participar para tornar a Terra um lugar mais saudável para se viver, plantando uma muda de árvore, por
exemplo, pode ter consequências a longo prazo.
A educação infantil é um estágio crucial no desenvolvimento do comportamento, consciência social e abnegação de uma pessoa. Na escola, aprendemos valores e comportamentos que
permanecerão conosco por toda a nossa vida adulta e definirão quem somos. É por isso que é tão
importante despertar o interesse em cuidar e proteger o meio ambiente enquanto as crianças ainda
estão na pré-escola.
O objetivo de ensinar educação ambiental às crianças desde a tenra idade é fazer que o cuidado com a natureza faça parte de suas vidas, em vez de apenas estudá-la. A ideia por trás deste
assunto é que as crianças desenvolvam uma mentalidade ecológica firme e a utilizem para superar
os desafios ambientais atuais com uma atitude proativa e um forte compromisso.
Existem muitos problemas ambientais que afetam a comunidade e os ecossistemas. Uma
das formas de amenizar esse problema é a educação ambiental, que se configura como um
processo pedagógico que deve ocorrer em todas as etapas do desenvolvimento humano. No
entanto, é comum que as políticas que tratam dessa questão se concentrem na educação
básica e secundária; negligenciar o processo na primeira infância. Os processos de educação ambiental na primeira infância têm sido pouco estudados.
A educação ambiental é um processo abrangente que, ao invés de fornecer informações
sobre o meio ambiente e seus problemas, busca criar processos de reflexão sobre como
nossos hábitos e ações cotidianas impactam positiva ou negativamente o meio ambiente,
resultando em responsabilidade e consequentemente ação.

É um processo que dura a vida toda, pois vivemos em um mundo em constantes mudanças e é
necessário começar desde muito cedo para fazer parte do cotidiano de cada indivíduo. Nas crianças,
recomenda-se que a educação ambiental tenha como foco o conhecimento da natureza com vivências vivenciais, em espaços naturais que as façam sentir-se parte do meio em que se desenvolvem,
criando empatia com os seres vivos que as cercam, despertando assim o desejo de preservá-los.
Polli e Signorini (2012, p. 100) afirmam que:
Porém, tornou-se necessário que o processo de interação com a natureza seja controlado,
para que no processo de conhecimento e reflexão não coloquemos em risco o habitat ou as
pessoas que participam da experiência, principalmente quando se trata de crianças.

Ao implementar um projeto de educação para o ambiente, facilita-se aos alunos e à população
uma compreensão fundamental da presença humana no ambiente, dos problemas existentes, da sua
responsabilidade e do seu papel crítico como cidadãos de um país e de um planeta.
Possuindo a capacidade de tornar os alunos sensibilizados e conscientes a essa nova visão
sobre o ambiente, eles mesmos se tornarão educadores ambientais em suas casas e em seus meios
de convívio, tornando desta forma, esse processo em uma sequência de ações benéficas, a vida, a
natureza ao futuro.
A IMPORTÂNCIA DE SE TRABALHAR COM A SUSTENTABILIDADE NAS ESCOLAS
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O ensino da sustentabilidade é estimulante e desafiador devido à natureza interdisciplinar dos
problemas em jogo. Ao ensinar essas questões, os professores geralmente trabalham fora de suas
próprias áreas de especialização.
Os alunos devem ser incentivados a explorar as estruturas por trás de nossa vida cotidiana
para entender seu alcance e impacto. Eles devem estar cientes dos desafios enfrentados
pelos responsáveis por essa infraestrutura.

Esses desafios podem desempenhar um papel central no ensino da sustentabilidade. Eles
mostram aos alunos que são capazes de ter um efeito positivo em suas próprias vidas e na vida de
outras pessoas. Ao educar os alunos sobre os desafios da sustentabilidade, eles podem se inspirar
para fazer a diferença no futuro.
Segundo os Anais (2005):
Fazer a diferença está no cerne de ser um cidadão global e é uma força própria de empoderamento. Inspira os jovens a desenvolver uma ampla compreensão do mundo ao seu redor.
Ajuda-os a compreender que têm o poder de agir. Também os incentiva a ter um papel ativo
nas comunidades, tanto locais quanto internacionais.

As comunidades estão no centro de qualquer cidade e existem em todos os tamanhos, origens
e crenças. Incentivar os alunos a serem cidadãos globais ensinará empatia por pessoas de diferentes
culturas. É uma base ideal para discussões sobre essas comunidades, muitas das quais enfrentarão
diferentes desafios sociais e oportunidades para aqueles dentro das próprias experiências do aluno.
Nossas cidades e comunidades são centros de educação, comércio, desenvolvimento social,
ciência e muito mais. Eles devem crescer rapidamente nas próximas décadas, e protegê-los e apoiá-los à medida que crescem é uma meta clara para o futuro.
Há uma grande variedade de assuntos que os professores podem explorar para mostrar a
importância da sustentabilidade, tais como:
•

Desenvolvimento urbano e seu impacto na qualidade do ar e no meio ambiente.

•

O efeito da poluição e da vida urbana na saúde dos cidadãos.

•

A gestão do abastecimento de energia e sistemas de energia sustentável.

•

Como o planejamento urbano pode fornecer espaços públicos seguros e inclusivos para
todos.

•

A gestão e planejamento de sistemas de transporte público.

A sustentabilidade tem grande relevância para o currículo. Ele se estende por ciência, geografia, economia, sociologia e muito mais. Isso afeta muito as nossas vidas passadas, presentes
e futuras. Apresentar esses assuntos de sustentabilidade nas salas de aula pode ajudar a formar
cidadãos globais: aqueles que olham além de suas próprias experiências e veem como questões de
maior alcance podem impactar a vida das pessoas ao seu redor.
Todos os alunos devem estar cientes da sustentabilidade nas cidades e comunidades. Seus
olhos devem estar abertos para o potencial de impactar a sustentabilidade tanto positiva
quanto negativamente.

Os alunos precisam entender a dependência entre os humanos e o ambiente onde vivem.
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A educação para a sustentabilidade proporcionará aos educadores a oportunidade de ensinar aos
alunos situações que são mutuamente benéficas para os humanos e para o ecossistema natural.
Com a educação para a sustentabilidade, é importante que os professores conheçam as ideias
de uma comunidade local para a criação de programas para um futuro sustentável.
Aprender sobre sustentabilidade é muito influenciado pela própria subjetividade dos alunos,
que é composta por suas próprias visões inconscientes e conscientes do mundo, como eles
se relacionam com o mundo, suas emoções sobre como o mundo funciona e suas emoções
quando suas visões são desafiadas.

O conhecimento dos alunos é composto de “verdades” que eles possuem sobre o mundo e
do grau de poder que eles sentem que têm em sua vida com base nessas “verdades”. Os alunos (e
as pessoas em geral) são participantes / agentes ativos na construção de sua própria percepção do
mundo e sua influência sobre ele.
Ser sustentável está inerentemente relacionado a comportamentos. Os humanos não escolhem
e praticam comportamentos baseados em seus valores. Em vez disso, de acordo com a hipótese da
justificação, os humanos justificam seus comportamentos usando seus valores. Portanto, ao fazer
os alunos questionarem e repensarem seus comportamentos e pedindo-lhes que avaliem o impacto
de seus comportamentos, o professor estaria desafiando ou questionando seus valores.
A educação é um componente importante para o progresso no mundo desenvolvido e em desenvolvimento. O acesso à educação, a qualidade da educação e a educação que busca incorporar
aspectos da sustentabilidade são fatores-chave para enfrentar os desafios globais atuais.
Para alcançar uma mudança de paradigma na educação para a sustentabilidade e o desenvolvimento sustentável, é necessária uma reforma da educação formal, integração da sustentabilidade
no ambiente de educação não formal e extensão e reforço da educação para a sustentabilidade. A
disseminação de práticas educacionais bem-sucedidas que incorporam sustentabilidade em todo
o mundo permitiria que indivíduos, instituições educacionais (formais e não formais), organizações,
indústria e profissionais avaliem, modifiquem e / ou integrem essas práticas em seus ambientes
específicos. A difusão e adoção das melhores práticas educacionais para a sustentabilidade é fundamental para enfrentar os desafios globais que a sociedade atual e futura enfrentará.
Para que a adoção e difusão continuada de conceitos de sustentabilidade sejam colocados
em prática, há uma necessidade crítica de uma compreensão das abordagens contemporâneas que
variam de região para região ao redor do mundo. Com os avanços na tecnologia moderna do usuário
final, vêm mais opções de menu para a propagação da difusão da educação para a sustentabilidade.
O impacto da adoção com base em métodos e modelos educacionais renovados precisa ser capturado. Esta edição especial tenta capturar uma coleção abrangente de abordagens contemporâneas
para a educação para a sustentabilidade.
Nos últimos 20 anos, organizações internacionais e governos nacionais têm enfatizado a
necessidade de as políticas de educação serem (re) orientadas para a mudança social, a sustentabilidade e a preparação dos alunos para a vida em uma sociedade global. Esta área da pedagogia
não é isenta de problemas. Quando a política é transformada em prática, os professores precisam
levar vários fatores em consideração, especialmente quando as questões de sustentabilidade global
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são complexas.
A Educação Sustentável é uma abordagem de sistemas completos que ensina aos alunos
soluções de longo prazo para a prosperidade econômica, cidadania responsável e a saúde
de nosso ecossistema natural.

