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EDITORIAL
CONSCIÊNCIA NEGRA

A Consciência Negra é uma expressão que designa a per-
cepção histórica e cultural que os negros têm de si mesmos.  Tam-
bém representa a luta dos negros contra a discriminação racial e a 
desigualdade social.

A criação de um dia comemorativo é uma forma de lembrar 
a importância de valorizar um povo que contribuiu para o desenvol-
vimento da cultura brasileira. O dia 20 de novembro, Dia da Consci-
ência Negra, é comemorado em todo território nacional. Esta data 
foi escolhida por ter sido o dia da morte do líder negro Zumbi, que 
lutou contra a escravidão no nordeste.

A celebração relembra a importância de refletir sobre a posição 
dos negros na sociedade. A REVISTA TERRITÓRIOS, em suas edi-
ções, sempre enfatizou sobre a importância no reconhecimento dos 
descendentes africanos na constituição e na construção da sociedade 
brasileira. Mediante isso, nossa edição de novembro/2021 é dedicada 
para todas as mulheres, homens e crianças afrodescendentes.

Boa Leitura!

Adriana Alves Farias

Editora-chefe 
Revista TERRITÓRIOS
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OS AVANÇOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E O 
PROCESSO DE APRENDIZAGEM

ANA ELIZABETE SANTOS
Graduação em Pedagogia na Universidade Cidade de São Paulo – UNICID, conclusão em 2015. 
Professora de Educação Infantil e Fundamental I na EMEI Carlos Drummond de Andrade.

RESUMO

Este artigo apresenta uma breve exposição da trajetória histórica do surgimento da educação infantil 
no Brasil e os seus avanços no processo de aprendizagem, em que julgou-se importante descrever 
os principais fatos históricos que marcaram seu processo de criação e discutir a postura estatal 
frente à problemática da Educação Infantil, evidenciando, também, o processo de construção do 
conceito de Infância. O presente artigo direcionou-se na busca de conteúdos que possam explici-
tar as aplicabilidades do desenho como meio de comunicação da linguagem infantil, fazendo uma 
profunda reflexão sobre as artes e suas consolidações sociais. Percebendo a magnitude de cada 
como as capacidades de desenvolvimento humano. Permeou-se pela história de maneira gradativa 
até chegar às complexidades inerentes a aprendizagem infantil e seus próprios mecanismos de 
desenvolvimento.

Palavras-chave: Educação Infantil; Infância; Criança; Educação.

INTRODUÇÃO

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB 9394/96) estabelece o ensino, apontando a 
importância da Educação Infantil, como etapa preparatória para que a criança tenha um bom desem-
penho no Ensino fundamental. Considerando que a educação infantil é a etapa inicial da educação 
básica, a primeira constitui-se em uma oportunidade para que a criança alcance o desenvolvimento 
necessário para responder as exigências do ensino fundamental.

O estudo adota a perspectiva histórico-cultural e as explicações dadas por Vygotsky para o 
desenvolvimento infantil, para as relações entre ensino e aprendizagem, procurando compreender 
o papel desempenhado pela família e pelo profissional de educação infantil. Nesta direção torna-se
necessário discutirmos sobre a identidade da educação infantil e sobre a formação do educador ou
do profissional que atua neste segmento. Nasceu um interesse em elaborar este trabalho com o tema
“A importância da relação entre escola e família na aprendizagem e no desenvolvimento da criança
no âmbito da Educação Infantil (CEI)”.

A família tem um papel fundamental no processo de desenvolvimento da criança, sendo o 
diálogo família escola necessário na educação infantil. Constituem-se em objetivos deste artigo, 
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compreender como ocorre o diálogo entre família e escola, referente aos processos de ensino, 
aprendizagem e desenvolvimento humano, a importância da Educação Infantil na efetivação destes 
processos e refletir como a escola e a família podem caminhar juntas, de modo, que garantam ensino 
de qualidade ao educando. 

A psicopedagogia tem o compromisso de contribuir no processo de aprendizagem das pes-
soas, através da identificação dos fatores facilitadores da aprendizagem (caráter preventivo), e dos 
fatores comprometedores com o objetivo de intervenção.

Porque durante o ano de 2007 (dois mil e sete) na graduação do curso de Pedagogia reali-
zou-se o Trabalho de Conclusão de Curso abordando o tema “Parceiros na Educação - Escola e 
Família”, fomos a campo e realizamos observações e aplicação de questionários e entrevistas para 
pais e professores do Ensino Fundamental II (de 5ª à 8ª série).

A psicopedagogia institucional é um trabalho comprometido com a prevenção de dificuldades 
e insuficiências escolares nos processos de aquisição de conhecimentos, deste modo, acredita-se 
que a presença do psicopedagogo nas unidades escolares seja de suma importância, para auxiliar 
os profissionais da educação infantil, as crianças e as famílias inseridas no ambiente escolar. Pois 
são muitas as dificuldades encontradas pelo profissional da educação infantil ao deparar-se com 
crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, destacando que as turmas de educação 
infantil são caracterizadas pela heterogeneidade e que a quantidade de crianças é grande, o que 
dificulta que o profissional possa dedicar-se mais a aquelas crianças que apresentam dificuldades 
de aprendizagem, destacando que o pedagogo não pode diagnosticar os problemas da criança.

Podendo concluir através desses estudos e resultados das pesquisas que os professores 
possuíam uma visão pessimista e errônea com relação aos alunos e suas famílias, pode-se destacar 
também que as maiorias dos pais compareciam à escola somente quando chamados individual-
mente, porque sentiam vergonha em apresenta-se na reunião de pais e ouvir somente reclamações 
relacionadas ao seu filho.

EDUCAÇÃO INFANTIL E A SUA IDENTIDADE

A expansão do atendimento às crianças em creches e pré-escolas nas décadas de 1970 e 1980 
acabou gerando no país um modelo de atendimento pobre para a pobreza, um cuidado custodial e 
uma educação de baixa qualidade, no sentido de propiciar poucas mudanças nas capacidades infantis 
(Orientações Curriculares – Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas, 2007, p. 12).

A Educação Infantil durante muito tempo esteve na posição de assistencialista, ou seja, atendia 
as crianças que os pais trabalhavam e necessitavam de um local para deixar seus filhos, conforme 
afirma as Orientações Curriculares de Educação Infantil:

Anete Abramowicz e Gisela Wajskop afirma que: “a creche – palavra de origem francesa que 
significa manjedoura – foi criada para educar, guardar e abrigar crianças pequenas cujas mães ne-
cessitavam de assistência” (1995, p.10).
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Sendo assim, a educação infantil não era um direito da criança e sim dos pais, se é que assim 
podemos considerar, e a mesma não era oferecida de modo que a qualidade fosse efetivada, porque 
havia a ausência de uma política de formação específica para o profissional de educação infantil.

Anete Abramowicz e Gisela Wajskop afirma que: Durante muito tempo, as creches de todo 
o mundo, incluindo as brasileiras, organizam seu espaço e sua rotina diária em função de ideias do 
que significava educar tais crianças. A assistência, a custódia e a higiene constituíam o centro do 
processo educativo (WAJSKOP, 1995, p.10).

As Orientações Curriculares de Educação Infantil afirmam que: Uma renovação, todavia, co-
meçou a se esboçar impulsionada em especial pela promulgação da nova Constituição de 1988 que 
inclui a creche no sistema de ensino colocando-a com a pré escolar, no nível denominado educação 
infantil. Tal renovação foi influenciada por contribuições dos estudos da psicologia do desenvolvimen-
to, da psicolinguística, da sociologia da infância, das neurociências e outras áreas do conhecimento 
acerca da construção da inteligência, da linguagem, da construção do conhecimento por crianças 
pequenas (ORIENTAÇÕES CURRICULARES – EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGENS E ORIEN-
TAÇÕES DIDÁTICAS, 2007, p. 13).

Daí então surge medidas e políticas públicas relacionadas à educação infantil, conforme afir-
ma as Orientações Curriculares de Educação Infantil, foi publicado pelo MEC/ SEF/COEDI, 1995, o 
documento denominado “Critérios para um Atendimento em Creches que Respeite os Direitos Funda-
mentais das crianças”, foram definidas normas comuns pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para 
educação infantil, o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil, elaborado pelo MEC em 
1998, entre outros. As Orientações Curriculares de Educação afirmam que:

Acompanhando o que propõe As diretrizes Nacionais para a Educação Infantil (Parecer CNE/
CEB 22/98), defende-se que as práticas culturais selecionadas pelos professores a partir do projeto 
pedagógico de sua unidade para serem vividas no cotidiano destas instituições sejam estimuladoras 
do desenvolvimento das crianças, acolhedoras de suas diversidades e promotoras de: Um pensar 
criativo e autônomo, conforme a criança aprende a opinar e a considerar os sentimentos e a opinião 
dos outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva, uma ideia, um conflito, etc.; Uma sensibili-
dade que valoriza o ato criador e a construção de respostas singulares pelas crianças, em um mundo 
onde a reprodução em massa sufoca o olhar; e Uma postura ética de solidariedade e justiça que 
possibilite a criança trabalhar com a diversidade de pessoas e de relações que caracteriza a comuni-
dade humana, e a posicionar-se contra a desigualdade, o preconceito, a discriminação e a injustiça.

Os princípios básicos da educação infantil, apresentados nas Orientações Curriculares de 
Educação Infantil, são:

O desenvolvimento da criança é um processo conjunto e recíproco. 
Educar e cuidar são dimensões indissociáveis de toda ação educacional. 
Todos são iguais, apesar de diferentes: a inclusão de crianças com necessidades educacio-
nais especiais. 
O adulto educador é mediador da criança em sua aprendizagem.
A parceria com as famílias das crianças é fundamental.

Deste modo, é possível verificar que a educação infantil passou por um processo histórico e 
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de reflexões, pois somente através das lutas e das conquistas foi possível garantir uma educação 
para todos e de qualidade, onde o desenvolvimento e a aprendizagem da criança fosse o foco no 
trabalho desenvolvido pelo profissional da Educação Infantil.

A INFÂNCIA E SUA TRAJETÓRIA 

A humanidade nem sempre viu a criança como um ser em particular, na sua singularidade e 
por essa razão, por muito tempo a tratou como um adulto em miniatura. A criança começou a ser 
percebida e, com um novo olhar, começaram a dar-lhe maior importância. Através de um levantamento 
histórico sobre o sentimento de infância, será possível definir e registrar o seu surgimento e a sua 
evolução. Nessa perspectiva a criança se caracteriza pelo sentimento de infância, o seu modo de 
agir e pensar, sua essência como ser diferente do adulto, merecendo um novo olhar (BRASIL, 2017).

Segundo documentos oficiais da Educação (BRASIL, 2017), A infância da atualidade se dife-
rencia do que se pensava alguns séculos atrás. A concepção de criança é historicamente construída, 
por isso é que se pode perceber os grandes contrastes em relação ao sentimento de infância no 
decorrer dos tempos. A indiferença destinada à criança , que hoje vemos como monstruosidade, há 
séculos atrás era algo absolutamente normal.

Na idade média, o comportamento era caracterizado pela infantilidade entre todas as idades. 
Nesse período, a infância durava até os sete anos de idade, pois a partir desta idade a criança passa 
a compreender o que os adultos dizem. Por não haver clareza em relação ao período que caracte-
rizava a infância, muitos se baseiam pela questão física e determinavam a infância como o período 
que vai do nascimento dos dentes até os sete anos de idade, pois, nessa primeira idade, em que se 
nasce os dentes, são chamados de enfant (criança), que quer dizer “aquele que não fala bem nem 
toma perfeitamente as palavras por não ter os seus dentes bem ordenados nem firmes”.

Para Arroyo (1989), até o século XVII a sociedade não dava muita atenção às crianças. De-
vido às más condições sanitárias, a mortalidade infantil alcançava níveis alarmantes, uma vez que 
muitas não conseguiam ultrapassar a primeira infância (período da vida que vai da concepção aos 
seis anos). O índice de natalidade também era alto, o que ocasionava uma espécie de substituição 
das crianças mortas. A perda era vista como algo natural e que não merecia ser lamentada por mui-
to tempo. A criança era encarada como um ser em miniatura, assim que pudesse realizar algumas 
tarefas, esta era inserida no mundo adulto, sem nenhuma preocupação em relação a sua formação 
enquanto um ser específico, sendo exposta a todo tipo de experiência. Dessa forma, a infância não 
era vivida, e a criança acabava por assumindo funções de responsabilidade, pulando etapas do seu 
desenvolvimento. Até a sua vestimenta era a cópia fiel da de um adulto.

Em seu livro O Emílio dividiu a vida do jovem em cinco fases: lactância (até 2 anos), infância 
(de 2 a 12), adolescência (de 12 a 15), mocidade (de 15 a 20) e início da vida adulta (de 20 a 25), 
em que os três primeiros são de maior interesse para a pedagogia, mesmo porque segundo seu 
entendimento, até os doze anos o ser humano é praticamente só sentidos, emoções e corpo físico, 
enquanto a razão ainda se forma. Mais do que instruir, para Rousseau, a educação devia se preocu-
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par com a formação moral e política, de maneira natural, interferindo o menos possível no processo 
de desenvolvimento próprio do jovem (ARROYO, 1989).

As grandes transformações sociais ocorridas no século XVII contribuíram decisivamente 
para a construção de um sentimento de infância. As mais importantes foram as reformas religiosas 
católicas e protestantes, que trouxeram um novo olhar sobre a criança e sua aprendizagem. Outro 
aspecto importante é a afetividade, que ganhou mais importância no seio familiar. Essa afetividade 
era demonstrada, principalmente, por meio da valorização que a educação passou a ter. A aprendi-
zagem das crianças, que antes se dava na convivência das crianças com os adultos em suas tarefas 
cotidianas, passou a dar-se na escola (ARROYO, 1989).

O trabalho com fins educativos foi substituído pela escola, que passou a ser responsável 
pelo processo de formação. As crianças foram então separadas dos adultos e mantidas em escolas 
até estarem prontas para a vida em sociedade. Surge uma preocupação com a formação moral da 
criança e a igreja se encarrega em direcionar a aprendizagem, visando corrigir os desvios da crian-
ça, uma vez que se acreditava que ela era fruto do pecado e deveria ser guiada para o caminho do 
bem, que tem como consequência um atendimento destinado às crianças, de caráter repressor e 
compensatório. Segundo kramer:

Nesse momento, o sentimento de infância corresponde a duas atitudes contraditórias: uma 
considera a criança ingênua, inocente e graciosa e é traduzida pela paparicação dos adultos, e a outra 
surge simultaneamente à primeira, mas se contrapõe a ela, tornando a criança um ser imperfeito e 
incompleto, que necessita da “moralização” e da educação feita pelo adulto (KRAMER, 2003, p.18).

De acordo com o autor (2003), esses dois sentimentos são originados por uma nova postura 
da família em relação à criança, que passa a assumir mais efetivamente a sua função, pois começa 
a perceber a criança como um investimento futuro, que precisa ser preservado, e portanto deve ser 
afastada de maus físicos e morais. A vida familiar ganha um caráter mais privado, e aos poucos 
a família assume o papel que antes era destinado à comunidade. É importante salientar que esse 
sentimento de infância e de família representava um padrão burguês.

No início do século XVIII, além da educação, surge o interesse pelas questões relacionadas à 
higiene e à saúde da criança, o que levou a uma considerável diminuição dos índices de mortalidade. 
As mudanças beneficiaram as crianças da burguesia, pois as crianças do povo continuaram a não 
ter acesso aos ganhos representados pela nova concepção de infância, como o direito à educação 
e a cuidados mais específicos, sendo, ainda, direcionadas para o trabalho. Porém, a criança sai do 
anonimato e lentamente ocupa um espaço de maior destaque na sociedade. Essa evolução traz 
profundas modificações em relação à educação, que passou a atender as novas demandas que 
foram desencadeadas pela valorização da criança, pois a aprendizagem, além da questão religiosa, 
passou a ser um dos pilares no atendimento à criança (KRAMER, 2003).

Entre os séculos XVIII e XIX é originado dois tipos de atendimento as crianças, um destinado 
aos filhos da elite, que tinha como característica a educação, e outro para as crianças das classes 
desfavorecidas, que servia para discipliná-las e guardá-las. Nesta época, surge a discussão sobre 
como educar as crianças, pensadores como Comenius, Rousseau, Pestalozzi, Decroly, Froebel e 



11

Novembro 2021Revista Territórios

Montessori configuram as novas bases para a educação das crianças. Embora eles tivessem focos 
diferentes, todos reconheciam que as crianças possuíam características diferentes dos adultos, com 
necessidades próprias (OLIVEIRA, 2002).

No século XX, após a primeira Guerra Mundial, cresce a ideia de respeito à criança, dando 
ênfase ao Movimento Escolanovista , fortalecendo preceitos importantes, como a necessidade de 
proporcionar uma escola que respeitasse a criança como um ser específico, portanto, esta deveria 
direcionar o seu trabalho de forma a corresponder as características do pensamento infantil (OLIVEI-
RA, 2002). Atualmente, vemos a criança como um sujeito de direitos, situada historicamente e que 
precisa ter as suas necessidades físicas, cognitivas, psicológicas, emocionais e sociais supridas, 
num atendimento integrado e integral, devendo ser respeitada na sua totalidade. Assim, a concep-
ção da criança como um ser particular, com características bem diferentes das dos adultos, portanto 
direitos enquanto cidadão, é que vai gerar as maiores mudanças na Educação Infantil, tornando o 
atendimento às crianças de 0 a 5 anos ainda mais específico, exigindo do educador uma postura 
consciente de como deve ser realizado o trabalho com as crianças pequenas e quais as suas ne-
cessidades (OLIVEIRA, 2002).

A EDUCAÇÃO INFANTIL E O PAPEL DO PROFISSIONAL 

Os profissionais da educação infantil são de suma importância para a efetivação do desen-
volvimento e da aprendizagem da criança, para isso, o profissional da educação necessita de muita 
pesquisa, estudos, observando e analisando o seu desenvolvimento e atuando quando necessário

Informando aos pais sobre o desempenho e desenvolvimento da criança dentro do Centro de 
Educação Infantil, para que, caso a criança tenha qualquer tipo de distúrbio, que seja imediatamente 
informado aos pais para que a criança possa ser diagnosticada do melhor modo possível, para que 
assim possam ser tomadas as devidas providências. Podendo assim, a criança ser encaminhada ao 
psicopedagogo, oftalmologista, fonoaudiólogo, psicólogo e entre outros profissionais. Paulo Freire 
em uma das suas obras nos apresenta algumas exigências do ato de ensinar, como:

Ensinar exige pesquisa; Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos; Ensinar exige 
criticidade; Ensinar exige estética e ética; Ensinar exige a corporeificação das palavras pelo exemplo; 
Ensinar exige risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação; Ensinar exige 
apreensão da realidade; Ensinar exige alegria e esperança; Ensinar exige a convicção de que a mu-
dança é possível; Ensinar exige reflexão crítica sobre a prática; Ensinar exige o reconhecimento e a 
assunção da identidade cultural; Ensinar não é transferir conhecimento; Ensinar exige consciência 
do inacabamento; Ensinar exige o reconhecimento de ser condicionado; Ensinar exige autonomia do 
ser do educando; Ensinar exige bom-senso; Ensinar exige humildade, tolerância e luta em defesa dos 
direitos dos educadores; Ensinar exige curiosidade; Ensinar é uma especificidade humana; Ensinar 
exige segurança, competência profissional e generosidade; Ensinar exige comprometimento; Ensinar 
exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo; Ensinar exige liberdade 
e autoridade; Ensinar exige tomada consciente de decisões; Ensinar exige saber escutar; Ensinar 
exige reconhecer que a educação é ideológica; Ensinar exige disponibilidade para o diálogo; Ensinar 
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exige querer bem aos educandos.

Ferreira apresenta em sua obra um parágrafo que possibilita ao profissional da educação 
diversas reflexões sobre a prática pedagógica, sendo ele:

“Isso é tarefa para os artistas e educadores”. Eu acredito nos professores e na educação e 
essa crença me faz acordar todos os dias às 5;30h da manhã (como todos vocês), e fazer 
do meu trabalho (não apenas) uma forma de ganhar o pão com o suor do meu rosto, mas 
também uma militância de transformar a escola dos meus sonhos, que ainda “não é uma 
realidade”, mas sim “uma DOCE esperança! (FERREIRA, 2002, p.92).

Conforme afirma Cisele Ortiz (2007) “saber relacionar-se com as famílias é ainda uma compe-
tência profissional, uma vez que o professor acolhe não só as crianças, mas também suas famílias.”

Quanto aos educadores, este deve estar proporcionando um ambiente agradável e acolhedor 
com atividades lúdicas e prazerosas as quais supram o processo de separação vivido pela criança, 
e que estimule a sua individualidade e socialização, como músicas e danças, jogos e brincadeiras, 
histórias dentre outras, dessa forma o professor irá conquistar a confiança da criança e consequente-
mente facilitará o processo de adaptação e socialização da mesma, principalmente em se tratando da 
pré-escola. O educador nesse processo aparece como mediador principal no contexto da adaptação 
à vida escolar. Luis Moll, afirma que:

“O fato central em nossa psicologia”, escreveu Vygotsky, “é o da mediação”. Especialmente 
em sua análise da instrução formal, Vygotsky deu grande ênfase à natureza das interações sociais, 
particularmente entre adulto e criança. ... ele escreveu sobre as formas de cooperação centrais para 
a instrução e como o conhecimento é transferido para a criança (2002, p. 10- 11).

Ademais, a rotina de sala de aula e muitas vezes da própria escola são modificadas diante das 
peculiaridades encontradas no processo de adaptação: “O profissional de educação infantil é aquele 
que sabe mediar as experiências da criança pequena de modo a contribuir positivamente para o seu 
desenvolvimento e sua aprendizagem” (ORTIZ, março/ junho 2007, p.11).

A EDUCAÇÃO INFANTIL E SEUS EFEITOS 

A educação da infância constitui uma preocupação antiga, podemos encontrar registros a esse 
respeito em escritos deixados desde a antiguidade por Platão (427-347 a C), no qual já se referia à 
educação infantil através de jogos educativos na família, com o objetivo de preparar a criança para 
o exercício da cidadania. Aristóteles (384-332 a C) também propôs que dos cinco aos sete anos, as 
crianças poderiam vir a receber em casa educação para a higiene e o endurecimento, e dos cinco 
aos sete, já poderiam assistir algumas lições (BRASIL, 2017).

Nos séculos XI e XII, pensadores humanistas como Erasmo (1465-1530) e Montaigne (1483-
1553) sugerem uma educação que respeitasse a natureza infantil e estimula a criatividade articulando 
o jogo à aprendizagem. Assim, por muitos séculos, a partir de uma visão de criança como ser não 
dotado de identidade pessoal, a responsabilidade com o cuidado e com sua educação foi atribuída 
à família e, principalmente, às mulheres, através de sua inserção nas práticas domésticas ou sociais 
dos adultos, práticas essas diversificadas em função da classe a qual pertenciam às crianças. 
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Para Oliveira (2002), em que pese a histórica hegemonia da educação das crianças pequenas 
na família, modos de atendimento extra doméstico foram se constituindo, junto às camadas sociais 
desfavorecidas, desde as sociedades primitivas, através de relações de parentesco, e se fizeram 
presentes na Idade Antiga, com as “mães mercenárias” e nas Idades Média e Moderna com as 
“rodas dos expostos” ou os “lares substitutos”, sob a responsabilidade de entidades religiosas ou 
filantrópicas (BRASIL, 2017).

Embora a ideia de educar formalmente crianças menores de seis anos de todos os extratos 
sociais já estivesse presente nas publicações de Comenius (1592-1670) em que defendia para a in-
fância, uma educação maternal voltada para o exercício dos sentidos, a formalização de atendimentos 
a esse segmento da população se origina como reflexo direto das intensas transformações sociais, 
econômicas, políticas e ideológicas, decorrentes da expansão comercial, da Revolução Industrial e 
do desenvolvimento científico que marcaram a passagem para a Idade Moderna. É no contexto da 
emergência das ideias de família nuclear, de educação como investimento para o desenvolvimento 
social, de escolaridade obrigatória, de criança como pessoa com necessidades especiais, de infância 
como fase de preparação para a vida adulta e, ainda, do ideário pedagógico moderno, que se origina 
a trajetória da constituição do atendimento às crianças (BRASIL, 2006).

Para atender às crianças pobres, órfãs, abandonadas ou filhas das mães que ingressaram no 
trabalho das fábricas, foram criadas, nos séculos XVII e XVIII, na Inglaterra, na França e em outros 
países da Europa, as primeiras instituições, orientadas pelos conhecimentos da medicina e pelos 
preceitos da religião, que tinham como objetivo principal a guarda de crianças a partir de dois anos, 
incluindo os cuidados com sua saúde e alimentação, bem como, em alguns casos, sua iniciação em 
um ofício. Eram as “escolas de caridade” ou “escolas de damas” (OLIVEIRA, 1994).

Nesta concepção, as mulheres responsáveis por exercer as tarefas advindas dessas finalidades, 
os requisitos necessários guardam proximidade com os atribuídos à mãe, além de conhecimentos 
de puericultura e do sentimento de piedade. A preocupação com a educação da criança da época, 
tanto as de famílias ricas, entregues a preceptores, cujas ações orientavam-se para o disciplinamento 
severo e para o intelectualismo enciclopedista; como as mais pobres, caracterizadas como carentes 
ou deficientes entregues aos asilos, suscitou as ideias de pensadores considerados precursores na 
área, por terem elaborado princípios e propostas para a organização da educação infantil e para a 
caracterização do profissional responsável e de sua função (OLIVEIRA, 1994).

Ao conceber a infância como um tempo com valor próprio, e a criança enquanto ser com 
necessidades específicas que precisavam ser respeitadas por sua primeira educadora natural, a 
mãe, Rousseau (1712-1778) inovou as concepções de seu tempo, sendo seguido por Pestalozzi 
(1746-1827) que defendia para as crianças um ambiente educativo natural, disciplinado, prático e 
afetivo, envolvendo, portanto, cuidado e educação, o que pressupunha, além de amor, conhecimentos 
pedagógicos específicos por parte da professora. Inspirado por essas ideias, Froebel (1782-1852) 
fundou, em 1837, o primeiro ambiente destinado à educação de crianças de zero a seis anos fora 
do lar: o kindergarten (Jardim de Infância), cujas práticas, diferentes das pertinentes às instituições 
assistenciais e das escolas tradicionais, deveriam orientar-se para os interesses e necessidades da 
criança e caracterizar-se pela cooperação, experimentação, ludicidade e liberdade. Para este fim, 
exigia-se a preparação de moças - as “jardineiras” - que integrassem, em suas condutas, sentimen-



14

NnOVEMBROR 2021Revista Territórios

tos e atitudes de mãe, de quem seriam substitutas para as crianças. Para sua formação, empregava 
manuais com princípios da psicologia do desenvolvimento e de religião (BRASIL, 2006).

No início do século XX que Decroly (1871-1932) e Maria Montessori (1879- 1952), a partir de 
experiências individuais com crianças excepcionais e preocupações médicas, contribuíram para a 
constituição da especificidade da educação infantil e seu caráter pedagógico. Decroly propôs meto-
dologias de ensino que explorassem as funções psicológicas e os interesses da criança. Montessori, 
ocupando-se do atendimento de crianças carentes, propôs uma pedagogia fundada em princípios 
científicos, especialmente da psicologia do desenvolvimento, que atendesse às necessidades da 
criança e estimula seu desenvolvimento através de um ambiente com atividades e materiais ade-
quados aos objetivos e aos momentos do processo (BRASIL, 1998).

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Como podemos verificar a família é muito importante para a criança na educação, há para-
digmas que precisam ser alterados e quebrados, porém a escola não poderá ser modificada por si 
só, é necessário que gestores, educadores, alunos, pais e sociedade, participem democraticamente 
no processo de ensino-aprendizagem dos educandos, para que assim possam concretizar os ob-
jetivos por estes propostos, como a garantia de uma educação de qualidade para todos, como nos 
é proposto na Lei de Diretrizes Bases da Educação de 1996 (LDB) e na Constituição da República 
Federativa do Brasil de 1988.

Atualmente, podemos perceber nas análises e resultados dos questionários e entrevistas 
realizadas que, a direção e coordenação, cria vínculos entre pais e filhos, além da reunião de pais 
bimestralmente, o diálogo quando necessário, tem o “Dia da Família”, e acreditam que é de suma 
importância propiciar momentos como este, e que são muito gratificantes, e que dá resultados. Já 
as professoras, consideram de fato que a família é essencial para que a criança venha adquirir co-
nhecimentos em prol da sua aprendizagem, e que a desestrutura familiar, pode causar sequelas e 
desinteresse da criança em aprender (BRASIL, 1988). Os pais demonstram muito apego aos filhos, 
e acham que a família é a base de tudo, e que sem elas, as crianças perdem o rumo, por isso, é 
necessário depositar confiança, dar muito amor, carinho e apoio, em todos os momentos da vida 
escolar e também fora dela.

A família é o porto seguro de qualquer criança, por isso deve ser considerada a que dê o 
primeiro passo na aprendizagem e desenvolvimento da mesma, desde os primeiros dias de vida. 
Já, a escola é a segunda família que molda aquilo que já é ensinado em casa pelos pais, porém, a 
aprendizagem e o desenvolvimento se aprende em simples gestos ( beijo, abraço, carinho), numa 
fala e até mesmo num simples olhar, e todos nós educadores e pais, auxiliamos as crianças prepa-
rando-as para o mundo cotidiano, para que assim, possa enfrentar os obstáculos que encontrarão 
pelo caminho (PEREIRA, 1995).

Como afirma o autor (1995), a ideia de crise, atualmente em voga, pode ser enganosa. A 
aparente desorganização da família é um dos aspectos da reestruturação que ela vem sofrendo, a 
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qual se, por um lado, pode causar problemas, pode, por outro, apresentar soluções. Trata-se, pois, 
de um processo contraditório que, ao mesmo tempo em que abala o sentimento de segurança das 
pessoas, com a falta ou diminuição da solidariedade familiar, proporciona também a possibilidade de 
emancipação de segmentos tradicionalmente aprisionados no espaço restritivo de muitas sociedades 
conjugais opressoras. 

Com ele, também, os papéis sociais atribuídos diferenciadamente ao homem e a mulher tendem 
a desaparecer não só no lar, mas também no trabalho, na rua, no lazer e em outras esferas da atividade 
humana. Podemos identificar neste trabalho de pesquisa de campo, a importância de analisar cada 
questionário e entrevistar aqueles pais que contradizem algumas questões, nos fazendo pensar em 
diversas situações reais, que podem ser solucionadas com um simples gesto de amor e com muita 
paciência, com os educadores com uma visão abrangente dos casos, e o principal preparados para 
solucionar cada um deles, por isso, sempre tem de existir um laço entre escola e família, e este laço 
sempre deve ser puxado quando necessário, e jamais devemos soltá-los (PEREIRA, 1995). 

Portanto, podemos concluir que cada um de nós, pode fazer a diferença na criança e trans-
formar o mundo, unindo os papéis principais de suas vidas, escola e família, tudo em prol da apren-
dizagem e desenvolvimento.
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RESUMO

O presente artigo faz algumas ponderações sobre a importância da Psicomotricidade na Educação 
Infantil, tendo em vista o desenvolvimento motor e intelectual como também o equilíbrio da criança 
na fase escolar. Os procedimentos metodológicos do artigo estão baseados na pesquisa bibliográ-
fica cujo objetivo é adequar uma maior familiaridade com o assunto, com objetivo de torná-lo mais 
específico, no qual possamos entender melhor o que é psicomotricidade, como ela está ligada a 
metodologia da alfabetização e como contribui com a aprendizagem infantil. Já é fato que a base 
fundamental do processo de aprendizagem é a estrutura da educação psicomotora. Compreendemos 
então, que a psicomotricidade fornece bases e condições para que o desenvolvimento global, isto 
é, físico, cognitivo e afetivo ocorra na criança. Na idade escolar, a psicomotricidade deve ser usada 
como um canal, um conhecimento ativo pelo qual a criança confrontará com o meio em que vive. 
As atividades psicomotoras que envolvem os gestos corporais, os movimentos e as expressões, 
como os jogos, os esportes, a dança entre outros, destacam-se e possibilitam um desenvolvimento 
fisiológico e psicológico relevantes.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Desenvolvimento; Aprendizagem; Conhecimento.

INTRODUÇÃO 

A primeira demonstração de vida num ser humano é o movimento, pois ainda no útero mater-
no, o feto realiza vários movimentos, aonde as estruturas vão se firmando e fortalecendo, as quais 
interferem até no comportamento.

Entendemos a psicomotricidade como um instrumento que ajuda nos requerimentos preven-
tivos e interventivos, em que os resultados são aceitáveis em casos de dificuldades no processo de 
ensino-aprendizagem.

A psicomotricidade é a “educação do movimento com atuação sobre o intelecto, numa 
relação entre pensamento e ação, englobando funções neurofisiológicas e psíquicas”. E 
também possui duplo objetivo: “assegurar o desenvolvimento funcional, tendo em conta as 
possibilidades da criança, e ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar-se, através do 
intercâmbio com o ambiente humano”. (ASSUNÇÃO E COELHO, 1997,p.108).

Nossas atitudes, pensamentos e sentimentos são expressos através dos movimentos que em 
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muitos casos estão guardados dentro do nosso ser, em nosso inconsciente. Apresentamos uma série 
de movimentos ao desenvolvermos o esquema corporal e também preservamos a nossa eficiência 
física e psicológica.

O desenvolvimento e a aprendizagem vão sendo processada através da ação do ser sobre 
o meio físico com o meio social, como também com o ambiente social. São complexas, as transfor-
mações qualitativas são produzidas através das combinações de vários fatores, como o psicológico, 
o social e o biológico, os quais vão ampliando e aprofundando a experiência individual.

O profissional da educação deve ver a psicomotricidade como um instrumento que auxilia no 
desenvolvimento motor como no intelectual, pois a mente e o corpo são elementos que estão inter-
ligados na formação da criança.

O educador sendo ele um facilitador da aprendizagem deve ficar atento quanto às fases de 
desenvolvimento da criança, demonstrando por elas o respeito, o afeto e também alguém em que 
se possa confiar. 

Como apresenta Lima (2008) “ele deverá estabelecer com seus alunos uma relação de ajuda, 
atento para as atitudes de quem ajuda e para a percepção de quem é ajudado”.

A psicomotricidade está conectada ao processo do ensino aprendizagem através da motrici-
dade, unindo o afetivo com o simbólico e o cognitivo. Segundo Assunção & Coelho (1997) a psicomo-
tricidade junta várias técnicas em que todo o corpo é trabalhado, criando um elo com a afetividade, 
com o pensamento e com o nível de inteligência. A psicomotricidade põe em evidência a educação 
dos movimentos, ao mesmo tempo em que põem em jogo as funções intelectuais.

Através dos movimentos é que será observado se a criança está tendo um desenvolvimento 
mental normal, sendo assim, pode-se concluir que as atividades motoras nas primeiras iniciativas 
intelectuais são importantes na vida de uma criança, pois enquanto ela descobre com todos os órgãos 
dos sentidos o mundo ao seu redor, estará percebendo os meios através dos quais grandes partes 
dos contatos sociais serão feitos.

Percebe-se o quanto as atividades motoras são importantes na educação, pois contribuem de 
uma forma especial para que o desenvolvimento global das crianças aconteça. Devendo destacar 
que as crianças atravessam fases diferentes umas das outras, as quais requerem atividades próprias 
à sua idade.

Na escola, através das atividades afetivas e psicomotoras, das aulas específicas, a criança 
passa a desenvolver o equilíbrio, manifesto na interação existente entre o corpo e o espírito, entre a 
energia e a afetividade, entre o ser e o grupo, gerando a totalidade do indivíduo. Conforme Barreto 
(2000) “[...] o desenvolvimento psicomotor é de suma importância na prevenção de problemas da 
aprendizagem e na reeducação do tônus, da postura, da direcional idade, da lateralidade e do ritmo”.

Deste modo, avaliando a educação da criança, a mesma deve ser comprovada através da 
relação do movimento do corpo da criança, considerando a sua idade, os seus interesses, bem como 
a sua cultura corporal.
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O trabalho a serem realizadas na educação psicomotora, precisa que seja empregada às fun-
ções afetivas, as perceptivas, e motoras e as sócio motoras, sendo assim, a criança poderá explorar 
o meio, vivenciando experiências concretas, imprescindíveis ao desenvolvimento intelectual, o que 
a conscientiza de sua própria pessoa como também do mundo ao seu redor.

PSICOMOTRICIDADE - DEFINIÇÃO

Psicomotricidade é a ciência que tem como objeto de estudo o homem através do seu corpo 
em movimento e em relação ao seu mundo interno e externo.

Ela está incluída no processo de maturação, onde as aquisições cognitivas, afetivas e orgâ-
nicas produzem o amadurecimento do corpo. O qual está apoiado por três conhecimentos básicos: 
o intelecto, o afeto e o movimento.

Pode-se dizer que a psicomotricidade é uma ação do próprio sistema nervoso central o qual 
cria uma consciência no ser humano acerca dos movimentos que desempenha por meio dos padrões 
motores, através da velocidade, do espaço e até do tempo.

Segundo Fonseca (2004), a psicomotricidade adota diferentes dimensões, entre elas estão às 
preventivas, e educativas, as ré educativa e as psicoterapêutica, cuja base é ação e os estímulos, 
sendo que a partir destes fenômenos é que se adquire consciência do eu e do mundo. Por meio 
desses diversos modos de aplicações, a psicomotricidade tem como finalidade o alcançar uma 
situação mais elevada tanto no desenvolvimento como na aprendizagem da criança. Assim sendo, 
desde pequena, todo tipo de experimento corporal que a mesma passe, irá influenciar diretamente 
suas experiências motoras. É importante que a criança, principalmente na idade escolar, adquira 
estímulos variáveis relacionados às vivências psicomotoras, as quais construirão o seu processo de 
progresso e conhecimento de forma eficiente.

Segundo Assunção & Coelho (1997) a psicomotricidade integra várias técnicas com as quais 
se pode trabalhar o corpo (todas as suas partes), relacionando-o com a afetividade, o pensamento 
e o nível de inteligência. Ela enfoca a unidade da educação dos movimentos, ao mesmo tempo em 
que colocam em jogo as funções intelectuais. As primeiras evidências de um desenvolvimento mental 
normal de um indivíduo são eminentemente manifestações de caráter motor.

Baseado neste contexto percebe-se a seriedade das atividades motoras na educação, pois 
contribuem para que a criança se desenvolva globalmente, o que possibilita uma educação psicomo-
tora por meio de experiências ativas, em que a criança interage de maneira significativa com o meio, 
possibilitando o desenvolvimento e avanço no procedimento da aprendizagem e desenvolvimento 
escolar.

Embora a definição de psicomotricidade ainda se encontre em formação, pois quanto mais 
ela é aplicada, quanto mais vai se aprofundando sobre o assunto, mais amplo, variado e distinto fica 
o seu campo. No início ela era usada somente para a correção de algumas deficiências, dificulda-
des e debilidades, porém nos dias atuais ela tem ocupado lugares importantes, principalmente na 
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educação infantil.

Conforme Escobar (2011), psicomotricidade ”é um termo empregado para uma concepção 
de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é 
resultante de sua individualidade, sua linguagem e sua socialização”.

Psicomotricidade é um foco da intervenção educacional ou terapia cujo objetivo é o desen-
volvimento da capacidade motriz, expressiva e criativa a partir do corpo, o que o leva centrar 
sua atividade e se interessar pelo movimento e o ato, que é derivado de disfunções, patolo-
gias, excitação (estímulos), aprendizagem, etc. (BERRUEZO, 1995, p.45).

É na primeira infância que a psicomotricidade tem sido reconhecida, visto a dependência 
mútua nos desenvolvimentos efetivos, motores e intelectuais, em que a mesma é mais visível, pois 
as crianças, na mais tenra idade já aprendem muito com e através do toque, do movimento, do tentar 
fazer. Quando a criança age um complicado planejamento do sistema neural prévio acontece, isto é, 
para que ela possa coordenar qualquer tipo de movimento, ela precisa antes aprender e só depois 
automatizar.

O principal mecanismo cujo aprendizado infantil ocorre é a psicomotricidade, embora ela seja 
usada por toda a vida, e como muita autores garantem é que a mesma está envolvida diretamente 
na totalidade dos processos cognitivos do ser humano.

Segundo Munin (1997), a psicomotricidade é uma especialidade educativa / ré educativa / 
terapêutica. O mesmo considerou como diálogo que classifica o ser humano como uma identidade 
psicossomática o qual age acerca de sua totalidade por intermédio do corpo e do movimento no meio, 
através de procedimentos ativos de intervenção, sobretudo a corporal, com a intenção de colaborar 
com o seu desenvolvimento complementar.

Barreto (2000) afirma que,

[...] é a integração do indivíduo, utilizando, para isso, o movimento e levando em considera-
ção os aspectos relacionais ou afetivos, cognitivos e motrizes. É a educação pelo movimento 
consciente, visando melhorar a eficiência e diminuir o gasto energético. (BARRETO, 2000, 
p.52)

Diante todos os fatos e argumentos apresentados, pode-se concluir que psicomotricidade, é 
uma expressão usada para compreensão do movimento organizado e integrado, para o desempenho 
das experimentações vividas, cujo processo resulta na individualidade do ser, sua linguagem e socia-
lização. Conclui-se que possui um impulso de caráter prático nas esferas cognitivas, no pensamento, 
na ação e no conhecimento, isto é, na vida de todo ser humano.

ÁREAS PSICOMOTORAS

As possibilidades de experiência de vida do ser humano se manifesta através dos movimentos 
como o andar, equilibrar, correr, saltar, chutar, abaixar, levantar, abaixar, receber, passar, etc., atitudes 
estas que desenvolvem todo o ser começando pelo entendimento das áreas psicomotoras, as quais 
expressam a personalidade através dos mais variados e diferentes estímulos.

Segundo Vítor da Fonseca (1988) a psicomotricidade atualmente é concebida como a integração 
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superior da motricidade, produto de uma relação entre o indivíduo e o meio, na qual a consciência 
se forma e se materializa.

De acordo com Lapierre (1988), o poder agir sobre o corpo, e o notório deste poder agir ligado 
ao poder sentir traz uma magnitude ao encanto, às sensações do movimento, isso está ligado ao 
prazer, ao vivenciar as coisas simples e complexas. Sendo que sentir o próprio corpo e experimentar 
o movimento em si, proporcionam o prazer de viver.

Monteiro (2006) declara que, o constante processo de atualização e busca onde a concepção 
do corpo e o saber psicomotor focalizam seu objeto de estudo nas estruturas psicomotoras. A psico-
motricidade apresenta o aspecto comunicativo do indivíduo e pode dividi-la em funcional e relacional. 
Os conceitos funcionais são referentes à interação da motricidade do indivíduo em um determinado 
espaço e tempo, cuja ação e qualidade são percebidas e mensuradas através das estruturas psico-
motoras definidas como básicas: Locomoção, Manipulação e Tônus que interagem o corpo como um 
só. Segundo Lapierre, a Psicomotricidade Relacional possibilita à criança expressar suas dificuldades 
relacionais e ajudá-la a superá-las. Não tem objetivos pedagógicos diretos, mas sim uma influência 
clara sobre as dificuldades de adaptação escolar, na medida em que estão diretamente relacionadas 
com os fatos psicoafetivos relacionais. 

A atuação da psicomotricidade relacional com os aspectos psicoafetivos, gera posturas per-
tinentes, as quais oferecem um campo de alternativas naturais, manifestando seus desejos e ne-
cessidades, procurando aprimorar e empenhar o prazer corporal, por meio do movimento, adotando 
uma integração corporal.

• A coordenação Motora Fina 

Os movimentos são mais refinados, compreendem e controlam alguns pequenos grupos de 
músculos, como, lingual, labial, ocular e outros pequenos músculos. A coordenação motora fina tem 
a capacidade para exercícios refinados, como: recortar, colar, encaixar, escrever, etc.

• A coordenação Motora Global 

Compreende a junção de todos os movimentos gerais do corpo como um todo em completa 
harmonia entre os movimentos. Cuja capacidade é a de controlar e organizar a musculatura ampla 
para a realização de movimentos complexos. Como: correr, saltar, andar, rastejar, etc.

• Estruturação Espacial 

Orienta e estrutura a concepção de mundo exterior, é a consciência do seu corpo no espaço, a 
relação do corpo com o meio. A partir do Eu e o depois a relação com outros objetos ou pessoas em 
posição estática ou em movimento, seria a própria consciência de si mesmo, seu tamanho, posição.

• Organização Temporal 

É a capacidade de avaliar o tempo dentro da ação, organizando-se a partir do próprio ritmo, 
situando o presente em relação ao antes e ao depois, é avaliar o movimento no tempo, distinguindo 
o rápido do lento, a distância. Saber situar o momento do tempo em relação aos demais.
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• Estruturação Corporal 

É o relacionamento do eu com o mundo exterior, conhecimento e controle do próprio corpo e 
de suas partes, adaptando o mesmo com o meio ambiente. Entendido em três esquemas:

Imagem Corporal: É o conhecimento do ser em relação ao próprio corpo sujeito, impressão 
subjetiva.

Conhecimento Corporal: Conhecimento intelectual que se tem do próprio corpo, é a percepção 
do corpo e dos corpos.

Esquema Corporal: Tomada de consciência de cada segmento do corpo (interna e externa) o 
desenvolvimento do esquema corporal se dá a partir da experiência vivida pelo indivíduo com base 
no conhecimento disponível que tem sobre o próprio corpo e de sua relação com o mundo e dos 
objetos que o cercam.

• Lateralidade 

São a conscientização integrada e peculiar interna do lado do corpo, esquerdos ou direito, 
ou ainda ambos os lados, o que designa a linha média do corpo, os quais estão pertinentes com a 
direção face aos objetos. Assim sendo isso proporciona o conhecimento de direita e esquerda, a 
lateralidade com mais força, precisão, preferência, velocidade e coordenação, além de melhor habi-
lidade e dominância cerebral.

DESENVOLVIMENTO MOTOR

Como a parte motora, está ligado ao movimento, porém precisa ser realizada de modo tem-
poral, isto é, há seu tempo, para que seja estabelecida ordenadamente no dia a dia do indivíduo.

O desenvolvimento motor acontece de forma gradual, sendo que em cada fase, cada época, 
onde um movimento ou um gesto produzido demandará um processo de modo psicológico na for-
mação do indivíduo.

Assim, a criança necessita de certas conexões, as quais devem ser adequadas, para que 
aconteça um desenvolvimento compatível. Segundo SANTOS (2010) três são as que mais se des-
tacam e influenciam:

Maturação – a criança começa a relacionar-se com as aparências físicas e biológicas do cor-
po, sendo que o crescimento é geralmente parecido de indivíduo para indivíduo, não deve acelerar 
o processo, uma vez que, cada organismo reage de maneira diferente entre si.

A maturação depende tanto dos pais quanto da escola, os quais devem fornecer informações 
fundamentais para que ocorra o crescimento necessário do corpo, como a alimentação diária, a 
merenda, os quais são indispensáveis para a maturação. 

O ambiente físico em que a criança ocupa no dia a dia, o lugar onde vai dormir, onde vai brincar, 
onde vai comer, enfim onde ela vive em cada momento, deve ser instigante, isto é, deve estar cheio 



23

Novembro 2021Revista Territórios

de símbolos e significados os quais devem ser decifrados através da sua própria inteligência, caso 
isso não aconteça, um segmento de sua cognição permanecerá ausente devido esse ambiente ter 
sido pobre de símbolos e significados, pois os mesmos são importantes para estimular o desenvol-
vimento motor dessa criança.

As ações neuromotoras – estão relacionadas com a ação da maturação e do ambiente, isto 
é, são as ações neuromotoras dos momentos vividos, os quais estão compreendidos exatamente 
nos movimentos os quais são monitorados pelo cérebro, são percebidos primeiramente através dos 
impulsos ou reflexos, sendo que, segundo Piaget, a criança não apresenta cognição antes dos dois 
anos. Eis o porquê do estímulo do ambiente ser essencial para a formação motora da criança.

O CORPO

O corpo do indivíduo é o requisito essencial para sua sobrevivência, se não fosse por ele, os 
mesmo estaria à mercê, sem defesa, sem proteção, sem ataques, sem seus objetivos, até mesmo 
sem seus sonhos e ideais.

Ele proporciona o desenvolvimento físico, o vislumbre do próprio corpo, além de condicionar 
a vida, sendo que a mente só funciona se houver uma projeção de corpo no espaço e nesse espaço 
preencher o lugar aonde venha a sobreviver.

Para que não seja apenas uma estrutura de ossos, músculos e nervos sem finalidade alguma, 
ele deve ser descoberto, posicionado e preenchido no universo em seu todo.

Para Santos (2012) a psicopedagogia orienta que a formação do corpo precisa ser detalhada, 
observada, então é necessário que cada indivíduo goste de seu corpo, pois só assim o conhecerá 
melhor, o que nem sempre é assim, pois, 

Um dos motivos da falha nos movimentos está diretamente relacionado com a posição do 
corpo no espaço, ou seja, se uma pessoa não tem exatidão das dimensões e força de suas mãos 
como, por exemplo, poderá esmagar um “passarinho” ao pegá-lo. Ou quem sabe outro exemplo, ao 
passar, por exemplo, por entre duas pessoas esbarra em uma delas, isso significa que este elemento 
não possui uma exatidão das suas formas, ou pelo menos noção do que ela ocupa no espaço. (A 
criança deve ser orientada desde cedo sobre a importância e o valor do seu corpo, como também 
as responsabilidades que o mesmo tem no espaço). 

A psicomotricidade procura meios que possibilitem o conhecimento e exploração da ação 
do corpo, sendo que ele desenvolve-se fisicamente por meio deste o qual é grande valor para sua 
sobrevivência.

A percepção sinestésica , segundo SANTOS (2010) faz referência ao rigoroso conhecimento 
desse corpo no espaço e da sua vitalidade para o mesmo, podendo citar o caso de um cego de 
nascença, o qual tem exatamente noção de cada parte do seu corpo e dos objetos que estão ao seu 
redor, facilitando assim o vínculo com os mesmos. Pois ao encher um copo de água sem derramar, 
caminhar no espaço sem se desequilibrar, passar por entre as pessoas sem atropelar as mesmas, 
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é exemplos de como é necessário conhecer o corpo para sobreviver.

Conforme SANTOS (2010) apresenta,

A questão do corpo é tão importante que pessoas deixam de realizar diversos tipos de ativi-
dades em detrimento do corpo, ou porque não conhece os limites dele, como são em muitos 
casos exercícios aeróbicos, uma vez que tais indivíduos desconhecem o seu próprio corpo, 
possivelmente ficará receoso de executar exercícios dessa natureza. (SANTOS, 2010, p.16.)

Portanto, pode-se afirmar que o corpo é base biológica, mental, e social em que as estruturas 
tanto do eu como da sociedade estão fundamentadas. Quando um corpo não estiver em perfeito 
funcionamento e harmonia, não ocorrerão progressos futuros, nada poderá ir bem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pode-se observar que a psicomotricidade tem uma importância de grande relevância no 
desenvolvimento infantil, através dela a criança adquire um conhecimento mais amplo e elevado de 
seu próprio corpo, sendo ele a base do seu próprio desenvolvimento motor e cognitivo, através do 
qual a criança conhece a si mesma, toma conhecimento de lateralidade, domínio de tempo, adquire 
habilidades, coordenações de movimentos e gestos, situa-se no espaço, enfim adquire uma apren-
dizagem mais eficiente.

É indispensável que o indivíduo tenha certo nível de conhecimento sobre a psicomotricidade, 
pois ela é de suma importância para um desenvolvimento físico, pois “a partir do movimento, a criança 
cria sua imagem de corpo, o seu esquema corporal e o seu elo de comunicação com o exterior, 
constituindo dessa forma, sua individualidade e a sua história.” Quando ela é contemplada como um 
instrumento e não como uma intervenção, a psicomotricidade auxilia na prevenção de problemas 
futuros.

Ao focar no desenvolvimento das competências da criança através das atividades teóricas 
e práticas, asseguramos a ela uma interação mais efetiva com os outros e com isso aumentando a 
sua autonomia.

Ao fazermos da psicomotricidade um instrumento que auxilia no processo de desenvolvimento 
da criança, possibilitou uma postura mais flexível através das mudanças adotadas e das alternativas 
encontradas.

O psicopedagogo necessita de um olhar mais clínico com relação aos jeitos da cognição in-
fantil, porque muitas vezes as dificuldades em aprender apresentadas pelas crianças podem estar 
baseadas nisso, então em vez de ficar no empurra, basta apenas um estudo mais apurado com 
relação a esses problemas de percepção.

Segundo Piaget () é importante levar a criança a falar, pois.

[...] em psicologia como em física, não existem “fatos” puros, se entende por “fato” um fenô-
meno apresentado ao espírito pela própria natureza, independente das hipóteses que per-
mitiram interrogá-la, dos princípios que regulam a interpretação da experiência e do contexto 
sistemático de proposições anteriores no qual o observador insere, por meio de espécie de 
pré-ligação, toda a verificação nova. (PIAGET,1997, p. 32).
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Observamos a necessidade que o psicopedagogo tem e deve em se relacionar com a criança 
de uma forma simples, procurando entender, sentir, compreender o que ela está vivenciando naquele 
momento, e só assim conseguirá enxergar o que se passa com ela.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Celso. O jogo e a educação infantil: falar e dizer, olhar e ver, escutar e ouvir, fascículo 
15/ Celso Antunes. – Petrópolis, RJ: Vozes, 2003.

ASSUNÇÃO, E.; COELHO, J. M. T. Problemas de Aprendizagem. São Paulo: Ática, 1997.

BARRETO, S. J. Psicomotricidade, educação e reeducação. 2ª ed. Blumenau: Livraria Acadêmica, 
2000.

BERRUEZO, P. P. A importância do psicomotricista. Revista Iberoamericana de Psicomotricidad 
y Técnicas Corporales. nº 14. Maio de 2004. Disponível em: Acesso em: 10 nov. 2021.

BOSSA, Nádia. A psicopedagogia no Brasil, Porto Alegre. Artes Médicas, 1994.

BRITO, A. R. Jogos pedagógicos: estratégia na prática docente de educação física escolar. 
Artigo. Educação. 2012. 

KISHIMOTO, T. M. O jogo, a criança e a educação. São Paulo. Pioneira. 1994.

LIMA, S. V. A importância da psicomotricidade na educação infantil. Artigo. Educação. 2008. 
Disponível em: Acesso em: 10 nov. 2021.

LIMA, A. S. BARBOSA. S. B. Psicomotricidade na Educação Infantil: desenvolvendo capacidades, 
2007. Disponível em: Acesso em: 8 nov 2021.

MONTEIRO, V. A. A psicomotricidade nas aulas de Educação Física escolar: uma ferramenta de 
auxílio na aprendizagem. GIPEE - Intervenção Psicomotora. Disponível em Acesso em 18 nov.2021.

PANZERI, M. G. A educação física como ação psicomotora. Monografia do Curso de Especialização 
em Psicomotricidade Aplicada à Educação. FIJ. Disponível em: Acesso em: 14 nov. 2021.

PORTO, O. Psicopedagogia Institucional: teoria, prática e assessoramento psicopedagógico. 
Rio de Janeiro, WAK, 2006. 

ROSA, A. P.; NISIO, J. D. Atividades Lúdicas: sua importância na alfabetização. Curitiba: Juruá, 
2002.

SAMPAIO, S. Dificuldades de Aprendizagem: A psicopedagogia na relação sujeito, família e 
escola. 1 ed. Rio de Janeiro: Wak, 2009.

SANTOS, H. A. A relação da psicopedagogia com a psicomotricidade: aspectos psicopedagógicos 
da Educação Infantil. Artigo. Educação. 2010. Disponível em: Acesso em: 08 nov. 2021.



Revista Territórios

26

RESUMO

Este artigo discute a importância dos jogos na educação infantil, buscando compreender e apresentar 
contribuições no processo de desenvolvimento da criança na educação. A pesquisa busca identificar 
e relacionar as teorias dos autores abordados pela temática de forma a incentivar e promover os 
jogos, como ferramentas no processo de aprimoramento e desenvolvimento das habilidades manuais, 
motoras e desenvolvimento do raciocínio lógico-matemático. Com uma abordagem bibliográfica, este 
estudo teve um embasamento teórico, o qual foi fortalecido com as teorias dos autores Vygostsky, 
Piaget, Kishimoto e Friedmann e entre outros que fundamentam o assunto, visando a importância 
dos jogos educacionais, bem como demais atividades lúdicas, no processo de ensinamento e de-
senvolvimento inicial das crianças.

Palavras-chave: Jogos; Criança; Educação; Brincar; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO 

Este estudo, de abordagem teórico-empírica, tem como propósito apresentar a importância 
dos jogos para o desenvolvimento da criança na Educação Infantil. Seria importante que toda esco-
la, pudesse oferecer à criança, condições necessárias para o seu desempenho, para a construção 
motora e desenvolvimento, ou seja, que fossem proporcionados ambientes adequados, assim como 
toda a capacitação dos profissionais e materiais disponíveis para que pudessem ser exercidas em 
sala de aula, essas atividades lúdicas.

A importância de contextualizar esse tema releva-se, pois, o lúdico deve ser visto com uma 
ferramenta contributiva para o melhor desenvolvimento das crianças e não ser visto como algo fora 
do contexto educacional (KISHIMOTO, 1998). De acordo com Piaget (1973) a educação e a ludicidade 
devem unir-se para que haja uma concretização do aprendizado escolar. O educador precisa estar 
sempre observando o progresso e as habilidades desenvolvidas por elas, e as quais ainda precisam 
ser revistas e estimuladas em sala de aula.

Para este estudo, foi feito uma pesquisa bibliográfica, onde o embasamento teórico esteve 
fortalecido nas teorias dos autores Vygostsky, Piaget, Kishimoto e Friedmann e entre outros que 
fundamentam o assunto e contribuem com a Educação Infantil. 

A IMPORTÂNCIA DO JOGO NO ENSINO DA 
MATEMÁTICA
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DIFERENTES CONCEPÇÕES DO BRINCAR E APRENDIZAGENS

Segundo Vygostsky (1998), o comportamento da criança ao brincar é diferente, ela se com-
porta como se tivesse idade além do normal. O brinquedo pode proporciona uma realidade irreal ou 
fantasia que é reproduzida através da vida do adulto, a qual ela ainda não pode participar ativamente. 
Deste modo, quanto mais rica for á experiência, maior será o material disponível para imaginação.

Para Vygotsky (1994), a aprendizagem precede o desenvolvimento infantil. Nesse sentido, 
precisa compreender que a criança sempre esta aprendendo e antes de desenvolver suas habilidades 
e capacidades, ela passa pelo processo de construção do conhecimento, na qual ela irá processu-
almente desenvolver o que foi aprendido.

Para Piaget (1978), ludicidade é manifestação do desenvolvimento da inteligência que esta 
ligada aos estágios do desenvolvimento cognitivos. Cada etapa está relacionada a um tipo de ativi-
dade lúdica que se sucede da mesma maneira para todos os indivíduos. Os jogos são essenciais 
na vida da criança. De início tem-se o jogo de exercício que é aquele em que a criança repete uma 
determinada situação por puro prazer, por ter apreciado seus efeitos e logo, começará a apreciar os 
jogos na qual sobressaem melhor as suas habilidades e interesses.

Wallon (1975) entende por pessoa - o ser total, físico-psíquico - e tal com ele se mani-
festa, pelo conjunto do seu comportamento. Ela irá se formar ao logo do processo de desen-
volvimento, sofrendo acentuadas transformações em sua evolução. Sua configuração, porém, 
só se torna possível mediante um processo no qual a criança faz a dissociação do seu eu do 
poder de diferenciação, de crítica e de análise, que é afetivo, mas intelectual. Toda criança 
tem um determinado tempo para se desenvolver, depende somente da idade e do ambiente 
em que ela esteja para conquista de cada fase.

Segundo Kishimoto (1994), o jogo, vincula-se ao sonho, a imaginação, ao pensamento e ao 
símbolo. É uma proposta para a educação de criança, com base no jogo e nas linguagens artísticas.

Kishimoto (2001) fala que o jogo pode ser visto como um objeto, uma atividade que possui um 
sistema de regras a ser obedecido pelos participantes e que distinguem uma modalidade de outra, 
também pode ser apenas um vocábulo usado no cotidiano para designar algo dentro de um deter-
minado contexto social. Assim, pode-se compreender o jogo: diferenciando significados atribuídos 
a ele por culturas diferentes, pelas regras ou pela situação imaginária que possibilita a delimitação 
das ações em função das regras e pelos objetos que o caracterizam.

Friedmann (1995) afirma que o jogo contribui para o desenvolvimento da criança principal-
mente na educação infantil, onde é dada a oportunidade de manuseio com objetos em um ambiente 
favorável para o seu aprendizado e com isso ela retém o conhecimento. É fundamental acreditarmos 
no jogo como elemento importante no que diz respeito ao aprendizado e que é essencial obter co-
nhecimentos sobre as atividades lúdicas no que se refere à educação infantil, pois através dessas 
atividades a criança auto expressa.
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A IMPORTÂNCIA DO JOGO E DA BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL, 2010), as 
crianças são sujeitos históricos e de direitos, que interagem, brincam, imaginam, fantasiam, desejam, 
aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e constroem sentidos sobre a natureza e 
a sociedade. À medida que as crianças ampliam o seu repertório de experiências, conseguem criar 
novas formas de representar a realidade em suas brincadeiras. 

A comunicação é papel fundamental para as brincadeiras: a designação de papéis, a definição 
dos espaços da brincadeira, o estabelecimento das regras e combinados, até os diálogos que se 
desenvolvem na ação do brincar. Partindo da compreensão de que são múltiplas as linguagens, a 
criança tem um amplo campo de formas de expressão possíveis, e o fato de não ter ainda adquirido 
a linguagem oral não quer dizer que ela não tenha linguagem. 

A aplicabilidade e a utilização de jogos e brincadeiras como recurso no processo de ensinar e 
do aprender vêm ganhando força entre os educadores e pesquisadores, por considerarem, em sua 
grande maioria uma forma de trabalho pedagógico que estimula o raciocínio e favorece a vivência 
de conteúdos e a relação com situações do cotidiano.

O brincar é uma atividade natural, espontânea e necessária para criança, constituindo-se em 
uma peça importantíssima a sua formação seu papel transcende o mero controle de habilidades. Sua 
importância é notável, já que, por meio dessas atividades, a criança constrói o seu próprio mundo. 
(SANTOS, 1995, p.4).

Além disso, enquanto estimula o desenvolvimento intelectual da criança, também ensina, sem 
que ela perceba, os hábitos mais necessários ao seu crescimento, como persistência, perseverança, 
raciocínio, companheirismo, entre outros.