Educando para a Sustentabilidade prepara os jovens alunos para participarem da mudança em
direção a um futuro sustentável. A educação tem sido reconhecida como um fator chave na criação
de uma sociedade que vive de forma sustentável.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel da educação dentro e fora da escola é construir o conhecimento de forma a permitir
que todos exerçam a cidadania plena e participativa. No entanto, a democratização da educação é
uma questão essencialmente política e não apenas pedagógica, fato este condicionado pela distribuição e aquisição de riquezas, extrapolando os limites da atividade educativa e da própria escola.
Isso reforça os obstáculos enfrentados por qualquer programa educacional no Brasil diante da inércia governamental em relação às mudanças sociais urgentes, sem as quais qualquer iniciativa terá
sempre um alcance limitado.
Dificilmente se pode acreditar que a educação por si só é capaz de promover mudanças no
nível estrutural da sociedade. No entanto, a educação desempenha o papel fundamental de favorecer uma reavaliação crítica dos conteúdos e, portanto, de abrir perspectivas para as demandas no
sentido democrático, ou seja, no sentido de uma maior participação na escolha do próprio destino
e na gestão do contexto social e deve-se perceber isso desde a educação infantil, como base para
uma educação ambiental de forma significativa.
As crianças devem aprender que cada ação que executam pode provocar uma reação em
outra pessoa ou no ambiente, que por sua vez provavelmente produzirá uma resposta.
Conhecer os fatos e conceitos sobre o meio ambiente ajuda a criança a adquirir compreensão
e a desenvolver consciência social (atitudes positivas) que afetarão o comportamento (ações necessárias) em relação ao meio ambiente como um todo.
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RESUMO
A educação por meio da ludicidade contribui e influencia na formação da criança, buscando seu
crescimento sadio, seu enriquecimento permanente, integrando-o a uma espécie de prática democrática, enquanto investe em uma das tantas formas de construção do conhecimento. Nesta perspectiva, conduzir a criança à busca e ao domínio de um conhecimento mais abstrato, misturando
uma parcela de esforço com uma dose de brincadeira, tornaria o trabalho e o aprendizado um jogo
com prática pedagógica. Para Sabine (2009), a brincadeira é uma atividade que leva a criança a
constituir sujeitos em um ambiente de mudanças, criando constantes situações de recriações para
a construção de uma cultura de pares. Desta maneira para Rau (2011), o brincar não é apenas uma
forma de se recrear e sim muito mais que isso, pois a brincadeira é uma forma mais completa que
leva a criança a se comunicar com ela mesma, brincar torna-se a principal forma de se expressar
desde a infância, é uma ferramenta que leva a criança a aprender a viver e desenvolver sua cultura.
Segundo Duprat (2015), quando a criança brinca sozinha ou com outra criança tem a oportunidade
de usar seus artifícios para analisar o mundo em que vive ampliando sua percepção sobre ele e
sobre si mesma, onde organiza seus conhecimentos e pensamentos trabalhando seus afetos e sua
capacidade de ter uma iniciativa diante de cada situação vivida.
Palavras-chave: Ludicidade; Educação; Crianças.
INTRODUÇÃO
Segundo Duprat (2015), os momentos de lazer da criança na escola devem ser livres para
que elas gostem de brincar. As atividades físicas facilitam a atenção positiva da imagem corporal,
cada criança recebe influências emocionais que o jogo traz, fazendo com que ela se desenvolva e
se interesse pelas disciplinas escolares, motivadas pelas atividades lúdicas.
Nesse contexto o lúdico deve ser pensado e colocado em prática na escola e na sala de aula
para ser deixado de ter um espaço somente na hora do intervalo e passar a fazer parte da prática
pedagógica.
Desta forma, o jogo no contexto escolar oportuniza os alunos a vivenciarem a magia e a fantasia dentro de um plano social.
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O potencial didático depende da sensibilidade do educador em gerar desafios e descobrir
interesses de seus alunos. Assim, se na sala de aula houver condições de a criança aliar o aprender
ao jogo, vinculará a aprendizagem ao prazer, à descoberta e à produção do saber.
A partir do momento que o professor trouxer para o contexto escolar o lúdico, ele irá inovar e
revitalizar o processo ensino-aprendizagem, tornando-o mais rico e com significados para as crianças.
O lúdico é necessário ao ser humano de qualquer idade, e não pode ser concebida apenas
como diversão.
Sabine (2009), diz que o desenvolvimento do aspecto lúdico auxilia na aprendizagem e no
desenvolvimento pessoal e social da criança, colaborando com uma saúde mental e preparando-a
para um estado interior melhor, facilitando o processo de socialização, expressão, comunicação e
construção do conhecimento.
Nesse enfoque, encontra-se a importância do lúdico na ação educativa e daí a sua inserção
no universo escolar. Muitos professores estabelecem o lúdico como jogos realizados no cotidiano
da sala de aula. Se observar dentro dessa perspectiva, tem-se o brinquedo sendo utilizado como
lúdico e como educativo.
A aprendizagem por meio do lúdico facilita o aluno a interpretar o meio em que vive favorecendo esse meio a vivência cotidiana, promove experiências partilhadas que fundamentam a reflexão,
interagindo, construindo e formando.
Segundo Duprat (2015), o lúdico é muito importante para a formação global do aluno, visto que
esta necessidade é muito boa para a socialização, da criatividade, das diversas linguagens, sendo
fundamental na formação integral do ser humano, e a educação lúdica necessita integrar a própria
prática pedagógica.
A partir do momento que for dada a criança a oportunidade de brincar na sala de aula, entendendo essa ação como um ato educativo, ter-se-á, no âmbito escolar, o resgate da própria essência
de interagir.
Duprat (2015) define os elementos lúdicos como sendo a motivação intrínseca do sujeito; a
afetividade; a situação imaginária e a interação criativa. Diz ainda que, a Dessa maneira diz que o
desenvolvimento da ação corporal lúdica e a vivência familiar proporcionam a aquisição de conhecimentos simbólicos e sociais, historicamente determinados, influenciando a consciência de si e do
mundo, entre outros.
O BRINCAR NA EDUCAÇÃO
Para Sabine (2009), é possível verificarmos por meio destes pensadores que a prática pedagógica vem sendo direcionada somente ao desenvolvimento cognitivo, do qual a criança continua
ainda sentada, presa a uma cadeira, educada pela audição, quando o universo que a cerca está
repleto de informações que podem estimulá-la, haja vista que a mesma é por natureza: criativa,
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curiosa, livre e expansiva.
Desta maneira para Rau (2011), a educação está sendo fragmentada, pois não concebe a
criança como um ser global. Refletindo sobre esse ponto de vista, as escolas em sua maioria continuam não lhe possibilitando assim satisfação em aprofundar-se nos estudos, descobrir coisas novas
e muito menos de praticar uma vida coletiva.
Desta maneira para Rau (2011), compreende-se que não podemos ignorar que o brinquedo
ou brincadeiras que satisfazem as vontades das crianças e que apresentam um grande potencial de
criatividade entre elas e entre as diferentes formas de brincar, podemos citar o brincar com outras
crianças, que faz com que a criança desenvolva uma socialização e sua criatividade perante a outra
criança, dando inicio a uma aprendizagem de compartilhamento.
Para Sabine (2009), também a brincadeira em grupo, pois é neste modo de brincar que
acontece a integração social entre a criança fazendo com que a mesma aprenda que não é existe
somente ela, mas sim todo um grupo.
O brincar para a criança seria uma espécie de terapia que se expressa por meio do seu corpo. Sabemos
que atualmente, as crianças estão perdendo a oportunidade de saber brincar, pois os brinquedos modernos
estão sendo fabricados de forma que podam a criatividade das crianças, são os brinquedos mecanizados.
A escolha dos brinquedos para as crianças é muito importante e de acordo com sua faixa etária e o
mesmo deve corresponder a suas fantasias.
Para Sabine (2009), pode-se perceber que é necessário que a criança tenha livre escolha no
brincar, respeitando seu tempo e sua flexibilidade na brincadeira para que esta possa ser executada
com satisfação, permitindo então a produtividade imaginativa e construtiva da criança na sua contextualização de tempo e espaço, vindo posteriormente com melhor sucesso no desenvolvimento
também pedagógico e psicológico.
A APRENDIZAGEM A PARTIR DA BRINCADEIRA LÚDICA
Segundo Duprat (2015), é preciso que os alunos aprendam como é o processo linguístico desde o início. Assim, poderão se servir não só da língua mãe, mas também para as demais disciplinas
escolares. Um cálculo tem muito a ensinar além do resultado.
Desta maneira para Rau (2011), esse aprendizado deve ser concreto para as crianças. Tanto
na escrita, como na leitura, e também no cálculo de forma prazerosa, lúdica. Quem sabe, ensina.
Aquele que leciona, é obrigado a saber o que será repassado para o aluno, e propiciar a ele um
contemplamento do conhecimento, e vice-versa.
Para Sabine (2009), nas ruas, as crianças não aprenderão informações linguísticas. Somente
poderão deduzir, tendo como base a fala. Mas, dentro da escola, com bons profissionais é que de
fato absorverão o necessário para uma vida fora da escola.
Na educação atual nos deparamos com diversas reclamações de pais que questionam tanto
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escolas públicas como escolas particulares sobre a falta de uma resposta para as crianças que não
conseguem ler, sofrendo assim as crianças com a dificuldade de aprender a ler no ensino fundamental.
Para Sabine (2009), as escolas não sabem responder de forma concreta e direta sobre o desafio de trabalhar com essas crianças com dificuldades ou necessidades especiais e principalmente
com crianças com dificuldades de linguagem.
Segundo Duprat (2015), muitos pais atualmente reclamam das dificuldades que as crianças
apresentam como a dificuldade de leitura e de escrita, e essas dificuldades são apontadas como a
má qualidade de ensino das escolas.
O enfoque da Psicolinguística, ramo concorrente da Psicologia Cognitiva e da Linguística
Aplicada, julgam a capacidade de ler tarefa árdua, compreendendo nela diversos processos e níveis
cognitivo-linguísticos, os quais começam com a captura visual e seu fim se dá na decodificação do
mesmo e sua compreensão.
Os primeiros denominados de nível inferior. Tendo por fim reconhecer e compreender as palavras. Os segundos, acima citados, objetivam a compreensão de textos. Ambos funcionam para o
ensino de Português, e da leitura, pois trabalham com a forma interativa ou interdependente.
Nas primeiras etapas da aprendizagem da leitura, se faz necessário o processo básico. Tendo
em vista evitar deficiências, até a quarta série, pois se houver neste caminho alguma dificuldade
neste sentido, será comprometedor nos processos superiores de compreensão leitora.
Desta maneira para Rau (2011), processos perceptivos e processos lexicais ocorrem por meio
da decodificação. Os processos perceptivos referem-se à percepção visual. Esta disponibiliza a
compreensão acerca de coisas, lugares e eventos do mundo visível. Logo, esse entendimento, está
atrelada a ideia de memorização.
Para Sabine (2009), De longo prazo e a cognição. É por meio dessa consciência que vai se
construindo um leitor, especialmente por meio da sua percepção visual.
Aprendemos a ler simplesmente com o poder do olhar, ou seja, simplesmente fixamos nosso
olhar à símbolos impressos ou em palavras e nas menores unidades contra sativas num sistema de
escrita.
Ademais precisamos ler o que vem implícito nas linhas, ou seja, as entrelinhas. O que não
está explícito no texto.
Segundo Duprat (2015), sem resposta ou solução escolar, muitos pais recorrem a profissionais da saúde como psicopedagogos, fonoaudiólogos e neurologistas na busca de soluções para
tais problemas, e não é por acaso que muitos profissionais como estes tornam-se autores de obras
relacionados com a patologia da linguagem sendo grande leitores e autores de grandes obras.
Para Sabine (2009), desde pequena a criança brinca de várias coisas, ela sente prazer em
pegar objetos e jogá-los, somente para ouvir o som da queda, isso faz com que ela repita várias vezes esta ação, observando os diversos sons que cada coisa transmite. Mas a criança com o passar
do tempo vai percebendo outras formas de brincar como: quando a criança brinca (o tempo), onde
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ela brinca (o espaço), com o que ela brinca (os parceiros) e os objetos de brincar (bonecos, sucata,
bolas, acessórios para construção de plástico, metal, madeiras).
Quando o adulto estimula os bebês a interagirem com aqueles que são próximos a ele, cantando ou embalando-os ao som de cantigas, parlendas que passam para o corpo da criança cócegas, e acionam jogos variados com cores, luzes, timbres e brinquedos, é uma forma espontânea de
iniciação ao ato lúdico.
Desta maneira para Rau (2011), o lúdico já vem sendo usado desde épocas mais antigas entre
todos os povos. O lúdico constitui em uma grande área de conhecimento não apenas no campo da
educação, da psicologia, da filosofia, mas em todas as áreas de conhecimentos.
Essa área inclui uma profunda e atuante prática, tendo como objetivo explicar os conhecimentos
múltiplos dos seres humanos em sua situação histórica e social, cultural e psicológica, destacando a
libertação das relações pessoais e técnicas, para relações mais refletivas fazendo com que o simples
fato de educar torne-se um compromisso intencional, sem perder o prazer da satisfaça do individuo
de uma sociedade.
Os jogos podem ser classificados de diferentes formas, muitos autores estudaram os jogos
para tentarem explicar suas origens e poderem apresentar uma alternativa de classificação.
Transcreveremos em seguida alguns autores e suas formas de classificação, dando ênfase
especial na classificação dos jogos elaborados por Jean Piaget, devido suas explicações educacionais.
Duprat (2015) dedicou-se a elaborar uma grande classificação de jogos. Estudou a completa
evolução do jogo na criança que é de sua autoria, verificando este salto lúdico que inicia já nos primeiros meses de vida de um bebê na forma de um jogo chamado jogo de exercício sensório motor,
que segundo o sexto ano de vida da criança predomina sobre a forma de um jogo simbólico para a
manifestação, e a partir da etapa seguinte, por meio da prática do jogo de regras.
Os jogos e os exercícios sensório motores mostram a etapa que vai do nascimento ao surgimento da linguagem, mesmo ressurgindo durante toda a infância. Os jogos surgem primeiro sobre
uma forma de exercícios simples cuja a finalidade é seu próprio funcionamento.
Esses exercícios são caracterizados pelos simples movimentos e pela repetição dos gestos.
Nessa categoria destacam os seguintes jogos: o olfativo, o visual e o sonoro.
Desta maneira para Rau (2011), os jogos de construção são destinados ao manuseio livre da
criança, ela constrói e destrói representando seu imaginário, essa é uma relação com o jogo simbólico, e permite ao estímulo ao desenvolvimento intelectual afetivo.
Quando a criança consegue fazer uma representação mais perto possível de um objeto imaginado, ela chegou ao jogo de construção, assim afirma Freire J. (2004), e menciona também que
o professor, como nos outros jogos, deve estar atento às ações das crianças, pois para conseguir
um amplo espaço de representação, a criança tem que dispor de um variado número de material e
o contato com a natureza.
O professor também deve organizar grupos para construírem livremente, conversando sobre
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essas construções, assim essa atitude será importante para que as crianças tomem consciência de
suas construções.
Segundo Duprat (2015), as crianças menores costumam fazer mais trabalhos individuais,
não podendo exigir que trabalhem em grupos, sendo assim é importante o papel do professor como
mediador nos jogos de construção, promovendo desafios, discussões e auxiliando as crianças em
suas construções.
Para Sabine (2009), diz que os materiais como os legos, Jogos de montar são muito usado
nas unidades escolares de educação infantil, peças de diversos tamanhos e cores são um atrativo
a mais aos pequenos.
Entretanto, pode-se também, criar com caixas de papelão, material de acesso fácil, desmontando e reconstruindo, podem-se obter diversas formas, tamanhos e cores, quando encapados com
papel colorido, ficando parecido aos blocos lógicos de Diénes.
Esse e outros materiais: copos descartáveis de vários tamanhos; garrafas de plástico e outros
passam ser estímulos a criatividade das crianças.
Desta maneira para Rau (2011), nesses jogos, a criança demonstra os níveis atingidos de seu
desenvolvimento social e cognitivo, em suas construções é possível notar seu grau de compromisso
com a realidade concreta. Há fantasia, porém, com maior distinção da realidade.
O brincar aprendendo, as atividades devem ser planejadas pelo professor com muito carinho.
Sendo muito importante perceber que a criança aprende brincando.
Segundo Duprat (2015), o brinquedo proporciona o aprender “fazendo e brincando”, a partir de
jogos e também brincadeiras a criança aprende novos conceitos, adquirir informações e até superar
dificuldades de aprendizagem.
As fases da criança devem ser respeitadas pelo adulto, pois à vontade e a autonomia tem que
ser conquistada somente pela criança, a interferência do adulto faz a criança tornar um ser artificial
e sem vontades próprias.
A criança que brinca de forma concentrada está aprendendo a se engajar seriamente, gratuitamente, pelo interesse na atividade em si.
O brincar de faz de conta, leva-nos a entender que esta maneira de brincar que a criança
traduz o mundo dos adultos para as dimensões de suas possibilidades e necessidades.
Para Sabine (2009), As crianças podem construir a autoconfiança, vivenciando suas ideias
em nível simbólico, para poderem compreender seu significado da vida real. O brincar em grupo
leva a criança, a saber, integrar-se a um grupo, tornando a aprendizagem muito rica e indispensável a uma boa integração social. Dentro do grupo aprendemos a partilhar, aprendemos que se não
encontrarmos uma forma de trabalharmos juntos seremos todos prejudicados, porque o resultado
ficará comprometido.
A integração em grupo é muito bom e envolve as crianças entre si ajudando-as a se conhece165
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rem melhor e a fazerem novas amizades, não somente á um conhecimento simplesmente comum,
mas a uma segurança de vincular-se a um grupo.
A melhor forma para a criança se comunicar e conviver com outras crianças é na verdade por
meio da brincadeira.
Desta maneira para Rau (2011), na brincadeira, a criança aprende a conviver com diferentes
sentimentos de sua realidade interior, aprende aos poucos conhecer e aceitar a existência dos outros.
È importante receber as crianças em locais que proporcionem a ludicidade, entre eles o parquinho, a sala de brinquedos, a brinquedoteca e outros.
Outra atividade interessante é a brincadeiras cantadas que favorecem o relacionamento grupal, como por exemplo: Ciranda-Cirandinha, Pirulito que Bate-Bate, Atirei o Pau no Gato (não atire
o pau no gato).
Resgatando essas brincadeiras e cantigas que fazem parte desta cultura, promovemos o
desenvolvimento da criança, a socialização e o uso de várias linguagens na aprendizagem.
É de suma importância, a brincadeira, as atividades lúdicas, que servem para alterar o crescimento, pois as crianças adquirem maior autoconfiança, maiores estimulação para tentar de novo
e, principalmente, maior prazer e alegria.
Desta maneira para Rau (2011), tornam-se assim, pessoas novas, com uma nova visão de
mundo. O movimento é uma importante grandeza do desenvolvimento e da cultura humana. A criança
começa a movimentar-se desde a sua infância obtendo com isso cada vez maior controle sobre seu
corpo e aprendendo as possibilidades de interação com mundo.
Engatinham, caminham, manuseiam objeto, correm, saltam, brincam sozinhas ou em grupos,
com objetos ou brinquedos, experimentam sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu movimento.
Para Sabine (2009), a partir disto diversas formas dessa linguagem foram aparecendo como:
os jogos, as brincadeiras, as práticas esportivas e a dança, mas quais se fazem uso de diferentes
gestos, posturas e expressões corporais com intencionalidade.
Assim a criança porque é algo natural dela, sente prazer e procura entender as relações por
meio do brincar.
Segundo Duprat (2015), a confecção do próprio brinquedo produz valores que a fabricação
em série não é capaz de atingir. Valores dos sentimentos, da afetividade, da socialização, da fantasia, das experiências, da potencialidade humana etc. O fascinante evento que salta das palmas das
mãos para habilitar um mundo concreto, palpável, está inapelavelmente ligado à origem humana.
Profundas relações de afetividade entre a criança e o brinquedo, não está ali, tão somente
como alternativa de lazer, mas como uma forma de educá-la e torná-la mais feliz. É uma pena que
a família, genericamente, tenha atribuído à expressão “brincar” valores pejorativos.
Ouvimos adultos, invadindo a brincadeira infantil, censurarem: “Menino, deixa de brincadeira!”.
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Quando, na verdade, deveriam estimular e orientar as crianças para a brincadeira.
A imaginação da criança é uma nuvem cheia de segredos, já em adultos quando brincam
têm consciência de que estão brincando. A criança não. Para ela é realização de uma atividade de
muito valor, semelhante àquilo que o trabalho simboliza para nós. A carência de brinquedo, quando
criança, deixa lacunas incompletáveis nas idades posteriores.
A escola tem a finalidade de preparar as crianças e os adolescentes para um mundo que
acreditamos que será diferente do que está sendo hoje em dia e também que certamente poderá vir
a impor outras competências ainda em elaboração.
Segundo Duprat (2015), a partir dos dados existentes no Brasil, se for considerá-los com certeza encontraremos um quadro educacional e escolar deficiente, pois nem todas as crianças estão
na escola e nem todos os que estão terminam seus estudos, pelo motivo das escolas não terem
recursos e materiais necessários para um bom aprendizado e uma boa educação, passando a ser
uma instituição que dispõem de muitos custos e estão maus remunerados, e onde possui o professor atuando em sua profissão que não é valorizada pela sociedade, passando isso a ser refletido na
falta de vontade e de interesse em escolher exercer essa profissão por parte das novas gerações
de formandos.
Desta maneira para Rau (2011), por isso esse assunto torna-se uma questão séria que nos
leva a perguntar, se os alunos crescem em todos os seus níveis, como conseguirão estimular a formação dos novos professores com qualidade e que se enquadrem nos níveis de qualificação e de
competência exigidas e necessárias para enfrentarem os novos desafios que surgem diariamente
na escola.
Para Sabine (2009), quando o trabalho é direcionado ao futuro ele tem muito da imaginação e
por isso não estamos impossibilitados de investigá-lo. Muito do que é dito sobre o trabalho direcionado
ao futuro tem possibilidades de acontecer, mas quando será não é possível saber.
Os países que têm mãos de obra com uma formação escolar mais adequada certamente
possuem vantagens comparativas sobre os demais, tendo também sua atividade de produção cada
vez mais completa e mais exigente de qualificação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alcançar a educação em todos os seus níveis sendo ela permanente no passar de sua vida
é o maior objetivo e a fala geral, global, universal de todos.
Já sabemos que vivemos nos dias atuais uma quebra da antiga elaboração das três etapas
da vida, a que aprendemos, a que trabalhamos e a que descansamos.
Ouve-se muito hoje em dia que a sociedade necessita de transformação, para que se torne
uma sociedade educativa, para que nela seja implantada a motivação para a aprendizagem de uma
sociedade que viva em seu conjunto tornando-se organizada e aprendente.
Em outras palavras, exceder a imagem de uma aprendizagem mais ligada a infância e a ju167
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ventude de um determinado local a escola passa a entregar-se somente a um professor ou somente
à uma série excessiva ou concomitante de professores únicos.
Existe no ar uma percepção da obsolescência das formas tradicionais de uma educação que
piora cada vez mais devido a rápida e profunda mudança que está em andamento, sendo todas essas mudanças a favor de esforços e implementações de novas tecnologias e inovações cientificas.
Ideias como essas prejudicam a missão tradicional das escolas, da produção, conservação
e transmissão de saberes.
A escola de hoje e a de amanhã para poder sobreviver como uma verdadeira instituição educativa terá que passar a ser um lugar de inovações, onde possa oferecer um quadro de formação
mais capaz de solucionar os novos desafios referente a economia e a sociedade.
Como aumentar os orçamentos para a educação? Afirma-se que a educação a distância tem
um custo menor, mas nem mesmo a educação a distância torna-se o único elemento do orçamento,
assim como também sua introdução que implica outras atividades com seus respectivos custos.
Mas a educação a distância tem uma forte convocação com as atividades da indústria e também de serviços de ponta, passando estes aliados importantes para a sua implementação.
Hoje é possível ver centros públicos reunindo tecnologias, e tornando-se fontes de saberes,
mas, certamente, para funcionarem com eficiência serão necessários terem um pessoal de apoio
que sejam competentes em todos os seus níveis de atividade.
Com isso outra ideia passa a surgir e ter um papel específico nas regiões onde encontramos
uma maior concentração de pobreza, dado a facilidade de acesso que permitem.
Na brincadeira infantil, a criança revive suas alegrias e também os seus medos e seus conflitos, e passa a revolvê-los de sua maneira, passando a transformar essa realidade naquilo que quer,
internalizando regras de conduta, desenvolvendo valores que orientarão seu comportamento.
Na brincadeira livre, ou seja, naquela que não impõe regras, a criança dá asas á sua imaginação, aprendendo a lidar com o mundo e a formar sua personalidade.
Os jogos e brincadeiras (atividades lúdicas) também podem ser utilizados no período em que
a criança está em fase de adaptação e socialização ao meio escolar, em especial as que valorizam
a motricidade infantil.
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RESUMO
O processo psicodiagnóstico configura-se por meio de papeis bem definidos, onde por um lado
está o sujeito que solicitou à ajuda ou foi indicado, ao qual deverá ser investigado e por outro lado
o profissional, neste caso o psicopedagogo que aceita o pedido e se compromete a satisfazê-lo de
acordo com suas possibilidades. Esta situação é considerada bipessoal (psicopedagogo-sujeito),
de duração limitada que tem por objetivo conseguir descrever e compreender profundamente a
personalidade do sujeito. Esta investigação poderá centrar-se em algum aspecto particular segundo
os sintomas e de acordo com as necessidades apresentadas pela criança. Esse processo permite
ao psicopedagogo investigar e a partir daí, levantar hipóteses provisórias que serão ou não confirmadas ao longo de todo o processo, utilizando-se dos conhecimentos práticos e teóricos. Esta
investigação permanece durante todo o trabalho diagnóstico por meio da intervenção e da escuta
psicopedagógica, para que se possa interpretar os processos que dão sentido ao observado e que
orientam a intervenção. O diagnóstico psicopedagógico baseia-se na identificação das dificuldades
e dos desvios que impedem o sujeito de desenvolver sua aprendizagem. Para BOSSA (1994), no
processo diagnóstico interessa-nos saber como e o que o sujeito pode aprender e perceber o interjogo entre o desejo de conhecer e o de ignorar.
Palavras-chave: Psicopedagogia; Diagnóstico Psicopedagógico; Jogo Psicopedagógico.
INTRODUÇÃO
O diagnóstico psicopedagógico abrange aspectos do passado, presente (diagnóstico) e futuro
(prognóstico). Para tal objetivo ser alcançado será necessária a utilização de instrumentos de avaliação, tais como a entrevista semidirigida, a aplicação de testes e técnicas projetivas e a entrevista de
devolução, pois conhecendo como funciona o processo de construção do conhecimento, torna-se
mais fácil saber o que está dificultando a aprendizagem do sujeito.
O processo diagnóstico é a ponte para que o psicopedagogo faça o encaminhamento necessário, este processo é estruturado na interação entre o cognitivo e o afetivo do sujeito. Nadia BOSSA nos lembra que a forma de se operar, para se fazer um diagnóstico varia entre os profissionais
dependendo da postura teórica adotada (1994).
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A entrevista inicial é o momento em que os pais comparecem diante do profissional Psicopedagogo para informar o motivo da queixa e o que vem acontecendo com a criança. Os pais podem
atribuir a dificuldade à Instituição de ensino (caso a criança já estude) ou mesmo a própria criança,
sendo assim o sintoma poderá ser mascarado. Constata-se então a grande necessidade de se refletir
sobre os diferentes significados que podem obter as formulações feitas pelos pais ou responsáveis.
A Anamnese é uma das peças fundamentais para a reconstrução do quebra-cabeça que é
o diagnóstico. Por meio dela serão reveladas informações do passado e presente do sujeito
juntamente com as variáveis existentes em seu meio. O jogo diagnóstico é uma atividade
criativa, onde a criança ensaia suas expectativas da realidade e projeta seus conflitos, por
meio dele constrói-se o saber.