Dessa forma, o brincar e o jogar, na Educação Infantil, devem ser vistos como uma estratégia 
utilizada pelo educador e deve privilegiar o ensino dos conteúdos da realidade, tendo o brincar um 
lugar de destaque no planejamento pedagógico.

A IMPORTÂNCIA DO JOGO NO ENSINO DE MATEMÁTICA

A brincadeira faz parte da vida, é um meio de aprendizagem espontâneo e exercita hábitos 
intelectuais, físicos, sociais e/ou morais. O encantamento, fascínio e fantasia dos brinquedos e jogos 
acompanham o desenvolvimento da humanidade. O jogo é um transmissor e dinamizador de cos-
tumes e condutas sociais. Pode ser um elemento essencial para preparar de maneira mais integral 
os jovens para a vida.

Mesmo conhecendo as excelências do jogo como instrumento educativo de primeira ordem, 
na sociedade em que vivemos, na qual brincar e jogar se opõe ao trabalho, esse instrumento aca-
ba sendo deixado de lado pelo educador, ao considerá-lo útil apenas para o descanso do trabalho. 
Tal atitude fortalece a pouca aceitação e o reduzido reconhecimento do valor da brincadeira pela 
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rigidez das aprendizagens escolares que outorgam pouco tempo ao jogar na escola (GARÓFANO 
e CAVEDA, 2005).

Ortiz (2005) destaca que as características do jogo fazem com que ele mesmo seja um veículo 
de aprendizagem e comunicação ideal para o desenvolvimento da personalidade e da inteligência 
emocional da criança. Divertir-se enquanto aprende e envolver-se com a aprendizagem, faz com que 
a criança cresça, mude e participe ativamente do processo educativo.

Kishimoto (2003) destaca que o jogo leva a criança ao mundo das ideias e também desen-
volve a sua atenção e a memória ativa. Além disso, o jogo é fundamental para o desenvolvimento 
do raciocínio, contribuindo muito para a aprendizagem, principalmente se houver a possibilidade de 
jogá-lo com frequência. 

Assim, podemos perceber que o jogo deve ser considerado como um instrumento que impul-
siona a aprendizagem, porque ajuda a criança a consolidar habilidades e destrezas, desempenhando 
um papel muito positivo sobre o desenvolvimento psicológico. 

É importante também que a criança aprenda a observar o que está fazendo, criando assim, 
o hábito de refletir sobre a sua própria ação. Segundo Macedo (1994), no jogo ela consegue, por si 
só, verificar a contradição, o conflito e a não-coerência entre suas repostas. E algumas vezes ela 
encontra respostas provisórias para perguntas que não sabe ainda responder. 

Além da função educativa e avaliativa dos jogos, o professor pode trabalhar com os valores 
humanos inseridos nestes, suscitando discussões sobre a cidadania responsável e comprometida 
com respeito à diversidade cultural (ALMEIDA, 2001). 

COMO INTRODUZIR O JOGO NA ROTINA DO DIA A DIA

Para que os objetivos do trabalho com jogo sejam alcançados é necessário que o professor 
escolha uma boa metodologia para desenvolver as aulas com a utilização deste recurso. Diversos 
autores citam a metodologia de Resolução de Problemas como a mais adequada.

Ao destacarmos esta metodologia, é importante definir o que venha a ser um problema. Se-
gundo Carvalho (1990), um problema é uma situação onde ocorre um desequilíbrio, ou seja, que 
exige uma solução não imediata, mas há meios intelectuais de resolução.

Segundo a referida autora, no parágrafo acima, não se aprende matemática para resolver 
problemas e sim, se aprende matemática resolvendo problemas. Nesta perspectiva não existe “aula” 
de resolução de problemas e sim, situações de ensino que, a partir de propostas problematizadoras 
o conhecimento matemático é elaborado e essa elaboração suscita novos problemas. 

Moura (1991), pontua que é nas séries iniciais que existem maiores possibilidades de trabalhar 
o problema e o jogo como elementos semelhantes, pois ambos se unem através do lúdico. Para 
ele, as situações de ensino devem ter caráter lúdico para desestruturar o aluno, proporcionando-lhe 
a construção de novos conhecimentos; destacando que dentre os inúmeros objetivos do ensino da 
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Matemática, um que parece ser consensual é o de ensinar a resolver problemas. 

As discussões sobre o papel da resolução de problemas na Educação Matemática têm ocupado 
um grande espaço nos simpósios e congressos sobre o ensino desta disciplina. Segundo Moura, as 
discussões em torno da resolução de problemas são basicamente de dois níveis: um deles se refere à 
possibilidade de se ensinar o conteúdo por meio da resolução de problemas, ou seja, pela estratégia 
de resolução de problemas podemos mostrar ao aluno como o conhecimento é construído; o outro 
diz respeito à possibilidade de desenvolver habilidades para solucionar problemas semelhantes ou 
de gerar estruturas para a solução de problemas futuros; a forma como isto pode ser feito também 
é objeto de estudo (MOURA, p. 45).

Dante, classifica os problemas em seis grupos: exercícios de reconhecimento, exercícios de 
algoritmos, problemas-padrão, problemas-processo ou heurísticos, problemas de aplicação ou si-
tuações-problema e problemas de quebra-cabeça.

Moura, considerando o processo de ensino, classifica os problemas em dois grupos: problemas 
desencadeadores da aprendizagem e problemas de aplicação. No primeiro grupo o autor colocaria 
aqueles problemas que não permitem a solução espontânea imediata, isto é, que exigem do aluno 
o estabelecimento de um plano de ação, com a busca de conhecimentos anteriores, através da 
comparação com situações semelhantes à proposta ou da síntese de conhecimentos anteriores. No 
segundo grupo ele inclui problemas cuja solução deve ser buscada no emprego das definições e 
algoritmos discutidos em aula, seriam o que costumamos denominar de aplicações. 

Grando, estabelece que a relação entre o jogo e a resolução de problemas evidencia vantagens 
no processo de criação e construção de conceitos por meio da discussão matemática entre os alunos 
e entre o professor e os alunos. Para ela, o jogo pode ser considerado um problema, sobre o qual é 
construído o conceito, de forma lúdica, dinâmica, desafiadora motivante ao aluno. Nesta concepção 
a autora ressalta a inserção dos jogos no contexto educacional numa perspectiva de resolução de 
problemas, garantindo ao processo educativo os aspectos que envolvem a exploração, explicitação, 
aplicação e transposição para novas situações problema do conceito vivenciado. 

O jogo tem um caráter competitivo e apresenta-se como uma atividade capaz de gerar situa-
ções-problema “provocadoras”, nas quais o aluno necessita coordenar diferentes pontos de vista, 
estabelecer relações, resolver conflitos e estabelecer uma ordem.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Durante todo o processo de desenvolvimento e maturidade, podemos afirmar a partir da pes-
quisa que toda criança atinge fases específicas em várias faixas etárias. Mediante ao fato, vários 
pensadores, como Vysgotsky e Piaget, compartilham a ideia de que o crescimento da criança é 
acompanhado por fases, cada uma com aspectos peculiares e significativos, como físico, o cognitivo, 
o emocional e espiritual, que contribuem, fundamentalmente, para a formação integral do indivíduo. 

A influência do ato de brincar no desenvolvimento da criança é indispensável para a formação 
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do caráter e da personalidade da pessoa; além disso, o ato de brincar pode incorporar valores morais 
e culturais e uma série de aspectos que ajudam a moldar sua vida, como crianças e como adultos. 

Brincando, a criança pode acionar seus pensamentos para resolução de problemas que lhe são 
importantes e significativos, e o modo como ela brinca revela o seu mundo interior, proporcionando-lhe que 
aprenda fazendo, realizando, dessa forma, uma aprendizagem significativa. O jogo é uma ferramenta impor-
tante no que se refere à aquisição de conhecimento e desempenho no âmbito escolar. É possível compre-
ender melhor a ação do jogo no desenvolvimento da criança tanto cognitivo, social, emocional e físico-motor.  
Assim, o desenvolvimento da criança é resultado da interação de uma aprendizagem, natural e, ao 
mesmo tempo estimulada, que ocorre por meio da experiência adquirida no ambiente e com capa-
cidade própria da criança, em que cada uma tem seu ritmo próprio e capacidade individuais.

O jogo é uma ferramenta importante no que se refere à aquisição de conhecimento e desem-
penho no âmbito escolar. É possível compreender melhor a ação do jogo no desenvolvimento da 
criança tanto cognitivo, social, emocional e físico-motor.

Conclui-se também de quão importante é o papel dos educadores nesse processo de mediação 
ensino/aprendizagem na vida dos alunos. Ainda é preciso que se tenha uma percepção ativa dos 
comportamentos apresentados pelos alunos em sala de aula, pois, de certa forma o reflexo do seu 
ambiente social, será imposto no dia a dia escolar. Dessa forma, será possível identificar os tipos de 
jogos a serem utilizados no dia a dia de uma sala de aula.

O uso de jogos e curiosidades no ensino da Matemática tem o objetivo de fazer que os alunos 
gostem de aprender a disciplina, mudando a rotina da sala e despertando interesse.

Os jogos podem ser utilizados para introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o aluno para 
aprofundar os itens já trabalhados. Devem ser escolhidos e preparados com cuidado para levar o 
estudante a adquirir conceitos matemáticos de importância.

Devemos utilizá-los não como instrumentos recreativos na aprendizagem, mas como facili-
tadores, colaborando para trabalhar os bloqueios que os alunos apresentam em relação a alguns 
conteúdos matemáticos.

Segundo Malba Tahan, para que os jogos produzam os efeitos desejados é preciso que sejam, 
de certa forma, dirigidos pelos educadores. Partindo do princípio que as crianças pensam de ma-
neira diferente dos adultos e de que nosso objetivo não é ensiná-las a jogar, devemos acompanhar 
a maneira como as crianças jogam, sendo observadores atentos, interferindo para colocar questões 
interessantes (sem perturbar a dinâmica dos grupos) para, a partir disso, auxiliá-las a construir regras 
e a pensar de modo que elas entendam.

Devemos escolher jogos que estimulem a resolução de problemas, principalmente quando o 
conteúdo a ser estudado for abstrato, difícil e desvinculado da prática diária, não nos esquecendo de 
respeitar as condições de cada comunidade e o querer de cada aluno. Essas atividades não devem 
ser muito fáceis nem muito difíceis e ser testadas antes de sua aplicação, a fim de enriquecer as 
experiências através de propostas de novas atividades, propiciando mais de uma situação.

Portanto, observamos que a aprendizagem da Matemática, deve acontecer de forma interes-
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sante e prazerosa e um recurso que possibilita isso são os jogos. Miguel de Guzmán, 1986, expressa 
muito bem o sentido que essa atividade tem na educação matemática: ‘’O interesse dos jogos na 
educação não é apenas divertir, mas sim extrair dessa atividade matérias suficientes para gerar um 
conhecimento, interessar e fazer que os estudantes pensem com certa motivação’’.

REFERÊNCIAS

FRIEDMANN, A. Brincar: crescer e aprender: o resgate do jogo infantil. São Paulo: Moderna, 1996.

FRIEDMANN, A. Jogos Tradicionais. Disponível em: . Acesso em: 25 set 2016.

GROENWALD, Cláudia L. O. e TIMM, Ursula Tatiana. Utilizando curiosidades e jogos matemáticos 
em sala de aula.

KISHIMOTO, T. M. Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. São Paulo: Cortez, 1997.

KISHIMOTO, T. M. [org.]. O brincar e suas teorias. São Paulo: Cengage Learning, 2008.

KISHIMOTO, T. M. (Org.) Jogo, brinquedo, brincadeira e a educação. 3ª Ed. São Paulo: Cortez 
1998.

PIAGET, J. A formação do símbolo na criança. 3ª ed. Rio de Janeiro: ed. Zahar, 1973.

PIAGET, J. A formação do símbolo: imitação, jogo e sonho, imagem e representação. 3. ed. 
Rio de Janeiro: Zahar, 1998.

PIAGET, J. O juízo moral na criança. 3. ed. São Paulo: Summus, 1999. (ed. orig. 1932).

VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Ed. Martins Fontes, 1989.

VYGOTSKI, L. S. Fundamentos da Defctologia: Obras Escogidas V. Madri: Visor, 1997.

WALLON, H. Origens do pensamento na criança. São Paulo: Manda, 1989.

http://www.portaldosprofessores.ufscar.br

http://www.ufscar.br



Revista Territórios

33

RESUMO

Brincar é da natureza de uma criança. É por meio de jogos que as crianças exploram e descobrem 
o mundo e se desenvolvem. Portanto, podemos introduzir jogos heurísticos que colaboram na estru-
tura do pensamento, no desenvolvimento da linguagem e na autonomia das crianças, pois desperta 
sua curiosidade e potencializa sua vivência. Sendo assim, esse artigo tem por finalidade, conhe-
cer, analisar e compreender a importância de crianças em fases iniciais de ensino, o contato com 
materiais não estruturados por meio do brincar heurístico e como isso impacta o seu crescimento 
e desenvolvimento. Com o objetivo de compreender que as brincadeiras heurísticas são maneiras 
positivas de influenciar o desenvolvimento da criança, utilizamos da revisão bibliográfica em livros 
impressos e digitais, documentos oficiais do Ministério da Educação, monografias, revistas e arti-
gos científicos, para que esse objetivo fosse alcançado. Por meio dos jogos, as crianças podem se 
comunicar, explorar e se desenvolver. Na educação infantil, os jogos devem ser um momento em 
que os educadores devem observar as crianças e interagir com elas. Uma das maneiras de desen-
volver a cooperação é proporcionar às crianças jogos de orientação, como os jogos heurísticos, que 
estimulam as crianças a pensar e estimulam a sua capacidade de criar coisas novas. Conclui-se, 
portanto, que na educação infantil, é necessário praticar novas estratégias de ensino para permitir 
que as crianças tenham um amplo sucesso no seu desenvolvimento Os jogos heurísticos são im-
portantes ferramentas de exploração para as crianças, pois combinam o desenvolvimento de jogos 
e novas experiências. 

Palavras-chave: Crianças; Brincadeiras; Jogos Heurísticos;.

INTRODUÇÃO

O brincar é natural, e representa o momento em que a criança começa a explorar e descobrir 
o mundo que a cerca. 

“A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas 
aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças”. (BRASIL, 2017, 
p. 35).

Os professores e orientadores devem planejar diferentes tipos de brincadeiras pensarem nos 
tipos de brinquedos e materiais não estruturados que a criança pode ter ao seu alcance, sendo assim, 

O BRINCAR HEURÍSTICO NA EDUCAÇÃO 
INFANTIL
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nada melhor que diversificar materiais e trocá-los a cada período, para que a curiosidade e experi-
ências das crianças sejam potencializadas, uma vez que cada criança pode desenvolver diferentes 
habilidades no seu momento de brincar.

Esse brincar é chamado de Jogo Heurístico que colabora na estruturação do pensamento, 
desenvolvimento da linguagem oral e autônoma, pois oferece para a criança uma gama de 
objetos potencializadores de ações espontâneas, com os quais eles brincam livremente. 
(FOCHI, 2018, p. 100). 
E assim, “enquanto realizam a atividade de descobrir, os meninos e meninas vão tomando 
consciência das leis da natureza (da gravidade ou do equilíbrio) e das propriedades dos 
objetos (dimensão, volume e peso)” (MAJEM; ÒDENA, 2010, p.47).

Entendendo a importância do brincar, nada melhor do que um planejamento que se considere 
tempos e espaços propícios para vivências infantil, em que a imaginação e a criatividade possam 
emergir. Sendo assim, este artigo tem por finalidade, conhecer, analisar e compreender a importân-
cia de crianças em fases iniciais de ensino, propiciar o contato com materiais não estruturados por 
meio do brincar heurístico e entender como isso impacta no crescimento e desenvolvimento infantil.

“Devemos compreender que as brincadeiras heurísticas são maneiras positivas de influenciar 
o desenvolvimento da criança”, 

No transcorrer deste artigo pretendemos abordar questões como: “Conhecer como a educa-
ção infantil trata o desenvolvimento da criança por meio de diversas práticas de ensino”; “Conhecer 
o que são brincadeiras heurísticas e como utilizá-las”; “Compreender a importância de brincadeiras 
heurísticas dentro de instituições de Educação Infantil”.

Para fundamentação teórica, este Artigo será dividido em três tópicos, sendo eles:

1. O brincar na infância.

2. A educação Infantil desenvolvendo a criança como brincar

3. O brincar heurístico como contribuição para o desenvolvimento da criança.

O BRINCAR NA INFÂNCIA

Brincar tem origem do latim, da palavra vinculum, que quer dizer laço, e é derivada do verbo 
vincere, que significa prender, encantar. Vinculum se tornou brinco que originou o verbo brincar que 
tem o sinônimo de divertir-se.

A infância é a idade do brincar e isso é natural das crianças, é como elas começam a explorar 
e descobrir o mundo que as cercam. Por meio da imitação do que já se conhece partindo da obser-
vação da realidade, a criança cria suas primeiras formas de brincar.

Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade imediata de 
tal forma a atribuir-lhes novos significados. Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por 
meio da articulação entre a imaginação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma 
imitação transformada, no plano das emoções e das ideias, de uma realidade anteriormente 
vivenciada. (BRASIL, 1998, p. 27)

Segundo Cória-Sabini e Lucena (2012) “a criança consegue conjugar seu mundo de fantasia 
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com a realidade, transitando, livremente, de uma situação a outra”. Sendo assim, as brincadeiras 
levam a criança a construir um mundo ilusório partindo de situações reais e utilizando objetos para 
compor junto de falas e ações, um cenário de brincadeira de imitação. A brincadeira ainda auxilia no 
entendimento do comportamento e da autoestima das crianças.

A brincadeira de faz-de-conta tem outra função importante para a criança pequena. Ela per-
mite reviver situações que lhe causaram enorme excitação e alegria ou alguma ansiedade, 
medo ou raiva, podendo nesta situação mágica e descontraída expressar e trabalhar essas 
emoções muito fortes ou difíceis de suportar. (Oliveira, et al, 1992, p. 57).

Segundo Vygotsky apud Rolim; Guerra; Tassigny (2008) “o brincar relaciona-se ainda com a 
aprendizagem. Brincar é aprender; na brincadeira, reside à base daquilo que, mais tarde, permitirá 
à criança aprendizagens mais elaboradas”.

Para Piaget apud Cória-Sabini e Lucena (2012) às atividades lúdicas fazem parte da vida da 
criança e identifica três tipos de brincadeiras: brincadeiras de exercício, simbólicas e com regras.

Os jogos de prática são quaisquer novas ações que as crianças realizam em objetos, como 
balançar e pendurar objetos, com o objetivo de compreender a estrutura do objeto e o seu movimento.

Jogos simbólicos são caracterizados por objetos que desempenham papéis diferentes das 
funções originais e começam a representar o que as crianças precisam quando brincam. Por exemplo, 
pequenas pedras e potes tornam-se brinquedos que as crianças podem fazer de conta. Dessa forma, 
os jogos simbólicos representam e ajudam as crianças a desenvolver a imitação de coisas reais.

As regras do jogo em qualquer atividade devem ser claras. O jogo quando estruturado é 
transmitido de geração em geração, e suas características não serão alteradas independentemente 
da vontade dos participantes. Esses jogos são amplamente utilizados nas atividades sociais das 
crianças, pois permitem que elas aprendam a respeitar as regras e a vida em grupo.

Brincar cotidianamente de diversas formas, em diferentes espaços e tempos, com diferentes 
parceiros (crianças e adultos), ampliando e diversificando seu acesso a produções culturais, 
seus conhecimentos, sua imaginação, sua criatividade, suas experiências emocionais, cor-
porais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e relacionais (BRASIL, 2017, p. 36).

Entendemos que a brincadeira infantil é um movimento em constante mudança, tanto sobre 
a percepção da criança, quanto sobre o que ela observa e insere no seu mundo interior. O contato 
com brinquedos e vários objetos não estruturados proporciona uma viagem na imaginação, o seu 
uso e combinação durante o brincar, é externalizado através das palavras e gestos que demonstram 
vivenciar cenas do mundo adulto. As crianças são capazes de transmitir a imitação da realidade 
com muita naturalidade. Esse é um aspecto que deve ser explorado pelos professores, que serão os 
mediadores potenciais responsáveis pelo desenvolvimento da criança. Cabe a ele oferecer estímu-
los de conteúdos, trabalhar com questões de valores sociais e culturais para expandir o mundo de 
possibilidades sociais, bem como as regras e definições dos recursos básicos de jogos que estão 
relacionados com a sociedade.

A criança é observadora, e tem um jeito peculiar de ver o mundo, que lhe dá um ponto de vista 
que deve ser compreendido em todas as fases da vida. O brincar tornou-se um dos processos de 
desenvolvimento das crianças, o que é muito importante na infância, pois através do brincar aprende 
a ter uma visão mais ampla do mundo.
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Assim, as brincadeiras na infância, proporcionam à criança uma ampliação dos conhecimentos 
adquiridos e permitem seu constante desenvolvimento.

O QUE CARACTERIZA O BRINCAR HEURÍSTICO?

O termo heurístico vem da expressão grega EURECA! que significa descobrir ou alcançar 
algo de forma exploratória espontânea, não guiada.

O brincar ou jogo heurístico subverte a lógica industrializada do brinquedo pronto, sendo assim, 
não indica à criança, de forma implícita, o que deve ser feito, mas a instiga a ser criativa.

O brincar heurístico remete à ideia de descoberta, exploração e reconexão investigativa. O 
educador oferece materialidades pré-selecionadas, qualificadas, com características e tipologias di-
ferentes (madeira, metal, bambu etc.). De modo organizado e criativo, o educador intencionalmente 
organiza os materiais como um convite à exploração, à pesquisa de largo alcance, sendo um dos 
educadores mais importantes neste momento, o próprio ambiente. Inicia-se, para os menores que 
não se locomovem, o cesto de tesouros, com texturas diversas e materiais higienizados.

“O brincar heurístico é uma abordagem, não uma prescrição. Não há uma única maneira 
correta de fazê-lo, e as pessoas em centros diferentes terão suas próprias ideias e juntarão 
seus próprios materiais. Com efeito, um dos grandes méritos dessa abordagem é que ela 
libera a criatividade dos adultos e torna a tarefa de cuidar das crianças muito mais estimu-
lantes.” (GOLDSCHMIED, 2006, p.28).

Em suma, pode-se dizer que esta é uma proposta que respeita a infância, pois envolve o 
oferecimento por um período suficiente para a pesquisa e em um ambiente controlado, uma grande 
quantidade de tipos diferentes de objetos e receptáculos, para as crianças brincarem livremente e 
sem intervenção de adultos, que documentam o processo atentamente.

Essa exploração garante o prazer da descoberta pela própria criança, o aumento da mobili-
dade e da concentração e, por parte dos educadores, a criação de tempo e espaço para fomentar o 
brincar. Não há modo correto ou errado de utilizar os materiais, pois as trocas tornam-se cada vez 
mais colaborativas, e o olhar do educador, mais refinado quanto à compreensão da lógica própria 
interna de cada criança, o que demanda olhar sensível para a compreensão de balbucios, gestos, 
olhares, feições. Nesse momento, uma prioridade desafiadora é o SILÊNCIO, para que cada uma 
esteja livre para explorar seu potencial criativo.

EDUCAÇÃO INFANTIL - FASE PRIVILEGIADA DO BRINCAR

Além de entendermos como se organiza um Jogo Heurístico dentro de um ambiente escolar, 
faremos uma análise de como essa atividade contribui para o desenvolvimento da criança.

“O momento da sessão é plenamente da criança, porém sua organização prévia compete ao 
professor que deverá considerar aspectos como: o espaço, a escolha qualitativa e quantita-
tiva dos materiais, a montagem do tapete e a estética”. (FOCHI, 2008, p. 89).

Para iniciar o momento do brincar heurístico, segundo Fochi (2008) deve escolher um espaço 
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que seja tranquilo, acolhedor e livre de interferência físicas e materiais que tirem o foco da criança do 
propósito da atividade, por exemplo que não tenha pessoas circulando e que não exista brinquedos 
que as crianças já conheçam. Determinado o local é necessário a colocação de tapetes, de tama-
nhos suficiente para que a criança tenha liberdade de se movimentar juntos os objetos utilizados por 
ela, sua função é delimitar o espaço inicial que a criança terá e devem ser dispostos de forma que 
todas as crianças consigam ver umas às outras, pois no decorrer do jogo elas começam a observar 
e aprender como os demais e criam novas interações tanto com os objetos quanto com o próximo.

Segundo Majem e Ódena (2010) deve-se selecionar e organizar os objetos a serem utilizados, 
eles deve ser convidativo ao primeiro olhar e proporcionar à criança diversidade de possibilidades 
para que sejam potencializadas suas investigações. Primeiramente deve-se determinar os três ti-
pos de materiais: os objetos, os recipientes e as sacolas. Os objetos são aqueles que combinam 
facilmente entre si e que podem ser encontrados na natureza, recolhidos em casa ou no comércio 
e devem ser facilmente manipulados, são exemplos: gravetos, pedras, bolinha de pingue-pongue, 
tampinhas diversas, lacres, rolhas, colheres, rolos de papel, fitas de cetim, tocos de madeiras, ca-
nos de pvc, argolas, esponjas, palitos, prendedores, etc. Os recipientes são aqueles materiais que 
têm características estruturais que podem armazenar outros objetos, devem ser côncavos, sólidos, 
duradouros e de fácil manuseio, temos como exemplos: latas de leite, potes de iogurte, caixas de 
madeira, caixas pequenas de papelão. E por fim temos as sacolas, que podem ser caixas plásticas 
que tem por finalidade armazenar no final da brincadeira os materiais separados por classificação 
de suas características físicas, esse não devem ser manipulados pelas crianças durante o momento 
da atividade, porém ao final pode se pedir que a criança colabore com o guardar, assim ela aprende 
que deve ajudar na organização dos espaços sociais.

A partir da seleção dos objetos e recipientes, deve-se fazer sua classificação, sendo que para 
cada tapete é preciso tentar manter os mesmos tipos de materiais em relação a sua estrutura física, 
por exemplo, um tapete apenas com materiais plásticos, outro só com metais, outro apenas madeiras, 
lembrando que em todos os tapetes deve conter objetos e recipientes totalizando não mais do que 
50 materiais por tapete. Isso permite que a criança tenha uma melhor investigação do material, pois 
o principal propósito é que os materiais sejam combináveis.

Segundo Fochi (2008) antes de se iniciar a atividade é preciso que a professora faça cer-
tos combinados que durante a sessão devem ser respeitados pelas crianças e não precise de sua 
intervenção, um dos combinados deve ser que cada criança deve iniciar sozinha em cada tapete, 
para que o primeiro contato seja de total curiosidade e investigação individual, não impedindo que 
durante a atividade elas possam se movimentar, trocar de tapete, ou até mesmo fazer as explorações 
juntamente com outras crianças. Outro combinado é que ao final da atividade, será comunicado seu 
término e que todos devem colaborar a guardar os materiais com a orientação e ajuda do adulto.

Para Fochi (2008) o papel do adulto inicialmente é de observador e posteriormente, se neces-
sário, o de facilitador para as interações, também durante a sessão deve-se registrar as explorações 
e descobertas das crianças. Os registros podem ser feitos por meio de fotos, vídeos e anotações do 
professor. Para se observar e avaliar o envolvimento e desenvolvimento da criança, as atividades 
devem ser realizadas em número reduzido de crianças, não mais do que cinco, pois com um número 
reduzido é mais fácil se observar detalhadamente as descobertas de cada um. 
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Segundo Majem e Ódena (2010) o tempo da atividade deve ser em torno de 30 minutos, ou até 
perceber que a criança está perdendo o interesse e assim deixando de desenvolver suas habilidades.

Sabemos que as crianças estão acostumadas com brinquedos prontos, com estrutura definida 
e com um propósito único de brincar, como bonecas, carrinhos, peças de encaixe, brinquedos esses 
que não estimulam as crianças a pensarem fora do comum, a desenvolver um novo tipo de brincar. 

O brincar heurístico vem quebrar esse paradigma e proporcionar um estímulo diferente, em que 
ela pense algo diferente e exerça um brincar inovador partindo dela, da experiência individual com 
objetos não estruturados. Devemos então considerar os tipos de brincar que a criança pode ter ao 
seu alcance, quais materiais, espaços e propósitos das brincadeiras, principalmente que contribuam 
para seu desenvolvimento pessoal.

Pensando nisso, nada melhor que materiais não estruturados para que a curiosidade e ex-
periências das crianças sejam potencializadas, uma vez que cada criança pode desenvolver uma 
maneira e função diferente para cada material encontrado no seu momento de brincar.

Os materiais não estruturados são utensílios variados que, com as intervenções das crian-
ças, se transformam em objetos brincantes, podendo, por sua plasticidade, transformar-se 
em muitas coisas, ampliando as possibilidades de criação. Não são brinquedos industriali-
zados que quase sempre possuem um único objetivo, com respostas previsíveis. (MEIREL-
LES, 2016, p. 16).
“Para potencializar a utilização de materiais não estruturados existem brincadeiras heurísti-
cas que aproveitam a espontaneidade das crianças ao mesmo tempo em que contribui para 
o seu desenvolvimento” (MAJEM; ÒDENA, 2010, p. 39).

Segundo Fochi (2018), o brincar heurístico são oportunidades privilegiadas para percebermos 
que as crianças observam, escolhem, pesquisam, investigam, mexem, sacodem, empilham, colocam, 
tiram, encaixam, contrastam, refutam, comparam, experimentam e estabelecem relações complexas 
com os materiais e pessoas que fazem parte do seu cotidiano.

Desde muito pequenas, as crianças sentem necessidade de explorar, descobrir o diferente, 
mexer nas coisas, abrir armários e pegar utensílios domésticos, por exemplo. Se pararmos para 
pensar, é comum que as crianças passem um bom tempo envolvidas nessa descoberta.

Para os objetos não estruturados não existe o certo ou o errado, existe a experimentação 
e a descoberta durante a manipulação que ativam conexões cerebrais, que permite à criança um 
momento de exploração, descobrindo e construindo as diversas possibilidades de utilização dos 
objetos e desenvolvem a curiosidade de entender para que sirvam e assim geram a capacidade de 
transformar de forma diversificada sua utilização.

Para Fochi (2018) “os Jogos Heurísticos têm o propósito de que a criança seja o centro das 
ações e por meio de diversos materiais que combinem entre si, explorem e desenvolvam meios de 
colaborar na criação de possíveis brincadeiras”.

“Enquanto realizam a atividade de descobrir, os meninos e meninas vão tomando consci-
ência das leis da natureza (da gravidade ou do equilíbrio) e das propriedades dos objetos 
(dimensão, volume e peso)” (MAJEM; ÒDENA, 2010, p. 47).
“O Jogo Heurístico também colabora na estruturação do pensamento, desenvolvimento da 
linguagem oral e autônoma, pois oferece para a criança uma gama de objetos potencializa-
dores de ações espontâneas, com os quais eles brincam livremente”. (FOCHI, 2018, p.100).
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Para Cória-Sabini e Lucena (2012) no período sensório-motor, se a escola criar um ambiente 
com diversos tipos de material concretos para que a criança os manipule isso permitirá a formação 
de conceitos práticos dos objetos que a cerca.