É de fundamental importância estudar a possibilidade que as crianças têm de se orientarem
no espaço. O teste Piaget Head é uma série de provas que possibilitam a criança distinguir as noções de Al-Baixo e, sobretudo, Direita-Esquerda, como também conhecer o grau de complexidade
das tarefas propostas, tratando também de testar a lógica das relações e mostrar a relatividade
progressiva das noções.
A entrevista devolutiva é dedicada a devolução do diagnóstico e realiza-se primeiramente com
o sujeito e depois com os pais e tem como objetivo transmitir as informações dos resultados obtidos
no psicodiagnóstico, bem como observar a resposta da criança e dos pais diante da recepção das
informações.
O DIAGNÓSTICO PSICOPEDAGÓGICO
O processo psicodiagnóstico permite investigar e a partir daí, levantar hipóteses provisórias
que serão ou não confirmadas ao longo de todo o processo, utilizando-se dos conhecimentos práticos
e teóricos. Esta investigação permanece durante todo o trabalho diagnóstico por meio da intervenção e da escuta psicopedagógica, para que se possa interpretar os processos que dão sentido ao
observado e que orientam a intervenção.
A entrevista inicial é importante para analisar a capacidade que os pais têm de elaborar a situação do filho, bem como detectar qual o verdadeiro vínculo existente entre os membros da família
e individualmente.
Neste momento analisa-se também a reação familiar frente ao não-aprender, suas expectativas, pois é por meio do discurso espontâneo que se consegue obter o real significado do
sintoma na família e para a família. Os pais só conseguirão agir espontaneamente quando
se sentirem seguros, percebendo que há uma escuta e não uma crítica, obtendo assim um
espaço de confiança necessário que favoreça a expressão, num clima de compreensão e
afetuosidade. Dessa forma por meio das diversas pistas deixadas nos relatos dos pais, o
psicopedagogo poderá construir o fio condutor da Anamnese.

Segundo OCAMPO (1985), a criança emerge de um grupo familiar e podemos entendê-la melhor
se vemos o casal parental. Entendemos que é mais produtivo romper o estereótipo segundo o qual
a entrevista com a mãe se impõe somente pelo estreito vínculo que se estabelece entre ela e o filho.
Por meio da Anamnese serão reveladas informações do passado e presente do sujeito juntamente com as variáveis existentes em seu meio. Consiste na segunda entrevista com os pais ou
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responsáveis para extrair o máximo de informações sobre o sujeito. Trata-se de um questionário
fechado que constará todo o histórico vital da criança: familiar, escolar, clínico, primeiras aprendizagens entre outras informações. Por meio dele é possível descobrir e buscar a identidade pessoal da
criança e conhecer suas experiências e todo o contexto de onde ela está inserida, pois cada criança
é única assim como sua história.
Para GRÜNSPUN (1985), a verificação da história do paciente é um processo dinâmico, pois
estabelece a interrelação entre o interlocutor e o inquirido; o entrevistador deverá contudo, ser capaz
de impedir que seus próprios valores de julgamento distorçam o processo de entrevista.
A entrevista deve ser muito bem conduzida e registrada, observando-se a visão da família
sobre todo o contexto histórico da criança em questão, seus preconceitos, expectativas, afetos, conhecimentos e tudo aquilo que é depositado sobre ela. A partir daí, define-se o processo que pode
ser desde uma orientação para os pais ou a indicação para o atendimento psicopedagógico.
O Jogo Diagnóstico é uma atividade criativa e na medida em que evolui possibilita uma
aprendizagem, começa com exercícios funcionais (correr, saltar, jogar bolinhas, etc), depois
passa-se para os jogos simbólicos (imitar, dramatizar) e, em seguida os jogos de construção
e os jogos de regras, introduzindo a lógica operatória.

Cognitivamente a atividade lúdica significa a via de acesso ao saber e afetivamente reproduz
situações psíquicas estruturantes na constituição do EU. O jogo constitui-se numa importante ferramenta no tratamento psicopedagógico, pois o efeito terapêutico está implícito no ato de jogar, quando
o psicopedagogo devidamente preparado pode interpretar as expressões transmitidas pela criança,
tais como: alguns sintomas que funcionam como mecanismos de defesa, numa situação de conflito e
indicam que pode existir um sofrimento e que algo precisa mudar para que a criança se desenvolva.
A hora do jogo diagnóstico é um recurso técnico do processo diagnóstico a qual tem como
objetivo o conhecimento da realidade da criança trazida a consulta e a instrumentalização de suas
possibilidades de comunicação e de aprendizagem por meio da ação e do brincar. Estabelece-se
neste momento um vínculo entre o psicopedagogo e a criança.
A via de comunicação entre o psicopedagogo e a criança estabelece-se por meio do jogo, do
brincar. A hora do Jogo Diagnóstico é utilizada para compreender como e o que a criança aprende,
qual o significado do aprender e como ela utiliza o jogo mentalmente como o objeto de conhecimento.
Neste processo o jogo é utilizado como estratégia de intervenção.
É de fundamental importância estudar a possibilidade que as crianças têm de se orientar no
espaço. O teste Piaget Head é composto por uma série de provas que possibilitam a criança a distinguir as noções de Alto-Baixo, Direita-Esquerda e o grau de complexidade das tarefas propostas
além de testar a lógica das relações e mostrar a relatividade progressiva das noções.
Piaget denomina as Provas de “esquemas”, ou seja, as coordenações das estruturas de
conjunto onde cada estrutura representa um estágio de desenvolvimento psicológico e peculiar, preparando o sujeito para o estágio seguinte, esse desenvolvimento exigirá formas de comportamento
e de pensamento mais evoluídas. Considera-se os quatro estágios de desenvolvimento: Sensório
Motor, Pré-Operacional, Operações Concretas e Operações Formais.
Nesse contexto, PIAGET ( apud RAPPAPORT, 1981) vê a criança tentando descobrir o sen-
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tido do mundo, lidando ativamente com objetos e pessoas. A criança vai construir estruturas
mentais e adquirir modos de funcionamento dessas estruturas em função de sua tentativa
incessante de entender o mundo ao seu redor, compreender seus eventos e sistematizar
suas ideias num todo coerente.

O teste Par-Educativo é importante na avaliação diagnóstica, foi sistematizado por Malvina
ORIS e Pichona OCAMPO (WEISS, 2006 p.1250. Consiste em solicitar que a criança desenhe uma
pessoa que aprende e uma outra que ensine, sugere-se que a criança formule uma estória envolvendo os dois personagens, pode ser oral ou escrita. O desenho tem como objetivo interpretar as
relações vividas pela criança na escola, em grupo e na família, suas reações e rejeições, muitas
vezes determinar a representação da figura do professor, seus aspectos afetivos ou ameaçadores.
A escrita demonstrará se a criança é capaz de conservar, ordenar e esquematizar as ideias que tem
em mente de forma a transcrever para o papel.
O estudo de todo o material recolhido sobre a criança é de extrema importância, partindo
da entrevista inicial percorrendo as demais etapas do processo citado nos parágrafos acima até a
entrevista devolutiva que deve ser realizada primeiramente com o sujeito (criança) e posteriormente
com os pais ou responsáveis para informar os resultados obtidos no psicodiagnóstico e observar a
recepção das informações por parte dos envolvidos no processo.
Inicia-se os apontamentos dos aspectos sadios e importantes da criança e do seu grupo familiar passando para os aspectos “doentes”, é necessário estabelecer os apontamentos relevantes
que contribuirá para o desenvolvimento da criança, pois dependendo do andamento da entrevista de
devolução e mediante a aparição de novos dados a conduta da criança pode ser ou não desviada,
restringindo ou ampliando sua dinâmica.
Na devolutiva da criança será explicado a ela o porquê da aplicação dos jogos e das provas
e o seu desempenho em cada uma das etapas, deixando claro o processo diagnóstico. Na devolutiva com os pais serão expostas as informações sobre o desempenho e as reações da criança,
colocando-os a par das hipóteses que pode estar ocasionando a não assimilação do processo de
ensino-aprendizagem com as orientações necessárias. Quando da necessidade e desejo dos pais
ou responsáveis, inicia-se a intervenção no processo psicopedagógico com a participação semanal
da criança em sessões com atividades que visam a reconstrução das dificuldades apresentadas.
O prognóstico será fundamentado nas observações colhidas durante todo o percurso do
diagnóstico e tem como objetivo possibilitar uma visão do que poderá acontecer na articulação da
intervenção psicopedagógica para reforçar a aprendizagem e as atividades cognitivas. Se necessário,
os pais ou responsáveis serão informados da necessidade de encaminhamento a outros profissionais
como, psicólogos, neurologistas, fonoaudiólogo entre outros.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em conclusão ao presente estudo evidencia-se que o diagnóstico psicopedagógico baseia-se
na identificação das dificuldades e dos desvios que impedem o sujeito de desenvolver suas aprendizagens. Para Bossa (1994), no processo diagnóstico interessa-nos saber como e o que o sujeito
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pode aprender e perceber o interjogo entre o desejo de conhecer e o de ignorar.
Na linha da Epistemologia Convergente, VISCA nos informa que o diagnóstico psicopedagógico inicia-se com a entrevista inicial e encerra-se com a devolução. (1987 p. 69)

A entrevista Inicial é o momento em que os pais ou responsáveis relatam as suas preocupações
e é necessário conseguir uma descrição detalhada da dificuldade, pois a forma como estes descrevem
a problemática pode trazer à tona o significado que a dificuldade de aprender da criança tem para a
família. O segundo momento ou segunda entrevista, é a Anamnese que constará o histórico vital da
criança no âmbito familiar, escolar e social. É o momento de registrar suas experiências para traçar
a sua identidade, deve ser muito bem conduzida para que o percurso a ser seguido seja traçado.
O jogo diagnóstico é uma atividade criativa que permite a criança se expressar. A possibilidade de brincar num campo estruturado, incluindo espaço, tempo, onde está explicito seu papel e de
acordo com as variáveis internas de sua personalidade, estimulará sua criatividade por meio de suas
fantasias e das relações que ela estabelecer com os objetos oferecidos. O brinquedo surge como
mediador que expressa o que a criança está sentindo e vivenciando no momento, nele a criança
depositará parte de seus sentimentos, tornando-se construtora ativa do conhecimento. Constantemente criando e testando suas teorias sobre o mundo.
A utilização de recursos como: jogos, brinquedos, brincadeiras, contação de histórias, desenhos
e outros materiais que forem oportunos farão com que a criança, que muitas vezes não consegue
falar sobre seus sentimentos, revele a causa da sua dificuldade. É por meio dos jogos que a criança
adquire maturidade, aprende a ter limites, a ganhar e a perder, desenvolve o raciocínio, aprende a
se concentrar e adquire maior atenção.
A ação psicopedagógica na hora do brincar surge como um instrumento reparador dos conflitos e dificuldades apresentadas pela criança no seu processo de aprendizagem. A observação na
hora do jogo auxilia o psicopedagogo a compreender o pensamento da criança assim como o seu
desempenho e suas ações diante das atividades aplicadas.
O teste Piaget-Head e provas Piagetianas permitem estudar a possibilidade que a criança
tem de se orientar no espaço, propõem uma série de questões que cada vez ficam mais complexas
e as noções de Direita-Esquerda vão se revelando com êxito ou dificuldade, por meio e de acordo
com elementos lateralizados do esquema corporal, possibilitando marar as etapas genéticas de 6
a 12-14 anos. Neste momento é necessário analisar na criança seus movimentos e gestos, a sequência de suas dificuldades como também suas hesitações antes de responder. Cada prova marca
uma nova etapa e estas etapas são calculadas num escore total que é baseado sobre o total das
provas, proporcionando uma graduação satisfatória para cada idade, permitindo situar o nível de
desenvolvimento da criança.
De acordo com os estudos Piagetianos estas provas somente serão consideradas como
bem-sucedidas se todas as respostas parciais estiverem corretas e os resultados obtidos
na aquisição de Direita-Esquerda nas três fases: ponto de vista próprio, ponto de vista do
outro e ponto de vista das coisas estiverem relacionados às três fases de socialização progressiva.

É indispensável ter em conta as possibilidades da criança e ajuda-la para que sua afetividade
se expanda e equilibre-se com o ambiente, favorecendo o início da formação de sua imagem corporal.
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As informações recolhidas no psicodiagnóstico, assim como a resposta às informações por
parte da criança e dos pais ou responsáveis, permitem sintetizar o diagnóstico e o prognóstico para um planejamento mais conveniente caso seja necessária a intervenção Psicopedagógica.
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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo mostrar como a tecnologia pode ser utilizada de modo a favorecer a
aprendizagem matemática, apresentando os benefícios que a utilização destes recursos pode trazer
como ferramenta de ensino, e formas de melhor explorá- las a favor da disciplina. A utilização da
tecnologia vem de encontro à garantia de qualidade da educação, posto que estamos numa geração
na qual predomina o uso da internet e de meios digitais como forma de comunicação, fazendo- se
necessário que a escola acompanhe essa evolução e a utilize em benefício da aprendizagem. O
Brasil apresenta um dos piores índices de aprendizagens em matemática segundo dados do PISA
2018, sendo vista como uma disciplina de difícil compreensão, gerando um grande desinteresse
por parte dos discentes, desse modo, o uso da tecnologia pelo docente contribuirá para despertar
e motivar o aprendizado da disciplina, visto que elas despertam grande interesse nos alunos.
Palavras- chave: Tecnologias; Aprendizagem; Matemática;
INTRODUÇÃO
A disciplina de matemática ao longo dos anos apresenta um grande déficit de aprendizagem
na educação básica, no qual a maior parte dos educandos não alcança um nível adequado de aprendizagem conforme dados do SAEB, ademais num ranking de 80 países, o Brasil se encontra entre
os 10 últimos colocados, devido ao mau desempenho dos alunos na disciplina, segundo dados do
PISA 2018.
Tais dados nos levam a entender que mudanças precisam ser realizadas na forma como o
ensino de matemática tem sido conduzido nas escolas brasileiras.
O uso da tecnologia deve ser visto como um facilitador no processo de ensino- aprendizagem
da matemática por parte dos docentes, uma vez que a disciplina já é considerada por uma maioria
de alunos como de difícil assimilação e compreensão, gerando um grande desinteresse por parte
dos discentes.
O uso da internet e da tecnologia tem predominado como forma de comunicação e aquisição
de novos conhecimentos para esta geração, a escola precisa se reinventar na sua forma de ensinar,
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trazendo as mídias digitais como apoio para a prática pedagógica no interior das salas de aula.
O aprendizado matemático não se limita a decorebas de fórmulas de forma descontextualizada,
deve acontecer prazerosamente, utilizando- se de conhecimentos e experiências prévias trazidas
como bagagem pelos alunos.
O ensino de matemática deve favorecer a troca de experiências, de saberes, levar o aluno a
reflexão, a construção, a pesquisa e análise, formulando métodos próprios, assim a tecnologia só
vem para somar e enriquecer o repertório de aprendizagem discente.
Para a elaboração desta pesquisa foram utilizados os documentos oficiais que abordam a
disciplina de matemática e o uso da tecnologia na aprendizagem, entre eles os Parâmetros Curriculares Nacionais em Matemática, a Base Nacional Comum Curricular e dados sobre a aprendizagem
brasileira em matemática realizadas pelo Saeb, pelo Pisa e pelo Governo do Estado de São Paulo.
Espero com esse estudo contribuir com professores que buscam melhorar sua prática em
sala, com vistas a uma educação de qualidade.
DESENVOLVIMENTO
O ensino de matemática vem enfrentando grandes desafios, concentrando baixos índices de
aprendizagens em diversas pesquisas educacionais, tais como Saeb e Pisa, mantendo- se estagnado
o desenvolvimento dos alunos na disciplina.
A disciplina não é muito atrativa para os alunos que a consideram de difícil compreensão,
fazendo- os perder o interesse e desanimar durante a jornada escolar.
A matemática se faz presente no cotidiano de cada indivíduo, em praticamente todas as ações
que realizamos no nosso dia- a- dia, podendo ser explorada nesse mesmo contexto vivenciado pelos
alunos.
A didática utilizada como metodologia para o ensino da disciplina precisa se adequar as
necessidades que surgem com o advento da internet e dos equipamentos tecnológicos, os quais
facilitam as pesquisas de forma rápida, a demonstração dos conteúdos pedagógicos e a elaboração
de trabalhos e resultados pelos alunos.
Desse modo o uso da tecnologia em sala vem para agregar valor à proposta pedagógica,
enriquecendo o repertório docente, tornando a aula mais atrativa, mais interessante e dinâmica,
trazendo assim motivação para a aprendizagem matemática.
A vida em sociedade atualmente requer um conhecimento digital do cidadão, que os utiliza em
todas as ações realizadas rotineiramente, tudo que se faz hoje está intimamente ligado a internet ou
a algum equipamento tecnológico, em especial o celular, que tem concentrado todo tipo de função
e de aplicativos.
A compreensão matemática é muito importante para todas as vivências perpassadas pelo
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aluno e para as que virão mesmo após o término dos estudos. Por isso deve ser bem entendida e
compreendida, não apenas com decoreba de conceitos, pois são conhecimentos que serão utilizados
nas suas práticas diárias. Os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs (1997, p.10) corrobora que:
O professor precisa conhecer as tecnologias disponíveis, saber o que desperta o interesse
do seu alunado e entender como elas podem contribuir e que tipo de exploração é possível
dentro do ensino da matemática. Pois o uso não deve ocorrer de forma solta, devendo sempre estar dentro de um planejamento prévio, com objetivos definidos.

São múltiplas as opções tecnológicas disponíveis para a aprendizagem matemática, entre
as quais podemos destacar o computador, os softwares matemáticos educacionais, as planilhas,
a internet, os blogs, os simuladores, vídeos, as calculadoras, e atualmente o smartphone, que tem
sido utilizado por uma maioria absoluta de pessoas, todas elas podendo de alguma forma serem
inseridas nas aulas.
Quando falamos em tecnologia, não se trata apenas do uso do computador e da internet, a
própria calculadora é um meio tecnológico que apresenta diversas funções além das quatro operações básicas e que, no entanto, é desconhecido da maioria das pessoas que a utilizam.
Alunos utilizando calculadora em tablet em aula de matemática

Fonte: https://educacao.uol.com.br/noticias/2013/02/04/uso-de-tecnologia-no-ensino-melhora-em-32-rendimento-em-matematica-e-fisica-aponta-estudo.htm. Acesso em 14 jan. 2022.

Para a geração atual, chamada geração z, a tecnologia é tão natural como outros itens que
dispomos em nosso dia- a- dia, e não tê-los disponíveis na aprendizagem escolar gera uma grande
frustração, transformada em desinteresse.
Kenski (2007, p.19) salienta que:
Ainda assim torna- se necessário que a utilização da tecnologia esteja em consonância com
o currículo e com o planejamento discente para a disciplina, aproveitando- lhes o que melhor
couber no processo de ensino- aprendizagem da matemática.

Sobre essa afirmação Kenski (2007, p.46) diz que:
O uso do computador seja ele de mesa, portátil ou tablet traz uma série de benefícios quando utilizado nas aulas, possibilitando a construção de gráficos e de formas geométricas, o
desenvolvimento do raciocínio lógico e a resolução de problemas mediante a utilização dos
jogos educativos.

Um ótimo exemplo de como a tecnologia pode auxiliar na aprendizagem matemática é o sof177
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tware geogebra, que possibilita que o professor explore de forma dinâmica as aulas de geometria,
álgebra, cálculo e folhas de cálculo, gráficos e estatísticos, facilitando a compreensão dos conceitos,
tornando prática à resolução das questões, estimulando a criatividade e o desenvolvimento lógico.
O próprio programa Excel, que muitos alunos não sabem utilizar, no qual é possível criar tabelas e folhas de cálculos, analisar e editar dados. Há vários aplicativos disponíveis para se trabalhar
de forma lúdica operações e conceitos matemáticos, entre alguns deles podemos citar o Rei da
Matemática, Photomath, Panda Matemática, iMathematics. Aqui citamos apenas algumas opções
de o docente pode explorar em matemática com o uso do computador, podendo ir muito além do
que aqui foi citado.
Sobre o uso do computador Bianchi (2003, p. 2) concorda que:
Entre as 10 competências gerais definidas como aprendizagens essenciais trazidas pela
Base Nacional Comum Curricular (BNCC) a competência 5 cita o uso e a importância da
tecnologia no ambiente educacional:
O conhecimento tecnológico é importante para a formação de um cidadão atuante e para
o seu exercício da cidadania, atualmente é indispensável, pois a utilizamos como principal
meio de comunicação, como meio de aquisição de novos conhecimentos, estando a nossa
vida diária atrelada ao uso da internet e de aplicativos.

Dias e Cavalcante (2016, p. 163) corrobora que:
Durante uma aula de matemática no qual esteja sendo feita o uso da internet e do computador o docente pode, por exemplo, falar sobre política, abordando o assunto de forma interdisciplinar, levando o aluno a questionamentos, a pensar, a criticidade, a dialogar entre os
pares sobre a situação política do país, sobre os candidatos, sem sair do contexto matemático, utilizando dados sobre o assunto para elaborar planilhas, gráficos, formular hipóteses.

Dias; Cavalcante (2016, p. 163-164) ressalta que:
O Brasil teve uns dos 10 piores resultados em desempenho de matemática no Programa
Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) 2018, uma avaliação mundial de educação
com a participação de 80 países. Ainda segundo a pesquisa 2/3 dos alunos brasileiros de 15
anos não sabem nem o básico da disciplina de matemática. O desempenho em matemática
no Brasil vem se mantendo estagnado ao longo dos últimos dez anos, sem obter grandes
avanços, o que é preocupante, levando-nos a entender que medidas são necessárias para
a mudança desse quadro.

Para a efetivação do uso da tecnologia nos ambientes escolares é necessário que haja mais
esforços do poder público com a garantia de uma educação de qualidade.
O gráfico a seguir demonstra a realidade precária das escolas públicas, principalmente as
municipais na qual apenas um terço (33, 7%) contam com o acesso a internet para a utilização do
processo de ensino aprendizagem e computador de mesa para alunos (38,3%). Quando se fala num
computador portátil essa porcentagem cai para 23, 8% e tablet apenas 6%.
Recursos tecnológicos disponíveis nas escolas de ensino fundamental em %
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Fonte: Elaboração própria de acordo com dados do Censo Escolar 2020

Se a situação da aprendizagem matemática já não era boa, com a pandemia do Covid- 19
iniciada em meados de março de 2020 os números só pioraram.
Com o fechamento das escolas devido ao alastramento do vírus, as aulas passaram a acontecer remotamente em ambientes virtuais, pegando escolas, famílias e alunos despreparados para
tantas mudanças.
A falta de internet, as dificuldades em lidar com o ambiente virtual e com as tecnologias foram
alguns dos entraves encontrados, piorando os índices de aprendizagens na matemática.
Uma pesquisa realizada pelo Governo do Estado de São Paulo apontou que o desempenho
dos alunos do 5º ano do ensino fundamental em matemática durante a pandemia é o mesmo que
14 anos atrás, caindo 46 pontos em relação ao resultado do último SAEB 2019. A situação não é
diferente para os alunos do 3º ano do ensino médio, com queda de 18 pontos, como pode ser observado no gráfico a seguir.
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Fonte: https://educacao.uol.com.br/noticias/2021/04/27/na-pandemia-desempenho-em-matematica-e-o-mesmo-de-14-anos-atras-no-5-ano.htm. Acesso em 01 jan. 2022.
Uma perda que levará anos para ser recuperada, piorando ainda mais a situação da educação no geral e mais especificamente da disciplina que já está com seus níveis de aprendizagens
baixíssimos.
Na era midiática a escola tem o papel de atualizar os educandos quanto a diversificação de
tecnologias e novas formas de comunicação e de acesso a informação, pois a competição no mercado de trabalho exige que estes tenham uma postura flexível e a frente do seu tempo, uma vez que
uma das funções da escola é o preparo para o mercado de trabalho. Não há como preparar o aluno
sem fazer uso da tecnologia no processo de ensino- aprendizagem.
A sociedade tem vivido numa época de constante transformação e infelizmente a escola não
tem acompanhado esse progresso, isto se deve principalmente ao fato de o poder público não realizar ações que garantam o acesso a internet e na baixa oferta de equipamentos como o computador,
tão essenciais para o desenvolvimento de um trabalho de qualidade, considerando a necessidade
de modernização no tocante ao uso da tecnologia no espaço escolar.
Falta o entendimento por parte dos responsáveis que não se trata de um luxo, mas de uma
necessidade nos dias atuais. Enquanto não houver esse entendimento, e essa priorização da educação no nosso sistema político, no qual a educação está sempre em segundo plano, estaremos
fadados ao fracasso educacional, como vem acontecendo ao longo do tempo.
Ao professor e as unidades escolares faltam recursos para desenvolver um trabalho de excelência, por mais que se esforcem com os meios que possuem e apliquem suas melhores didáticas
no ensino, a tecnologia tem se feito necessária.
Como podemos observar ao longo desse trabalho os documentos oficiais que norteiam o
ensino da matemática já abordam a importância do uso das tecnologias como meio de maximizar
a aprendizagem e contribuir para o desenvolvimento enquanto cidadão de uma sociedade que está
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em constante processo de evolução e transformação.
Reafirmamos que não se trata do uso da tecnologia por si só, mas sempre associada ao bom
uso dado pelo docente, que busca a tecnologia, os softwares e aplicativos mais adequados a sua
disciplina.
A escola precisa garantir um aprendizado que não seja obsoleto, mas que vá de encontro com
as mudanças impostas pela sociedade, que esteja em consonância com a realidade vivida pelos
educandos e pela forma de comunicação existente.
Frente essa inserção crescente das tecnologias como forma de comunicação principal da
sociedade como um todo e considerando a defasagem encontrada na aprendizagem matemática,
este trabalho procurou trazer como as tecnologias pode ser uma aliada, trazendo uma breve reflexão
sobre os benefícios que esta trará quando utilizada no ensino da matemática.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Foi possível concluir que o Brasil precisa melhorar os índices de aprendizagem em matemática,
que se encontra defasada há um longo período, apresentando grande desinteresse por parte dos
discentes, desse modo cabe ao professor se adequar a utilização de novas didáticas que aproximem
o educando da disciplina, desse modo o uso da tecnologia vem de encontro à necessidade de ajustes
no modo como é trabalhado a matemática em sala.
O aluno da geração atual já nasceu um nativo digital, rodeado no seu dia- a- dia pela internet e
por equipamentos tecnológicos e a escola precisa se adequar a esta nova realidade na comunicação
e na transmissão de conhecimentos, o qual o professor não é mais o único detentor do conhecimento,
no entanto, isso não tira a importância da mediação do docente, pelo contrário, torna- se importante
a medida que de ele traçara o caminho a ser seguido e qual o meio tecnológico mais adequado ao
planejamento realizado para o ensino da matemática.
Ao poder público cabe fornecer meios, tais como internet e equipamentos de qualidade a
fim de facilitar a atuação das unidades escolares, representadas na figura do professor, bem como
formações que os orientem na utilização das novas tecnologias em sala de aula.
Desse modo podemos concluir que o uso da tecnologia em sala de aula é um aliado no
processo de ensino- aprendizagem da matemática, trazendo motivação, aulas mais interessantes
e dinâmicas, maior interação entre os pares, contribuindo assim para o avanço no ensino e nos resultados da disciplina.
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RESUMO
A presente pesquisa deseja a partir de autoras importantes como Magda Soares (2002) e Ângela
B. Kleiman (1995) , discutir o assunto “Letramento” a partir da concepção da palavra. Avançando às
práticas de letramento no cotidiano escolar do ensino regular e da Educação de Jovens e Adultos
proponho a discutir as práticas e os vícios pedagógicos, a interação do sujeito, o letramento para
todas as disciplinas, o analfabetismo funcional e a conscientização política. Especificamente, sobre
a EJA informamos sobre que tipo de aluno se insere nesta modalidade, a necessidade da escola
adequar-se a estes alunos e a situação deste ensino nas regiões Sul e Sudeste. Com a finalidade
de dar um panorama do livro didático usado nas duas modalidades de ensino da Língua Portuguesa: analisamos os materiais do ensino regular, um com suposta proposta tradicional e outro com
sugestão de Letramento; e comentamos sucintamente o livro didático de Educação de Jovens e
Adultos com base nas relações estabelecidas pela prática de letramento e pelo modelo tradicional
de ensino da Língua Portuguesa verificando em qual das duas o mesmo se enquadra.
Palavras-chave: Letramento; Educação de Jovens e Adultos; Livro Didático e Interação.
INTRODUÇÃO
Esta pesquisa tem como objetivo principal ser um instrumento a mais a professores e a outros
pensadores que atuam na área da educação, quanto ao uso da prática de letramento ou a didática
tradicional da Língua Portuguesa em sala de aula. É importante ressaltar que muitos professores
ainda têm dificuldades de entender o termo letramento, como veremos nesta pesquisa o termo é
relativamente novo e pouco difundido na sociedade, aparecendo no meio acadêmico-educacional
relativamente há pouco tempo.
No primeiro capítulo, conceituo “letramento” e as vertentes que concernem às práticas educativas que agravam o problema do analfabetismo funcional, muitas vezes arraigadas a partir de vícios
pedagógicos enraizados na classe docente pelo histórico da educação no Brasil, assim o presente
capítulo procura dar um panorama geral sociocultural passando pela prática de ensino e a conscientização política. Não tenho a pretensão de aprofundar-nos nestas questões teóricas, porém, elas são
de suma importância para o embasamento e justificativa do material analisado.
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Já, no segundo capítulo, o enfoque é a EJA – Educação de Jovens e Adultos. Embora não
seja o objetivo principal discutir a EJA em sua totalidade, posso de forma clara e sucinta demonstrar a situação atual deste modelo de ensino: que tipo de aluno faz parte do estágio educacional, a
necessidade de as escolas adequarem-se ao público estudantil desta faixa etária, suas funções e,
obviamente a atual ação da EJA das regiões Sul e Sudeste. A discussão proposta ajuda a entender
objetivamente as relações entre material didático, sujeito e interação.
No terceiro capítulo, avanço no campo da análise, já nesta parte da pesquisa escolhemos dois
livros didáticos onde foi verificado a relevância de aspectos que se aproximam ou não das práticas
de letramento tendo como referência a BNCC (2017) de Língua Portuguesa 3.º e 4º ciclo do Ensino
Fundamental (5.ª à 8.ª séries). Nossa proposta não é comparar ou classificar tais materiais, apenas
identificar alguns pontos positivos e negativos que estes livros apresentam, já que em muitos casos
eles são únicos instrumentos do professor de língua portuguesa em sala de aula.
Por questões analíticas, o quarto capítulo deseja tecer em linhas gerais, comentários a um
livro didático da EJA. O importante é avaliar o quanto a EJA e tal material é fiel à sua proposta de
letrar o indivíduo a partir das pedagogias que se lançam ao encontro do teórico-prático em indivíduos
que estão inseridos em um mundo letrado em suas relações de trabalho, na família e na sociedade.
Nossos comentários se atem a proficiência do material inferir na vida do estudante da EJA positiva
ou negativamente.
Nas “Considerações Finais”, não procuramos dizer o que é certo ou errado, visto que a análise realizada é neutra apontando pontos que somam ou dificultam o letramento na jornada escolar.
Nossa proposta é que o leitor ao se deparar com estas considerações faça suas próprias conclusões
refletindo sobre as práticas do ensino da Língua Portuguesa numa forma global, levando em consideração a discussão dos capítulos 1 e 2, passando à análise da matéria didática de ensino regular
ao comentário do livro de EJA, e assim, formar de forma coerente sua opinião acerca dos temas
desenvolvidos.
Por fim, discutir um tema letramento, não é fácil, visto a cultura da maioria dos professores,
desde os de ensino fundamental até os doutores em Língua Portuguesa, que por vezes deixam se levar
pelo tradicionalismo achando que estão promovendo a interação prática social e ensino da Língua.
LETRAMENTO
Na Língua Portuguesa, a palavra vernácula “alfabetismo”, dicionarizada no Aurélio e mais
próxima de letramento, não corresponde totalmente as acepções de letramento, portanto, optou-se
traduzir a palavra de origem inglesa “literacy”, criando assim uma nova palavra: “letramento”. Não o
letramento exemplificado pelo Dicionário de Língua Portuguesa de Caldas Aulete, mas como define
Magda Soares (2002: 22):
Letramento: resultado da ação de ensinar ou de aprender a ler e escrever: o estado ou a condição que adquire um grupo social ou um indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita.
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Assim, “Letramento” desapareceu e reapareceu na Língua Portuguesa com novo sentido, pois
o letramento a que nos referimos dedica-se ao indivíduo que em suas atividades de leitura e escrita
respondem positivamente às demandas sociais, enquanto o ato de alfabetizar pressupõe apenas que
a pessoa sofra a ação de aprender a ler e a escrever sem levar em consideração as práticas sociais
que lhes são exigidas como cidadãos membros de uma sociedade.
De acordo com as concepções de Magda Soares (2002), ao olharmos historicamente para as
últimas décadas, poderemos observar que o termo alfabetização, sempre entendido de uma forma
restrita, como aprendizagem do sistema da escrita, foi ampliado. Não basta aprender a ler e escrever,
é necessário ir além da alfabetização funcional (denominação dada às pessoas que foram alfabetizadas, mas não sabem fazer uso da leitura e da escrita no contexto social qual estão inseridas), é
necessário letrar-se. Pois a pessoa letrada tende a mudar seu nível quanto à sua condição social
e cultural, altera sua relação com a sociedade e os fatos que nela acontecem, bem como analisa o
contexto que tais situações foram motivadas. Magda Soares conclui também, que tornar-se letrado
é transformar-se cognitivamente diferente, isto é, a pessoa passa a pensar as coisas à sua volta de
maneira diferente da analfabeta e iletrada.
A entrada da pessoa no mundo da escrita se dá pela aprendizagem de toda complexa tecnologia envolvida no aprendizado do ato de ler e escrever. Além disso, o aluno precisa envolver-se
nas atividades de leitura e escrita, ou seja, para entrar nesse universo do letramento, ele precisa
apropriar-se do hábito de ler um jornal, frequentar revistarias e livrarias, e com esse convívio efetivo
com a leitura apropria-se do sistema de escrita que trará mudanças significativas em sua vida.
A avaliação do nível de letramento não se restringe a capacidade de ler e escrever, os chamados índices de alfabetização. Por exemplo, os países desenvolvidos medem o nível de letramento,
isto é, a avaliação do uso da leitura e da escrita inserida nas práticas sociais.
CONCEPÇÕES GERAIS SOBRE A EJA
A Educação de Jovens e Adultos – EJA – não está especificamente ligado à faixa etária,
mas principalmente, a relação cultural de determinado grupo, de alguma forma homogêneo, em
concordância com a sociedade em que vivemos. Esta relação cultural está ligada diretamente às
origens do estudante da EJA:
•

Adulto: migrante pobre que chega às grandes metrópoles; filhos de trabalhadores rurais
não-qualificados com baixo nível de escolaridade ou semi-analfabetos, inserido no mercado de trabalho.