Com isso, é possível entender que o brincar auxilia a criança nesse processo de aprendiza-
gem. Ele vai proporcionar situações imaginárias em que ocorrerá o desenvolvimento cogni-
tivo e irá proporcionar, também, fácil interação com pessoas, as quais contribuirão para um 
acréscimo de conhecimento. (ROLIM; GUERRA; TASSIGNY, 2008, p.179).

Daí a importância de introduzir nas propostas pedagógicas os Jogos Heurísticos, que permitem 
que a criança trabalhe variados campos de experiência, tais como: busca por desafios corporais, 
controle motor, posicionamento espacial, adequação de gestos e movimentos; exploração das ca-
racterísticas dos objetos e materiais: sonoridade, forma, peso, tamanho, percepção do próprio cor-
po, dos limites, habilidades e singularidades; oportunidades para criar estratégias como: classificar, 
ordenar, relacionar e transferir.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O brincar é um dos principais eixos no trabalho da Educação Infantil e também um instrumento 
de extrema importância para o desenvolvimento da criança. Através da brincadeira, a criança demonstra 
sua espontaneidade, se expressa, comunica, interage e desenvolve-se naturalmente.

Compreendemos que a relação entre o desenvolvimento, o brincar e as mediações são 
primordiais para a construção de novas aprendizagens. As atividades lúdicas podem ser o melhor 
caminho de interação entre os adultos e as crianças e as crianças entre si para gerar novas formas 
de construção de conhecimento e de desenvolvimento.

Concordamos com Majem e Òdena (2010), que:

Com o exercício contínuo da brincadeira heurística, é possível conseguir que as crianças:

• Deem um grande passo na estruturação do pensamento;

• Aumentem a capacidade de compreensão verbal em razão das relações que estabelecem 
entre fatos e acontecimentos concretos com a linguagem;

• Concentrem a atenção em sua própria atividade com os objetos e nas orientações que 
oferece a professora;

• Conheçam algumas propriedades dos materiais que manipulam e como estes se compor-
tam quando entram em contato entre si;

• Trabalhem de modo autônomo, cada uma no seu ritmo, e, dentro da oferta feita pela pro-
fessora, com liberdade para escolher os materiais;

• Experimentem sentimentos de êxito ou satisfação em uma atividade;

• Valorizem, conversem e respeitem o material;
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• Aceitem e respeitem a presença ativa de outras crianças;

• Coloque em prática um tipo de atividade que estimula a colaboração com os adultos;

• Mantenha uma atmosfera de calma e de silêncio, positiva para que a atividade se desen-
volva corretamente;

• Gerem um ambiente isento de agressões mútuas, algo que com frequência se produz 
entre as crianças dessa idade, pela sua grande mobilidade e sua incipiente capacidade 
de comunicação;

• Adquiram hábitos de trabalho. 

Cabe, portanto, ao profissional da Educação Infantil a responsabilidade em proporcionar 
momentos bem planejados envolvendo a brincadeira, atuando como organizador participante e 
observador das brincadeiras, dando a oportunidade para que a criança possa criar através da sua 
autonomia, novas habilidades, conhecimentos, enfim novos desenvolvimentos.
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RESUMO

Este artigo científico tem como objetivo relatar o papel das atividades lúdicas e jogos como recursos 
pedagógicos nas aulas de Matemática, possibilitando o desenvolvimento e a aprendizagem dos 
alunos que cursam o Ensino Fundamental II. As atividades lúdicas e os jogos fazem parte da vida 
do ser humano, e não podem ser utilizadas apenas nos momentos de lazer, mas também como uma 
atividade que o aluno desenvolve muitas habilidades, aumentando a sua criatividade e melhorando 
seu desempenho no processo de ensino-aprendizagem, além de desenvolver-se intelectualmente 
e moralmente. Assim, para realizar este trabalho, foi utilizada uma pesquisa bibliográfica, funda-
mentada na reflexão de leitura de livros, artigos, revistas e sites, bem como pesquisas de autores 
referentes a este tema. Sendo assim, este trabalho proporciona uma leitura mais consciente acerca 
da importância da Ludicidade como recurso pedagógico nas aulas de Matemática.

Palavras-chave: Atividades Lúdicas; Jogos; Recursos Pedagógicos; Matemática.

INTRODUÇÃO

No Ensino Fundamental, um dos temas que tem merecido a atenção dos estudiosos é a re-
lação entre as atividades lúdicas e os processos de desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. 
A brincadeira e o jogo são sempre situações em que a criança realiza, constrói e se apropria de 
conhecimentos das mais diversas ordens. Eles possibilitam igualmente a construção de categorias e 
a ampliação das áreas do conhecimento. Hoje, os jogos têm função essencial no processo de desen-
volvimento da criança, onde ela tem que realizar a grande tarefa de compreender e se inserir em seu 
grupo, constituir a função simbólica, desenvolver a linguagem, explorar e conhecer o mundo físico. 

As atividades lúdicas e os jogos fazem parte da vida do ser humano em todas as idades, não 
apenas para se divertir, mas também como uma atividade onde o aluno desenvolve muitas habilidades, 
aumentando mais a sua criatividade e melhorando sua postura no processo de ensino-aprendizagem, 
além de desenvolver-se intelectualmente e moralmente. A educação através do lúdico influencia na 
formação do aluno contribuindo na preparação para a vida adulta, tornando-o mais participativo e 
envolvido com a sociedade. 

Portanto, este Artigo Científico assume o papel de apontar as contribuições das atividades 

CONTRIBUIÇÕES DAS ATIVIDADES LÚDICAS 
E JOGOS COMO RECURSOS PEDAGÓGICOS 
NAS AULAS DE MATEMÁTICA
FLÁVIA DOS SANTOS ARCAS
Graduada em Matemática licenciatura plena pela Universidade Metodista de São Paulo (1998); 
Graduada em Pedagogia licenciatura plena pela Faculdade Aldeia de Carapicuíba (2015); Pós 
Graduada em Metodologia do Ensino da Matemática pelo Centro Universitário Casa Verde (2018); 
Pós Graduada em Psicopedagogia Institucional pelo Centro Universitário Cidade Verde (2021).
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lúdicas e dos jogos como recursos pedagógicos nas aulas de Matemática, possibilitando o desen-
volvimento e a aprendizagem dos alunos que cursam o Ensino Fundamental II. Os conteúdos mate-
máticos são, na sua maioria, bastante complexos, sendo necessário desenvolver várias habilidades 
para se ter uma aprendizagem significativa. 

Assim, através da realização deste trabalho pretende investigar o seguinte problema: As 
atividades lúdicas e os jogos podem contribuir, enquanto possibilidades pedagógicas, nas aulas de 
Matemática do Ensino Fundamental II? Ele será realizado através de pesquisa qualitativa recorrendo 
a vários autores que defendem o presente tema, buscando compreender a importância e valorização 
por parte dos profissionais de Matemática sobre a Ludicidade como uma ferramenta pedagógica 
para se atingir o objetivo principal: desenvolvimento da aprendizagem matemática de seus alunos.

Espero que este trabalho possa abrir meus horizontes e me auxiliar profissionalmente, assim 
como, ser mais um material de apoio aos educadores, para que cada um reavalie seu fazer peda-
gógico, valorizando e articulando a Ludicidade com o desenvolvimento e aprendizagem dos alunos 
nas aulas de Matemática.

A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM

A Ludicidade se caracteriza como uma atividade importante para o desenvolvimento da criança 
e, consequentemente, tem um papel fundamental na educação escolar, pois lhe permite colocar em 
ação a imaginação e operar com um mundo simbólico que não é o da realidade imediata. Desse 
modo, através do lúdico há a possibilidade da criança ter um desempenho muito além do seu com-
portamento habitual. Por esse motivo, o lúdico é indicado e muito utilizado como recurso pedagógico 
nas escolas, favorecendo o desenvolvimento e a aquisição do conhecimento.

Na escola o lúdico é utilizado como um recurso pedagógico, pois através dele, o aluno não 
aprende apenas os conteúdos, mas também a sociabilização, um requisito importante para o convívio 
em sociedade.

“Na escola, o brincar pode ser dirigido, livre ou exploratório: o essencial é que ele faça a 
criança avançar do ponto em que está no momento em sua aprendizagem, criando condi-
ções para a ampliação e revisão de seus conhecimentos”. ( MOYLES, 2001,p.181).

Assim, a Ludicidade nos ambientes escolares, proporciona não só um meio para que a aprendi-
zagem seja alcançada, mas permite também que os professores percebam e conheçam melhor seus 
alunos e suas dificuldades. Portanto, através do lúdico os professores são capazes de compreender 
o nível de aprendizagem e desenvolvimento que estão seus alunos, mostrando aos mesmos um 
ponto de partida para prosseguir para que novas aprendizagens sejam atingidas, construindo assim 
os chamados saberes significativos.

Há também a importância dos jogos no processo ensino aprendizagem. Eles oferecem desafios 
aos jogadores, além de que o jogador também faz parte do rol das brincadeiras. Assim, quando se 
trabalha a resolução de problemas em sala de aula, esses conteúdos também podem ser apresentados 
aos alunos por meio de jogos. Com os avanços tecnológicos, os jogos de estratégia e aventura são 
muitos podendo ser utilizados em salas de informática pois ajudam no aprimoramento do raciocínio 
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lógico e na capacidade de resolver problemas.

A criança que tem a oportunidade de estar em contato com as atividades lúdicas de boa 
qualidade desenvolve a capacidade de imaginação que o ajuda muito no momento de leitura e 
compreensão de qualquer problema proposto. A Ludicidade torna a criança para ser mais criativa, 
tendo melhor concentração em tudo que lhe é proposto, e geralmente reduz sua agressividade. A 
criança aprende a contar e escrever histórias mais originais, interessantes e com personagens mais 
complexos. No entanto, para ser criativa a criança precisa brincar e o brincar precisa ser estimulado 
com vigor no ambiente escolar.

Assim, é importante considerar o brincar como estratégia de ensino e aprendizagem. A criança 
brinca tão naturalmente, assim como, outras atividades do seu dia-a-dia e aprende a partir deste 
brincar. É necessário lembrar que ela também aprende de outras maneiras interessantes e o papel 
do professor é assegurar que as atividades sejam divertidas. Assim, os professores devem estar 
preparados para dar valor no brincar como uma etapa para alcançar seus objetivos.

Barros (2006) afirma que a criança é um ser único em desenvolvimento cujas potencialidades 
precisam e devem ser estimuladas para que ela crie e recrie rumo às mudanças positivas. Soman-
do os jogos e as brincadeiras de maneira didática no contexto escolar, proporciona a este ser um 
aprendizado construtivo, prazeroso e significativo.

“A ludicidade é assunto que tem conquistado espaço num contexto educacional significativo. 
Brincar é uma coisa agradável. Traz-nos sensações agradáveis, prazerosas e sua utilização 
em determinados trabalhos pedagógicos possibilitam por meio de procedimento metodoló-
gicos a produção de um conhecimento”. (BARROS, 2006, p. 2).

Assim, o autor ressalta que a brincadeira é uma linguagem infantil que favorece o desenvolvi-
mento da capacidade de interação com o meio físico e interior da criança. Aparece na escola como 
atividade que permite à criança a apropriação dos códigos culturais e seu papel na sociedade. 

No entanto, vale ressaltar que a Ludicidade só atinge seus objetivos se o professor tiver co-
nhecimentos sobre os fundamentos da mesma para planejar seus conteúdos utilizando o jogo ou a 
brincadeira adequada para assimilação do que vai ensinar. O lúdico é um ótimo recurso pedagógico, 
que somente contribui com o trabalho do professor e, consequentemente, para o processo de ensi-
no-aprendizagem.

O jogo é também considerado uma atividade lúdica muito importante no contexto escolar. 
Através do jogo, habilidades como integração e interação contidas nessa atividade lúdica fazem com 
que professores o utilizem cada vez mais para integrar o conhecimento como uma ação prática dos 
nossos alunos.

O jogo traz ao ato de aprender e ensinar um valor significativo onde o aluno aprende vivencian-
do e experienciando as diferentes situações. É considerado também um recurso pedagógico muito 
significativo e de grande valor social, estimulando a vida psíquica e a inteligência. Contribui para a 
criança adaptar e interagir com grupos, preparando-a para viver em sociedade.

O jogo faz parte do cotidiano dos alunos, onde os mesmos estão sempre dispostos para jogar 
e brincar, promovendo a motivação. Assim, traz uma maior participação e interação entre os alunos 
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facilitando a aquisição do conhecimento e, consequentemente, uma aprendizagem de qualidade e 
satisfatória para o aluno.

Para Friedmann (1996), trazer o jogo para dentro da escola é uma possibilidade de pensar a 
educação numa perspectiva criadora, autônoma e consciente. Através do jogo, não somente abre-se 
uma porta para o mundo social e para a cultura infantil como se encontra uma rica possibilidade de 
incentivar o seu desenvolvimento. 

“A aplicação dos jogos tradicionais, em diferentes situações, é um meio de estimular o de-
senvolvimento das crianças e/ ou aprendizagens específicas”. (FRIEDMANN, 1996, p. 72).

Assim, os jogos podem ser afirmações do que está acontecendo, ou representações do que 
as crianças entendem, além do fato da criança aprender com mais facilidade e de forma mais agra-
dável. Também se torna mais fácil para os profissionais da educação, alcançar objetivos essenciais 
com as crianças de maneira bem agradável introduzindo jogos no contexto educativo. 

Portanto, as atividades lúdicas envolvendo diferentes brincadeiras e jogos tornam as aulas 
mais atrativas, possibilitando uma aprendizagem mais significativa onde os alunos constroem seu 
próprio conhecimento.

ATIVIDADES LÚDICAS E JOGOS NAS AULAS DE MATEMÁTICA

A Ludicidade é considerada como um recurso pedagógico onde, através desta, o professor 
pode conhecer seu aluno e a realidade do grupo, suas necessidades, conflitos, dificuldades, estados 
de espírito e comportamentos em geral. Também é uma ferramenta que o professor de Matemática 
dispõe para estimular o desenvolvimento cognitivo e propiciar aprendizagens específicas. 

Para Fonseca e Muniz (2000), as atividades lúdicas promovem avanços no desenvolvimento 
dos alunos, sendo assim considerados recursos didáticos de grande aplicação e valor no processo 
de ensino e aprendizagem por meio de brincadeiras e jogos lúdicos. O jogo deve estar presente entre 
os recursos didáticos capazes de compor uma ação docente comprometida com os processos que 
se pretende atingir.

No decorrer dos últimos anos, muitos educadores da área da Matemática têm utilizado os 
jogos como recursos pedagógicos lúdicos no processo ensino aprendizagem durante suas aulas e 
afirmam sobre a sua importância e eficácia para a assimilação de conteúdos matemáticos. Assim, a 
cada dia aumenta o número de professores que utilizam os jogos como recursos pedagógicos para 
desenvolver melhor a capacidade de assimilação, dando significados para os conceitos matemáticos 
e o estudo de novos conteúdos. 

Para Grando (2004), os jogos utilizados nas aulas de Matemática estimulam e desenvolvem 
as habilidades do aluno de pensar e construir o seu conhecimento lógico matemático. Afirma tam-
bém, que o jogo utilizado durante as aulas, é considerado um recurso pedagógico que auxilia na 
aprendizagem, facilitando a assimilação dos conteúdos matemáticos que, muitas vezes, numa aula 
tradicional é de difícil compreensão. Assim, o jogo auxilia o aluno a construir seu conhecimento por 
meio de uma atividade desafiadora que motiva e torna atraente o ato de aprender. 
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Percebe-se assim, que os jogos apresentam características importantes no desenvolvimento 
de habilidades como o raciocínio, a organização, atenção e concentração, necessárias para a apren-
dizagem, em especial da Matemática possibilitando ao aluno pensar em alternativas diferentes para 
resolver situações-problema. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a utilização de jogos, contribui para o 
desenvolvimento de capacidades matemáticas e para o desenvolvimento pessoal e social. Os jogos 
e a Matemática apresentam aspectos comuns em relação à sua função educativa. Ambos dotam os 
alunos de um conjunto de instrumentos que potenciam e enriquecem as suas estruturas mentais, 
preparando-os para explorar a realidade, o que enriquece o pensamento lógico e o raciocínio. Assim, 
o jogo é considerado um bom recurso pedagógico para ensinar Matemática e pode também servir 
de base para uma posterior formalização do pensamento matemático. 

Vale lembrar que, o uso de jogos nas aulas da Matemática tem também o objetivo de motivar 
e fazer que que os alunos gostem de aprender essa disciplina, pois é uma atividade lúdica que muda 
a rotina da aula despertando o interesse do aluno envolvido. Dentre os diferentes jogos, pode-se citar 
também o dominó, quebra-cabeças, palavras cruzadas, memória e outros que podem ser utilizados 
nas aulas de Matemática, auxiliando na compreensão do conteúdo e permitindo que o aluno faça da 
aprendizagem um processo interessante e divertido, ou seja, uma atividade prazerosa. 

Segundo Moura e Viamonte (2010), o trabalho com jogos durante as aulas traz também a 
possibilidade ao professor de detectar os alunos que estão com dificuldades reais, verificar se o con-
teúdo foi bem assimilado pelos alunos. Através dos jogos, o aluno torna-se mais crítico, expressando 
de forma confiante o que pensa, elaborando perguntas e tirando conclusões sem necessidade da 
interferência ou aprovação do professor, além de perder o medo de errar, pois o erro é considerado 
um degrau necessário para se chegar a uma resposta correta. 

Levando em consideração a importância e funções dos jogos e auxiliando um número muito 
considerável de alunos que não apresentam muito interesse pela Matemática, torna-se importante 
a utilização dessa ferramenta pedagógica para complementar o estudo e a aquisição de conteúdo. 
O papel do professor se torna muito importante, pois é ele quem vai orientar a aula e, o jogo é es-
colhido e proposto como uma estratégia de ensinar, facilitando a compreensão dos conteúdos. Para 
isso, não pode ser um jogo qualquer, mas sim um jogo utilizado como um instrumento que interfere 
no meio do ensino.

Para isso, o professor deve planejar as aulas, utilizando também os jogos como recursos pe-
dagógicos, explorando assim todo o seu potencial, aproveitando os processos de solução, registros 
e discussões como possíveis caminhos para o conhecimento. Os jogos podem ser utilizados para 
introduzir, amadurecer conteúdos e preparar o aluno para aprofundar os itens já trabalhados, adqui-
rindo assim, conceitos matemáticos importantes. 

Assim, vale ressaltar que a metodologia utilizada pelos professores de Matemática deve estar 
vinculada ao sistema educacional e a uma prática pedagógica intencionalizada, para que o conteúdo 
ministrado através de jogos e brincadeiras, não tenha simplesmente o objetivo de passar o tempo da 
aula ou de fazê-lo porque os alunos gostam, mas que traga resultados positivos ao aluno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Através deste trabalho, pode-se constatar que as atividades lúdicas são importantes nas aulas 
de Matemática dos alunos do Ensino Fundamental II favorecendo o processo de ensino-aprendiza-
gem. Estas atividades possibilitam ao aluno a construção de seu saber, deixando de ser um ouvinte 
passivo das explicações do professor. 

A Ludicidade favorece o desenvolvimento do processo de socialização, na medida em que 
o aluno passa a ter que aceitar regras, para estar no grupo. Ao brincar, os alunos aprendem, pois 
sempre há algo novo para se aprender em um jogo; se socializam, pois na maioria das vezes estão 
interagindo entre si, o que promove a socialização. Desta forma, através do lúdico eles estão se 
desenvolvendo.

As atividades lúdicas são essenciais porque desenvolve no aluno a atenção, memorização, 
imaginação, raciocínio lógico, sendo estes os aspectos básicos para o processo da aprendizagem 
de Matemática.

Nas situações de jogos, o aluno se torna mais crítico e confiante, expressa o que pensa e 
tira suas próprias conclusões sem a necessidade de interferências do professor. A participação do 
aluno na construção do saber lhe possibilita desenvolver seu raciocínio. Por meio de atividades com 
jogos os alunos com dificuldades de aprendizagem mudam a imagem negativa do ato de aprender 
por passarem por experiências desafiadoras que lhes garantam que aprender é interessante. 

Assim, a escola tem como missão educar o aluno de uma maneira tão parecida como aquela 
que ele leva em casa, e em suas brincadeiras. Utilizando as atividades lúdicas como uma das mais 
importantes ferramentas de ensino, o professor estará favorecendo uma educação com desenvolvi-
mento pessoal e atuação cooperativa na sociedade, tornando-o mais participativo, envolvido com o 
mundo e preparado para o exercício da cidadania. Dessa forma, valorizando o trabalho com jogos 
e brincadeiras, os professores de Matemática terão uma ferramenta indispensável para com seu 
trabalho pedagógico.

No entanto, é necessário que o professor saiba da importância das atividades lúdicas e jogos 
para que possa utilizá-los corretamente possibilitando ao aluno o crescimento e amadurecimento, 
tornando-o um ser humano pronto para enfrentar todas as situações problema do cotidiano.

A partir da elaboração do presente trabalho, percebe-se que ainda não há um encerramento 
sobre o tema, mas sim algumas reflexões sobre a importância das atividades lúdicas desenvolvidas 
nas aulas de Matemática. Portanto, estudar, buscar e investigar a atuação do Professor de Matemá-
tica diante das atividades lúdicas, principalmente os jogos, não se esgota com este trabalho, mas 
permanecerá aberta para revisões e aprimoramento, por se tratar de um tema que visa a melhoria 
na educação além de possibilitar uma formação dos alunos de forma participativa, para o exercício 
pleno da cidadania
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RESUMO

Diante do mundo atual, fica um paradigma na cabeça de todos os professores, um pensamento de 
que nova tecnologia atrapalha ou estimula a alfabetização. Mas na verdade absolutamente a tec-
nologia jamais atrapalha, ela articula e cria meios com informações de diferentes tipos, construindo 
critérios para definir toda massa de informações. Aprofundando no tema de tecnologia na educação, 
pode-se perceber que há uma enorme importância em serem pensadas na visão de qual projeto 
essas tecnologias podem ser usadas, como se incorpora a tecnologia no currículo escolar. Pois se 
percebe que o entendimento e a apropriação que a escola pode fazer com toda tecnologia é ferra-
menta importante para o plano pedagógico. 

Palavras-chave: Tecnologia; Educação; Aprendizado.

INTRODUÇÃO

O jovem tem domínio muito fácil com toda tecnologia e a escola pode criar projetos e fazer 
esforço de se apropriar dessas ferramentas para ter uma alfabetização de qualidade, a formação 
dos gestores e todo o trabalho colaborativo deve andar na mesma visão, pois a educação hoje é 
inclusiva e promove o ensino aprendizagem ao longo da vida 

No mundo atual não podemos usar conteúdos sem a mediação que ele usa no dia a dia, o 
professor deve trazer tudo o que o aluno usa para seu processo de alfabetização, a escola pode ser 
repensada daqui pra frente em como ter contatos através de redes, de maneira mais flexível com a 
facilitadora de processos de reflexão que é a internet, tendo pensamentos críticos e gerando com 
isso um espírito crítico, sendo analisado o que se pode ser observado. 

A prática de tecnologia deve ser integrada de forma com que o aluno veja o recurso, para 
que usa e para que sirva integrando tudo isso em seu cotidiano escolar, inovando e sendo motivado 
apontando que o resultado de toda prática pedagógica irá absorver apoios criativos.

TECNOLOGIA E EDUCAÇÃO

A TECNOLOGIA E AS MODIFICAÇÕES NAS 
PRÁTICAS PEDAGÓGICAS

FRANCISLAINE VIEIRA DE OLIVEIRA
Professora de Educação Infantil na Rede da Prefeitura de SP. Artigo apresentado como requisito 
parcial para aprovação do Trabalho de Conclusão do Curso de Especialização.
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Transpomos um momento de grandes mudanças tecnológicas, que afetam diretamente na 
forma do processo de alfabetização. Hoje em dia vivemos em um cenário no qual muito se fala a 
respeito dessa inclusão digital e seus benefícios em ser usados em um ambiente escolar. Muitos 
professores usam dessas ferramentas sejam para uso recreativo, como também para elaborações 
de aulas e afins.

Tendo em vista esse assunto, fica o questionamento dos desafios que o professor enfrenta 
com a inclusão de tais tecnologias dentro do espaço escolar, já que, como escola do futuro, não se 
pode ignorar os avanços tecnológicos que ocorreram nas últimas décadas aos dias atuais.

Diante dessa observação, justifica-se a escolha do tema que trará suma importância para 
educadores, educandos e para a comunidade. Podendo conhecer melhor os desafios que estão 
atrelados diante dessa nova era digital que se encontra, dessa forma, a pesquisa contribuirá para 
o aclaramento de dúvidas a respeito do uso de material digital sendo assim um grande aliado para 
o processo de alfabetização.

A pesquisa caracterizou-se por um estudo exploratório, sendo que a pesquisa exploratória é 
um trabalho que envolve o levantamento bibliográfico, dessa forma este tipo de estudo visa propor-
cionar um maior conhecimento para o pesquisador acerca do assunto, visando proporcionar uma 
visão geral de um determinado fato.

Destacando os desafios no qual o professor enfrenta diante da inclusão digital destaca que a 
alfabetização não é simplesmente um produto escolar, mas sim um resultado do esforço de diversas 
partes interligadas ou um objeto cultural.

Para compreender até que ponto as ferramentas digitais podem ajudar no processo de alfabe-
tização é necessário saber que a informática contribui no contexto educacional, enquanto ferramenta 
que possibilita o conhecimento no processo de alfabetização, pesquisa e desenvolvendo habilidades.

Com as informações no cotidiano das pessoas, há a preocupação e necessidade de aprender 
as novas tecnologias, “o mundo moderno exigirá cada vez mais que as pessoas saibam lidar com 
computadores se quiserem estar integradas com o mundo em que vivem” (MOREIRA, 1997: p.11).

A informática é uma ferramenta especial, trata-se de um objeto de cultura cuja função não se 
acha preestabelecida e limitada, devendo ser visto como um aliado que propicia um ambiente onde o 
aprender torna-se algo divertido, e progressivo, inserido em sala de aula, o computador deve servir 
como uma ferramenta inovadora através de seu uso pedagógico, apontado como um fator que pode 
efetivamente contribuir para um avanço qualitativo no processo ensino-aprendizagem.

A Informática Educativa se caracteriza pelo uso da informática como suporte ao professor, 
como um instrumento a mais em sua sala de aula, no qual o professor possa utilizar esses 
recursos colocados a sua disposição. Nesse nível, o computador é explorado pelo professor 
especialista em sua potencialidade e capacidade, tornando possível simular, praticar ou vi-
venciar situações, podendo até sugerir conjecturas abstratas, fundamentais a compreensão 
de um conhecimento ou modelo de conhecimento que se está construindo (BORGES, 1999. 
p. 136).

Borges (1996) relata que a educação escolar, cada vez está mais atualizada e solucionando 
problemas de forma independente. Já os professores são os responsáveis em resgatar o uso ade-
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quado destas ferramentas. Falando sobre a temática tecnologia e educação, se faz necessário res-
saltar que dentro da perspectiva dos últimos anos o próprio governo federal vem criando programas 
para o uso das tecnologias em sala de aula, assim elas podem ser utilizadas de maneira ampla em 
sala de aula, mesmo sendo somente 85% das escolas que tem o acesso em programa banda larga.

Além de oferecer os programas técnicos tem que se pensar também na formação de profes-
sores para usar toda essa tecnologia de maneira eficaz. A educação vem dado passos importantes 
em relação ao avanço tecnológico, pois se faz necessário da ferramenta pedagógica e faz parte da 
discussão nos últimos tempos em relação ao uso desafiador da tecnologia dentro da sala de aula .

O fato de como os professores veem a tecnologia é a diferença, porque está formando os 
nossos educandos ,pois a nova geração deve ser preparada para o avanço ,e o papel da escola é 
muito importante neste processo de ensino aprendizagem.

Mediação pedagógica se faz com realidade do ensino, discutindo a questão da educação, e o 
papel do professor com objetivo de trabalhar as novas tecnologias devem ser aplicada de maneira a 
utilizar toda essa ferramenta em prol da educação investindo em seres críticos e pensantes em sua 
realidade. Na alfabetização ela é usada de maneira com que consequentemente viva em um novo 
contexto social.Esse acesso ao novo e uma quantidade maior de informações é usado como recur-
sos pedagógicos na aprendizagem, que será plena somente com a relação alinhada da tecnologia 
e a pedagogia.

O que mais se tem hoje no sistema da sociedade são recursos tecnológicos com infraestru-
tura de qualidade, mas são coisas diferentes, pois não se deve ter apenas um recurso tecnológico 
e sim deve ter uma boa educação com qualidade sendo que para aprender precisa-se de recursos 
pedagógicos além da tecnologia inovadora.

Educar para Silva (1997) autores é manter a vida em processos permanentes de aprendizado, 
então se percebe que o ensino não está somente relacionado á tecnologia em si, mas o que se faz 
em torno da tecnologia, preparando e integrando o ensino e a vida, é uma integração total do pro-
cesso de ensino aprendizagem, não só conhecendo, mas ensinando a usar o que se aprendeu, não 
se tratando somente de ação, mas também de integração, dando um suporte melhor para o aluno, 
ajudando o aluno a prender a aprender, não só conceitos, mas também atitudes, para que depois 
sejam ensinados e educados, sem ter uma visão distorcida da visão de tecnologia. 

O professor deve usar a ferramenta que está a sua frente, usufruir o que esta sendo ofertado 
pela modernidade, mas com cuidado de não usar erradamente, a tecnologia faz com que o profes-
sore pense o que ele deseja ofertar na alfabetização assim como também faz o aluno pensar o que 
precisa aprender tornando seres pensantes.

Comparando os projetos de alfabetização de 30 anos atrás, vemos como alcançamos avanços 
interferindo na educação, percebemos quantas coisas mudaram no mundo e em nosso cotidiano, 
muitas ideias de personalização estão sendo geradas na prática utilizando todas as tecnologias, como 
metodologias de ensino aprendizagem, em um mundo que já é misturado de culturas e línguas. As 
plataformas do universo digital são ofertadas independentes da questão financeira que o aluno pode 
ter tudo é muito mais fácil e acessível.
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Entretanto o importante não é só o saber é o que fazer com este saber, e a escola tradicional 
esta muito focada em ensinar saberes, mas a tecnologia traz o aprender a procurar e a educação 
esta otimista porque está formando seres capazes de pensar e agir. O professor deve se atualizar, 
procurar dominar novas tecnologias, participar de novas formas de aprendizagem para inovar, tornar 
ativos, criativos, produzir, interagir nessas redes de nova aprendizagem, refletir os métodos, com-
partilhar os saberes, criar novas estratégias de ensinar com mais possibilidades que as tradicionais, 
motivar, captar a atenção de quem quer aprender, não esperar, e sim fazer a diferença primeiramente 
em si mesmos.

A AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM

Apesar de toda a subjetividade das avaliações, não podemos nos eximir da responsabilidade 
de avaliar o quanto o aluno efetivamente aprendeu de determinado assunto. O progresso acadêmico 
depende do aprendizado linear, caso contrário, o aluno chegará a um estágio muito defasado e não 
conseguirá acompanhar o raciocínio e o novo conteúdo. Sabe o que realmente conta? Um professor 
criativo e amável, que tem paciência e percebe quais as diferenças cognitivas de cada um e age 
para que todas as dificuldades sejam superadas.

A Avaliação é um instrumento para Aprendizagem Professor/Aluno ambos aprendem juntos e 
assim vão construindo e adquirindo conhecimentos. È um processo de constantes acontecimentos 
e é nesses acontecimentos que se constrói que se aprende que se realiza que se conquista que 
enfrenta desafios e se supera conflitos. È durante este tempo/ momentos que se busca o esperado 
e até mesmo o que não se espera.

Avaliar nunca foi fácil. Este texto contribui para a reflexão de nossa prática docente. Rever 
alguns conceitos sobre “Avaliar”. No contexto acima ficou evidente que a avaliação não é meramente 
uma forma de quantificar a aprendizagem, mas um processo imbuído nesta. A relação professor/aluno 
também é edificada neste processo e o docente deve estar atento às diversas formas de aprender, 
respeitando a diversidade na turma.

Todos os dias nós passamos por avaliações e ao mesmo tempo avaliamos, portanto, a avaliação 
no decorrer da aprendizagem é essencial para que possa ter evolução no crescimento escolar, pro-
fissional e social, já que, a avaliação é um instrumento e o fator principal para que se tenha a certeza 
que está havendo o conhecimento e a aprendizagem. Porém a avaliação é uma prática complexa 
por não ter uma definição, mas sim uma forma de ajudar o desenvolvimento da aprendizagem do 
aluno, averiguando os pontos fortes e fracos, para chegar ao objetivo proposto. Onde sabemos que 
existem outras formas que levam a punição, autoritarismo, retenção e outras que serve de medidas 
e controles. Todavia, a avaliação é um trabalho minucioso que requer conhecimento quando se trata 
de avaliar alguém, nos aspectos quantitativos ou qualitativos.

As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEI) determinam, desde 
2009, que as instituições que atuam nessa etapa de ensino criem procedimentos para a avaliação 
do desenvolvimento das crianças. Esse processo não deve ter como objetivo a seleção, a promoção 
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ou a classificação dos pequenos e precisa considerar “a observação crítica e criativa das atividades, 
das brincadeiras e interações das crianças no cotidiano” e empregar múltiplos registros. Tais apon-
tamentos, no entanto, ainda geram dúvidas e interpretações equivocadas. 

A avaliação tradicional é formal, é única e não há espaço para conflitos e debates ao contrário 
da avaliação sensível e responsiva que é informal e que admite o conflito, não é apenas consensual. 
A base do design, ou seja, a base da criação, idealização e desenvolvimento na avaliação tradicional 
é objetiva e técnica enquanto na avaliação responsiva a base deste desenvolvimento está relacionada 
aos sujeitos envolvidos. Ainda confrontando as diferenças, na avaliação racional há um prazo esta-
belecido para o desenvolvimento, para o aprendizado; o papel do avaliador é de testar e estimular os 
sujeitos a serem testados; e os métodos são objetivos, técnicos, enquanto na avaliação responsiva 
não há prazo, pois a avaliação é contínua, o avaliador é estimulado pelos sujeitos e suas atividades 
e os métodos não são objetivos e formais, são subjetivos, não estão centrados em exames ou testes, 
mas na contínua observação. A avaliação formativa descrita por Scriven (1978 apud Depresbiteris, 
1989) seria aquela que fornece informações importantes para a melhoria de um programa no todo 
como também em partes, seções ou até parcelas do programa que podem ser melhorados. 

Afonso (2000) afirma que a avaliação formativa é a avaliação contínua, que pode ser realizada 
por “uma pluralidade de métodos e técnicas”. Estes métodos e técnicas incluem observação livre 
e sistemática, auto-avaliação, entrevista, trabalho em grupo, dentre outras atividades. Perrenoud 
(1999) utiliza-se desta avaliação formativa para descrever a lógica de uma avaliação voltada para a 
aprendizagem. 

Avaliar é construir e reconstruir o conhecimento. É buscar estratégias que permitem a formação 
do aluno para sua inserção na sociedade com conhecimentos prévios, ou seja, que o aluno tem a 
condição de prosseguir sua caminhada com a base alicerçada. Para que o sistema avaliativo venha 
ao encontro da realidade a “rede” precisa contribuir (família, equipe diretiva, professores, SME, con-
selho tutelar, assistência social, psicólogos...) cada um cumprindo o seu papel de forma cooperada 
visando sempre o processo avaliativo de cada aluno.

PROPOSTAS PARA MUDANÇAS

A primeira proposta para um professor avaliar sua prática, seria discutir avaliação com outros 
professores da instituição, e se questionarem, o porquê o educando se encontra em determinada 
maneira e assim, traçar planos e projetos para resgatar a atenção do mesmo. Por fim poderíamos 
propor aos professores uma mudança: trabalhar com a avaliação formativa, diagnóstica, mediadora 
e dialógica durante um período determinado, seguindo a orientação de um grupo de gestão. 

Para Ariés (1981), historicamente, a infância realmente foi determinada pelas viabilidades dos 
adultos, modificando-se bastante ao longo da história. Até o século XII, as condições gerais de hi-
giene e saúde eram muito precárias, o que tornava o índice de mortalidade infantil muito alto. Nesta 
época não se dava importância às crianças e com isso o índice de mortalidade só aumentava, pois 
não existia nenhuma preocupação com a higiene das crianças. 
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Conforme Ariés (1978) a percepção de infância e seus conceitos nem sempre existiram, em 
prol da criança, foram sendo construídos de acordo com as modificações e com a organização da 
sociedade e das estruturas econômicas em vigor.

Para Kramer (1999), a concepção de infância da forma como é vista hoje é relativamente nova. 
Segundo a autora podemos localizar no século XVIII o início da ideia de infância compreendida como 
uma fase amplamente singular que deve ser respeitada em suas particularidades.

Segundo Ariés (1981), as modificações ocorreram a partir de mudanças econômicas e políti-
cas da estrutura social. Com o passar do tempo, como demonstra a história, encontramos diferentes 
concepções de infância. A criança era vista como um adulto em miniatura, e seu cuidado e educação 
eram realizados somente pela família, em especial pela mãe. Havia algumas instituições alternativas 
que serviam para cuidado das crianças em situações prejudicadas ou quando rejeitadas.

Ariés (1981) relata que até por volta do século XVI, não havia nenhum sentimento com relação 
ao universo infantil. A concepção de infância, até este momento, baseado no abandono, pobreza, favor 
e caridade, neste sentido eram ofertadas um atendimento precário às crianças; havia ainda grande 
número de mortalidade infantil, devido ao grande risco de morte pós-natal e às péssimas condições 
de saúde e higiene da população em geral. Em virtude dessas decorrências e dessas condições uma 
criança que morria era logo substituída por outra em sucessivos nascimentos, pois na época ainda não 
havia, como hoje existe, o sentimento de cuidado, ou paparicação, pois as famílias, naquela época, 
entendiam que a criança que morresse não faria falta e qualquer outra poderia ocupar o seu lugar.

Para o autor o período da infância era minimizado a seu período mais frágil, enquanto a criança 
ainda não conseguia bastar-se; ficava no seio da família, porém, mal adquiria algum desembaraço 
físico, era logo introduzido meio dos adultos, compartilhando de todos os seus trabalhos e jogos. De 
uma criança inocente e pequena, está se transformava rapidamente em um jovem, deixando passar 
as etapas da infância.

A transferência de valores e dos conhecimentos, e de modo mais amplo, a socialização da 
criança, não era, portanto de nenhuma forma assegurada nem direcionada pela família. Esta criança 
se distanciava rapidamente de seus pais, e podemos dizer que durante muitos séculos a educação 
e a aprendizagem foram garantidas graça a convivência da criança ou do jovem com outros adultos. 
Neste sentido a criança era inserida em meio aos adultos para aprender as coisas que devia saber 
ajudando os adultos a fazê-las.

Naquela época, a criança era levada à aprendizagem através da prática. Os trabalhos do-
mésticos não eram considerados humilhantes, era constituído como uma maneira comum de inserir 
a educação tanto para os mais abastados, como para pobres. Porém pelo fato da criança sair muito 
cedo do seio da família, fazia com que ela escapasse do controle dos pais, mesmo que um dia vol-
tasse a ela, tempos mais tarde, depois de adulta, o vínculo primordial havia se quebrado.

Durante muito tempo segundo o Ariés, a infância foi colocada à margem pela sociedade e 
do seio familiar, exposta à vontade e as ordens dos adultos, ficando até mesmo numa situação de 
invisibilidade social. A observação em prol da infância deu-se de maneira lenta, em um processo de 
construção social.
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Conforme Kramer (1995) as crianças foram vistas por muito tempo como seres imperfeitos e 
incapazes, e se encontravam em meios aos adultos sem qualquer capricho e atenção diferenciada. 
Esse olhar só mudou a partir do século XII. No que cabe ao respeito à infância, pode-se perceber 
que esta não tinha valor algum para a sociedade da época, pois sua própria família mantinha as 
crianças em segundo plano, não ofereciam a menor atenção, carinho, valor e respeito.

Para a sociedade medieval, o mais importante era que a criança crescesse rapidamente para 
poder participar e ajudar no trabalho e nas demais atividades do mundo dos adultos. Neste período 
todas as crianças por volta dos sete anos de idade, não importando sua condição social, eram inse-
ridas em famílias estranhas para aprenderem a fazer os serviços domésticos.

Segundo o autor até mesmo perante a arte a infância foi ignorada. Por volta do século XII, 
a arte medieval não conhecia a infância como uma fase da criança, e nem ao menos demonstrava 
interesse em representá-la. É impossível compreender que essa ausência se deva tão somente à 
incapacidade ou a falta de habilidade das crianças. O mais provável é que não houve um lugar re-
servado no pensamento das pessoas neste período, para a criança.

Le Goff (1984) afirma que no universo romano, a criança dependia do pai para sua formação. 
O domínio do pai era completoe a criança que rejeitasse seu patrio poder era desprezada. A depen-
dência do pátrio poder seria capaz de acolher ou enjeitar segundo os atributos físicos que mostrava, 
se apresentasse alguma deficiência, geralmente era recusado. 

Conforme Price (1996), na Idade Média prevaleceu o hábito cristão, dando uma nova visibili-
dade para a infância, neste período histórico, novos argumentos sobre a infância irão beneficiar uma 
condição melhor para as crianças. Ao poucos surgiu o entendimento e sentimento de que as crianças 
são especiais e diferentes, e, portanto, dignas de ser estudadas. 

Ariés (1981) ressalta que, até o início da época moderna ainda não existia um olhar direto para a 
infância, esse período era considerado como um período de transição, sem maiores considerações, ou 
seja, a criança tinha uma infância curta, e sua passagem era pouco valorizada. Foi a partir do século 
XVII que a criança começou a ser valorizada e passou a ter o seu próprio espaço nas imagens por 
ele analisadas. A partir deste momento surgiram determinados sentimentos com relação à infância 
e os devidos cuidados com a dignidade e moral da criança também, este fato foi relacionado com a 
chegada da burguesia começando com as famílias dos nobres da sociedade, para os mais pobres.

Segundo Ariés (1981), a aparição da criança como parte da sociedade acontece de forma 
paulatina durante os séculos XII e XVII, o autor destaca esse fator através do estudo de temas 
metafísicos religiosos presentes na iconografia medieval. No início a criança aparece em símbolos 
religiosos representando os anjos e o menino Jesus, depois retratando à infância da Virgem Maria e 
dos outros santos. Nos séculos XV e XVI, a criança aparece em retratos reais que são encontrados 
inicialmente nas esfinges funerárias.

De acordo com Kuhlmann (1998), podemos compreender que toda criança tem infância, porém 
não se trata de uma infância idealizada, e sim concreta, histórica e social. A questão central não é se 
a criança teve ou tem infância, mas sim compreendermos se a criança vivenciou ou vivencia a mesma.
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A concepção de infância, então, configura-se como um aspecto importante que aparece e 
que torna possível uma visão mais ampla, pois a ideia de infância não está unicamente ligada a faixa 
etária, a cronologia, a uma etapa psicológica ou ainda há um tempo linear, mas sim a uma ocorrência 
e a uma história.

Neste sentido considerar a criança hoje como sujeito de direitos é o marco principal de toda 
mudança legal conquistada ao longo do tempo, porém antes dessa mudança podemos perceber que 
muitas coisas aconteceram, muitas lutas e desafios foram travados no decorrer da história para que 
se chegasse a concepção atual.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Muitos estudiosos que tem se dedicado a estudar avaliação atrelada a aprendizagem, é preciso 
que estes professores em formação conheçam, discutam práticas para que a incidência que o ciclo 
se perpetue diminua ou se acabe. O curso de formação de professores possui uma grade curricu-
lar centrada em algumas disciplinas pedagógicas, comumente a disciplina que trata de avaliação 
é a Didática. Como no curso de formação de professores, há disciplinas didáticas separadas por 
segmentos, a cada etapa de ensino o tema avaliação deveria ser trabalhado, contudo pelo que se 
percebe pouco se dedica a este assunto. Para que um ciclo seja quebrado, é preciso, inicialmente, 
que os professores e alunos conheçam a história da avaliação, perceba a diferença de concepções. 
O segundo passo seria uma autoanálise, onde o professor pudesse se ver na sala de aula, perceber 
seu comportamento e suas atitudes. E o terceiro passo seria confrontar a realidade com uma possível 
transformação. Estes passos seriam essenciais para que todo professor pudesse analisar sua prática.
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RESUMO

Frequentemente ouvimos que pessoas com TEA são pequenos gênios ou crianças isoladas fazendo 
movimentos giratórios em um mundo particular. Poucos sabem que há outros sintomas, muito mais 
sutis, fazem parte também deste diagnóstico. O TEA – Transtorno do Espectro do Autismo afeta 
hoje em média uma a cada 58 crianças. Hoje sabemos que é possível modelar comportamentos 
apresentados em pessoas com TEA. A comunidade médica reconhece que o tratamento de autismo 
deve ser feito de forma sistemática logo nos primeiros anos de vida em razão a capacidade do cé-
rebro de receber novas informações com maior facilidade nesta fase da vida. O tratamento precoce 
minimiza as consequências durante toda a vida do indivíduo. Justamente por ser um espectro, as 
características do TEA variam muito. Um espectro significa que existe uma amplitude e variedade 
de sintomas. Mas o que é o TEA? É um transtorno do neurodesenvolvimento, isso significa que 
algumas funções neurológicas não funcionam como deveriam nas respectivas áreas cerebrais. Os 
sintomas precisam estar presentes antes dos três anos de idade.

Palavras-chave: TEA; Transtorno do Espectro do Autismo; Sintomas; Tratamento; Aprendizagem.

INTRODUÇÃO
COMO IDENTIFICAR SE UMA CRIANÇA TEM TEA?

Existem questionários e instrumentos que ajudam no diagnóstico do TEA. Crianças que apre-
sentam sintomas mais graves são facilmente diagnosticadas. Porém, muitas delas possuem apenas 
alguns traços do espectro, o que torna a avaliação mais complexa.

Três perguntas básicas devem ser respondidas em um primeiro momento: A criança olha 
nos olhos? Segue comandos? Imita o que vê e brinca funcionalmente (fantasia, brinca de faz de 
conta)? Muitos pais logo respondem que SIM e isso não descarta o diagnóstico de TEA. Sabe por 
quê? Crianças com TEA podem fazer tudo isso e ter esse repertório não significa não ter traços do 
espectro. O fato é que elas podem fazer tudo isso menos do que os pares da mesma idade fazem 
em número de vezes.

Repertórios importantes devem ser observados: 

TRANSTORNO DO ESPECTRO DO AUTISMO 
– SINTOMAS, DIAGNÓSTICO E INTERVENÇÃO 
PRECOCE NA APRENDIZAGEM
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• A criança se comunica como as outras crianças da mesma idade? 

Aqui entende-se como comunicação estratégias verbais e não verbais com objetivo de interação 
com terceiros. Comunicar-se não significa procurar o outro quando deseja algo, mas sim conversar, 
ouvir, se interessar pelo que os outros têm a transmitir.

• Ela interage tão bem quanto seus colegas?

Aqui entende-se como interação dar importância para as outras crianças, buscar e aproximar-
-se de seus pares. Interagir é imitar comportamentos sociais e usá-los no dia a dia, como dar beijo, 
tchau, compartilhar coisas, rir dos outros etc. Em casa pode ser que isso ocorra com mais frequência, 
mas e em outras situações, na escola e outros contextos sociais?

• A criança se interessa por diversas atividades e brincadeiras?

Quando participamos de meios sociais, precisamos flexibilizar nossas ideias e desejos em fun-
ção do que os outros querem. Ter flexibilidade mental ajuda a se adaptar às necessidades ambientais.

Além disso, os sintomas que causam mais prejuízos são:

• Comunicação social: crianças com TEA apresentam déficit na interação com seus fami-
liares e colegas.

• Não se interessam pelas brincadeiras de outras crianças. Não costumam brincar de faz 
de conta (brincadeiras imaginárias). Apresentam dificuldade de socialização, não brincam 
com amigos, fogem de situações em que se agrupa um número maior de pessoas, resistem 
em participar de brincadeiras com monitores.

• Aproximam-se de maneira não natural, robotizada.

• Apresentam pouco interesse no que o outro está sentindo ou dizendo. 

• Dificuldade na comunicação verbal, pouco contato visual, emitem pouca expressão facial, 
linguagem corporal fraca, gestos, e apresentam dificuldades para entender esses sinais.

• Não compreendem muito bem sinais sociais.

• Interesses restritos e padrões repetitivos com objetos – Ex: brincam de carrinho virando 
e girando a rodinha, em vez de brincar da forma esperada. Jogam bonecos e brinquedos 
no chão, em vez de brincarem de forma criativa com eles.

• Apresentam uma fala sem função social (repete o que ouvem em determinadas situações).

• Gostam de rituais, rotinas padronizadas, ficam angustiados com mudanças na rotina, man-
tém o mesmo padrão sempre, têm interesses restritos (só querem jogar o mesmo jogo, 
assistirem ao mesmo desenho).

• Apresentam estereotipias motoras, movimentos repetitivos com as próprias mãos (abanar 
as mãos, pular, rodar, balançar objetos).
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• Apego a objetos, segurando-os por muito tempo.

• Sensibilidade a barulhos, cheiros, texturas, interesse por objetos que giram, alteração na 
sensibilidade à dor.

Geralmente os pais percebem antes dos outros familiares, que querem justificar com des-
culpas o atraso da criança “é mimada, foi criada por babá, não convive com crianças, não recebeu 
estímulos”... Justificativas como essas só atrapalham o tratamento.

Quando o tratamento é feito cedo, a criança tem mais chances de acompanhar os pares e a 
probabilidade de autonomia na vida aumenta.

O trabalho com crianças com transtornos do neurodesenvolvimento, quando realizado preco-
cemente, tem uma chance de melhora muito aumentada devido a neuroplasticidade.

Observar os marcos de desenvolvimento normais é de suma importância para perceber atra-
sos e desvios de padrões. 

Veja os comportamentos esperados até os dois anos de idade. Não apresentar tais compor-
tamentos podem indicar traços do TEA e necessita avaliação:

• Desenvolvimento típico da criança aos 6 meses: começa a mostrar a necessidade de inte-
ração, vira a cabeça quando é chamada, segue o olhar dos pais quando olham para algo. 
Interage com sorriso social (sorri de volta), expressões e afetos. Faz contato visual com a 
mãe enquanto é amamentada. Olha quando é chamada. Imita. Faz trocas de balbucios, 
imitando sons.

• Desenvolvimento típico da criança aos 12 meses: busca a face do adulto para ver suas 
emoções, busca olhar o tempo todo seus cuidadores para se sentir mais seguro, imita, fala 
palavrinhas simples, vira em direção aos chamados, segue o apontar dos adultos quando 
mostram coisas, entrega objetos, interrompe ações diante do comando “pare”, atende 
instruções do adulto, exprime recusa, agrupa objetos, usa o brinquedo na função correta, 
demonstra ações funcionais, como colocar o telefone na orelha, usa colher, garfo e bebe 
no canudo.

• Desenvolvimento típico da criança a partir de 24 meses: presta atenção em histórias, in-
tercala o olhar entre o adulto e o livro ou brinquedo, segue comandos diversos “pegue o 
sapado e coloque-o na cama”, entende e usa “sim, não meu, teu”. Fala frases completas, 
descreve cenas de livros, faz perguntas simples “o quê, onde”, responde perguntas simples 
como nome, idade, cor da roupa, participa de jogos simples com troca de turno (primeiro 
eu, depois você) com os colegas. Imita coreografias, ações motoras, identifica emoções, 
realiza atividades pedagógicas com duas etapas “cortar e colar”, usa brinquedos adequa-
damente como pedalar triciclo ao invés de brincar com uma parte isolada dele, comporta-se 
adequadamente em um restaurante.

COMO IDENTIFICAR SINAIS DE AUTISMO EM BEBÊS?
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Você deve se preocupar se sua criança é agitada ou passiva demais, se ela leva tudo à boca 
além do esperado, se ela não gostar de toques e abraços, se ela vai no colo de qualquer pessoa, se 
sorri pouco, se tem pouca expressão facial, não aponta, não imita, não tem interesses sociais. Não 
gesticula, ausência de palavras aos 16 meses, não formula frases funcionais com 2 palavras aos 
24 meses. Não brinca da forma convencional, se apresentar regressão de habilidades que antes já 
dominava, se gosta de coisas brilhantes, que fazem movimentos repetitivos (ventilador, máquina de 
lavar roupa). Se não brinca de faz de conta, se prefere brincar sozinho, se apresenta movimentos 
estereotipados e repetitivos, se corre de um lado para o outro sem objetivo, abana as mãos, pula e 
roda sem sentido.

DIAGNÓSTICO DO AUTISMO

Existem alguns instrumentos validados no Brasil que podem auxiliar na identificação de com-
portamentos ou sintomas de autismo em crianças. O uso desses recursos pode ser importante para 
delinear sintomas, mas não é suficiente para fazer diagnósticos.

A escala M-CHAT é um instrumento de rastreamento precoce de autismo que visa identificar 
indícios desse transtorno em crianças de 18 a 24 meses. 

Já a CARS é utilizada para crianças com mais de dois anos para distinção de casos de autismo 
leve, moderado a grave, além de discriminar crianças autistas daquelas com deficiência intelectual. 
É uma escala de 15 itens que auxilia na identificação de crianças com autismo e as distingue de 
crianças com prejuízos de desenvolvimento sem autismo. 

É importante lembrar que escalas não substituem a observação qualitativa do médico especialista, 
que vai fazer uma análise individual e funcional dos comportamentos da criança avaliada.

Comorbidades ocorrem quando o indivíduo com autismo pode ter outros sintomas e transtornos 
associados. Cerca de 70% de pessoas com TEA têm alguma doença coexistente e 40% podem ter 
dois ou mais transtornos associados. Um conjunto de genes do autismo está associado a esquizo-
frenia, epilepsia e deficiência intelectual, sendo esta última a comorbidade mais comum, atingindo 
cerca de 50% a 70% dos indivíduos com autismo. 10% apresentam epilepsia e 3% dos indivíduos com 
TEA apresentam a Síndrome do X Frágil, uma condição genética que causa debilidades intelectuais, 
problemas de aprendizado e de comportamento, além de apresentar diversas características físicas 
peculiares. A Síndrome do X Frágil é a forma mais comum de Deficiência Intelectual moderada a grave.

Outras comorbidades também podem estar associadas ao TEA, como Transtorno de Ansieda-
de, sintomas opositivos-desafiadores, TDAH, Transtorno Bipolar, TOC, distúrbio alimentar, Transtorno 
de Conduta, Psicose e distúrbios do sono.

NÍVEIS DE GRAVIDADE DO TEA

Usamos os termos “leve, moderado e grave” para determinar a gravidade do TEA. O termo 
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“Síndrome de Asperger”, que caracterizava pessoas com autismo leve com linguagem preservada e 
sem atrasos cognitivos, não é mais utilizado. O DSM V divide o TEA em nível 1, 2 ou 3.

• Nível 1: Pode ser o melhor aluno da sala, com médias acima do esperado. Dificuldade 
em compreender regras sociais, dificuldade em desenvolver a empatia. Comportamento 
mais metódico e inflexível a mudanças. Crianças com autismo nível 1 precisam de pouca 
intervenção terapêutica para realizar as atividades da vida. A maior dificuldade está em 
manter a interação com outras pessoas. Apresentam interesses restritos e padrões repe-
titivos de comportamento.

• Nível 2: Precisa de auxílio para acompanhar matérias, pode demorar um pouco mais para 
falar (necessitando de intervenções terapêuticas). Precisa de algumas adaptações para 
entender conteúdos e demandas pedagógicas. Tem tendência a se isolar e precisa de 
ajuda para se relacionar. Apresenta déficits de interação social mais acentuados. Tem 
estereotipias motoras e verbais. Evolui bem com terapias e com integração sensorial.

• Nível 3: A criança não interage com os pais desde muito pequena, não usa linguagem 
nem gestos para se comunicar. Mesmo com intervenções terapêuticas, demora mais para 
evoluir no tratamento. Precisa de adaptação de todos os materiais escolares e ignora as 
pessoas, não conseguindo interagir. Precisa de apoio intenso, apresenta comportamentos 
restritos e repetitivos em todos os contextos.

O tratamento é sempre indicado para observar a resposta de evolução ou não dos seus com-
portamentos para saber o nível de gravidade. Se a criança evolui rapidamente, aprendendo estratégias 
comportamentais e generalizando em todos os contextos de sua vida, dizemos que esta criança tem 
um bom prognóstico e maior probabilidade de ser funcional e pouco dependente.

CAUSAS DO TEA

Inúmeras evidências já demonstraram comprovadamente o papel dos genes no TEA. Sabemos 
que essa é a principal causa relacionada ao surgimento dos sintomas. Em gêmeos idênticos, se um 
deles apresenta o transtorno, o outro tem de 36% a 95% de chance de também o apresentar. Em 
caso de gêmeos não idênticos, caso um dos irmãos seja diagnosticado, a probabilidade de o outro 
também ser é de 10% a 30%.

É importante ficar atento ao desenvolvimento de crianças que têm o histórico de autismo na 
família, pois a chance de outro filho não gemelar apresentar os sintomas são de 10% a 20%.

Crianças com autismo tem maior número de alterações cromossômicas do que a população 
normal. 

A combinação genética de cada indivíduo determina o quadro clínico, resultando em alterações 
mais sutis ou mais severas.

Além da genética, combinações ambientais também podem influenciar e servir como gatilho 
para o desenvolvimento do TEA: idades materna e paterna avançadas, infecções que a mãe passa 
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durante a gravidez, microbioma da mãe, diabetes gestacional, sangramento materno, gestação de 
múltiplos, exposição a toxinas, exposição a medicamentos, depressão materna e consequente uso 
de antidepressivos. 

No período neonatal também pode ser fator de risco a prematuridade, a baixa pontuação de 
Apgar, apresentação fetal anômala, tamanho pequeno para idade gestacional, lesões associadas ao 
parto, peso muito baixo ao nascer, anemia neonatal e complicações gerais.

Hoje já existem estudos que relacionam a incidência do TEA com hábitos de vida não sau-
dáveis, como a ingesta de produtos industrializados e deficiência em algumas vitaminas e minerais. 
Alguns médicos relatam melhora dos sintomas após exclusão de alimentos inflamatórios, como o 
glúten e o leite, por exemplo.

COMO PENSA O CÉREBRO DE PESSOAS COM AUTISMO?

Pessoas com TEA podem apresentar falhas nas sutilezas que regem a vida social. Por exem-
plo, se uma prateleira cair em cima de uma pessoa típica, o autista, ao ver que a pessoa está sem 
ferimentos, andando e aparentemente não se machucou, irá se preocupar com o estrago na prateleira. 
Para ele pode ser óbvio que a pessoa está bem e por isso não vê a necessidade de perguntar como 
a pessoa se sente. Certamente, a pessoa típica pode sentir-se desvalorizada e sem importância pelo 
motivo de não ter escutado “Ei, como você está se sentindo agora?”

Por condutas como essa, pessoas com autismo muitas vezes são consideradas frias ou não 
afetivas, mas isso não é verdade! 

As habilidades sociais são coordenadas por um conjunto de áreas do cérebro. O homem é 
o único ser que possui a habilidade de ler a mente de outras pessoas, interpretando sinais sutis. A 
compreensão das intenções do outro nos permite inferir o que o outro está fazendo, vai fazer, que 
gostaria de ouvir etc.

Chamamos essa habilidade de predizer a intenção dos comportamentos de Teoria da Mente. 
A criança com autismo tem dificuldade em desenvolver a Teoria da Mente. Para ela, o certo sempre 
será o que ela está vendo, e não o que o outro pensa. A capacidade de atribuir estados mentais in-
tencionais a si e aos outros desempenha um papel fundamental no ajustamento social das pessoas.

Crianças com TEA apresentam um atraso ou ausência da Teoria da Mente. Reconhecer que 
outras pessoas têm pensamentos, ideias e sentimentos próprios, é algo extremamente difícil para 
o autista. Com isso, prejuízos se acumulam na capacidade de mostrar empatia e de se colocar na 
perspectiva de outra pessoa, gerando impactos sociais negativos.

• Falta de flexibilidade cognitiva:

Crianças com TEA têm dificuldades em entender que outras pessoas podem ter diferentes so-
luções para um mesmo problema. A pessoa com autismo tende a pensar que só existe uma maneira 
correta, a sua. Isso prejudica as relações sociais, pois as coisas acabam tendo que ser só do jeito 
delas. Crianças podem se isolar nas brincadeiras pelo simples fato de não aceitarem outras formas 
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de brincar, alterando a forma a qual ela julga correta.

• Teoria dos neurônios-espelho:

Temos uma tendência natural de imitar automaticamente tudo o que vemos no outro. Nosso 
cérebro possui um conjunto de células nervosas chamadas neurônios-espelho, nomeada justamente 
pela capacidade de refletir as ações que percebemos, que são ativadas quando alguém faz uma 
atividade e podemos observar essa atividade. Exemplo: quando vemos alguém bocejar, temos a ati-
vação dos neurônios-espelho que refletem o que vemos e nos levam a bocejar também. O mesmo 
ocorre com a vontade de rir, o riso é social.

Os neurônios-espelho também estão por trás da empatia, quando alguém fica triste, nos en-
tristecemos também. Crianças com TEA não têm os neurônios-espelho bem desenvolvidos.

• Déficit de funções executivas:

Características encontradas em pessoas com autismo, como inflexibilidade, dificuldade nos 
relacionamentos, hiperfoco, podem ser explicadas por um comprometimento funcional no lobo frontal, 
gerando falta de habilidades nas funções executivas.

As pessoas com autismo apresentam prejuízos nas funções executivas por terem dificuldades 
de planejamento, autorregulação, organização, automonitoramento etc.

• Déficit na teoria da coerência central

Crianças com TEA se apegam demais a detalhes, processam melhor as pequenas partes, 
mas têm dificuldades de juntar as partes para formar um todo, uma ideia. Apresentam interesse a 
detalhes em detrimento do todo.

COMO O CÉREBRO DE CRIANÇAS COM E SEM AUTISMO APRENDE?

O cérebro é parte do Sistema Nervoso Central, é formado por bilhões de células nervosas – 
os neurônios, que se conectam e são responsáveis por toda função mental. A “conversa” que ocorre 
entre os neurônios se chama sinapse. Quanto maior o número de sinapses, maior e mais rápida 
será a capacidade de processamento de informações, com mais agilidade para executar ações. A 
quantidade de sinapses de um indivíduo depende dos estímulos que ele recebe no ambiente. 

Nosso cérebro possui uma incrível capacidade de criar e remodelar suas redes neurais de 
acordo com os estímulos que recebe. Essa capacidade só é possível graças à plasticidade cerebral. 
Essa é a chave para o tratamento do TEA.