•

Jovem: assim como o adulto, interage em seu cotidiano com a sociedade letrada e escolarizada, geralmente foi introduzido neste tipo de educação com a finalidade de concluir o
ensino fundamental ou médio.

É importante ressaltar, que a práticas pedagógicas constituídas ao longo da História da
Educação, produziram, e ainda hoje produzem, vasta literatura quanto à psicologia da criança e do
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adolescente. Em contrapartida, sobre o processo de construção da aprendizagem para jovens ou
adultos com faixa etária avançada, sobretudo no que se compara em relação a esta primeira, pouco
se publicou. Contudo, podemos descrever sobre os aspectos mais relevantes sobre a EJA, tal qual
explicitaremos resumidamente neste capítulo.
Para tal, vejamos o que nos diz o Documento Final do Seminário Nacional do Documento
de Jovens e Adultos, realizado entre os dias 08 e 10 de setembro de 1996, em Natal, estado do Rio
Grande do Norte, e aprovado pelos delegados reunidos no plenário da EJA originada da consolidação
dos relatórios dos Encontros preparatórios realizados nas cinco regiões do Brasil:
As práticas da EJA precisam reconhecer que os alunos inseridos neste processo trazem
consigo uma história mais longa e complexa do que as crianças e adolescentes do ensino
regular, pois estes tem maior capacidade de reflexão sobre os próprios processos de aprendizagem na relação escola, sociedade, cidadania, trabalho e classe social. Isso faz com que
os jovens e adultos tenham direito a uma prática pedagógica que atenda suas necessidades
e que contemple eficientemente suas habilidades e dificuldades para que assim possamos
combater a evasão escolar, a repetência e as práticas de avaliação ineficientes.

CONCEPÇÕES DO ESTUDO DA LÍNGUA E METODOLOGIA DO USO
O objetivo desse capítulo é abordar o quanto os livros didáticos em análise se aproximam
ou não da proposta que entende o estudo da língua como um processo de interação entre sujeitos,
como sugerem as práticas de letramento.
Em primeiro lugar, é necessário abordar algumas teorias vigentes para a concepção da língua
e as metodologias aplicadas ao seu uso. Foram utilizados como referência os Parâmetros Curriculares
Nacionais da Língua Portuguesa – terceiro e quarto ciclos do ensino fundamental (5ª a 8ª séries).
Dentro das prerrogativas que embasam a BNCC (2017) está a teoria de enunciação de Bakhtin
(2004). Essa teoria entende a língua como dinâmica, envolvendo, assim, uma situação de interação.
Cada indivíduo, quando se apropria da língua (enunciação) torna-se um locutor, na sua individualidade, marcada pela condição sócio-histórica em que se insere. Na enunciação ocorre a interação, ou
seja, o locutor implanta o outro diante de si e a língua passa a efetuar-se na instância do discurso.
A BNCC (2017) aponta:
No processo ensino-aprendizagem a BNCC (2017) fundamentam-se no interacionismo sócio-histórico proposto por Vygotsky, dos quais destacam-se:

I. todo aprendizado é mediado pela linguagem, portanto ocorre sempre em situações de
interação;
II. II) o aprendizado começa muito antes de o indivíduo frequentar a escola, por isso qualquer
situação de aprendizado escolar tem sempre uma história prévia;
III. III) o aprendizado escolar produz algo novo no desenvolvimento do aprendiz, portanto
toda situação de aprendizagem escolar deve considerar a ZDP (zona de desenvolvimento
proximal), que é “a distância entre o nível de desenvolvimento real, determinado através da
solução independente de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado
através da solução de problemas sob a orientação de um adulto ou em colaboração com
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outros companheiros mais capazes;
IV. IV) os processos de mudança do indivíduo, durante seu desenvolvimento, têm origem na
sociedade e na cultura. (2003: 112)
OBERVAÇÃO SOBRE O MATERIAL DIDÁTICO DA EJA
Alguns materiais didáticos destinados a EJA são produzidos pelo terceiro setor em parceria com instituições governamentais. É o caso do livro Viver, aprender, um projeto da ONG Ação
Educativa em parceria com o Ministério da Educação e apoiado pela UNESCO. A Ação Educativa
realiza um trabalho que tem como objetivo atuar nas áreas da educação e da juventude. Fundada
em 1994, desenvolve projetos que envolvem formação de educadores e jovens, animação cultural,
pesquisa, informação, assessoria a políticas públicas, participação em redes e outras articulações
interinstitucionais.
A coleção viver, aprender é destinada a jovens e adultos que frequentam programas de ensino
fundamental. A coleção é composta por um kit com livros e materiais para a alfabetização, três livros
voltados para as fases iniciais da escolarização (1ª a 4ª séries) e onze livros correspondentes ao
segundo segmento (5ª a 8ª séries). O livro em questão é o número 1, indicado para as fases iniciais
de escolarização. Utilizaremos a observação desse material como exemplo do tratamento didático
dado à EJA.
O livro é dividido em 6 módulos que, como muitos livros destinados à EJA, distribuem-se em
temas que vão da unidade para e generalização. A sequência proposta inicia-se com a identificação
do indivíduo; depois localiza o indivíduo no tempo e no espaço; ele e o outro e o indivíduo na sociedade. Ele é organizado em quatro eixos temáticos voltados à investigação da realidade local e mobilização
dos estudantes e alfabetizadores em torno da resolução de problemas e questões que os afetam no
dia a dia: Identidades, Trabalho, Cultura e lazer, e Sociedade e ambiente.
Há uma preocupação em buscar uma diversidade de gêneros: informativos, poéticos, narrativos,
jornalísticos entre outros. No entanto, muitos deles apresentam uma didatização comum aos livros
didáticos tradicionais. Isso se reflete também no projeto gráfico que, embora apresente alguns textos
e ilustrações em sua versão original, também didatizar outros tantos. Ainda assim, é um material que
tem clara a proposta de desenvolver as habilidades de falar, ler e escrever, utilizando-as como instrumentos fundamentais na sociedade letrada. A proposta busca contemplar o domínio da escrita, a
capacidade de ler e escrever, saber intervir oralmente em situações públicas, refletir e analisar sobre
os usos que se faz da linguagem para que o indivíduo tenha condições para a participação social.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
A proposta de letramento ainda é vista como arrojada e, por muitos, como inviável, tendo em
vista que a formação dos professores e a visão de alguns autores que estão intrinsecamente arrai187
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gadas aos padrões clássicos do ensino da Língua Portuguesa no Brasil.
Há livros didáticos que documentam as mudanças no ensino da língua sugeridas pela BNCC
(2017), em acordo com a do letramento, articulando os objetos de ensino de gramática às propostas
de leitura e produção de texto e orientando os professores sobre as concepções teóricas que lhes
servem de base. Um bom exemplo é o livro da Magda Soares analisado no capítulo 3 deste documento. Há ainda, escolas que buscam essa proposta diferenciada, produzindo seu material didático,
mas ainda assim, o que se vê é uma mescla que envolve, propostas que refletem essa modificação
no ensino da língua e as tradicionais atividades ligadas à gramática normativa.
O que fazer então? A BNCC (2017) trouxe mudanças significativas à estrutura educacional,
mas não é o bastante. Há questões político-culturais envolvidas na didatização dos objetos de ensino.
Portanto, não cabe relegar apenas a BNCC (2017) a configuração dos materiais didáticos produzidos
em escolas e editoras. É necessária uma mudança estrutural na educação como um todo. Um dos
primeiros caminhos diz respeito à formação do educador.
Na intenção de compreender os caminhos percorridos para a transformação da escolarização,
e analisando especificamente o recorte investigado neste trabalho, somos levados a considerar a
hipótese de que o despreparo e desinformação dos profissionais e, ainda, os acadêmicos da área de
educação promovem a distância entre a assimilação prática e conceitual do letramento. O preconceito e a cristalização, muitas vezes gerados pela falta de conhecimento, pelo medo da mudança,
a falta de subsídios e, muitas vezes até a falta de condições dignas de trabalho levam o educador
à estagnação.
Contudo, a falta de eficiência da educação na formação de indivíduos letrados não se deve
somente ao fato de o professor não ser instrumentalizado e, por vezes, nem ele próprio representar
plenas condições de inserção na cultura letrada, essas falhas são mais enraizadas, porque são produtos do modelo imposto pelo sistema padrão de ensino.
Quando dei conta de que o processo natural de desenvolvimento do ser humano é, muitas
vezes, massacrado pela escola, e por suas equivocadas práticas de ensino, estaremos aptos a promover o letramento.
REFERÊNCIAS
BRASIL. Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Educação é a Base. Brasília, MEC/CONSED/
UNDIME, 2017
GARCIA, Ana Luiza Marcondes & AMOROSO, Maria Betânia. Olhe a Língua! – 8.ª série – livro do
professor. São Paulo: Editora FTD, 2004.
KLEIMAN, Ângela B. (org). Os significados do letramento: uma nova perspectiva social da
escrita. 4.ª ed. Campinas - SP: Editora Mercado das Letras, 1995.
KOCH, Ingedore V. A inter-ação pela linguagem. 1.ª ed. São Paulo: Editora Contexto, 1992
MORTATTI, Maria do Rosário Longo. Educação e letramento. Coleção Paradidáticos.1.ª ed. São
Paulo: Editora UNESP, 2004.
188
179

Revista Territórios

Janeiro 2022

PAIVA, Jane & NACHADO, Maria Margarida & IRELAND, Thimothy (org). Educação de jovens e
adultos: uma memória contemporânea 1996-2004. 1.ª ed. Brasília: Editora MEC/UNESCO, 2004.
RIBEIRO, Vera Masagão (org). Letramento no Brasil: reflexões a partir do INAF 2001. 1.ª ed.
São Paulo: Editora Global, 2003.
SOARES, Magda. Letramento: um tema em três gêneros. 2.ª ed. Belo Horizonte: Editora Autêntica,
2002.
______________. Português, uma proposta para o letramento - 7.ª série – livro do professor.
São Paulo: Editora Moderna, 2004.

189
180

Revista Territórios

A METODOLOGIA USADA NO PROCESSO
DE ENSINO- APRENDIZAGEM POR
PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL
TATIANA PONCIANO DE SOUSA

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Tijucussu de São Caetano do Sul, em 20 de dezembro
de 2006. Professora de Educação Infantil e Fundamental I na Prefeitura de São Paulo.

RESUMO
A escolha desse tema deve-se ao fato de estar próximo à uma escola cujo o método de ensino é
construtivista e livre de avaliação somativa nos primeiros anos. Isso despertou meu interesse em
aprofundar meus conhecimentos no assunto e de alguma forma orientar os pais/ responsáveis sobre
a importância e eficácia desse ensino mesmo, dispensando a avaliação somativa. Este estudo será
desenvolvido à luz de uma pesquisa bibliográfica detalhada, com a finalidade de delimitar o arcabouço teórico e crítico necessário para a identificação, investigação e discussão da questão proposta
no tema. A pesquisa bibliográfica abrange a leitura, análise e interpretação de livros, periódicos,
documentos xerocopiados, mapas, fotos ou manuscritos. Todo material recolhido e selecionado é
submetido a uma triagem, a partir da qual é possível estabelecer um plano de leitura. Trata-se de
uma leitura atenta e sistemática que se faz acompanhar de anotações e fichamentos que, eventualmente, poderão servir à fundamentação teórica do estudo. A pesquisa bibliográfica tem por objetivo
conhecer as diferentes contribuições teórico- científicas disponíveis sobre determinado tema.
Palavras-chave: Ensino Fundamental; Práticas; Pedagogia.
INTRODUÇÃO
O tema deste trabalho é a metodologia usada no processo de ensino-aprendizagem por professores do ensino fundamental. A maioria dos estudantes chega ao ensino médio entediados com os
estudos e um dos maiores motivos é a metodologia de ensino utilizado pelos professores do ensino
fundamental. A decepção deve-se ao fato de que os conhecimentos adquiridos não corresponderem
às expectativas e as necessidades reais dos alunos.
Há professores que se apoiam em práticas normativas de ensino, estagnados em uma abordagem tradicional e antiquada, ignora novas práticas e principalmente, despreza a realidade social
de cada aluno. Existem docentes que em pleno século XXI baseiam seus métodos de ensino semelhantes à LBD (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) nº 5.692/71, pautada no Estruturalismo e na
abordagem tradicional de ensino.
Onde destacam-se duas maneiras de conceber o ensino: o ensino consiste em “pôr” coisas
na cabeça das crianças, ou o ensino preocupa-se em “tirar” ou permitir que algo seja expresso pelos
190
181

Revista Territórios

Janeiro 2022

sujeitos. Quando a escola usa o método tradicional deixa de cumprir seu papel primordial que é de
preparar, ensinar, socializar e instruir o aluno às atividades democráticas dentro de suas respectivas
realidades, pois é uma aprendizagem artificial, não estimula as capacidades intelectuais.
Com o passar do tempo a escola constatou que havia a necessidade de aprimorar seus métodos, de valorizar o aluno por meio de um trabalho de associação do ensino com a realidade vivida
pelo aluno. Diante da desvalorização dos professores por parte das autoridades competentes, da
sociedade, dos pais e principalmente dos alunos, fica claro o motivo do esmorecimento dos professores diante a tarefa, que não é fácil, de ensinar.
Dentro desta problemática, o presente estudo visa analisar a didática utilizada no processo
e de ensino-aprendizagem por docentes do ensino fundamental, e sugerir meios práticos de ensino
capazes de tornar o aluno um adulto atuante na sociedade em que vive.
DESENVOLVIMENTO — UMA ABORDAGEM HISTÓRICA DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA
A educação tem sido objeto de atenção por grande parte de teóricos nas últimas décadas. Na
medida em que se instala o desejo de fazer das escolas melhores centros de aprendizagem – um
desejo motivado durante os anos 70 pela competição estratégica entre os blocos políticos e econômicos de então- renovam-se os desejos transformadores que agitaram a pedagogia desde o início
do século XX. Mas as tentativas de mudança e melhoria dos métodos de ensino nem sempre obteve
êxito e prova disso é que ela está sempre em desenvolvimento. Estratégias de ensino-aprendizagem
tem sido tema de diversos estudos com a finalidade geral de melhorar os métodos de ensino de
forma a cumprir ações sociais.
A Constituição de 1824 pode ser tomada como referencial de como era tratada a educação:
“A inviolabilidade dos direitos civis e políticos dos cidadãos brasileiros que tem por base a liberdade,
a segurança individual e a propriedade, são garantidas pela Constituição do Império... (Constituição
de 1824, artigo 179, apud BARCELOS1933, p. 268).
O artigo defende a valorização da cultura escravagista e abrangia apenas uma parte da população: “Num país onde os escravos correspondiam a mais de um terço da população” (COSTA,
1968, p. 123). Sabe-se que aos escravos não restava direito algum, mas eram brasileiros, porém não
considerados cidadãos. As crianças negras, até por volta dos sete anos, participavam da vida social
na “Casa Grande”, brincando e recebendo mimos. Após esta idade passavam a ser utilizadas no
trabalho escravo ou quando inservíveis, vendidas ou mesmo trocadas por animais, pois passavam
a ser consideradas “estorvos” na medida em que não produziam ou trabalhavam, mas a elas tinha
que se dispensar alimentação.
Algo que foi feito para proteger, respaldar os brasileiros entrava em contradição, pois não
era para todos. “Esse referencial interfere também no tratamento concedido a educação, em seu
artigo 179, a Constituição do Império garantia, os colégios e universidade, onde serão ensinados os
elementos das ciências, belas-letras e artes” (BARCELOS, 1933, p. 209). Diante deste fato histórico
pode-se notar que direito a educação era restrita a uma classe social distinta.
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Neste contexto surgiram dois sistemas de ensino, de acordo com AZEVEDO, 2001, “um destinava-se a atender às camadas educacionais das elites. [...] para tanto as demandas educacionais
foram fortalecidas. [...] o outro sistema deveria encarregar-se da educação do povo, ele destinava-se, portanto, à população livre e pobre” (AZEVEDO, 2001). No contexto atual podemos comparar
o sistema das elites com as escolas privadas, que são bem preparadas e o outro sistema destinado
a população menos favorecida, ao ensino público e gratuito. O segundo onde a educação é tratada
com descaso desde sempre até os dias atuais pelas autoridades competentes.
A partir do fato de que a educação pública tem fracassado em sua função de escolarizar
a maioria das crianças brasileiras e levando em conta que as crianças mais atingidas pertencem aos segmentos mais pobres das classes trabalhadoras. A má qualidade do ensino
oferecido a estas crianças. Entre estes determinantes, o preconceito contra pobres e negros,
de profundas raízes na sociedade brasileira, atua como poderoso estruturante das práticas e
processos que se dão na escola. A superação deste estado de coisas é discutida no âmbito
dos direitos da cidadania e das relações de poder numa sociedade de classes.