O cérebro é capaz de mudar sua estrutura física por meio de estímulos, que criam novas 
ligações entre os neurônios, modificando a rede de conexões e criando caminhos diferentes (mais 
sinapses).

O estímulo quando feito de maneira correta, direcionado a comportamentos e aprendizagens 
funcionais, é capaz de revolucionar vidas graças à neuroplasticidade.
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Os bebês quando nascem, têm aproximadamente 100 bilhões de neurônios. O crescimento 
das ligações entre os neurônios ocorre por toda a vida, mas é nos primeiros anos de vida que isso 
ocorre de maneira intensa e frenética. A maneira como os caminhos neuronais foram formados nos 
primeiros anos de vida, determinará a capacidade que o cérebro terá por toda a vida, por isso, in-
tervenções precoces desde a primeira infância é tão importante na formação e potencialização do 
cérebro da criança.

Intervir nos sintomas apresentados por uma criança, mesmo sem diagnóstico fechado, garante 
maior possibilidade de ensinar novos repertórios, reduzindo sintomas do TEA ou de qualquer outro 
transtorno.

A aprendizagem ocorre mais facilmente quando há o processo de repetição. Todos os dias, 
quando dormimos, o cérebro faz uma “faxina” em tudo que foi acessado por ele durante o dia. As 
informações que foram vistas mais de uma vez, têm mais chances de serem enviadas à memória de 
longo prazo. Intervenção precoce e repetição ao longo dos dias é o caminho mais promissor para 
aprender. É na primeira infância que os neurônios estão dispostos a maiores alterações, por isso, 
devem receber o maior número de estímulos possível.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com o crescente número de casos de crianças portadoras do Transtorno do Espectro do Au-
tismo, é fundamental que os profissionais da educação conheçam esse transtorno, saibam identificar 
os sintomas, entendam as causas e façam os encaminhamentos necessários para que o diagnóstico 
seja concluído e para que essas crianças sejam estimuladas adequadamente.

O espectro do autismo é enorme e por isso, sinais sutis não devem ser ignorados pelos pro-
fissionais da educação, mas sim encaminhados, devido os benefícios obtidos pelas crianças quando 
recebem o tratamento e atendimento escolar correto em seus anos iniciais de vida.

Crianças com autismo podem se desenvolver, ainda que em um ritmo diferente. O diagnóstico 
e intervenção precoce são fundamentais nesse processo.

A intervenção precoce é o caminho para um melhor prognóstico, devido à neuroplasticidade 
e possibilidade de reestruturar as redes neuronais, ampliando assim a velocidade de aprendizagem 
em crianças ainda pré-escolares.
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RESUMO 

O presente artigo pretende refletir sobre a posição de autores que questionam o estabelecimento de 
uma Base Nacional Comum Curricular e, a partir dos documentos legais vigentes para a educação 
infantil no Brasil que reafirma uma concepção curricular que tenha como eixo as interações e as 
brincadeiras (BRASIL, 2009). O presente estudo se justifica pela relevância do estabelecimento de 
um documento legal que é a Base Nacional Comum Curricular tão importante para a construção 
de um Sistema Nacional de Educação que promove a coesão da educação básica no país. Com 
a vigência deste documento professores de educação infantil poderão nortear suas práticas pe-
dagógicas a partir das sugestões que trata a Base juntamente com outros documentos legais que 
norteiam a educação infantil no país. O artigo tem por objetivo promover um diálogo e uma análise 
crítica da Base Nacional Comum Curricular para a educação infantil fazendo recortes com os autores 
supracitados. Nesta perspectiva será utilizada a metodologia de uma pesquisa bibliográfica, com 
levantamento teórico e uma análise dos estudos dos autores (SILVA, 2000; TIRIBA, PROFICE, 2012; 
2014; MACEDO, 2003) bem como documentos oficiais vigentes para a educação infantil brasileira.

Palavras-chave: BNCC; Professores; Educação Infantil; Mudanças.

INTRODUÇÃO

Por diversos momentos delimita-se por um conjunto de fatores que a própria criança produz 
sua cultura, não apenas pelos objetivos ou experiências que constrói, mas principalmente pela for-
mulação de um sentido de vida baseado na sociedade em que está inserida.

Portanto apresenta-se o conteúdo através do conhecimento da cultura na infância como ponto 
de partida para desenvolver-se o contexto educativo infantil, em seguida a representação de cada 
item para constituição plena dessa formação.

Contudo analisam-se as diversas formas que o campo de experiência alcança para nortear o 
desenvolvimento pedagógico. Inclusive apresentam-se os devidos princípios para que o aluno tenha 
espaço, tempo e liberdade para se expressar.

Portanto espera-se que cada campo tenha seu objetivo final de aprendizagem e desenvol-
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vimento, no qual por meio de todos esses fatores devidamente sincronizados torna-se um cenário 
educacional desde cedo mais justo e igualitário.

A EDUCAÇÃO NO BRASIL

Antes de 1961, a educação pública no Brasil era obrigatória apenas para a 4ª série primária 
(primeiro segmento do ensino fundamental). Priorizava o mérito e não era igualitária. 

A partir de dezembro de 1961, foi sancionada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional – LDB - (lei nº 4.024/61) com objetivo de tornar a educação mais igualitária e de 
acesso a todos. A Constituição de 1988 promulgou as leis de diretrizes e bases da educação 
nacional à competência da União. A humanização do ensino se resumia a lei, incorporando 
a dependência e a recuperação. (CARDOSO, 2012, p. 1)

No final de 1970, segundo Cardoso (2012), com as mudanças exigidas pelo mundo capita-
lista, os países periféricos, especialmente a América Latina, tiveram que se adaptar à economia 
internacional adotando o modelo neoliberal. Com isso, esses países, inclusive o Brasil, acataram 
as orientações para reformas econômicas e sociais impostas pelo Banco Monetário Internacional 
(FMI), dentre outros, o Banco Mundial e o da Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura 
das Nações Unidas – UNESCO.

A habilitação profissional, com ofertas de cursos técnicos, foi instituída pela lei nº 5.692 em 
1971, “inspirada na teoria do capital humano”. A crise de identidade no ensino médio gerou debates 
entre educadores, trabalhadores e a elite sobre a formação dos estudantes entre formação geral e 
profissional.

A profissionalização compulsória foi bastante questionada, de um lado, pelos movimentos 
das classes médias e alta contra a profissionalização compulsória que provocou o deslocamento 
de seus filhos das escolas públicas para as privadas em busca de formação propedêutica que lhes 
possibilitasse o acesso ao ensino superior. 

Com objetivo de amenizar as discussões, o governo instituiu dois pareceres: o parecer 45/1972 
que introduziu as habilidades básicas do 2º grau (atual Ensino Médio) sem capacitação básica para 
o trabalho e o parecer 76/1975 que apresentava três encaminhamentos para o ensino do 2º grau: 
habilitação profissional plena (formação técnica); habilitação parcial (educação geral e preparação 
para ocupações intermediárias) e habilitação básica (iniciação para áreas específicas). 

A desobrigação pela profissionalização veio com a lei nº 7.044, em 1985, também, coube à 
escola a escolha pela opção profissional. A lei transformou a denominação “qualificação para o tra-
balho” em “preparação para o trabalho”. Essa determinação atendeu às reivindicações das escolas 
privadas.

As reformas impostas pelo neoliberalismo começaram, em 1990, com o Programa de Me-
lhoria e Expansão do Ensino Médio – PROMED. Em 20 de dezembro de 1996, o então Presidente 
Fernando Henrique Cardoso sancionou a nova lei, feita pelo relator Darcy Ribeiro. Essa lei sofreu 
três emendas em 2001, 2009 e 2010. A emenda da lei de 2001 cria o Plano Nacional de Educação 
(PNE), a emenda de 2009 amplia a obrigatoriedade da oferta e matrícula para jovens de 4 a 17 anos 
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e a 2010 tornou o ensino de artes e suas expressões regionais obrigatórias na grade escolar.

Após aprovação da LDB 9.394/1996, a fragmentação entre formação geral e profissional foi 
consolidada pelo decreto 2.208/1997. O artigo 3º desta lei colocou a educação profissional como 
complemento da educação básica. O Artigo 3º define:

A educação profissional compreende os seguintes níveis: I - básico: destinado à qualifica-
ção, requalificação e reprofissionalização de trabalhadores, independente de escolaridade 
prévia; II - técnico: destinado a proporcionar habilitação profissional a alunos matriculados 
ou egressos do ensino médio, devendo ser ministrado na forma estabelecida por este De-
creto; III - tecnológico: correspondente a cursos de nível superior na área tecnológica, desti-
nados a egressos do ensino médio e técnico. (BRASIL, 1996, p. 01)

A educação básica, segundo LDB nº 9.394/1996 tem na sua finalidade “desenvolver o educando, 
assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios 
para progredir no trabalho e em estudos posteriores”. Com a inclusão do Ensino Médio na educação 
básica, como dizem os autores supracitados, este perdeu a identidade e, com isso, a objetividade.

Como supracitado, a educação na época estava voltada para a preparação de mão de obra 
para as indústrias com formação de operários para o mercado de trabalho. Com isso, a educação 
básica ficou em segundo plano.

A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL

Segundo Mendonça (2012), a educação infantil no Brasil teve início no século XX, porém não 
tinha caráter formal e faltava qualificação para os professores, que por sua vez muitos eram volun-
tários. Desde 1975, a criança de 4 a 6 anos era atendida de forma precária pela Coordenação de 
Educação Pré-Escolar. Outro órgão que atendia a pré-escola era a área de Assistência Social do 
Governo Federal, por meio de programas específicos, segundo a Política Nacional de Educação In-
fantil: pelo direito das crianças de zero a seis anos à educação, essas instituições eram denominadas:

Instituições comunitárias, filantrópicas e confessionais que atendiam crianças de 0 a 6 anos 
das camadas mais pobres da população. O Programa, que previa o auxílio financeiro e algum apoio 
técnico, foi desenvolvido pela Legião Brasileira de Assistência (LBA) do então Ministério da Previ-
dência e Assistência Social, desde 1977. A LBA foi extinta em 1995.

Contudo, não havia uma legislação específica para essa modalidade. Somente a partir da 
Constituição de 1988 foi instituída a educação infantil no sistema educacional e garantido o direito 
à educação.

“A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada 
com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu prepa-
ro para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (Constituição Federal 
1988, artigo 205).
A partir de 1996, a educação infantil foi integrada à educação básica pela LDB. Esta define 
da seguinte forma: “a primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desen-
volvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, 
intelectual e social” (LDB, 1996, art. 29). 

Com isso, a educação infantil passou a integrar a educação no Brasil. Passou-se então a pro-
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mover uma educação que integre seus vários aspectos, como determinado pela LDB, como também, 
a valorização do profissional da educação infantil.

Em 2009, a Emenda Constitucional nº 59, de 11 de novembro de 2009, no seu artigo 208, 
altera a faixa etária que estabelece a educação básica, ou seja, a partir dos quatro aos dezessete 
anos. Segundo este documento, fica definido: “I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (qua-
tro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a 
ela não tiveram acesso na idade própria; (NR)”. Com isso, fica garantida a incorporação da classe 
de alfabetização à educação básica e gratuita.

Quanto aos recursos financeiros, a educação infantil fica a cargo do governo federal e das 
prefeituras municipais que arcam com os custos de construção e manutenção de creches e pré-es-
colas e custos com profissionais. A União também compete à coordenação da Política Nacional de 
Educação, visando manutenção, expansão e qualidade no atendimento à criança de zero a seis anos.

A utilização da terminologia Educação Infantil, vigente atualmente no Brasil, tem como intuito 
localizar a educação de crianças em uma faixa etária de 0 a 5 anos, como parte complementar do 
processo de formação completo e continuado posteriormente com o ensino fundamental e o ensino 
médio.

Porém o progresso da Educação Infantil tem sido lenta e progressiva, além das diversas dis-
cussões como quando a LDB sofreu modificações, sendo uma delas a antecipação da chegada dos 
alunos ao ensino fundamental. Com isso, a Educação Infantil tem como foco definir prerrogativas 
para essa fase do ensino e aprendizagem, e proporcionalmente a garantia do direito de acesso às 
escolas pelos alunos dessa faixa etária, seja por escola ou creches.

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS, FILOSÓFICOS E PEDAGÓGICOS

Os aspectos sociológicos relacionados à educação infantil estão em constante evolução na 
sociedade, justamente pela ideia de estimular as crianças ao desenvolvimento. Essa visão contribui 
para o ingresso das crianças em um contexto de discussões e decisões políticas, sempre relaciona-
das às modernidades no mundo atual nos campos econômico e cultural.

De acordo com GIDDENS (1986), a sociologia infantil utiliza-se de grande importância rela-
cionada à estruturação e crescimento da criança. Portanto a necessidade atual de ação/estrutura 
social, flexibilidade, entre outros conceitos, são vistos como grande utilidade para desenvolvimento 
de um futuro promissor.

Sendo que eixos das culturas infantis tornam-se linguagens por meio do qual a criança se 
manifesta de forma social e cultura, ainda assim de acordo com PINTO (1997), sociologia infantil 
apresenta uma particular importância que visa ultrapassar o dualismo micro/macro teórico que inte-
racionismo simbólico tende a reforçar.

Os aspectos filosóficos estão ligados a uma das primeiras etapas da educação básica, no qual 
a criança desenvolve suas habilidades físicas, intelectuais, cognitivas e socializadoras, no quais são 
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de suma importância para a construção de sua identidade.

Diante disso, o grupo escolar deve-se desenvolver atividades relacionadas sempre ao pen-
samento, de modo que a criança possa se situar no espaço social em que vive no momento. Porém 
de acordo com INCONTRI (2000) a filosofia infantil não estaria preocupada em formar discípulos 
filosóficos, mas sim em auxiliar em certa visão social para formas de pensar e transformar o mundo. 
Portanto, o educador no qual se trata de um mediador, tem seu espaço fundamental nesse processo 
de iniciativa da criança em busca da curiosidade, questionamento, investigação e outras habilidades 
que possam se desenvolver por meio da compreensão filosófica.

Dentro do contexto educacional, a proposta pedagógica do instituto escolar trata-se de um 
documento que passou a ter suma importância em relação à visão de uma instituição bem sucedida. 
Consequentemente, uma instituição bem qualificada, está devidamente alinhada às novas demandas 
e tendências sociais.

Segundo o CADERNO PEDAGÓGICO (2005), diz que toda a proposta pedagógica deve ser 
ampla, de modo que possa promover todos os aspectos do desenvolvimento cognitivo, linguístico, 
social, emocional, estético, sensorial, físico e moral de uma criança de 0 a 6 anos.

Sendo que o pleno objetivo do aspecto pedagógico é a formação de adultos conscientes de 
suas devidas responsabilidades, e que os mesmos sejam atuantes na sociedade, ciente da realidade 
que estão inseridos e abertos aos mais diversos tipos de conhecimentos, logicamente com todo o 
suporte relacionada às condições externas ao ambiente escolar.

BNCC NORTEANDO A EDUCAÇÃO NO BRASIL

A BNCC (2017) trouxe significativas mudanças para a educação, sobretudo para a prática 
docente dos professores que atuam na Educação Básica. Conhecer estas mudanças é fundamental 
para a estruturação da organização curricular e para a melhoria da qualidade da educação no país.

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento de caráter normativo que define 
o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desen-
volver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica, de modo a que tenham assegurados 
seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento, em conformidade com o que preceitua o Plano 
Nacional de Educação (PNE). Este documento normativo aplica-se exclusivamente à educação 
escolar, tal como a define o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
(LDB, Lei nº 9.394/1996)1, e está orientado pelos princípios éticos, políticos e estéticos que visam 
à formação humana integral e à construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como 
fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCN).

Desse modo, a BNCC não funciona como uma matriz curricular, mas sim como um conjunto 
orgânico de diretrizes para que cada instituição de ensino elabore seu próprio currículo escolar, levan-
do em conta as habilidades e competências que devem ser desenvolvidas em cada fase de ensino.

Assim, se uma criança precisa mudar de escola ou mesmo de estado ao longo de sua vida 
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escolar, espera-se que não haja discrepância entre as propostas pedagógicas em cada instituição 
de ensino. São definições básicas e comuns que pretendem dar mais unidade à Educação Básica 
brasileira.

Nesse sentido, a nova BNCC traz uma lista de 10 de competências gerais a serem trabalhadas 
pela escola. Segundo elas, o estudante deve terminar sua vida escolar sendo capaz de:

• Conhecimento — entender os conhecimentos construídos sobre o mundo físico, social e 
cultural;

• Pensamento científico, crítico e criativo — usar a imaginação, a análise crítica e a criatividade;

• Repertório cultural — valorizar as diversas manifestações artísticas e culturais;

• Comunicação — saber se comunicar utilizando diferentes formas de linguagem;

• Cultura digital — produzir e acessar informações digitais de forma crítica e ética;

• Trabalho e projeto de vida — planejar uma vida profissional e social com liberdade e res-
ponsabilidade;

• Argumentação — formular argumentos e saber se posicionar com respeito;

• Autoconhecimento e autocuidado — conhecer a si mesmo e reconhecer suas próprias 
emoções e as dos outros;

• Empatia e cooperação — exercitar a empatia, o diálogo e a cooperação nos diversos 
grupos sociais;

• Responsabilidade e cidadania — tomar decisões pautadas em princípios éticos, democrá-
ticos e solidários.

AS MUDANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM A BNCC

A BNCC reforça a concepção de criança como protagonista e institui os Cinco Campos de 
Experiências e objetivos de aprendizagem baseados nos Seis Direitos de Aprendizagem da criança.

Este novo documento da educação no país esclarece quais são os direitos de aprendizagem 
da criança e também explica os cinco campos de experiência que irão reformular a organização 
curricular da educação infantil.

A BNCC preconiza que a criança deve estar no centro do processo educativo e reconhece 
que a Educação Infantil é uma etapa essencial da Educação Básica. Orienta os educadores a ter 
um novo olhar didático para sua prática docente às crianças passam a ser protagonistas de todo 
o processo de aprendizagem, as experiências propostas devem estar de acordo com os aspectos 
fundamentais do processo.

Com a Base as crianças passam a ter seis Direitos de Aprendizagem que são: conviver, 



71

Novembro 2021Revista Territórios

brincar, participar, explorar, expressar, conhecer-se. E estabelecem também os cinco Campos de 
Experiência fundamentais para o desenvolvimento das crianças que são: Eu, o outro e o nós; Cor-
po, gestos e movimentos; Traços, sons, cores e formas; Escuta, fala pensamento e imaginação e 
Espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. Os campos de experiências, bem como 
os objetivos de aprendizagem foram organizados a fim de auxiliar o professor no planejamento das 
suas atividades da sua prática intencional.

Os campos enfatizam noções, habilidades, atitudes, valores e afetos que as crianças devem 
desenvolver do 0 aos 5 anos e buscam garantir os direitos de aprendizagem das crianças. Ou seja, 
o conhecimento vem com a experiência que cada criança vai viver no ambiente escolar.

O papel do professor passa a ser o de observador e a criança passa a ser protagonista de 
todo aprendizado, a postura que o professor terá ao conduzir as atividades de rotina é essencial 
ao aprendizado, bem como pensar sobre a organização do tempo, do espaço, dos recursos e do 
agrupamento de crianças.

A formação do vínculo afetivo e as ações como cuidar e educar devem ser indissociáveis. 
Como sugere o documento (BNCC, 2017) as instituições de ensino infantil devem ganhar uma nova 
dinâmica, as brincadeiras livres, por exemplo, podem ser organizada e transformada em um momento 
exploratório para as crianças e a partir dessas interações, elas vivenciarão experiências que de forma 
particulares se apropriarão de conhecimentos.

CAMPOS DE EXPERIÊNCIAS

Com a inclusão dos Campos de Experiências na Base Nacional Comum Curricular relacionada 
à Educação Infantil, apresenta-se um ideal de conhecimento e desenvolvimento de crianças de 0 a 
6 anos por meio do cotidiano.

Os campos são voltados a alguns direitos de aprendizagem, e a dois eixos estruturantes para 
a criança: a interação e a brincadeira.

O EU, O OUTRO E O NÓS

Relacionado ao autoconhecimento e à construção de relações, com todas as especialidades 
que acarretam. Busca-se o desenvolvimento da criança, incentivando os vínculos sociais com foco 
no respeito.

De acordo com a BNCC, esse campo tem como objetivo garantir às crianças as devidas pos-
sibilidades de obter experiências com seus pares e adultos, baseadas em relações de ludicidade, 
cooperação, democracia e sustentabilidade do planeta.

Portanto, na medida em que fornecidas informações sobre modos de vida diferentes à crian-
ça, esse campo facilita a compreensão do mundo ao redor, eliminando preconceitos, tornando a 
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convivência harmônica.

Por conta disso o pessoal do educador e diretores das instituições, deve-se guiar as crianças 
nos início dessa caminhada, estimulando a boa convivência entre os colegas e adultos, desenvol-
vendo assim seu meio social.

CORPO, GESTOS E MOVIMENTO

Em relação ao desenvolvimento das competências psicológicas e habilidades, o corpo, suas 
sensações e todo o aspecto físico não podem ficar de fora do processo educacional infantil. De acor-
do com SANTANA (2019), esse campo coloca o foco na busca por descobertas sensoriais desde 
pequenos, com ênfase na interação com o meio e com os outros.

Ou seja, o campo na Educação Infantil ganha centralidade por meio das diferentes linguagens, 
podendo render experiências para educadores e alunos. Relaciona-se por conhecer e respeitar o 
próprio corpo e usar diversas formas e linguagens de expressão.

Portanto com o corpo as crianças desde cedo exploram o mundo ao seu entorno, estabelecen-
do relações, produzindo conhecimento sobre si e perante o outro, e principalmente todos os fatores 
devem estar de acordo junto à instituição de ensino no qual se deve promover todas as oportunidades 
de exploração e desenvolvimento através do espírito lúdico educacional.

TRAÇOS, SONS, CORES E FORMAS 

Segundo a BNCC, esse campo está associado a manifestações artísticas, culturais e científicas 
que as crianças podem ter dentro da escola ou em outros espaços de ensino.

De acordo com TABASH (2019), a interação das crianças com materiais e sons permite 
identificar as cores, formas e texturas no contexto que está inserida. Também trabalhando com a 
intensidade, o volume e a frequência de instrumentos ou materiais que emitam sons.

Contudo o contato do ensino infantil com esse campo de experiência é fundamental, sendo 
que além de desenvolver o senso estético e crítico, faz também com que a criança entenda melhor 
sobre si.

ESCUTA, FALA, PENSAMENTO E IMAGINAÇÃO

Analisando-se a educação enquanto formação humana, esse campo de desenvolvimento 
promove vivências na sala de aula, em que os alunos têm a possibilidade de interagir de diferentes 
formas, estimulando sua cultura oral e desenvolvendo sua postura.

De acordo com RAMAL (2019), esse campo trata-se da comunicação como potencializadora 



73

Novembro 2021Revista Territórios

do desenvolvimento infantil. No qual se apresenta a criança como a etapa de início do gosto pela 
leitura e escrita, e pela habilidade de contar, ouvir e compreender histórias.

Nesse sentido, ainda é importante que ao longo da educação infantil, se desenvolva esse 
campo cada vez com maior qualidade, para que se obtenha uma satisfatória transição entre o ensino 
básico e fundamental.

ESPAÇOS, TEMPOS, QUANTIDADES, RELAÇÕES E TRANSFORMAÇÕES

Esse campo de experiência trata-se dos diversos meios de conhecimentos, relações e diversos 
setores de saber que devem ser alcançados pela educação infantil. Por isso deve-se ao educador 
proporcionar condições para que as crianças possam buscar respostas às suas indagações e curio-
sidades.

De acordo com SMART (2019), é importante demonstrar às crianças quais são os dias, os 
momentos e as oportunidades que estarão realizando as atividades propostas. Também o lúdico 
deve-se estar envolvido nesse processo, por meio da criação de brincadeiras pelo educador, no qual 
acaba sendo a forma mais fácil de desenvolver o conteúdo em sala de aula.

Portanto, a criança em sua vivência está situada em espaços e tempos, no qual tem curiosidades 
sobre o mundo físico. Por isso imagina-se que é de suma importância a exploração da convivência 
com diferentes grupos, de diversas linguagens e principalmente a união desses fatores auxiliando 
na formação de sua identidade pessoal. 

Dessa forma, desenvolvem-se atividades que de certa forma auxiliam o professor no plane-
jamento de sua prática intencional. Deve-se ser devidamente planejada as atividades propostas, a 
fim de não se tornar algo mecânico para as crianças. Haja vista que a criança precisa ter tempo e 
espaço para expressar-se, e o professor tem de estar aberto para acompanhar suas reações.

De acordo com CAMILO (2019), algumas das atividades mais utilizadas são divididas em 
períodos de idades. A primeira de um ano a um ano e seis meses, no qual as incentivam a escuta 
e dança através do som das músicas. Logo em seguida, de um ano e sete meses até os 3 anos e 
onze meses, desenvolvendo-se a atividade de brincadeiras em grupo no qual as crianças resolvem 
atividades. É finalmente de quatro anos a cinco anos e onze meses no qual o processo para educa-
ção fundamental se aproxima e desenvolvem-se atividades em grupos e jogos de resolução teórica.

Portanto, é preciso lembrar que a aprendizagem das crianças foca-se no desenvolvimento 
das situações cotidianas de forma integrada, em contextos lúdicos, e principalmente próximos às 
práticas sociais que são significativas no momento.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Educação Infantil no âmbito social, define-se por meio dos objetivos de aprendizagem e 
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desenvolvimentos essenciais das crianças. Nos quais as crianças são sujeitos ativos, que constroem 
seus saberes de forma interacional com pessoas e culturas.

Contudo nessas relações elas exercem seu protagonismo junto à sociedade, no qual se desen-
volve fundamentos importantes que os auxiliam nas interações culturais. Para isso, cada campo de 
experiência propõe-se objetivos de aprendizagem e desenvolvimento específicos para os diferentes 
estágios de desenvolvimento da educação infantil.

Nesse sentido o educador apresenta às crianças os precisados saberes de refletir, selecionar, 
organizar, planejar, mediar e se interagir na sociedade em que está inserido. Por isso, o educador 
tem papel importantíssimo no desenvolvimento efetivo pleno na educação infantil.

Portanto, esses fatores direcionados aos campos de experiência são pensados a fim de as-
segurar os direitos da criança, para isso, essa pedagogia preza pela interação do indivíduo com o 
mundo, fortalecendo os caminhos para novas maneiras de se enxergar o mundo ao redor.

Sendo devidamente cumprido e respeitados cada direito de aprendizagem da BNCC em re-
lação à educação infantil, a criança alcança o autoconhecimento, senso crítico, ético e respeito pelo 
próximo. Junto a isso, em um devido ensino didático e dinâmico de todo planejamento do instituto 
escolar, garante-se o ensino de qualidade de contextualização e aprendizado na educação infantil, 
qualificando assim o processo de passagem do aluno para o ensino fundamental.
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RESUMO

A organização do trabalho pedagógico na educação infantil, nos mostra que os grandes e renomados 
filósofos, a começar de Platão, 390 a.c, tiveram uma enorme participação, na construção para uma 
educação direcionada às crianças, se preocuparam com a forma de conhecimento, voltados para a 
pequena infância, no qual elas pudessem ser bem assistidas, de acordo com suas necessidades. 
Com a evolução do tempo, fomos nos baseando em suas teorias, incluindo em nosso cotidiano este 
vasto conhecimento, em que foram criadas leis e direitos direcionados a uma educação de melhor 
qualidade, cuja família e toda a sociedade pudessem participar. O objetivo deste artigo é evidenciar 
a importância do trabalho pedagógico na educação infantil e a rotina na sala de aula. Tomando como 
base a compreensão e a construção do conhecimento infantil. Daremos ênfase à construção do 
trabalho pedagógico na educação infantil já que neste período em que as crianças se encontram 
a construção de suas identidades está aflorando de forma acelerada. Mediante fatores tão contun-
dentes faz-se necessário um pensar mais elaborado da prática pedagógica nesta fase escolar.

Palavras-chave: Rotina; Tempos; Espaços; Organização.

INTRODUÇÃO

Não é muito recente a preocupação com a função pedagógica da educação infantil, uma 
educação direcionada ao bem estar e social das crianças, de buscar uma formação adequada para 
os profissionais que atuam nesta área, desde os tempos mais remotos, com a mediação de vários 
filósofos, que conseguimos chegar que é hoje, a educação infantil.

A rotina é um elemento importante da Educação Infantil, por proporcionar à criança sentimen-
tos de estabilidade e segurança. Também proporciona à criança maior facilidade de organização 
espaço-temporal, e a liberta do sentimento de estresse que uma rotina desestruturada pode causar. 
A rotina não precisa ser rígida, sem espaço para invenção, pelo contrário a rotina pode ser rica, ale-
gre e prazerosa, proporcionando espaço para a construção diária do projeto político-pedagógico da 
instituição de Educação Infantil.·.

BREVE HISTÓRICO DOS FILÓSOFOS QUE CONTRIBUÍRAM COM A EDUCAÇÃO INFANTIL

ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

KATIA CRISTIANE DARONCO
Graduação em Pedagogia Licenciatura Plena pela UNIFAI (2003); Pós-Graduação em História, 
Arte, Educação, nos Museus Paulistas pela FAUESP (2020); Professora de Educação Infantil e 
Ensino fundamental na Rede Pública Municipal, na EMEF José do Patrocínio.
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João Amós Comênio (1592-1657) educador tcheco considerava a infância uma fase importante 
para o desenvolvimento do homem. Preconizou a criação de escolas maternais por toda a parte, 
oferecendo assim educação infantil formal também aos pequeninos. Recomendava o lúdico e expe-
riências diretas, com o objetivo de oferecer às crianças oportunidades, desde os primeiros anos, de 
adquirir noções elementares de toda a ciência que estudaria, mais tarde, com currículo planejado 
especialmente para esta faixa etária, defendendo que “[...] primeiramente, as coisas sejam apresen-
tadas aos sentidos externos, aos quais impressionam imediatamente” (COMÊNIO, 1985, p.412).

É considerado um grande educador e pedagogista do século XVII e um dos maiores da 
história. Foi em 1967 que Comênio apresentou à sociedade europeia a sua “Didática Magna”, obra 
considerada como um dos mais brilhantes tratados educacionais que se tenha escrito até a atualida-
de. Nela, Comênio enfatiza a importância da economia do tempo em seu capítulo XIX, “Bases para 
a rapidez do ensino, com economia de tempo e de fadiga” 

Jean Jacques Rousseau (1712 – 1772), conceituado filósofo francês do século XVIII, teve uma 
influência enorme na pedagogia, defendendo a ideia de não direcionamento da educação, deixando 
assim a criança mais livre.

Até a sua época, a criança era considerada um adulto em miniatura. Foi ele quem descobriu a 
infância, fazendo com que se passasse a pensar na criança como um ser com ideias próprias, dife-
rentes das dos adultos. Rousseau percebeu também que a “[...] educação do homem começa com o 
seu nascimento: antes de falar, antes de compreender, ele já se instrui” (ROUSSEAU, 1990, p.37).·.

Foi ele quem centralizou a questão da infância na educação, evidenciando a necessidade de 
não mais considerar a criança como um homem pequeno, mas que ela vive em um mundo próprio, 
cabendo ao adulto compreendê-la.·.

Johann Heinrich Pestalozzi (1746-1827), educador suíço, com ideia de que o aprendizado 
iniciava desde o nascimento, retoma a importância da educação infantil. A ação passa a ser 
o fundamento de seu método. Ação significa, para ele, observação, investigação, coleta de 
material e experimentação (DROUET, 1990, p. 33).