O PROCESSO DE CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO
A partir do Século XX que o estado oligárquico, ou seja, um pequeno grupo que mantinha o
poder, fortaleceu-se como república tornando o governo interesse de todos foi que a questão educacional passou a ser problematizada como questão nacional. “No campo educacional surgem às
lutas pela escolarização das massas, mediante campanhas de alfabetização e pela universalização
do ensino primário. Cobravam-se ações do poder central tanto no sentido de promover fundo quanto
de estabelecer uma política nacional de educação”. (NAGLE, 1974). As classes médias se encarregaram de discutir os interesses educacionais da população e da constituição da educação como
setor, garantindo possibilidades de influências na política setorial estabelecida pelo estado a partir
dos anos 30.
Em 1915 foi criada a Liga de Defesa Nacional orientada por uma concepção nacionalista
industrializante que propunha transformar as massas na nação brasileira, para dotá-las de consciência cívica e adestrá-las para o trabalho que deveria processar a partir do serviço militar e do
acesso à educação, serviria tanto para obtenção de disciplina como propriamente para educação.
E neste mesmo ano, o Clube Militar do Rio de Janeiro cria a Liga Brasileira contra o analfabetismo,
que propunha erradicar o analfabetismo. Em São Paulo, a questão educacional: “a instrução popular,
vista como condição para ampliar as bases eleitorais e para a implantação do regime democrático. ”
(PAIVA, 1973, p.91). De acordo com as propostas, nota-se que a educação está ligada diretamente
com o papel social exercido pelos cidadãos.
A partir de 1924 é fundada a primeira entidade nacional a congregar profissionais da área
da educação formando a Associação Brasileira de Educação (ABE). Seus integrantes seriam todos
aqueles interessados na luta pela educação.
O Conselho Nacional de Educação e o Conselho Consultivo do Ensino Comercial criado a
partir de 1930 visava a valorização da educação e se instituiria responsável por estabelecer
as diretrizes nacionais para o ensino primário, secundário, superior e técnico-profissional e
por sua unificação a partir do poder central.
Assim foi valorizada educação e o treinamento dos trabalhadores urbanos, mediante a parceria de escola-empresa voltado às classes menos favorecidas. Foi estabelecido, em 1961,
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um plano nacional com a publicação do projeto de Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBN). “É possível dizer que, entre os anos 30 e a promulgação da LDBN, estabeleceram-se os dispositivos legais e as normas básicas que permitiram a regularização do
Estado, em nível nacional, sobre o setor educação” (AZEVEDO, 2001.p.30).

Na década de 80 e no começo da de 90, a educação voltada para os resultados tornou-se
um movimento popular em várias partes do mundo. A abordagem de resultados ou padrões define
o currículo em termos de que o que os estudantes conseguem demonstrar ao final de seus anos
escolares. (HARGREAVES, 2002, p.27).
Diante do histórico educacional, podemos notar que a educação passou a estabelecer diretrizes, objetivos e metas para todos os níveis e modalidades de ensino com a contribuição de todos
aqueles que de alguma forma se interessaram por uma sociedade menos alienada.
O ensino tem uma importância fundamental para humanidade ser da forma que é hoje, pois
graças a nossa capacidade biológica e cultural podemos associar o conteúdo aprendido.
Na literatura atual, encontram-se muitas definições e terminologias referentes às dificuldades de aprendizagem, como “dificuldades de aprendizagem”, “desordens de aprendizagem”,
e ainda, “distúrbios de aprendizagem”. No sistema educacional, utiliza-se mais o termo,
“dificuldades de aprendizagem”, por entender que nesse enunciado há uma amplitude de
significados que melhor definem os problemas apresentados nas escolas. A análise das
questões sobre a leitura e a escrita está fundamentalmente ligada à concepção que se tem
sobre o que é a linguagem e o que é ensinar e aprender. E essas concepções passam, obrigatoriamente, pelos objetivos que se atribuem à escola e à escolarização.

Primordialmente a escola junto com os educadores, tem a obrigação de propiciar aos alunos
caminhos para que eles aprendam, de forma consciente e eficaz, os mecanismos de assimilação
de conhecimentos. Assim como a de possibilitar que os alunos atuem, criticamente em seu espaço
social. Uma escola transformadora é a que está consciente de seu papel político na luta contra as
desigualdades sociais e assumem a responsabilidade de um ensino eficiente para capacitar seus
alunos na conquista da participação cultural e na reivindicação social.
O processo de aprendizagem não é somente a indução de novos conhecimentos, mas é principalmente remodelação daquilo que já estava presente na estrutura cognitiva que será reprocessado
pela associação e interação com a nova proposição ancorada em uma estrutura de conhecimento
específica, modificando todo o conhecimento que o estudante possui. É preciso trabalhar valores e
solidificar consciências para que haja eficácia no processo de aprendizagem.
A teoria de aprendizagem sugerida por David Joseph Ausubel (1963), contrapõe o significado
de aprendizagem condutivista, que relaciona o aprender a estímulos, respostas e reforços, instaurando a teoria da transformação da aprendizagem em significado psicológico ou cognitivo para o
aprendiz. Os trabalhos de David Joseph Ausubel (1963) foram fortalecidos e refinados por Joseph
Novak, o qual assume um papel de colaborador e divulgador da teoria da aprendizagem significativa.
Nesse contexto, a aprendizagem passa a ser facilitada e mediada pelo professor, que assumindo
um papel construtivista na promoção da cognição no aluno, ou seja, a aprendizagem passou a ser
caracterizada por uma interação entre os elementos estruturais cognitivista e as novas informações
significativas integradas de forma natural à estrutura cognitiva do aprendiz:
Na teoria cognitivista da aprendizagem, o valor significativo é definido como o processo no
qual o aprendiz relaciona seus conhecimentos pré-existentes com as informações novas.
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Ausubel(1982) relacionou esse processo ao subsumo – estrutura cognitiva em uma hierarquia de conceitos adquiridos nas experiências com o meio pelo próprio aprendiz – que ele,
Ausubel, definiu como:
Dessa forma, para obter um produto positivo, é importante a apresentação de um material
logicamente significativo, como também a disponibilidade por parte do aprendiz para aprender (AUSUBEL; NOVAK; HANESIAN, 1980, p.54). O material deve ser potencialmente significativo e o aprendiz deve manifestar uma disposição para relacionar, de maneira natural e
substantiva, à sua estrutura cognitiva.

A concepção de ensino e aprendizagem de Ausubel (1980), segue na linha oposta à dos
behavioristas. Para ele, aprender significativamente é ampliar e reconfigurar ideias já existentes na
estrutura mental e com isso ser capaz de relacionar e acessar novos conteúdos. Pensada para o
contexto escolar, a teoria de Ausubel (1980), leva em conta a história do sujeito e ressalta o papel
dos docentes na proposição de situações que favoreçam a aprendizagem.
De acordo com ele, há duas condições para que a aprendizagem significativa ocorra: o conteúdo
a ser ensinado deve ser potencialmente revelador e o estudante precisa estar disposto a relacionar
o material de maneira consistente e não arbitrária. Há quem acredite o fracasso escolar apenas à
falta de disposição do aluno em aprender, esquecendo que o professor é o profissional qualificado
para criar os momentos com potencial de possibilitar a construção do conhecimento.
A aprendizagem ocorre quando a nova informação se ancora em conceitos ou proposições
relevantes, preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz, ou seja, quando este aluno encontra
significado no que ouve. Assim, são necessários pontos de ancoragem, ou subsunções de aprendizagem, que irão relacionar o novo com o que o aluno já sabe. É necessário que o aluno encontre
sentido no que está aprendendo, para que significativamente possa aprender. É necessário, em sala
de aula, partir-se dos conceitos que o aluno já possui. O aluno deve relacionar entre si os conceitos
aprendidos, o que torna significativa a sua aprendizagem. A definição de conteúdo deve ser feita
por meio de uma série hierárquica, a partir de uma avaliação do que o aluno previamente já sabe.
A teoria cognitiva de Ausubel (1980), incentiva o uso de organizadores prévios que sirvam de
âncora para a nova aprendizagem. Materiais introdutórios devem ser apresentados antes do próprio
material a ser aprendido. “Pontes Cognitivas” são elos entre o que o aprendiz já sabe e o que ele
deve aprender. Ausubel (1980) é um defensor do construtivismo, ou seja, o aluno é o principal agente
construtor de sua aprendizagem. De acordo com a sua teoria, surgem conflitos cognitivos quando
ocorrem contraposição de esquemas prévios e conceitos novos. Não somente a nova informação,
mas também os antigos conceitos acabam sofrendo modificações pela interação entre ambos.
De acordo com CAMPOS (1979), a aprendizagem envolve o uso e o desenvolvimento de todos
os poderes, capacidades, potencialidades do homem, tanto físicas, quanto mentais e afetivas, isto
significa que aprendizagem não pode ser considerada somente como um processo de memorização
ou que emprega apenas o conjunto das funções mentais ou unicamente os elementos físicos ou
emocionais, pois todos estes são aspectos necessários.
No processo de aquisição da aprendizagem, são vários os fatores que devem fazer parte do
mesmo, para que o novo conhecimento se ocorra de forma eficaz, são elas: boa saúde física e mental,
motivação, maturação, inteligência e afetividade. Quando há ausência de algum desses fatores ou
até mesmo uma inadequação pedagógica, pode ocorrer uma dificuldade de aprendizagem.
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É indiscutível a importância da motivação neste processo, e o aluno vai sentir-se induzido a
aprender se o professor utilizar um material que o induza ao conhecimento. BORDENAVE (2010) diz
que motivação é “configuração de motivos, [...] do ponto de vista do ensino, a motivação compreende
a ativação, a manutenção e a direção do interesse”.
À medida que o professor proporcionar experiências afetivas positivas em interligação com a
aprendizagem, ele proporcionará o surgimento de uma motivação por aprender no aprendiz:
A presença do “outro” (professor, família, comunidade) nas atividades é muito importante,
pois é ele que diz o nome das coisas, a forma certa de se comportar; é ele que lhe explica
o mundo, que lhe responde aos “porquês”, enfim, é o seu grande intérprete do mundo. São
esses elementos apropriados do mundo exterior que possibilitam o desenvolvimento do organismo e a aquisição das capacidades superiores que caracterizam o psiquismo humano.

A aprendizagem é, portanto, um processo essencialmente social, que ocorre na interação
com os adultos e os colegas do seu convívio social. O desenvolvimento é resultado desse processo,
e a escola, o lugar privilegiado para essa estimulação. A educação passa, então, a ser vista como
processo social essencial na construção da humanidade.
A responsabilidade é de todos, os pais, a escola (professor) e a criança, devem estar em sintonia, cada um fazendo sua parte. A reciprocidade entre todos é essencial. Na escola a criança vai
receber ajuda do professor, e em casa deve ser auxiliado pelos pais. Pais e professor devem auxiliar a
criança que está em processo de aprendizagem, para que ela venha a desenvolver-se integralmente.
As implicações que devem ser observadas no ambiente familiar incluem os seguintes aspectos: condições físicas de moradia, cultura, valores em que se acreditam em atitudes frente à vida e
expectativas de futuro.
O PROFESSOR: AGENTE DO ENSINO
Como destaca Munby (1988, p.66): “Estou definitivamente convencido de que a única pessoa
que pode modificar o ensino é o professor e de que o ato de melhorar o ensino depende, em primeiro
lugar e, sobretudo, de que se compreenda isso”.
O professor tem um papel fundamental no processo de ensino, pois é a partir do que ele transmite e da forma que transmite é que vai despertar interesse do aluno: “Avaliar a aprendizagem do
aluno é também avaliar a intervenção do professor, já que o ensino deve ser planejado e replanejado
em função das aprendizagens conquistadas ou não”. (WEISZ, 2006, p. 95).
Quando os alunos estão entusiasmados realizam diversas atividades em classe, e a tecnologia ajuda estudantes e mestres a aproveitar melhor seu tempo na escola, professores utilizam seu
conhecimento para potencializar o aprendizado dos alunos. Apesar de nem sempre esta ser a realidade em todas escolas, sem dúvida nenhuma é um panorama no qual a maioria dos educadores
se inspira quando imagina um futuro melhor.
A partir da leitura da realidade, percebe-se que as relações estão diretamente ligadas ao papel
do professor, e são ao mesmo tempo, causa e consequência da realidade escolar, mas é claro que
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a se o aluno não se torna um indivíduo crítico-criativo, ou seja capaz de fazer uma crítica construtiva
coerente, não é culpa exclusiva do professor, uma vez que é necessário motivação mútua, inclusive
da sociedade, como afirma Cunha (2001) “compreendo a escola como uma instituição social, reconhece-se que seu valor será atribuído pela sociedade que o produz”.
Nos modelos clássicos, alunos são subordinados e os professores são mestres absolutos. As
aulas tradicionais são ‘estáticas’, no giz e no quadro negro, e seguem um modelo linear: o conhecimento vai do professor para o aluno – e isso é tudo.
Ao longo das últimas décadas, tal lógica mudou radicalmente. Frente a frente, os modelos
tradicionais e modernos de ensino deixam explícitas algumas diferenças claras. Talvez uma das mais
importantes seja, de fato, o papel do professor no processo de ensino.
O fracasso do aluno também pode ser entendido como um fracasso da escola por não saber
lidar com a diversidade dos seus alunos. É preciso que o professor atente para as diferentes formas
de ensinar, pois, há muitas maneiras de aprender.
O professor deve ter consciência da importância de criar vínculos com os seus alunos por
meio das atividades cotidianas, construindo e reconstruindo sempre novas conexões, mais fortes e
positivos. Nesta perspectiva, muitos autores sugerem que a própria organização da escola e o método
utilizado pelos professores podem causar dificuldades de aprendizagem.
Uma organização do ensino muito rígida pode causar dificuldade de aprendizagem, pois muitas
crianças precisam ter liberdade para construir o seu conhecimento. Se a dificuldade fosse apenas
originada de danos biológicos, orgânicos ou, somente, da sua inteligência, para solucioná-los não
precisaria a entender a complexa rede social do aluno e nem pensar nos aspectos ligados a escola
e a relação professor/aluno.
Há entre o aluno e o professor um “jogo” de expectativas relacionadas aos respectivos desempenhos, para CHAUÍ (1980) “a ideologia resulta da prática social dos homens no momento em
que estes representam para si mesmos essa atividade”. Neste sentido o aluno e a sociedade criam
uma expectativa do professor, esperando que ele faça um bom trabalho.
O mundo do século XXI é dinâmico, de mudanças contínuas, e, para conseguirmos compreendê-lo e conviver em harmonia com nossos pares, o papel da escola é cada vez mais importante. A
escola é, muitas vezes, o único local de convívio social dos jovens. As salas de aula, hoje, integram
pessoas com as mais variadas histórias de vida, históricos familiares, conhecimentos, desejos e
sonhos próprios. Cabe aos professores – os profissionais que lidam dia a dia com esse maravilhoso
‘mix’ cultural – compreender essa nova realidade e utilizar seus conhecimentos para potencializar os
pontos positivos de sua comunidade de alunos e ajudá-los a corrigir seus pontos fracos.
Os professores dessa forma vivem em um ambiente complexo onde participa de múltiplas
interações sociais para, no mínimo poder acompanhar a realidade do aluno, como afirma CUNHA
(2001) “São eles (os professores) também frutos da realidade cotidiana das escolas, muitas vezes
incapazes de fornecer uma visão crítica aos alunos, porque eles mesmos não têm, porque se debatem no espaço de ajustar seu papel à realidade imediata da escola, perdendo a dimensão social
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mais ampla da sociedade”.
De um lado a instituição define como deve ser a conduta do professor, entre muitas teorias
possíveis e de outro há um professor que deve dominar assunto a ser abordado e ainda inteirar-se
de diversos âmbitos trazendo para dentro de sala de aula a realidade vivida pelo aluno. Como afirma
MARTINS (2000):
A função de ‘facilitador’ muito divulgada para os professores nada mais é do que tornar os
alunos progressivamente mais independentes, motivados pelas descobertas que podem ser
feitas no dia a dia e preparados para uma vida inteira de estudos e aprendizado. ‘Facilitar’,
aqui, é sinônimo de transmitir a importância e o prazer que há em aprender. Ao chegar à
escola, o aluno já possui relações constituídas, ou seja, já passou por outras interações ao
longo do seu desenvolvimento até aquele momento. A família, mais especificamente os seus
pais influenciaram consideravelmente no poder de produção deste sujeito. É indispensável
e fundamental que esta criança tenha uma estrutura familiar saudável, uma relação positiva
de cooperação, de alegria e motivação. Torna-se necessário orientar o aluno, a família e o
professor, para que juntos, possam buscar direção para lidar com alunos/filhos, que apresentam dificuldades e/ou que fogem ao padrão, buscando a intervenção de um profissional
especializado.