Considerado “educador da humanidade”. Influenciado por Rousseau, preocupou-se com a 
formação do homem natural, e contrariamente ao seu antecessor, buscou unir esse homem à sua 
realidade histórica. Foi um dos precursores da educação nova, que ressaltou a importância de se 
psicologizar a educação e defini-la em função das necessidades de crescimento e desenvolvimento 
da criança.

O sistema pedagógico de Pestalozzi, tinha como pressuposto básico propiciar à infância a 
aquisição dos primeiros elementos do saber, de forma natural e intuitiva.

No século XIX destacamos a figura de Froebel, educador protestante alemão que desenvolveu 
suas teorias arraigadas em pressupostos idealistas e inspiradas no amor à criança e à natureza. 
Foi reconhecido pela criação dos “Kindergartens” (jardins de infância), nos quais destaca ser impor-
tante cultivar as almas infantis e, para isso, o fundamento era a atividade infantil. Criou um material 
pedagógico muito rico, construído por sólidos geométricos, gravuras coloridas, trabalhos manuais 
que consistiam em exercício sensório – motores (pintura, desenho, colagens, tecelagem, recortes, 
bordados etc.). A auto expressão, o jogo, a educação física e a dramatização são também compo-
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nentes do método froebeliano. O trabalho pedagógico era centrado na criança.

Considerado como o clássico da primeira infância, Froebel fundamentava seu trabalho nas 
ideias de Pestalozzi . 

O alemão Froebel, defendia a ideia de [...] “educar em liberdade a mente do homem com 
sentido de obter a plenitude do seu desenvolvimento”. Comparando a criança com uma frágil 
semente, ela precisava de cuidados especiais, e os “jardineiros” encarregavam de levá-la 
a uma saudável frutificação, havendo sempre o contato professor e aluno. (Nicolau,1989, 
p.72).

Segundo Almeida (2008), foi no final do século XIX e no decorrer do século XX que aconte-
ceram, na Europa e nos Estados Unidos da América, mudanças significativas no campo educacio-
nal. As escolas laicas marcaram a ruptura do domínio da igreja sobre a educação, reafirmando a 
hegemonia da burguesia liberal. Um grande movimento de renovação pedagógica “movimento das 
escolas novas”, esse movimento foi resultante de toda uma mudança que já estava correndo no 
processo educativo, consequentemente, gerando mudanças sociais, por sua vez exigiam a criação 
de um novo sistema de instrução.

John Dewey (1859-1952) é uma grande figura americana do educador da Escola Nova, ou 
escolanovismo, caracterizada como um movimento que propunha uma renovação da pratica pe-
dagógica, em consequência da mudança da mentalidade social a respeito da educação. Com tal 
movimento, deslocou-se a figura central do processo educativo do professor para o aluno, dando 
maior ênfase ao ato de aprender do que para o ato de ensinar. Considerado um dos mais importantes 
teóricos da educação americana, e da educação contemporânea, sua abordagem sobre educação, 
considerava que o método científico deveria subsidiar o trabalho em sala de aula, de tal maneira 
que o conhecimento fosse trabalhado de forma experimental, socialmente, desde a infância, com 
o intuito de torná-la um bem comum. As ideias de Dewey sobre atividade, interesse, reconstrução 
da experiência, reflexão, solução de problemas e, principalmente, de interação social e cooperação 
permeia a educação Infantil até hoje, seu maior objetivo era preparar as crianças para a vida que, 
cada vez mais, refletisse as rápidas transformações de um mundo em constantes mudanças.

Para Dewey, a educação não tem significado fora de um contexto social democrático, em 
que as crianças tenham oportunidades de atividades conjuntas e em que elas sejam donas de suas 
capacidades.

Maria Montessori (1870-1952), ainda nesse século, em um universo basicamente masculino, 
destacamos a figura feminina de Montessori. O que mais nos chamou a atenção foi o fato de que 
foram os homens que começaram a se preocupar com a educação infantil, uma tarefa atribuída, 
quase exclusivamente, à mulher.

Montessori é considerada uma das mais importantes representantes da mudança radical que 
se dá na escola com relação à concepção de ensino e aprendizagem, aprofundou seus estudos em 
filosofia e psicologia, seu envolvimento com a educação da criança pequena data de 1907, quando 
fundou em Roma a primeira “Casa dei Bambini”, para abrigar, aproximadamente, cinquenta crianças 
normais carentes, filhos de desempregados. Nessa casa-escola, Montessori realizou várias experiên-
cias que deram sustentação a seu método, fundamentado numa concepção biológica de crescimento 
e desenvolvimento. Por ser médica, preocupou- se com o biológico, contudo, não deixou de lado, 
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em seu método, o aspecto psicológico, bem como o social, criou também um método que busca a 
educação da vontade, da atenção, e do autocontrole.

Ovide Decroly (1871-1932), médico, psiquiatra belga, Decroly é um dos principais represen-
tantes do escolanovismo europeu. A frase “A escola pela vida e para a vida” sintetiza as concepções 
pedagógicas de Decroly. É o criador dos “centros de interesses”, através dos quais as crianças vão 
relacionando os antigos conhecimentos com os novos e expressando – os através da linguagem, do 
desenho, da modelagem, da dramatização, sempre conduzidos pelo interesse. Desenvolveu suas 
atividades educativas junto a crianças anormais (1901), sua proposta de trabalho estava alicerçada 
nas atividades individual e coletiva da criança, sustentadas em princípios da psicologia. Por volta de 
1907, resolveu desenvolver sua proposta educativa junto a crianças normais, criando uma escola em 
Bruxelas, L’ermitage, ”casa de campo solitária”. O trabalho desenvolvido por ele nesta escola, serviu 
para que as autoridades belgas, oficializassem – nos nas escolas públicas. Sua preocupação, ao 
expor sua proposta, era a de substituir o ensino formalista, baseado no estudo dos tradicionais livros 
de textos, por uma educação voltada para os interesses e necessidades das crianças.

Édouard Claparède (1873-1940), fundador do Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, 
Suíça, escola das ciências da educação cujos objetivos principais são a pesquisa e a experimentação 
na área da psicologia infantil, os resultados desta pesquisa são usados para orientar uma equipe 
de educadores. Coloca o jogo como uma das principais necessidades das crianças, pois o jogo é 
estimulado, desperta a criatividade da criança, através dele, trabalha a autoestima e confiança.

Celestin Freinet (1896-1966), com as experiências de aulas – passeios, ideias de textos livres 
infantis, o que fazia com que as crianças pensassem e expressassem suas ideias e construíssem, ao 
mesmo tempo, através da vivência, a sua personalidade. Criou também um recurso a que chamou 
de correspondência interescolar motivada, onde se trocavam experiências de várias escolas situadas 
em regiões diferentes. O aprender fazendo é um dos pontos principais da metodologia de Freinet, 
que pode acontecer ao mesmo tempo: enquanto um desenha, outro examina um pequeno animal 
ou apenas relata um fato, que pode ser através de desenho, oral, ou escrito.

Henri Wallon (1879-1962) médico de origem grega, seus estudos, apesar de pouco divulgados, 
oferecem uma enorme contribuição, por estarem voltados para a evolução psicológica da criança. A 
emoção permite à criança nascer para a vida psíquica, por ter como função inicial a comunhão com 
o outro, a união entre os indivíduos, em virtude de suas reações orgânicas, da sua fragilidade. A pri-
meira expressão da emoção é o movimento, que é, ao mesmo tempo, seu substrato. A motricidade 
é o tecido comum e original de onde procedem as realizações da vida psíquica.

Jean Piaget (1896-1980) dedicou-se ao estudo das origens do conhecimento humano, um 
ramo da filosofia denominado Epistemologia Genética, em 1927, fez estudos sobre o desenvolvimento 
dos processos cognitivos da criança. Para chegar à gênese do conhecimento, Piaget investigou o 
desenvolvimento da inteligência e acabou criando uma teoria do desenvolvimento intelectual. Para 
Piaget o desenvolvimento é um processo progressivo e contínuo, o qual consiste na passagem de 
um estágio de menor equilíbrio para outro de equilíbrio maior, ou seja, “majorante”. O indivíduo está 
em constante interação com o meio que o cerca, descreve o desenvolvimento humano em termos 
de etapas ou estágios que se sucedem em ordem constante, embora cada indivíduo tenha o seu 
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próprio tempo de desenvolvimento. Os estágios são: sensório- motor (0 a 2 anos), pré-operatório (2 
aos 7 anos operações concretas (7 aos 11 anos) operações formais (12 anos em diante) 

Levi Semenovich Vygotsky (1896-1934), nasceu em Orsha, Bielo Rússia, e faleceu prematu-
ramente, aos 38 anos, vítima de tuberculose.

Os conceitos básicos da teoria de Vygotsky são: mediação, interação, processos de inter-
nalização, níveis de desenvolvimento, zona de desenvolvimento proximal, tomada de consciência, 
relação desenvolvimento e aprendizagem, função do brinquedo no desenvolvimento da criança com 
o meio de forma mediana.

O caminho trilhado por Vygotsky baseou-se sempre nas contribuições de Marx, buscando 
compreender o homem em processos constantes de interação social. Vale destacar que o interes-
se por questões educacionais, diferentes de Piaget, sempre esteve presente em sua obra, sendo 
considerado por muitos como responsável pela elaboração de uma teoria de educação, enquanto 
atividade sócia historicamente determinada.

Outro aspecto relevante para Educação Infantil, desenvolvido por Vygotsky, é o estudo a 
respeito do papel do brinquedo no desenvolvimento, chamando a atenção de que o brin-
quedo nem sempre traz um aspecto de prazer para a criança. Às vezes é mais interessante 
chupar chupeta, também no jogo quando a criança perde, ou não se agrada de certos jogos 
(VYGOTSKY, 1998, p.104).

Segundo Oliveira (2011), a brincadeira fornece, pois, ampla estrutura básica para mudanças 
da necessidade e da consciência, criando um novo tipo de atitude 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 de vida real e das motivações volitivas, constituindo-se, assim, no mais alto 
nível de desenvolvimento pré-escolar.··.

A VISÃO DE TEMPO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Quando pensamos em dinâmica de educação infantil, pensamos imediatamente na duração 
de cada atividade, pois esta faixa etária é ativa e com maturação em pleno desenvolvimento, neste 
sentido o trabalho pedagógico deve ponderar consideravelmente a divisão do tempo na educação 
infantil. Diferentemente das séries posteriores às atividades devem ser dinâmicas, rápidas e sem-
pre em movimento, o fazer pedagógico torna-se aliado desta busca de compreensão, adequação e 
desenvolvimento dos alunos.

Um bom planejamento pode e deve ter estabelecido o tempo das atividades, desde a hora 
da entrada, lanche, atividades dirigidas, até a hora da saída, tudo pensado e planejado para cada 
faixa etária. Outro fator importante para o estabelecimento de horários é a faixa etária das crianças, 
um aluno do maternal se concentra menos tempo em uma atividade que um aluno do jardim II, por 
exemplo, portanto não basta apenas planejar atividades é necessário levar em consideração todas 
as nuances do público atendido.

Segundo Jaume (apud ARRIBAS, 2004), toda a segurança que a criança irá sentir no ambiente 
escolar se dá no adequado planejamento das atividades. Portanto, o tempo é fator essencial neste 
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planejamento. São necessários pontos de referências estáveis, que se repitam diariamente. É desta 
forma que a criança se estrutura, tendo a segurança do que virá depois. Teremos, assim, alunos 
mais tranquilos, sem ansiedades e inseguranças.

A mudança de ambientes, a rotina, o recreio, tudo deve ser pensado com a funcionalidade do 
tempo e espaço. 

A VISÃO DE ESPAÇO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Tão importante quanto o tempo, o espaço na educação infantil é fator predominante para um 
bom trabalho pedagógico, porque nesta faixa etária atendida as crianças necessitam de espaços 
amplos, arejados, com cores, propícios para a estimulação de seus saberes biopsicossociais.·.

Considerando a quantidade de horas que as crianças passam no cenário escolar, é fácil 
pensar que este ambiente será de significação relevante na história e na vida delas e que, 
portanto, deve ser devidamente pensado e planejado em função dos objetivos, dos sujeitos. 
Trata-se de utilizar a escola como uma ferramenta pedagógica (MUNTAÑOLA, 1980 apud 
ARRIBAS, 2004, p.364) ·.

O tempo e espaço estão intimamente ligados quando tratamos de educação infantil, pois or-
ganizar espaços requer conhecimento, interação, e intencionalidade. A criança precisa experimentar 
os espaços aos quais foi apresentado, cada espaço da escola precisa ser explorado, o tempo para 
estas atividades deve ser bem elaborado para que as crianças tenham total compreensão do novo 
espaço que ocupam no mundo, o espaço escolar.·.

“[...] não basta à criança estar em um espaço organizado de modo a desafiar suas compe-
tências; é preciso que ela interaja com esse espaço para vivê-lo intencionalmente” (HORN, 
2004, p. 18).·.

O espaço na escola deve ser organizado para a dinâmica da educação infantil, diferentemen-
te das escolas fundamentais ou ensino médio onde espaço externo não é prioridade, na educação 
infantil deve ser sempre pensado como um espaço de autonomia, dinâmica e desenvolvimento do 
aluno. Doravante a realidade das creches escolas do país não é esta, encontramos ainda escolas de 
educação infantil onde as salas de aula são pequenas, abafadas, sem atrativos e espaços externos 
mínimos quase inexistentes.

Pensar no arranjo espacial da educação infantil, é pensar em qualidade de vida e aprendizado 
para as crianças atendidas nela, deve-se considerar cada espaço como o suporte para o aprendi-
zado. O espaço destinado à entrada dos alunos deve ser receptivo, alegre, lugar de encontro entre 
professores, alunos e pais. Outro espaço a ser levado em consideração é o pátio e/ou o parque, neste 
a magia acontece, brinquedos coloridos, caixa de areia, casinha, espaço para atividades livres como 
correr, pular corda e etc., é essencialmente importante em uma educação infantil. Quando pensamos 
em nossa infância a primeira lembrança dela quase sempre é relacionada à brincadeira, isso porque 
a criança vivencia nesta fase o prazer pelo lúdico, pelo faz de conta, pelo brincar.

O brincar na escola, portanto é didático e eficaz, Ângela Cristina Maluf define muito bem esta 
mudança de pensamento vivido pelas escolas de educação infantil atual:·.

Algumas escolas já estão dando o devido valor ao brincar. Estão levando cada vez mais as 
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brincadeiras, os jogos e os brinquedos para a sala de aula. Os professores, aos poucos, 
estão buscando informações e enriquecendo suas experiências para atender o brincar e 
como utilizá-lo para auxiliar na construção do aprendizado da criança. Quem trabalha na 
educação de crianças deve saber que podemos sempre desenvolver a motricidade, a aten-
ção e a imaginação de uma criança, brincando com ela. O lúdico é o parceiro do professor. 
(MALUF, 2003, p. 29) 

Outro espaço a ser considerado pelo trabalho pedagógico é a sala de aula, a importância 
desta no contexto de educação infantil é singular, a sala de aula deve ser uma sala de vida, que pulsa 
conhecimento e entretenimento para as crianças. Cantinhos, carteiras que mudam de lugar, murais, 
fichas com atividades, tudo isso pode e deve ser incorporado neste espaço preponderante da escola. 
Como se pode perceber o espaço é fundamental para a construção do trabalho pedagógico porque 
através dele se viabilizam projetos e dinamizam as atividades escolares.··.

A ROTINA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

A rotina é um elemento importante da Educação Infantil, por proporcionar à criança sentimen-
tos de estabilidade e segurança. Também proporciona à criança maior facilidade de organização 
espaço-temporal, e a liberta do sentimento de estresse que uma rotina desestruturada pode causar. 
Entretanto, como vimos à rotina não precisa ser rígida, sem espaço para invenção (por parte dos 
professores e das crianças). Pelo contrário, a rotina pode ser rica, alegre e prazerosa, proporcionando 
espaço para a construção diária do projeto político-pedagógico da instituição de Educação Infantil.

Ao elaborar a rotina com os alunos o professor proporciona a estes a autonomia de pensar 
sobre o seu próprio aprendizado, sobre o seu fazer enquanto estudante, quando a criança é instigada 
a pensar sobre o que vai fazer na escola, ela começa a perceber que este espaço é dela também, 
e isso trará não somente a criança, mas também ao professor êxito no fazer pedagógico. Levando 
em consideração que a criança apresenta-se de forma variada no decorrer do dia e a cada dia, é 
importante este planejamento diário da rotina, pois embora em um dia a turma esteja disposta a fazer 
duas ou três atividades dirigidas, no outro o agito ou mesmo a morosidade não permitirá o mesmo 
proceder do dia anterior.

Quando o acordo da rotina é elaborado com os alunos o trabalho pedagógico fica mais fácil, 
pois os alunos compreenderão que suas decisões foram ouvidas e que a meta precisa ser alcança-
da até o final da aula, gerando assim alunos colaboradores e atuantes nas atividades propostas. O 
cotidiano na escola como diz Maria Carmem Barbosa citando Maria da Graça Horn deve:

“O cotidiano de uma Escola Infantil tem de prever momentos diferenciados que certamente 
não se organizarão da mesma forma para crianças maiores e menores”. Diversos tipos de 
atividades envolverão a jornada diária das crianças e dos adultos: o horário da chegada, a 
alimentação, a higiene, o repouso, as brincadeiras – os jogos diversificados – como o faz-
-de-conta, os jogos imitativos e motores, de exploração de materiais gráficos e plásticos – os 
livros de histórias (BARBOSA, apud HORN, 2004, p. 15).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Caracterizar o trabalho pedagógico na educação infantil é uma tarefa complexa e trabalhosa, 
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mas quando vemos o resultado deste trabalho é algo gratificante e realizador. Quando cada parte 
envolvida assume o seu respectivo papel neste processo, o sucesso é inevitável. 

Educar é romper barreiras, paradigmas, conceitos e preconceitos já estabelecidos, cabe ao 
educador viabilizar meios para que a aprendizagem se torne cada dia mais completa. 

O trabalho pedagógico assume um papel norteador neste enredo. Coordenação pedagógica, 
professores, alunos, comunidade, todos são de suma importância para que isto se realize.

Nessa árdua, mas compensadora tarefa de auxiliar a criança em seu desenvolvimento, o 
professor precisa e deve lançar mão de todos os recursos possíveis e favoráveis para proporcionar 
o sucesso desse processo, sendo a rotina em sala de aula, um instrumento importante que pode 
auxiliar tanto professores como crianças no processo de construção do conhecimento.

A escola como espaço ideal de aprendizagens e desenvolvimento, capaz de formar o cidadão 
crítico e reflexivo em todas as instâncias sem cometer erros e frustrações, sendo o espaço perfeito 
do conhecimento, infelizmente ainda não existe, mas nada impede aos educadores, buscarem este 
ideal. O trabalho pedagógico lança mão de tempo e espaço para se concretizar e isso é salutar a 
educação, pois só quem tem a ganhar são os educandos. A escola perfeita talvez seja uma utopia 
de pensadores e professores, mas negar a possibilidade dela existir é mais utópico ainda. Podemos 
não mudar o mundo, mas o mundo não muda o que mudas são as pessoas e a educação é uma 
forma de mudar a humanidade, e esta mudará o mundo. 

Começando dos pequenos, da educação infantil. Parafraseando um dos maiores pensadores 
que já existiu. Pitágoras já sabia o que falava: “eduquem as crianças para que não seja necessário 
punir os adultos”!
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RESUMO

A deficiência intelectual é uma deficiência que apresenta déficits cognitivos concomitantes ao funcio-
namento adaptativo, em pelo menos duas das seguintes áreas: comunicação, cuidados pessoais, 
vida doméstica, habilidades sociais/interpessoais, uso de recursos comunitários, independência, 
habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança. Sendo que, a mesma, deve ocorrer 
antes dos 18 anos de idade. O presente estudo tem como finalidade apresentar a relação entre o 
aprendizado de crianças com deficiência intelectual leve com crianças sem nenhum tipo de defici-
ência, além de perceber quais são as maiores dificuldades para a adequada inclusão desses alunos 
no ensino regular, bem como a falta de capacitação por falta dos professores, falta de parcerias com 
profissionais especializados, grande número de alunos em sala de aula, falta de prédios e materiais 
adaptados para os alunos incluídos.

Palavras- chave: Deficiência intelectual; Aprendizagem; Inclusão escolar 

INTRODUÇÃO

Há uma complexidade muito grande para diagnosticar uma pessoa que tem deficiência inte-
lectual, ainda mais quando é criança em idade escolar, de acordo com Antunes (2001) nessa fase é 
facilmente confundida como doença mental que é o caso da psicose, psicose precoce. Tratando-se 
de um assunto que engloba vários outros aspectos, é facilmente mal interpretado pela sociedade 
uma vez que há vários tipos de deficiência, e muitas pessoas sofrem uma série de preconceitos por 
muitas outras que nem conhecem a dificuldade encontrada na sua vida.

Percebe-se que nossa cultura é muito preconceituosa, desde os primórdios de nossa civili-
zação, as pessoas que tinham alguma deficiência já eram excluídas, em cada época os estudiosos 
avançavam em suas pesquisas cada vez mais equivocadas sobre o assunto, trazendo assim apenas 
malefícios para os familiares e o deficiente. Ainda sabe-se pouco sobre o assunto, tornando-se ne-
cessário um olhar de totalidade e muita pesquisa em cada caso. O que atrapalha muito ainda é a falta 
de orientação das pessoas, que vêm acompanhando essa criança desde a escola principalmente, 
quando os alunos inteligentes são bons, e os que têm dificuldades sofrem Bullying por serem ruins 
(BARRETO, 2002).
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Os autores Batista e Emuno (2004) acreditam que a grande maioria das crianças que são 
deficientes mentais sofre atrasos cognitivos, elas vão demorar mais para aprender a falar, andar, e 
exercer atividades necessárias no seu cotidiano.

Ao se basear na explicação da medicina para as prováveis causas das pessoas que têm 
deficiência mental entre as causas mais comuns encontram-se as condições genéticas, como por 
exemplo, o caso de genes anormais herdados pelos pais. Durante a gestação a mulher também corre 
o risco, se for alcoólatra, ou se adquirir alguma doença durante a gravidez, que possa ser prejudicial 
para o desenvolvimento do embrião. Até mesmo durante o parto se a criança permanecer por um 
determinado tempo sem receber oxigenação necessária, pode acarretar sequelas por toda a vida. 

Analisando historicamente a deficiência, temos a idade contemporânea que é marcada pela 
consolidação do capitalismo, o desenvolvimento industrial, consolidação do regime democrático em 
meados do século XIX, assim como, pelo desenvolvimento tecnológico e globalização da economia 
em meados do século XX. Taz também um grande marco na história dos indivíduos com deficiência, 
pois percebeu-se, que não mais as epidemias, anomalias genéticas e guerras são as responsáveis 
pelo número crescente de pessoas com deficiência. Pois uma nova demanda emergia, sobretudo, 
vítimas das péssimas condições de trabalho e insalubridade.

Entre os avanços importantes, podemos destacar, por exemplo, as ajudas técnicas (cadeiras 
de rodas, bengalas) e, sobretudo, no sistema de ensino de cegos e surdos que foram aperfeiçoados. 
Grupos se organizaram na busca pelo reconhecimento dos direitos civis e constitucionais das pes-
soas com deficiência, por consequência, a luta pela equiparação dos direitos e promoção de ações 
afirmativas que possibilitem a maior participação desses indivíduos na sociedade.

Frente a isso, surgem estudos importantes direcionados aos indivíduos com deficiência, que 
corroboram para a efetivação do processo inclusivo. Entre eles podemos destacar o estudo de Vi-
gotsky que diferentemente dos outros pesquisadores, direcionou sua pesquisa não na deficiência em 
si, mas nas habilidades que os indivíduos com deficiência possuíam e que formariam a base para o 
desenvolvimento integral de suas capacidades. 

Este novo posicionamento nos induze a afirmar, ainda, que de forma aparente, como pontua 
Vigotsky (1997, p. 76): “no lugar da mística foi posta a ciência, no lugar do preconceito, a experiência 
e o estudo”, ou seja, seu olhar diferenciado focava a condição humana do indivíduo e não sua defici-
ência, o que caracteriza-se até hoje como um grande diferencial do processo inclusivo. (LURIA, 2001)

De acordo com o Art. 205 da Constituição Federal (1988): “A educação, direito de todos e de-
ver do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação 
para o trabalho”.

E conforme a Declaração de Salamanca (1994):

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, 
intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas ou outras. Devem acolher crianças com defi-
ciência e crianças bem dotadas; crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de 
populações distantes ou nômades; crianças de minorias lingüísticas, étnicas ou culturais e 
crianças de outros grupos ou zonas desfavorecidas ou marginalizadas.
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O reconhecimento dos direitos e deveres da pessoa com deficiência como parte constituinte 
de nossa sociedade, traz a necessidade de refletir sobre todo o processo de inclusão deste no con-
texto social, e o direito a Educação, leva-nos a buscar estratégias que assegure não só o acesso 
dos estudantes com deficiência as escolas, mas, sobretudo, sua permanecia e estratégias que os 
possibilitem equiparassem em condições com os demais membros dela.

PROBLEMA

Quais os procedimentos pedagógicos indicados para favorecer a inclusão de alunos com 
deficiência intelectual? 

OBJETIVO

Descrever a deficiência intelectual, bem como o processo de inclusão educacional e social.

JUSTIFICATIVA

O presente estudo tem como finalidade apresentar a relação entre o aprendizado de crianças 
com deficiência intelectual leve com crianças sem nenhum tipo de deficiência, além de perceber quais 
são as maiores dificuldades para a adequada inclusão desses alunos no ensino.

MÉTODO

Para a realização da pesquisa utilizou-se como metodologia a Pesquisa Bibliográfica. Como 
também pode e deve ser pensado a partir da instituição escolar, a qual cumpre uma importante fun-
ção social: a de socializar os conhecimentos, promover o desenvolvimento cognitivo e a construção 
de regras de conduta, dentro de um projeto social mais amplo. 

FUNDAMENTAÇÃO

A educação inclusiva na sociedade contemporânea apresenta-se como uma ação que de-
manda estudos, pesquisas e políticas públicas, pois incluir não diz respeito somente à inserção, nas 
escolas regulares, de pessoas com necessidades educacionais especiais (NEE), a escola inclusiva 
é aquela que atende a todos os alunos. Segundo a Declaração de Salamanca (1994, p.5):

O principio fundamental da escola inclusiva é de que todas as crianças devem aprender 
juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou diferenças 
que elas possam ter. Escolas inclusivas devem reconhecer e responder às necessidades 
diversas de seus alunos, acomodando ambos os estilos e ritmos de aprendizagem e assegu-
rando uma educação de qualidade à (sic) todos através de um currículo apropriado, arranjos 
organizacionais, estratégias de ensino, uso de recurso e parceria com as comunidades. Na 
verdade, deveria existir uma continuidade de serviços e apoio proporcional ao contínuo de 
necessidades especiais encontradas dentro da escola. (BRASIL, 1994, p.5). 

A proposta de educação inclusiva surge no cenário educacional como uma nova perspectiva 
que, além de rever concepções a respeito de ensino, reconsidera a Legislação que a ampara e le-
vanta vários questionamentos acerca do saber e do fazer dos professores, os quais são levados a se 
questionar a respeito dos saberes necessários para trabalhar com alunos com NEE e de que forma 
proceder em relação às dificuldades e potencialidades apresentadas nesse contexto. 
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No caso, considera-se fundamental a formação específica dos professores para trabalhar com 
a educação inclusiva em diferentes níveis de ensino. Acredita-se na importância de realizar estudos 
com discussões sobre a formação docente na medida em que contribuem para a construção do 
conhecimento referente à inclusão e o professor reflita em suas práticas pedagógicas nas escolas 
do ensino regular. 

Segundo a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva 
(BRASIL, 2008), “(...) o movimento mundial pela inclusão é uma ação política, cultural, social e pe-
dagógica, desencadeada em defesa do direito de todos os alunos de estarem juntos aprendendo e 
participando, sem nenhum tipo de discriminação”. 

No documento, a educação inclusiva constitui-se um paradigma educacional fundamentado 
na concepção de direitos humanos, que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis 
e que avança em relação à ideia de equidade formal ao contextualizar as circunstâncias históricas 
da produção da exclusão dentro e fora da escola (BRASIL, 2008). 

A educação inclusiva é um processo que amplia a participação de todos os alunos com NEE 
no ensino regular, independentemente das condições físicas, biológicas, econômicas, culturais e 
sociais dos sujeitos. Isso visando a promover seu acesso e permanência na classe comum do siste-
ma regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de todos. 
Para Glat (2007), o pré-requisito para a inclusão educacional de alunos com NEE é a constituição 
de espaços escolares acessíveis a todos e que lhes permitam circular livremente e participar, junto 
com os demais, de todas as atividades acadêmicas e também atividades fora da escola. 

Ressalta-se a importância das adaptações e a criação de recursos materiais e estratégias de 
ensino que garantam as condições necessárias de acesso ao currículo para esses alunos, visando 
à sua autonomia e ao seu desenvolvimento acadêmico, psicológico e social. 

A proposta de educação inclusiva implica, portanto, um processo de reestruturação de todos 
os aspectos constitutivos da escola, envolvendo a gestão de cada unidade e os próprios sistemas 
educacionais. Rodrigues (2008) considera que, na Educação Inclusiva, a preocupação central deve 
ser a de remover as barreiras escondidas que muitas vezes existem nas escolas, como: as condi-
ções de acessibilidade, da organização escolar e do currículo. Tais barreiras impedem a inclusão 
dos alunos com NEE. 

Para o referido autor, os recursos necessários para a escola se tornar inclusiva são diversos, 
como: desenvolvimento de programas de formação em serviço que qualifiquem os professores para 
trabalharem de forma inclusiva e a disponibilização de recursos materiais. Ambos são importantes 
para responder com qualidade à diversidade discente que existe nas salas de aulas brasileiras.

O mesmo autor, também traz exemplos de recursos materiais e recursos humanos para aten-
der esses alunos que são:

Os meios informáticos que permitem em alguns casos (paralisia cerebral e cegueira) dimi-
nuir sensivelmente os problemas que a deficiência coloca à escolarização, e o acréscimo 
de recursos humanos que é também importante para o desenvolvimento de uma política de 
educação inclusiva não deve haver a tentação, por parte dos sistemas educativos, de pensar 
que a educação inclusiva é uma forma de baratear a educação. As escolas, para poderem 
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responder competentemente à diversidade dos alunos, necessitam dispor de recursos que, 
em última instância, as possam tornar concorrenciais com o nível de atendimento das esco-
las especiais. (RODRIGUES, 2008, p. 38).

Essas análises fazem considerar que a educação inclusiva deve ser mediada pelo profes-
sor, pois ela depende de como os indivíduos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem se 
relacionam. Depende também do modo como o professor se esforça e busca conhecimentos para 
trabalhar com seus alunos, colaborando com o processo de aprendizagem desses, especialmente 
no caso de estudantes com deficiência intelectual. 

Assim, o professor deve buscar conhecimentos acerca dos saberes e fazeres docentes no 
processo de inclusão na escola, também precisa empregar estratégias pedagógicas e recursos di-
dáticos adaptados para cada necessidade específica, entre outros aspectos necessários. 