Cada pessoa tem uma história e uma realidade diferente, dessa maneira, é necessário conhecer
o aluno com que se está trabalhando, e mais ainda, como este aluno adquire os conhecimentos, ou
simplesmente como ele aprende e aplica este conhecimento no seu cotidiano. O trabalho do professor é ajudar a promover mudanças, intervindo diante das dificuldades que se apresentam durante
o processo de aprendizagem, trabalhando com os desequilíbrios e facilitando o aluno a aprender a
aprender.
O professor, jamais pode conseguir que todos os alunos aprendam as mesmas coisas, da
mesma forma e dentro do mesmo espaço de tempo. Esses alunos com dificuldades na escola,
quase sempre falam de um jeito diferente, não enxergam como todo mundo, outros, ainda, aprende
em ritmo mais lento comparados aos colegas. Eles são intrinsecamente diferentes e de maneiras
diferentes reagem às experiências de aprendizagem. Quando essas diferenciações se manifestam
dentro de determinados limites, os professores, em geral, pouco se preocupam com elas, pois os
alunos, compensando as áreas em que são mais deficientes com aquelas em que são superiores,
vão apresentando um rendimento relativamente equilibrado, que permite ao professor trabalhar com
certa tranquilidade, fazendo-o mesmo supor, frequentemente, que o processo de ensino coletivo e
uniforme que em geral adota, seja satisfatório e eficiente.
O professor desempenha um papel importante na identificação da dificuldade. Normalmente
as crianças que apresentam dificuldades específicas no início da escolarização, embora não tenham
nenhum problema neuropsiquiátrico, provavelmente são aquelas que precisarão de maior atenção.
Cada uma delas precisa ser investigada e compreendida particularmente em suas dificuldades. Cada
aluno tem sua forma própria de raciocinar. Conhecer as diferenças é uma parte fundamental do saber
pedagógico docente. É essencial pensar quem se está educando e para que, antes de decidir o que
ensinar. É ter clareza do quê, de como e do porquê de um fazer diferente. Agindo assim, o professor não apenas ajudara o aluno que apresenta dificuldades, mas todos na sala de aula. Construir o
conhecimento na sala de aula é sempre uma “festa” para o aluno.
Quanto à escola, esta deve oferecer subsídios materiais, mas jamais esquecendo de oferecer
um espaço privilegiado para o bom desenvolvimento da aprendizagem, pois mediante a essas consi197
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derações o aluno pode ter um convívio direto com novas perspectivas de conhecimentos e diferentes
contatos. A escola não pode ser apenas transmissora de conteúdos e conhecimentos, muito mais
que isso, tem a tarefa e o papel de evitar que o aluno seja apenas um receptor, mas proporcionar
a ele, que seja o criador do seu conhecimento, da mesma forma, levar o aluno a pensar e buscar
informações para o seu desenvolvimento educacional, cultural e pessoal.
A forma pela qual escola se organiza em relação a sua metodologia, ou de que maneira ela
resolve os problemas que envolvem os alunos, deve acontecer de forma adequada, mobilizando
todos para que estejam empenhados para solucionar as dificuldades de aprendizagem que atingem
alguns alunos. Com isso, todos têm a ganhar, a escola, a família e principalmente a criança. Com
certeza esta criança terá um bom desempenho, não só dentro da escola, mas também fora dos
portões da mesma.
Paulo Freire (2004) deixa claro que o professor deve ser um grande aprendiz e estar disposto
a aprender com a realidade dos seus educandos, mas para que isso ocorra é preciso que se tenha
uma metodologia rigorosa, que o professor tenha consciência de seu papel em sala e use o rigor no
momento em que estiver ministrando a sua aula. Uma das várias missões do educador é oferecer ao
aluno alguns fatores como motivação, autoestima, o apoio, paciência e o encorajamento, da mesma
forma, promover o envolvimento com os pais, assim, o professor se tornara um impulsionador do sucesso escolar de seu aluno consequentemente lhe proporcionando novas perspectivas para o futuro.
O educador enquanto mediador do processo ensino/aprendizagem, bem como protagonista
na resolução e estudo das dificuldades de aprendizagem deve obter orientações específicas para
que desenvolva um trabalho consciente e que promova o sucesso de todos os envolvidos no processo. Para Paulo Freire (2000), a educação verdadeira é aquela que visa a humanização, ou seja,
que busca na construção de uma vida social mais digna, livre e justa, partindo sempre da realidade
do educando.
Por isso, sugere aos educadores a construção de uma postura dialógica e dialética, não
mecânica, de forma humilde, mas esperançosa, contribuindo para a transformação das realidades
sociais históricas e opressoras que desumanizam a todos. As dificuldades de aprendizagem devem ser levadas em conta, não como fracassos, mas como desafios a serem enfrentados, e ao se
trabalhar essas dificuldades trabalha-se respectivamente as dificuldades existentes na vida dando
oportunidade ao aluno de ser e de reconstruir-se enquanto ser humano e indivíduo. O manejo das
dificuldades de aprendizagem no ambiente escolar não se constitui em tarefa fácil, e muitas vezes,
a alternativa dada envolve a colocação das crianças em programas especiais de ensino como o
proposto para as salas de reforço ou de recuperação paralela, destinadas a alunos com dificuldades
não superadas no cotidiano escolar.
Quando professores e educadores têm uma reflexão psicopedagógica é mais fácil analisar
o porquê do seu aluno não aprender e quais os fatores que levam o aluno a ter dificuldades no processo de aprendizagem.
O papel da escola, é detectar as causas e as áreas que se encontram deficitárias e estimulá-las,
selecionando atividades e tarefas que sejam realmente significativas, elaborando também programas
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educativos ou de reforço escolar, que visem a reintegração do aluno com dificuldades, ao processo
de ensino formal. Muitas vezes, o emocional é um grande causador, das dificuldades de aprendizagem, assim o professor deve auxiliar o educando a se reestruturar emocionalmente para que possa
aprender e se desenvolver sem essa dificuldade que muitas vezes a cerca de todas as formas.
Deste modo fica claro que o professor em seu papel social deve renovar-se, pois o aluno da
atualidade está cada vez mais ativo passado a ser também agente de seu próprio aprendizado
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo de ensino-aprendizagem deve ser um trabalho contínuo e minucioso, o êxito
depende da interação entre aluno e professor, inseridos em um contexto de relacionamentos em
que o professor e sua prática pedagógica sejam fundamentais e de ação mediadora, oportunizando
condições para que o aluno explore seu conhecimento e consiga reconstruí-lo de forma integrada
ao conteúdo.
O prazer de estudar por meio da valorização da criatividade e do pensamento motiva o aluno
para uma aprendizagem significativa evitando o desinteresse e o desânimo, além de promover o
prazer de estudar e aprender.
Graças a muitas lutas pela escolarização das massas e campanhas de alfabetização, realizadas por pessoas que acreditaram que só por meio da educação o cidadão se torna uma pessoa
digna, capaz de realizar críticas construtivas, é que a educação foi considerada de fundamental
importância para a sociedade.
O professor tem o papel de grande relevância no processo de aprendizagem, pois é sabido
que o aluno não aprende somente com a indução de novos conhecimentos é necessário buscar o
despertar do interesse.
A teoria de David Joseph Ausubel (1963) contrapõe o estilo condutivista e apresenta o processo
de aprendizagem por significação psicológica ou cognitiva, valorizando o conhecimento pré-existente
do aluno associado à nova informação.
Quando o aluno percebe estar sendo valorizado e importante a ponto de participar da aula
explorando seus conhecimentos e associando os novos, o aluno sente-se animado a aprender.
Para chegar ao estágio de troca de conhecimentos (professor x aluno) é necessário que o
profissional sinta prazer com seu trabalho, com a matéria que ministra de modo que o processo de
ensino se torna agradável.
A escola deve ser um lugar em que se proporcione o pensamento, o sentimento e a ação para
aprender e de aprender. As habilidades de ensinar e de aprender devem contemplar os conhecimentos
já existentes na estrutura cognitiva do aluno, como também os aspectos motivacionais e naturais.
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RESUMO
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um distúrbio mental crônico, neurobiológico e de multifatores compreendido como uma síndrome neurocomportamental com particularidades de continuidade e de desatenção, que poderá vir ou não, acompanhado de hiperatividade
impulsividade. Entende-se que não há um fundamento específico de suas causas podendo ser de
uma carência de nutrição, afetiva ou genética. O tema da pesquisa se pela relevância e a importância
de abordar a síndrome de maneira apropriada. O objetivo que se pretendeu alcançar por meio desta
pesquisa foi buscar conhecer o TDAH, de acordo com suas características, possíveis causas e tratamentos, bem como o modo como afeta a vida e a aprendizagem das pessoas que o apresentam.
Por meio de revisão bibliográfica, foi possível compreender que o diagnóstico do TDAH é complexo
e importante para que o transtorno não inviabilize a interação e o desenvolvimento do indivíduo.
PALAVRAS-CHAVE: TDAH; Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade; Aprendizagem.
INTRODUÇÃO
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é caracterizado por um transtorno
mental crônico, multifatorial, neurobiológico, uma vez que, para muitos pesquisadores do tema, há
uma leve disfunção do metabolismo neuroquímico ou neuroelétrico na produção de algum tipo de
neurotransmissores, levando estes a se desenvolverem num período mais tardio. Também acontece
com muita frequência, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), calcula-se que 1% das
crianças em idade escolar apresenta o transtorno. E é de grande impacto sobre a pessoa, sua família
e a sociedade.
As pessoas que apresentam este transtorno possuem dificuldade de atenção, hiperatividade,
impulsividade, que se combinam em graus variáveis com início precoce, na primeira infância, podendo persistir até a vida adulta.
A presente pesquisa, realizada a partir de revisão bibliográfica, se justifica pela relevância do
tema em foco, considerando a necessidade de conhecer a fundo o transtorno para que possa ser
corretamente diagnosticado e tratado, buscando assim, o menor comprometimento possível para a
aprendizagem e o desenvolvimento geral de quem o apresenta. O objetivo central é, portanto, co201
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nhecer e compreender o TDAH e seu impacto para a aprendizagem do indivíduo.
CARACTERIZANDO O TDAH
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é um tema que apresenta dificuldades de diagnóstico e possui um grande impacto na vida das pessoas por ele afetadas. Ele
foi descoberto no final do século XIX e, no decorrer de sua história, com o avanço das pesquisas,
recebe muitas nomenclaturas.
Transtorno Hipercinético, Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade e Impulsividade/
TDAHI, Hiperatividade infantil e Distúrbio de Déficit de Atenção/DDA, são sinônimos da nomenclatura
hoje usada TDAH, respaldada pelo Código Internacional de Doenças (CID 10).
A definição proposta por Barkley (2002) apresenta o TDAH como um transtorno referente
ao desenvolvimento do autocontrole, bem como da capacidade do indivíduo manter a atenção em
tarefas nas quais na encontra grande motivação. O autor também define o transtorno como relativo
a baixo controle de impulsos.
É possível, então, definir o TDAH como um transtorno no qual a atenção que se espera para
determinada idade não é atingida plenamente, caracterizando-se como um distúrbio do desenvolvimento, de modo que, como afirma Barkley (2002) comprometimentos motores, perceptivos, comportamentais e cognitivos podem ocorrer a partir do TDAH.
De forma geral, a manifestação ocorre na infância, contudo, pode acompanhar o indivíduo
até a vida adulta. Provoca estresse nos membros da família por conta de prejuízos no âmbito de
aprendizagem e integração social que pode gerar, o que pode causar impacto direto na auto-estima
do portador, como frisa Olvera, 2000.
Em relação às suas causas, a literatura indica que o TDAH é um transtorno multifatorial, visto
que vários fatores podem estar envolvidos.
O fator genético é determinante, mas outros também podem atuar como adversidades físicas:
uso de substâncias pela gestante, intercorrência no nascimento ou outros eventos agressores do
cérebro na primeira infância (GRUNSPUN, 1999).
As características fundamentais são: atenção comprometida e hiperatividade, evidentes em
mais de uma situação, como casa, escola, clínica. Ambas devem estar presentes. A prevalência é
de 1% a 3%, com incidência de 3:1 nos homens (GRUNSPUN, 1999). Há, também, o aspecto psicossocial do TDAH, que diz respeito a influências do meio.
De acordo com a Classificação de Transtornos Mentais e de Comportamento do Código
Internacional de Doenças (CID-10, 1993) e Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos
Mentais Texto Revisado (DSM-IV-TR) (APA, 2002) – os quais são os mais utilizados sistemas modernos em psiquiatria – possuem especificidades similares em relação ao TDAH,
embora não adotem as mesmas nomenclaturas.
O TDAH é uma patologia que causa impacto na vida tanto de pessoas acometidas por ela
quanto de pessoas que estão ao seu redor.
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O TDAH, em qualquer das suas diferentes tipologias (predomínio da hiperatividade/ impulsividade, da desatenção ou combinado/misto), afeta crianças e adolescentes de diferentes culturas,
sociedades, famílias, classes econômicas e níveis de inteligência. Vale salientar que o comportamento
que uma pessoa com TDAH apresenta frequentemente são semelhantes aos comportamentos de
muitas pessoas não portadoras de TDAH.
Grusnpun (1999) diz que os sintomas do TDAH ocorrem por alterações genéticas (neurotransmissores: dopamina, serotonina, noradrenalina) do cérebro, provocando um mau funcionamento
das áreas cerebrais no córtex pré-frontal, responsáveis pelo comportamento e atenção, provocando
o déficit de atenção, a hiperatividade e impulsividade, como também podem comprometer outras
funções dessa região cerebral, como a percepção, planejamento futuro, flexibilidade cognitiva e
capacidade de organização.
O Diagnóstico de TDAH e possíveis tratamentos
Para haja um diagnóstico de TDAH não basta que sejam apresentados os sintomas, faz-se
necessário avaliar qual é o impacto negativo na vida da pessoa. A cronicidade é característica importante, a persistência dos sintomas deve ser por, pelo menos, seis meses a partir dos sete anos
de idade. O início é precoce e, na idade pré-escolar, as queixas aumentam.
Barkley (2002) aponta que uma forma de auxiliar a criança com TDAH é trabalhar com a
prevenção da sua autoestima, logo, cabe aos professores e a família entenderem o problema para
estabelecerem compromisso firme com a criança, e esta contará com eles como fonte de apoio.
Além desse apoio, a criança com TDAH precisa de outras intervenções, outras formas de
tratamento para que venha a superar os obstáculos diante do aprendizado e do comportamento. 75%
de crianças hiperativas apresentam rebeldia e agressividade em excesso.
O transtorno de conduta se caracteriza por violação dos direitos alheios, por exemplo, furtos,
precocidade sexual, brigas, desobediência, vandalismo, irresponsabilidade, delinquência, destruição
do patrimônio e agressão a pessoas e animais.
Além de apoio psicológico para a família e a criança, Razera (2008) sugere a prática de esportes
como medida profilática para esse público, auxiliando na elaboração da agressividade e frustração.
O TDAH, quando de fato diagnosticado, configura-se como um transtorno grave e deve ser
tratado com educação, medicação e técnicas psicoterápicas. O transtorno não tem cura em 40%
dos casos, mas há tratamento para os sintomas.
Uma das formas de tratar uma criança com o transtorno é a orientação familiar, haja vista que o
papel desta é de extrema importância para o prognóstico da pessoa. A família deve ter conhecimento
sobre o transtorno e apoio profissional para lidar com os comportamentos do filho, é necessário uma
educação especializada e necessitam acompanhamento de equipe multiprofissional.
Barkley (2002) cita alguns princípios importantes para a intervenção de crianças com TDAH,
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que irão contribuir para seu funcionamento executivo, o autor sugere realizar alterações físicas na
sala de aula, conforme a necessidade da criança, a modificação nos trabalhos acadêmicos para que
correspondam às habilidades e déficits de cada criança e promoção das habilidades acadêmicas.
É importante destacar que o Transtorno pode ser confundido com outros quadros clínicos,
como, ansiedade, transtorno de humor, distúrbio de conduta, depressão, estresse, dentre outros,
levando a muitos diagnósticos incorretos. Para diminuir esses riscos, pautada em autores, com
Grunspun (1999), Razera (2008), é necessário o trabalho de equipe multiprofissional e que se realize exame clínico neurológico para afastar outros diagnósticos e, também, mostrar se existe alguma
outra anormalidade.
Exames laboratoriais, como tomografia, ressonância magnética cerebral, dosagem hormonal
da tireóide, hemograma, também são importantes para exclusão de outros diagnósticos. Assim, haverá segurança no diagnóstico da criança, para que sejam feitas as devidas intervenções, para que
o prognóstico seja positivo e favoreça seu desenvolvimento e aprendizado.
De acordo com Razera (2008), quanto aos tratamentos convencionais, estes envolvem a
psicoterapia individual e familiar, alcançando resultados favoráveis em casos leves do transtorno e
tratamento com medicação.
Ainda inclui os tratamentos alternativos que geram muitas discussões em volta do tema, visto,
que mesmo no meio científico, alguns profissionais questionam o uso desses tratamentos. Os alternativos mais utilizados são a homeopatia, medicina chinesa ou acupuntura, medicina naturalista,
dentre outras.
Em relação ao tratamento medicamentoso, atualmente, o mais utilizado e único liberado no
Brasil é o metilfenidato (Ritalina). Segundo Kaplan (1997, apud RAZERA, 2008), apesar de seu uso
em busca de benefícios quanto ao comportamento e aprendizado, ele também pode provocar muitos
efeitos clínicos adversos.
Na literatura, há discussões sobre a terapêutica medicamentosa. Cerca de 20% a 40% dos
pacientes não respondem ao tratamento com medicamentos, outras afirmam que 70% se
adaptam à medicação, há muitas críticas em relação ao uso do medicamento sem outro tratamento de suporte. Apenas medicamento não é suficiente – é necessário uma abordagem
que conte com a intervenção educacional e psicoterápica (GRUSNPUN, 1999).

Em se tratando de um diagnóstico real, juntamente com o medicamento, a psicoterapia familiar
é indicada e a terapia comportamental alcança resultados favoráveis em casos leves do transtorno.
O transtorno pode persistir até a fase adulta, muitos permanecem com sintomas de inquietude e
desatenção.
A IDENTIFICAÇÃO DO DISÚRBIO DE APRENDIZAGEM
Para compreender os efeitos que os problemas de aprendizagem surtem nos alunos e diferenciá-los de um distúrbio de aprendizagem, é importante, antes de qualquer coisa, realizar sua
definição, ou seja, conceituar o que se entende por problemas de aprendizagem.
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Apenas o conhecimento da ordem e conexão entre os estágios no desenvolvimento das funções
físicas pode... garantir o conhecimento pleno e livre, ainda que ordenado ou em conformidade com
as regras, e o exercício das forças físicas. Em uma única palavra, educação em si é precisamente
o trabalho de prover as condições nas quais as funções físicas são capacitadas, à medida que elas
sucessivamente surgem, para amadurecer e se transformar em funções mais superiores de uma
forma livre e plena (Dewey; Mclellan,1964, p. 207).
De acordo com José (2009), “os problemas de aprendizagem referem-se às situações difíceis
enfrentadas pela criança normal e pela criança com um desvio do quadro normal, mas com expectativa de aprendizagem a longo prazo” (p. 23).
Este caso de alunos que sobre os quais pode-se criar a expectativa de aprendizagem a longo
prazo diz respeito aos alunos multirrepetentes.
A autora completa:
Ainda segundo José (2009), a detecção das dificuldades de aprendizagem que aparecem
em sala de aula fica a cargo do educador, especialmente nas escolas que apresentam características mais carentes. O educador também deve “investigar as causas de forma ampla,
que abranja os aspectos orgânicos, neurológicos, mentais psicológicos adicionados à problemática ambiental em que a criança vive” (p. 23).

Dessa forma, o educador viabiliza o direcionamento da criança a um especialista, de modo
que este possa, além de oferecer tratamento à criança, também fornecer orientação ao professor
para que este tenha condições e recursos para lidar com o aluno nas salas comuns, ou, caso julgue necessário, realizar a indicação de sua transferência para uma sala especial, adequada à sua
necessidade.
Para a autora, inúmeros são os fatores que podem acarretar problemas ou até mesmo um
distúrbio de aprendizagem. Entre eles, destacam-se:
Chabanne (2006) apresenta um importante quadro que esclarece os aspectos que envolvem o aluno e influenciam em sua construção de identidade, na formação de sua noção de
mundo, bem como compreensão e interação com o entorno.
Conforme Leal e Nogueira (2011), para que se possa oferecer um tratamento efetivo ao
aluno, é imprescindível que seja empregada.
Dessa forma, é possível notar o quanto é importante um diagnóstico realizado com seriedade, contando com a competência de profissionais dedicados a oferecer o melhor tratamento
possível para o aluno em relação à dificuldade enfrentada.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) é uma síndrome neurocomportamental que possui como característica um padrão contínuo de desatenção acompanhado ou não
por hiperatividade e impulsividade.
Por meio deste estudo, foi possível constatar que não existe uma etiologia específica e estudos mostram que a hiperatividade pode estar relacionada com carências nutricionais e afetivas.
As causas do transtorno podem ser genéticas, ou seja, caso de hiperatividade por parte dos pais,
alcoolismo parental, depressão, causa gestacional, sendo traumas ou acidentes durante a gestação,
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como queda, tabagismo, desnutrição, medicação, estresse, dentre outros fatores, e, ainda, ambas,
podendo tanto ser a predisposição genética e traumas durante a gestação e nos primeiros anos de
vida da criança.
O TDAH causa um comprometimento significativo para a aprendizagem quando afeta diretamente sua capacidade de concentração, de modo que a captação, a associação e a própria memória são prejudicadas pelo transtorno. Tais problemas podem causar dificuldades de interação e
desenvolvimento durante toda a vida do indivíduo.
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RESUMO
Os jogos como metodologia para ensino e aprendizagem da matemática e raciocínio lógico, atualmente, vêm ganhando espaço dentro de nossas escolas, numa tentativa de trazer o lúdico para
dentro da sala de aula. Busca-se através dessa pesquisa, perceber quando e com que finalidade
os professores utilizam os jogos em suas aulas. Realizou-se esta pesquisa, que tem como objetivo
principal investigar de que forma os jogos podem ser utilizados nas aulas de ensino Infantil I e II e
ensino fundamental I, qual o paradigma dos professores em relação aos mesmos e como se dá o
ensino e aprendizagem dos alunos com o uso de jogos. A metodologia utilizada é de cunho qualitativo por meio de estudo de caso. Com o levantamento realizado chega-se ao seguinte resultado:
os professores utilizam jogos de matemática/lógica como fixação e estímulo nas aulas. O trabalho
docente com o uso de jogos quando bem orientado, auxilia o desenvolvimento de habilidades tais
como: observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposição, reflexão, tomada de
decisão, organização e argumentação; os alunos trabalhando com os erros enxergando apenas
como um obstáculo a ser superado para a realização dos jogos. O uso de jogos, nas aulas, traz
benefícios tanto para os professores quanto aos alunos.
Palavras-chave: Crianças, Jogos, Aprendizagem, Brincar, Desenvolvimento
INTRODUÇÃO
A utilização de jogos e brincadeiras como instrumento pedagógico vem sendo objeto de livros
que relacionam o lúdico com o aprendizado, e nesta perspectiva, este artigo tem como principal objetivo analisar essa temática com a utilização da matemática, destacando a importância no processo
ensino-aprendizagem.
Como os jogos e as brincadeiras fazem parte do cotidiano da criança, o desafio vem junto ao
processo, e a matemática será́ desenvolvida de forma natural, pois estará́ fundamentada ao concreto.
O educador tem um papel fundamental no processo ensino-aprendizagem, pois ele irá definir
qual atividade utilizará para se chegar a um determinado resultado, tendo como base o perfil da sua
turma assistida.
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Neste artigo serão apresentadas algumas atividades e analisados os objetivos que desejam.
O lúdico deve ser aplicado de forma alegre e descontraída para facilitar o processo ensino-aprendizagem e com isso desenvolver no educando o sentido crítico e o raciocínio logico, além de
seriedade e respeito entre os alunos, por isso a sua importância dada neste artigo.
IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A importância da Matemática é indiscutível, por isso, faz-se necessário trabalhar de forma
interessante e o quanto antes com as crianças, fortalecendo a base dessa disciplina.
O jogo quando inserido nas aulas podem trazer excelentes benefícios. Friedmann (1966),
afirma que “o jogo é a atividade essencial das crianças e seria interessante que contribuísse um dos
enfoques básicos para o desenvolvimento dos programas pré-escolares.” Focando nos conteúdos
matemáticos e apropriando-o a idade correta, torna-se positivo a sua atuação, tornando as aulas de
matemática muito mais prazerosas. Ressalta Friedmann:
Com o lúdico algumas habilidades são desenvolvidas como: a observação, diferenciação
de cores, figuras e formas, autonomia, aceitação do erro e regras. A criança, ao analisar
o que faz, cria o seu ponto crítico, levanta hipóteses, descobre e compartilha ideias com
seus colegas. Trabalha suas reflexões, argumentação e nas atividades práticas melhora seu
condicionamento físico. Opinam no decorrer do jogo e tomam decisão. Estimula a curiosidade, concretizando e ampliando seu conhecimento. Desenvolve a organização nos alunos
e aprimora-se o trabalho em equipe. Ao brincar preparam-se para a vida quando adultos,
passando por momentos, que acaba servindo de treinamento para sua vida. O propósito
de se trabalhar com jogos está em superar as dificuldades encontradas e focar no ensino e
aprendizado do conteúdo. Nos jogos obtemos o aprendizado e seu uso nas aulas de matemática cresce a cada dia mais. Rego coloca que:
Será apresentado, no que se segue, algumas atividades que poderão ser realizadas na
classe, e atividades a serem realizadas com o auxílio de um computador, com acesso à
internet.

Para a metodologia de pesquisa que foi utilizada na elaboração do artigo, cabe apenas a
pesquisa bibliográfica.
A importância dos jogos na Educação Infantil é indiscutível, e quando a Matemática está
inserida, o aprendizado se torna muito mais eficaz, pois ela está presente em nosso cotidiano, e é
importante que seja apresentada ao aluno como algo enriquecedor e construtiva.
Muitos jogos matemáticos estão voltados para a resolução de problemas, e aqui serão apresentados alguns que já são utilizados em escolas, e que obtiveram resultados positivos para o desenvolvimento dos alunos em relação à Matemática.
Devem ser considerados alguns aspectos para a aplicação de jogos matemáticos:
a) Nível de cada jogo:
Os jogos devem ter sua dificuldade inserida, pois não são atrativos os jogos considerados
muito fáceis, onde a criança logo poderá́ ser mostrar desinteressada.
Para um desenvolvimento mais eficaz, o educador deverá ter em vista as limitações, tanto
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intelectuais quanto físicas de seus alunos, para escolher ou adequar, se for o caso, as atividades
que irá aplicar no momento. Com certeza garantirá o sucesso do processo ensino-aprendizagem.
De acordo com TOLEDO:
b) Ambiente (espaço)

O local é bastante importante, onde as crianças deverão estar acomodadas de forma aconchegante, para que consiga manipular o jogo, da melhor forma possível. Devemos considerar o estado
dos jogos, sua higiene e se o mesmo está completo.
c) Tempo
Todos os jogos devem ter um começo, um meio e um fim. Um jogo não deverá ser interrompido
em um momento de finalização de uma solução. A retomada do mesmo, em outro momento, poderá
colocar a perder o significado do jogo.
Dante (1994) sugere que, antes das atividades de ensino da matemática para as crianças pequenas, devem-se realizar atividades concretas que trabalhem o corpo da criança e envolvam seu
meio ambiente, usando sucata e materiais estruturados.
Para o autor, as atividades concretas são fundamentais no processo de construção e compreensão das ideias matemáticas; por isso foi inserido neste artigo jogos com produtos recicláveis,
e que fazem parte do cotidiano das crianças.
De acordo com Grando (2005, p.35) as vantagens de jogos na Matemática facilitam o desenvolvimento intelectual dos alunos, além da fixação de conceitos já aprendidos, criatividade, sociabilidade, entre outros.
Os jogos também ressaltam o valor do educador, sendo que a sua postura em relação ao
lúdico, deverá ser de desafiar, interferir, quando necessário e promover a satisfação do grupo na realização das atividades.

Por isso, o educador tem papel fundamental no processo ensino- aprendizagem, onde deverá
conhecer o seu público, e o objetivo que deseja alcançar.
De acordo com D’Ambrosio:
Os jogos como instrumentos de aprendizagem matemática existem diversos tipos de jogos.
Os jogos que envolvem alvos são bons aliados para a comparação de quantidades, como,
exemplo, o jogo de boliche. O que podemos ensinar é a divisão de conjunto, operações
de adição e subtração que podem ser aprendidas com os jogos de esconder. Os jogos de
memória ajudam as crianças a raciocinar e a memorizar, não menos importante como os
jogos de tabuleiros que constroem noções de quantificação. Kishimoto (1994) que trata os
jogos na matemática como forma de aprendizado, enfatiza que os mesmos têm que ser direcionados conforme os objetivos traçados pelos educadores e que as atividades devem ser
corretamente aplicadas. Os jogos podem ser explorados pelos professores para o ensino da
Matemática, contudo, devem ser observados alguns pontos cruciais na sua aplicação antes,
durante e após o jogo. Conforme apresenta o livro Pacto Nacional pela Alfabetização na
Idade Certa PNAIC (BRASIL, 2014) que trata de jogos para o aprendizado da matemática,
o educador antes de começar o jogo, deverá ler as regras junto com os alunos e explicar o
significado de cada parte estabelecendo como será a forma de iniciação da atividade. Durante o jogo as crianças podem ter várias dificuldades e é neste momento que o professor
aproveita para avaliar as mesmas, por isso o acompanhamento das atividades é primordial.
Após o jogo é indispensável a reflexão com as crianças sobre o que elas aprenderam, fazendo as relações do jogo com os conteúdos curriculares. Os alunos podem ser avaliados nos
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jogos que priorizam matemática, seja pela sua conduta moral, quanto pela sua capacidade
de raciocínio logico-matemático. Em termo moral, o professor deve observar como as crianças se manifestam ao ganhar, perder ou colaborar com os colegas, já nas relações com a
matemática, é importante relacionar o que o aluno sabe e o que ele ainda pode aprender. O
PNAIC (Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa) destaca:
Segundo Moura (1999), os jogos têm que ter intencionalidade e sempre requerer o ensinamento de um conteúdo ou habilidade. No caso da Matemática, o jogo deve ser simples
e ter semelhanças com o problema levantado. Ainda para o autor, é imprescindível que os
educadores saibam reconhecer que as crianças vão construindo os símbolos numéricos e
que elas necessitam que os jogos sejam representativos dessa construção de conhecimento. Os jogos podem ser atrativos para as crianças em relação ao ensino da matemática, pois
o prazer de jogar e desafiar seus limites e do outro são fontes de estímulos para os alunos.
Para Piaget (1982), a desconstrução cognitiva leva a uma reorganização e, posteriormente,
a um estágio de conhecimento superior. Kishimoto (2008) afirma que as crianças devem
ser motivadas e desafiadas, pois elas querem ser bem-sucedidas nas atividades que se
propõem a fazer. Os jogos, segundo a autora, no uso para o ensino de Matemática, devem
ser prazerosos e diminuem o bloqueio da empatia com a matéria. Macedo (1994) explicita
que as ações com jogos não se focalizam nos resultados, mas sim no processo, ou seja,
em como a criança chega ao desfecho final. Os jogos matemáticos, segundo o autor, são
movidos por disputas, desafios e divertimento.

TIPOS DE JOGOS
Existe uma infinidade de tipos de jogos que podemos utilizar para o ensino de Matemática
que, segundo Kishimoto (2008, p. 14), refere-se ao fato de que o manuseio dos jogos pelas crianças
possibilita a aquisição de conceitos, auxiliando o desenvolvimento de habilidades motoras e sensoriais. Kishimoto (op. cit.) afirma que o jogo é:
Nesse contexto, apresentam-se, nos tópicos abaixo, alguns jogos e como eles podem ser
trabalhados com as crianças, com base nas teorias dos autores citados no texto e conforme
as orientações dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ensino de Matemática nas
séries iniciais:
1. Jogo Tirando do Prato: pratos de papelão ou isopor (um para cada criança), material de
contagem (exemplo de 20 objetos para cada criança) e um dado para jogar. Os jogadores
começam com 20 objetos dentro do prato e revezam-se jogando o dado, retirando as peças, quantas indicadas pela quantidade que nele aparece. Vence quem esvaziar seu prato
primeiro.

Esta atividade é bem simples e pode ser utilizada assim que os alunos têm os primeiros
contatos com a subtração, além de habituado com a contagem. Por ser uma atividade composta de
materiais simples e de fácil aquisição, pode ser aplicada a qualquer público, e principalmente com
crianças que possuem deficiência intelectual.
2. Boliche e argola: jogos de alvos, os professores podem fazer com que as crianças percebam a relação de quantidades, as operações básicas de adição e subtração, estimulando o cálculo
mental, promovendo o aumento do repertório de cálculos memorizados. Um bom exemplo de jogo
é o boliche, que aparece em diversos trabalhos que relacionam jogos e Matemática. O educador
pode montar o jogo, em que cada garrafa possa valer certo número de pontos, estimulando, assim,
as crianças a somarem seus pontos. Outro jogo de alvo que pode ser introduzido com a mesma
situação-problema é o jogo de argolas, que o aluno deverá arremessar nas garrafas, contabilizando
certo número de pontos. A construção desses jogos poderá utilizar materiais recicláveis como garrafas pets, latas, entre outros.
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3. Escondendo objetos: jogos de esconder neste tipo de jogos, a criança desenvolve as noções de adição e subtração e, ao mesmo tempo, o conceito de conjunto. As atividades são marcadas
pelo esconder de objetos, aos quais os alunos deverão encontrar na sala. É importante mencionar
também que outras habilidades e competências também serão desenvolvidas com essas atividades,
como o raciocínio dedutivo e aditivo.
4. Cubra a diferença: jogo de Tabuleiro Os jogos de tabuleiros podem propiciar à criança
estabelecer estratégias, que podem ser relacionadas com sequências numéricas, identificação dos
números, operações básicas e cálculo mental. O “Cubra a diferença” é um jogo de tabuleiro composto por cores e números de 1 a 5 e um par de dados, que a criança joga simultaneamente e faz
a subtração dos números que apareceram na jogada.
5. Equilíbrio Geométrico: jogo de equilíbrio e formas geométricas este jogo tem como objetivo fazer com que a criança reconheça as diversas formas geométricas, estabelecendo noções de
espaços e lateralidade, por meio das expressões corporais. O professor deve estar bem amparado
no que diz respeito à utilização de jogos porque, a partir deles, a criança consegue aprender com
prazer, desenvolvendo o raciocínio lógico e sequencial, estando preparada para resolver os problemas
matemáticos e, consequentemente, para fazer cálculos sem se apavorar. Assim, pode-se afirmar que
jogos são extremamente produtivos para o ensino da matemática.
6. Jogos on-line: Nos dias atuais, as crianças mostram grande motivação para conhecer e
brincar com jogos, desenhos, navegadores e vários outros tipos de programas.
O computador está presente na nossa vida, por isso, a adaptação da criança à informática é
rápida, uma vez que a mesma é apresentada com cores e imagens de alta definição, o que torna o
computador um recurso bastante atrativo.
Nada mais rico para nós educadores, que a inserção desta ferramenta como recurso pedagógico.
Atualmente existem inúmeros jogos educativos (gratuitos), que auxiliam tanto o aprendizado
do aluno, quanto o seu processo educacional.
Aqui será descrito um jogo que obteve resultado positivo, com a definição de seus objetivos
e desenvolvimento.
6.1 Jogo do castelo: é um jogo bastante simples, onde o educador aplicará as regularidades
do sistema de numeração decimal de forma bastante divertida.
Criada exclusivamente para o site Nova Escola, o seu acesso é gratuito, e fácil de carregar,
pois não faz download, o que possibilita que a criança possa jogar até mesmo em casa.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a análise realizada e as presentes dificuldades expostas, tem-se a importância da utilização de jogos em sala de aula, mostrando sua eficiência na resolução de problemas para o ensino. O
ápice no ensino ocorre quando o professor, estando bem orientado, demonstrando conhecimento total
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sobre o jogo e trabalhando de forma organizada, buscando concretizar seus objetivos. Observamos
durante a pesquisa que os docentes aprovam a utilização de jogos nas aulas de matemática e que
normalmente são utilizados como substituição das listas de exercício. Os jogos são vistos principalmente para fixação dos conteúdos matemáticos. Destaca-se que um jogo quando bem orientado,
realmente auxilia o desenvolvimento de habilidades tais como: observação, análise, levantamento de
hipóteses, busca de suposição, reflexão, tomada de decisão, organização e argumentação, criação
de estratégias e autonomia. No processo de intervenção por meio de jogos, o sujeito tem oportunidades de constatar os erros ou lacunas, favorecendo a tomada de consciência que é necessária para
a construção de novas estratégias. Observou-se também a possibilidade de conseguir manipular
os jogos e trabalhar praticamente, todos os assuntos matemáticos presentes no ano letivo. A grande maneabilidade que se encontra nos jogos, ajudando a incrementar na sua aula uma chance de
completar as lacunas deixadas pelo assunto teórico, obtendo com a motivação na brincadeira, fazer
o aluno persistir no aprendizado.
É necessário, acima de tudo, que o educador entenda seus alunos, e suas limitações, para
que assim ele possa encontrar a melhor forma possível de transferir o conhecimento e com isso
construir o processo ensino-aprendizagem que atenda ao perfil assistido.
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