Nessa perspectiva, exploram-se questões inerentes ao tema central deste estudo: a forma-
ção do professor para promover a inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais no 
ensino regular, destacando apontamentos da literatura atual acerca dos procedimentos pedagógicos 
considerados necessários para a adequada efetivação desse processo.

Segundo as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica (BRASIL, 
2001), os alunos com necessidades educacionais especiais serão atendidos em salas comuns de 
ensino e, quando for necessário, receberão serviço 12 de apoio especializado no ambiente escolar. 
O mesmo documento assegura aos estudantes com necessidades educacionais especiais currícu-
los, métodos, técnicas e recursos pedagógicos que contemplem suas necessidades, como também 
professores preparados para trabalhar com esses alunos com condições adequadas de inclusão. 
Nesse caso, docentes com especialização em nível médio ou superior, para atendimento especiali-
zado, e do ensino regular, todos capacitados para a integração desses alunos nas classes comuns. 
Sobre as necessidades de formação dos professores da classe comum, Nozi (2013, p. 38) aponta:

A necessidade de uma formação que proporcione aos professores condições de serem pro-
tagonistas de suas práticas pedagógicas de maneira critica, reflexiva e contextual, a ponto 
de perceberem que os processos que vivenciam em sala de aula são reflexos de um contex-
to mais amplo, que envolve, dentre tantas outras questões objetivas, ideologias e utopias, 
direitos e deveres.

Logo, torna-se necessário que os cursos de formação de professores trabalharem conteúdos 
e experiências com o processo de inclusão dos alunos com NEE contemplando conhecimentos 
específicos em diversas dimensões, especialmente aquelas relacionadas às atitudes, aos saberes 
teóricos e metodológicos e aos saberes práticos referentes ao saber fazer do professor no contexto 
da sala de aula (RODRIGUES, 2008). Isso porque, diante da entrada de alunos com NEE nas escolas, 
muitos docentes alegam sentir grande dificuldade da prática inclusiva, sobretudo pelo despreparo 
decorrente da precariedade da formação oferecida em cursos de graduação. Considerando isso, 
faz-se necessária uma formação continuada desses profissionais para que eles possam trabalhar, 
no ensino regular, com alunos que apresentam NEE no ensino regular, a fim de que os docentes 
adquiram novos conhecimentos, exponham suas dúvidas e conheçam como utilizar recursos, pro-
cedimentos e estratégias de ensino para atender às peculiaridades desses alunos. 

Goés (2002), ao se referir aos cursos de licenciatura, observa a falta de preparo dos futuros 
professores com relação à educação inclusiva, o que torna frágil a qualidade da educação para o 
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aluno com NEE, haja vista a ausência de um trabalho pedagógico que atenda às reais necessidades 
do aluno deixá-lo à margem do processo de ensino. 

Assim, a autora aponta como um grande desafio para esses futuros profissionais o desen-
volvimento do trabalho em sala de aula com a educação diferenciada necessária para seus alunos 
especiais.

Para Martins (2006), as escolas que adotam o paradigma da inclusão são desafiadas a se 
reestruturarem, tornando-se mais responsivas às necessidades dos alunos, porque o ensino inclusivo 
busca repensar a escola no sentido de promover mudanças em sua organização e na maneira como 
os profissionais da educação percebem os alunos. 

Partindo dessa concepção, pode-se considerar que, para atender às NEE dos alunos, deve-
-se antes de tudo saber de que maneira a escola está preparada pedagogicamente para responder 
as necessidades desses discentes, pois muitos professores relatam encontrar dificuldades nesse 
processo, o qual é visto como um grande desafio que pode gerar satisfações assim como muitas 
frustrações. 

Nesse caso, devem-se considerar algumas discussões como a importância do apoio da es-
cola (recursos físicos, humanos, capacitação, entre outros), dos cursos de aperfeiçoamento e de 
mais contatos com os especialistas que fazem o atendimento clínico dos alunos com os professores 
especializados que atendem nas salas de recursos, bem como com os professores da classe co-
mum. Para que esse desafio seja encarado, é necessária a participação de todos, não somente do 
professor, mas da escola em geral, da família dos alunos e da comunidade.

Martins (2006) considera que mudanças significativas na maneira de perceber e atuar pedago-
gicamente com os educandos em geral são necessárias para a efetivação da proposta de educação 
inclusiva.

[...] A formação dos professores é uma questão que se torna especialmente relevante no 
momento que a ação docente passa a fazer parte de uma educação regida pelo paradigma 
da inclusão. Formar indica movimento, continuidade, se realiza numa cultura. O formar-
-se professor é, ao mesmo tempo, formar-se pessoa. Não se forma professor separado 
do processo de construção de uma identidade. A formação transcende a apropriação de 
conhecimentos específicos e o desenvolvimento de habilidades instrumentais para chegar à 
formação de atitudes. (MARQUEZA, 2005, p. 7).

Na literatura da área especializada, encontramos diversas concepções e sugestões referentes 
à formação de professores para favorecer a inclusão de alunos ensino regular, sobretudo conside-
rando as dificuldades que estes relatam sentir quando se deparam com alunos que apresentam NEE 
em suas salas de aula e avaliam que seus cursos de graduação não os prepararam para atender os 
referidos alunos (RODRIGUES, 2008; VITALIANO, 2010; NOZI, 2013). 

O processo de formação deve contribuir para que o professor disponha de conhecimentos 
referentes aos saberes e fazeres frente à inclusão de alunos com NEE. Diante disso, verifica-se a 
necessidade de estudos mais aprofundados sobre os procedimentos desenvolvidos em sala de aula, 
especialmente com alunos com DI.

Esses apontamentos levam à compreensão de que são muitas as dificuldades encontradas 
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pelos profissionais da área da educação, e a maior delas descrita pelos professores faz referência 
ao que se deve fazer com o aluno em sala de aula.

Por isso, acredita-se que a formação docente para promover a inclusão de alunos dom NEE 
no ensino regular pode facilitar esse processo a partir da implementação de novos conhecimentos 
nos cursos de licenciatura da área especializada, como: conhecimentos necessários para atender 
às necessidades específicas de cada deficiência; informações acerca do uso de estratégias peda-
gógicas e de recursos didáticos.

Em posse de saberes específicos sobre as especificidades educacionais desses alunos, os 
professores terão a compreensão de que eles podem aprender desde que sejam atendidas 
as suas necessidades educacionais especiais que se manifestam quando se deparam com 
o currículo, com os recursos, as sequências e os ritmos de aprendizagem, que são habitual-
mente trabalhados no ensino regular. (NOZI, 2013, p. 23).

Considerando tais necessidades, esse estudo visa a contribuir com conhecimentos a res-
peito de procedimentos pedagógicos que possam favorecer a inclusão de alunos com DI no ensino 
regular, pois se identifica, na área especializada, que os procedimentos pedagógicos inclusivos em 
conjunto com outros fatores contribuem para a prática dos professores que atendem os alunos com 
NEE, inclusive os alunos com DI, por isso é necessária a busca por conhecimentos referentes a 
essa temática, para que se possam analisar os procedimentos pedagógicos inclusivos que podem 
ser usados para favorecer a inclusão de alunos com DI no ensino regular.

Segundo Amaro (2009, p. 49), os procedimentos pedagógicos são: 

[...] ações/atividades/comportamentos/formas de se organizar e acionar a movimentação 
da construção do saber, do processo de aprendizado. Eles são articulados e organizados 
em função dos princípios de educação e das finalidades estabelecidas pela articulação de 
necessidades/possibilidades/contexto temporal, espacial, cognitivo, afetivo, cultural, social, 
político, vivido pelos sujeitos envolvidos. (AMARO, 2009).

Na concepção de Mrech (2005), os procedimentos também se fazem presentes na identifica-
ção de necessidades, no planejamento, no acolhimento, na apresentação e na discussão de temas 
específicos, na análise de materiais, no relato de experiências, no registro e na avaliação. 

Nesse sentido, julga-se que os procedimentos são fundamentais na prática do professor, 
pois são condições criadas por eles para alcançar os objetivos determinados. Pode-se dizer que os 
procedimentos pedagógicos fazem parte da ação do professor, como: planejar; refletir; estabelecer 
relações; trabalhar coletivamente; questionar; avaliar e registrar sua prática docente; e realizar ade-
quações ou adaptações curriculares. 

São, portanto, alvo de construção constante na prática docente, pois são múltiplos e possíveis 
de serem utilizados de acordo com as necessidades encontradas em cada contexto de ensinoapren-
dizagem, visto que é preciso construir novos procedimentos na medida em que há objetivos a se 
atingir. Outros autores, como Castaman (2007) e Figueiredo (2002), apontam que os procedimentos 
pedagógicos são utilizados por meio de atos e recursos e têm como finalidade o alcance dos obje-
tivos de quem iniciou a ação, esperando-se que os meios sejam adequados e convenientes ao que 
se pretende.

As discussões referentes aos procedimentos pedagógicos enfatizam a construção desses 
para se atingir o objetivo; no caso do presente trabalho, indagasse a importância dos procedimentos 
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para a atuação e formação do professor, pois se acredita que a sua ação reflete na aprendizagem 
de seus alunos. 

Haydt (2000) salienta que os procedimentos de ensino devem contribuir para que o estudante 
mobilize seus esquemas operatórios de pensamento e participe ativamente das experiências de 
aprendizagem, observando, lendo, escrevendo, experimentando, propondo hipóteses, solucionando 
problemas, comparando, classificando, ordenando, analisando e sintetizando.

Ao se analisar essa concepção, verifica-se que os procedimentos podem favorecer a parti-
cipação do aluno e a sua aprendizagem. Para tanto, eles devem ser escolhidos de acordo com os 
objetivos propostos no processo de ensino e aprendizagem, cabendo ao professor questionar se é 
coerente ao conteúdo a ser ensinado, se existe condições físicas no ambiente no qual o procedimento 
de ensino será aplicado, e se são compatíveis com as características dos alunos.

Ou seja, o procedimento de ensino deve se adequar à idade dos alunos, ao seu nível de de-
senvolvimento, grau de interesse e estar em conformidade com as suas necessidades educacionais. 

A partir das concepções apresentadas, pode-se considerar como procedimento pedagógico 
todas as ações que o professor utiliza como meio para favorecer o processo de aprendizagem de 
seus alunos em relação ao conteúdo academicamente determinado. Compreende-se que a forma 
como o professor apresenta o conteúdo é de suma importância para o processo de ensino e apren-
dizagem, por isso é fundamental que os professores tenham conhecimentos sobre procedimentos 
pedagógicos, a fim de que estimulem e orientem seus alunos, além de promover atividades que 
possibilitem aprendizagens efetivas. 

Rodrigues (2008) relata que a dimensão dos saberes também é composta pelos aspectos 
pedagógicos que fundamentam possíveis intervenções do professor, como os conhecimentos que 
envolvem o ato de planejar, avaliar, analisar, registrar e outros, isto é, os procedimentos pedagógicos 
estão relacionados ao saber fazer do professor

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste trabalho foram abordados os aspectos referentes à deficiência intelectual em escola-
res, bem como a postura das instituições escolares e profissionais das áreas da saúde e educação. 
Ressaltando que nos dias atuais, não se pode ignorar qualquer desvio do padrão de comportamento, 
principalmente no período da infância e da adolescência.

Desta forma, ressalta-se que qualquer transtorno encontrado na fase escolar já pode ser 
considerado o suficiente para interferir ou prejudicar o processo adequado de ensino-aprendizagem.

Por meio deste trabalho, observou-se que a educação inclusiva é de extrema importância para 
a sociedade de forma geral, tanto para crianças deficientes intelectuais como as ditas normais sendo 
extremamente necessário o convívio social das crianças, afinal tão importante como educá-los é so-
cializá-los, afinal é de extrema importância que as crianças aprendam a conviver com as diferenças. 
E é nesta linha de pensamento que insere-se o trabalho social no ambiente escolar.
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Assim, os profissionais podem atuar tanto com os alunos, quanto com os familiares, de forma 
a orientá-los e contribuir com as qualificações para que saibam trabalhar com suas dificuldades, e 
consequentemente, para que aprendam baseando-se nos seus limites, pois, as crianças que tem 
deficiência intelectual aprendem como qualquer criança, claro que mais lentamente, segundo as 
suas limitações. 

Finalmente um acompanhamento profissional é excepcional para que a criança seja diagnos-
ticada corretamente, sendo que assim ela irá responder melhor ao tratamento, facilitando assim a 
aprendizagem e o convívio com as demais pessoas. 

Na proposta de educação inclusiva, a necessidade de que as instituições de educação modi-
fiquem suas concepções e atitudes em relação aos alunos especiais, realizem adaptações metodo-
lógicas e curriculares e capacitem os profissionais da educação para lidar com crianças deficientes 
é vista como fator primordial. Mas a inclusão escolar ultrapassa os muros das instituições e esbarra 
nas questões sociais e políticas. 

Podemos frente a tudo que aqui foi dito, refletir sobre o lugar que a inclusão vem ocupando 
em nossas escolas, e principalmente em nossa sociedade, que vem colocando na escola somente, 
a responsabilidade de tal fenômeno que na verdade é um fenômeno a ser construído por toda uma 
sociedade em conjunto, onde todos são atores e autores do processo, se implicando nele e, portanto 
tendo responsabilidade sobre tal. 

Afinal, do que adiantaria esse fenômeno ocorrer de fato dentro da escola, e se ver limitado 
a este espaço. A inclusão deve ultrapassar os muros escolares e ocorrer em seu sentido amplo e 
efetivo, dentro e fora dela. Cabe a nós, refletirmos sobre esse lugar e repensarmos principalmente 
o nosso próprio lugar frente a essa situação. Que lugar como profissionais da educação estamos 
ocupando frente a inclusão?

REFERÊNCIAS

BARDIN, L. Análise de conteúdo. 3. ed. Lisboa: Edições 70, 1977. 

BEYER, H. O. Da integração escolar à educação inclusiva: implicações pedagógicas. In: 
BAPTISTA, C. R. (Org.). Inclusão e Escolarização: múltiplas perspectivas. Porto Alegre: Mediação, 
2006. P. 73-81. 

______. Inclusão e avaliação na escola: de alunos com necessidades educacionais especiais. 
2. ed. Porto Alegre: Mediação, 2005. 

BRASIL, Ministério da Educação e Cultura. Secretaria de Educação Especial. Portaria n. 948/2007, 
de 07 de Janeiro de 2008. Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 
Inclusiva, Brasília, 2008. Disponível em: Acesso em: 25 de out. de 2021.

BRASIL, Ministério da Educação e cultura. Declaração de Salamanca e Linha de Ação sobre 
Necessidades Educativas Especiais. Brasília: CORDE. 1994. 

GLAT, R. Um novo olhar sobre a integração do deficiente. In: MANTOAN, M. I. E. A integração de 



93

Novembro 2021Revista Territórios

pessoas com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema. São Paulo: Memnon: 
Editora SENAC, 1997. p. 196-201.

CAVALCANTI, A. M. L. A inclusão do aluno com deficiência mental no ensino médio: um estudo 
de caso. 2007. Dissertação (Mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Centro de 
Ciências Sociais Aplicadas, Natal, RN. Disponível em: Acesso em 25 out. 2021. 

CUNHA, I.; SANTOS,L. Aprendizagem cooperativa na deficiência mental(Trissomia21).Cadernos 
de Estudo. Porto: ESE de Paula Frassinetti, 5, p.27- 44. Disponível em: http://repositorio.esepf.pt/
bitstream/handle/10000/74/cad5AprendizagemCooperativa.pdf?sequence=2>

Acesso em: 25 de out. de 2021.

________Adaptações curriculares no contexto da educação inclusiva. In: Anais do Congresso 
INES: 150 Anos no Cenário da Educação Brasileira, 2007. Rio de Janeiro, RJ. Instituto Nacional 
de Educação de Surdos do Rio de Janeiro: Santa Clara Editora, 2007. p. 42-47. 

_______Educação inclusiva para alunos com necessidades especiais: processos educacionais 
e diversidade. In: O uno e o diverso na educação. Marcos Daniel Longuini (organizador)- Uberlândia 
: EDUFU, 2011. p.75-91.

MANTOAN, M. I. E. Inclusão escolar de deficientes mentais: que formação para professores? 
In: A integração de pessoas com deficiência: contribuições para uma reflexão sobre o tema. 
São Paulo : Memnon : Editora SENAC, 1997. p. 119-127. 

MIRANDA, A. A. B. Análise do atendimento escolar da criança deficiente mental na rede 
estadual de ensino público, 2011. (texto xerocopiado). 

NOGUEIRA, C. de. M. A história da deficiência: tecendo a história da assistência a criança 
deficiente no Brasil. Tese de mestrado. Programa de pós-graduação de mestrado em políticas 
públicas e formação humana. Centro de Educação e Humanidades e Centro de Ciências Sociais. 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Rio de janeiro, 2008. 

PESSOTTI, I. Deficiência Mental: da Superstição à Ciência. São Paulo: Queiroz/EDUSP. 1984. 

QUEIROZ, D.T.; VALL, J.; SOUZA, A.M.A., VIEIRA, N.F.C. Observação participante na pesquisa 
qualitativa: conceitos e aplicações na área da saúde. Revista de Enfermagem Universidade 
Estadual do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro; 15(2):276-83, 2007. 

RODRIGUES, D. A educação física perante a educação inclusiva: reflexões conceptuais e 
metodológicas. Revista da Educação Física. Universidade Estadual de Maringá, v. 14, n. 1, p. 67-
73,2003 . 

SOUZA, M. de. O.; CAVALARI, N. A importância da inclusão na educação infantil. Caderno 
Multidisciplinar de Pós-Graduação da UCP, P i t a n g a, v. 1, n. 2, p. 190 – 201. 2010. 

VEIGA, M. M. A inclusão de crianças deficientes na Educação Infantil. Revista do Curso de 
Pedagogia da Universidade FUMEC. Faculdade de Ciências Humanas, Sociais e da Saúde. Ano 
V, nº4, 2008.

http://repositorio.esepf.pt/bitstream/handle/10000/74/cad5AprendizagemCooperativa.pdf?sequence=2
http://repositorio.esepf.pt/bitstream/handle/10000/74/cad5AprendizagemCooperativa.pdf?sequence=2


Revista Territórios

94

RESUMO

Este artigo tem como finalidade analisar a contribuição do desenho infantil para a aquisição da língua 
escrita da criança no processo de alfabetização Assim discutirei alguns pontos relevantes sobre a 
contribuição do desenho infantil no processo de alfabetização , tais como :as diferentes linguagens 
da criança neste período , seu significado e sua importância na alfabetização ,o desenvolvimento do 
pensamento e da linguagem . As pesquisas realizadas por Emília Ferreiro indicam que cada sujeito, 
no processo de construção da escrita, parece refazer o caminho percorrido pela humanidade, qual 
seja: Pictográfica: forma de escrita mais antiga que permitia representar só os objetos que podiam 
ser desenhados: desenho do próprio objeto para representar a palavra solicitada. Por isso alguns 
autores foram essenciais para embasar o meu artigo tais como Philippe Aries , Florence Meredieu 
, Henri Luquet, Emília Ferreiro , entre outros .

Palavras-chave: Desenvolvimento da linguagem; Diferentes linguagens; Aquisição.

INTRODUÇÃO

O processo de alfabetização na vida de uma criança é de suma importância para o seu desen-
volvimento cognitivo e social, tendo em vista que é neste período que a criança tem a oportunidade 
de desenvolver as suas habilidades e construir este conhecimento devido suas experiências vividas 
dentro e fora do ambiente escolar. Eu como educadora alfabetizadora sempre me preocupei em tra-
balhar de diversas formas e explorar vários recursos para alfabetizar minha turma. No entanto tive 
um aluno que mesmo eu apresentando um trabalho dinâmico e diferenciado, ele não conseguia se 
alfabetizar. Certo dia solicitei para meus alunos um desenho representando a família e percebi que 
o aluno que não estava alfabetizado fez seu desenho idêntico a uma criança de três anos. A partir 
dessa observação e analisando o desenho das crianças alfabetizadas notei uma grande diferença na 
evolução do desenho e isso me fez inquietar-me diante do processo de alfabetização do meu aluno 
que não se alfabetizava mesmo tendo a mesma faixa etária de seus amigos de sala.

Esta experiência me fez refletir que a evolução do desenho e o processo da alfabetização 
caminham juntos e tem como finalidade analisar a contribuição do desenho infantil para a aquisição 
da língua escrita na alfabetização 

A IMPORTÂNCIA DO DESENHO PARA 
ALFABETIZAÇÃO
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No período de alfabetização , a criança traz consigo as suas primeiras experiências gráficas na 
forma de desenho que a possibilitam expressar suas ideias , seus sentimentos ,desejos e comunicar 
as suas descobertas, seus anseios e vontades. Assim, o desenho é uma linguagem significativa, pois 
é através dele que a criança manifesta sua concepção de mundo .Sabemos que existem crianças 
que possuem uma experiência com a linguagem escrita através de participação indireta e natural 
no contexto no qual está inserida. Assim, podemos destacar a observação atenta às formas como 
se apresentam os materiais escritos no seu ambiente familiar , ao ver alguém escrever um bilhete, 
assinar o próprio nome, lista de supermercado, rótulos de produtos utilizados no contexto familiar, 
etc. Dessa forma, este contato inicial com o mundo da leitura e escrita permite que a criança perceba 
que a escrita serve para se comunicar com alguém e que esta tem um sentido social.

Em um contexto social, o processo de aquisição e compreensão da língua escrita possibilita 
a inclusão e a participação da criança no mundo letrado. Assim, ao vivenciar situações em que o 
sistema de escrita encontra-se presente, a criança se arrisca e até mesmo constrói hipóteses sobre 
o que supostamente escreveu e desenhou.

Neste sentido abordaremos sobre o desenvolvimento da linguagem da criança na alfabetização 
baseando-se nas concepções históricas dos autores Philippe Ariés e BERNARD Charlot destacamos 
as principais formas de expressões que fazem parte da vida da criança. Discutiremos através de um 
breve histórico a concepção de criança e o interesse pelo desenho.

Em relação à escrita e o desenho dialogamos com alguns autores sobre o processo de aqui-
sição da língua escrita e também as etapas de desenvolvimento durante esse processo .

DESENVOLVIMENTO DA LINGUAGEM E O DESENHO PARA A ALFABETIZAÇÃO

A linguagem está presente nas diversas relações sociais que estabelecemos com o meio em 
que vivemos, seja numa conversa, ao ouvir uma canção , através dos nossos gestos, na leitura de 
um livro, ao escrever um bilhete, dentre outras experiências da vida cotidiana. É na linguagem e por 
meio dela, que emitimos os nossos pensamentos, expressamos os sentimentos, as emoções e as 
nossas ideias. Nós tornamos autores, atores, pintores, dançarinos, leitores, escritores e por que não, 
verdadeiros artistas da vida?

Ao analisar as variadas interações sociais, podemos considerar que a linguagem é inerente 
ao homem, pois está diretamente vinculada a todas as ações humanas que são movidas por ela. Ao 
nascer somos inseridos em um mundo, cuja linguagem é um instrumento de comunicação , o qual 
nós aprimoramos através das diferentes relações com as pessoas e com o meio social.

Desde os primeiros momentos da infância, a criança aprende a se comunicar através do corpo, 
da fala, dos gestos, sons bem como explora o mundo em sua volta e compreende a si mesma através 
das diferentes formas de linguagens. Assim, quando uma criança seleciona e elege um objeto para 
brincar, uma música para cantar, um sapato para calçar, uma cena para desenhar, está exercendo 
uma apropriação de recortes da realidade(DERDYK,1993,p.107).



96

NnOVEMBROR 2021Revista Territórios

Esta leitura da realidade se manifesta através da representação por meio de linguagens grá-
ficas, plástica, teatral, corporal, escrita e falada.(Ibidem).

Não podemos pensar a infância sem essas linguagens, já que são necessários para apren-
dizagem e construção de novos conhecimentos da criança .É pensando na importância dessas 
linguagens para o desenvolvimento infantil que surgiram algumas inquietações , as quais permeiam 
esta pesquisa, no que se refere, particularmente, a criança e suas diferentes linguagens aprender a 
explorá -las e a descobrir novas de estar no mundo .Na alfabetização , uma das mais importantes 
linguagens peculiares à criança é o brincar.

O brincar é uma linguagem importante na vida do ser humano e em especial na vida da criança 
.Esta linguagem é uma necessidade natural. A criança que brinca experimenta-se e constrói –se através 
do brinquedo. Ela aprende a dominar a angústia, a conhecer seu corpo, a fazer representações do 
mundo exterior e mais tarde agir sobre ele”(ARFOUILLOUX,1988,P.94).Diante desta reflexão, o brincar 
beneficia a criança lhe proporciona alegria, sensação de prazer, satisfação , bem como, desenvolve 
a sua capacidade criadora e naturalmente amplia o seu conhecimento sobre o mundo em que vive.

O estudo da infância difundiu-se nos diversos campos da investigação devido às contribuições 
teóricas que começaram a surgir no intuito de ampliar as discussões e reflexões sobre o papel social 
e histórico da criança . Destacamos, particularmente, os estudos do historiador francês Philippe Áries 
(1981), considerando o precursor na discussão sobre a criança e o desenvolvimento social infantil.

Na obra A História Social da Criança e da Família (Aries: 1970) buscou identificar a desco-
berta dos sentimento atribuído à criança , através de pinturas iconografias, diários, testemunhos, 
fotografias , dentre outros fatos da vida cotidiana da Idade Média à Idade Moderna. O autor começa 
a sua investigação com a apreciação da arte medieval. No século X, a arte desconhecia o conceito 
da infância, era visível a carência da retratação infantil e alguns séculos da Idade Média. Era comum 
pensar que não havia preocupação em falar da infância na sociedade. Além disso, alguns pintores 
não faziam retratação infantil em suas obras , principalmente nas civilizações arcaicas.

Segundo Ariés, por volta do século XIII, as pinturas medievais começaram a representar as 
crianças como adultos em miniaturas. Nestas representações , elas eram retratadas fisicamente 
não como crianças , mas como pequenos homens. Não só na arte as crianças eram tratadas como 
mini adultos , mas na vida cotidiana eram caracterizadas com trajes não peculiares à sua idade, 
efetivamente participavam de festas e reuniões , cujos termos e palavras utilizadas nas conversas 
eram impróprios para elas.

A partir de uma perspectiva social e histórica da infância, é possível perceber que um novo 
cenário surgiu – a criança saiu do anonimato e ganhou um novo status social. Ao longo do século 
XX, diversas áreas do conhecimento – Psicologia, Psicanálise , Linguística e outras – surgiram com 
objetivo de estudar as especificidades da infância . Vemos na atualidade uma grande preocupação 
de estudiosos e cientistas sociais em desvendar e elucidar os caminhos traçados pela criança ao 
longo da sua história na humanidade.

Desse modo, a infância é uma etapa essencial para o desenvolvimento integral do ser humano 
. Ao procurar levar em conta essa fase da vida, retratando como fase distinta do mundo adulto , e 
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também ao pesquisar e ao escrever sobre o tempo de ser criança, não podemos esquecer a criança 
que fomos e temos ainda dentro de nós . 

Assim, para melhor compreender a criança e necessariamente a sua infância é preciso 
aprender a observar as suas brincadeiras, o movimento do seu corpo, a maneira como desenha e 
as suas músicas prediletas, pois ao compreendermos essas peculiaridades estaremos aprendendo 
como constrói a sua história.

As concepções relativas à infância modificaram – se progressivamente: a criança não é mais 
aquela maquete do adulto, aquele adulto miniaturizado que queriam ver nela. A descoberta de leis 
próprias da psique infantil, a demonstração da originalidade de seu desenvolvimento, levaram a admitir 
a especificação desse universo. A maneira de encarar o desenho evoluiu bastante nos últimos anos.

De modo geral, associamos a palavra desenho à representação de objetos, ideias, à repro-
dução de alguma imagem ou figura, e até mesmo , a uma atividade gráfica reduzida ao lápis e papel 
.No entanto, o desenho constituiu o modo de expressão particular da criança , o qual revela os senti-
mentos, seus desejos, as suas ideias, suas vontades e as suas experiências , como também exprime 
a sua concepção de mundo através das diferentes maneiras de representar o ambiente a sua volta.

Assim, podemos perceber que nas mais diversas atividades humanas, o desenho encontra-
-se presente no cotidiano de uma criança .Seja ao abrir um livro e deparar-se com uma figura , na 
ilustração de uma revista ou jornal, nas obras de artes , no caderno utilizado na escola , nas revistas 
em quadrinhos , no esboço de um mapa , dentre outras representações.

Desse modo, o desenho apresenta uma natureza transitória e tão versátil , utilizando em vários 
momentos de nossas vidas.(DERDYK,1993,p.10)

O desenho é uma linguagem muito antiga e permanente, sempre esteve presente desde que 
o homem inventou o homem. Atravessou fronteiras espaciais e temporais, e por ser tão simples , 
teimosamente acompanha a nossa aventura na terra”.(DERDYK,1993 p.10).

Nas palavras da autora Edith Derdyk, analisamos que o desenho faz parte da vida humana 
desde a invenção da humanidade, sendo assim perpassou por diferentes caminhos ao longo da 
história e evolução.

Desde a pré- história que os homens”(...)tinham a mesma necessidade que nós de comunicar 
o que estavam pensando e sentindo .Devem ter feito isso várias formas umas delas foi desenhando 
e pintando”.(ZATZ,2002,p.16).Dentre as diferentes linguagens utilizadas pelas sociedades primitivas 
para se comunicar , consideramos que o desenho foi o primeiro registro produzido pelo ser humano 
para se expressar graficamente.

O homem pré-histórico fez uso dos desenhos registrados nas paredes das antigas cavernas 
que se constituíram como meio de expressão para revelar a sua forma de viver e a maneira com que 
transmitiam os seus conhecimentos e as experiências vividas naquela época.

Com o passar do tempo e a partir das transformações sociais , esses desenhos se aperfei-
çoaram e adquiriram formas mais elaboradas.
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Em cada sociedade, o desenho assume um papel diferente, por exemplo, no Egito era usado 
como meio de expressão manifestado nos antigos templos e túmulos construídos pelos povos da 
região .Em outras civilizações , como Mesopotâmia , o desenho beneficiou a elaboração de mapas 
cartográficos que facilitaram as atividades comerciais desenvolvidas pelos povos ocidentais e orien-
tais. Aos poucos, o desenho passou a ser representado em diferentes materiais como :barro, pedras, 
argilas, madeiras e finalmente, no papel conhecido atualmente(ZATZ,2002,p.20)

Do passado ao presente, vemos que “o homem sempre desenhou sempre deixou registros grá-
ficos, índices de sua existência, comunicados íntimos destinados à posteridade”(DERDYK,1993,p.10).
Como aponta a autora, o desenho sempre foi significativo para a trajetória humana, e ainda contribuiu 
para o desenvolvimento da linguagem nas antigas civilizações , como também propiciou o nascimento 
da escrita.

Da mesma forma que o desenho constituiu-se como forma de expressão para as civilizações 
primitivas, ele continua sendo a primeira manifestação gráfica da criança .Ao desenhar, a criança 
registra suas marcas, suas alegrias, suas descobertas, suas fantasias, tristezas e também escreve 
o mundo a sua maneira.

Desse modo, o desenho assume várias possibilidades para a criança, a possibilidade de brincar, 
o desenho como possibilidade de falar (...) ”(MOREIRA, 2009,P.26), o desenho como possibilidade 
de criar, cantar, sonhar, e outras finalidades. Esta linguagem gráfica “marca o desenvolvimento da 
infância, porém em cada estágio, o desenho assume caráter próprio”. De acordo com a autora, a 
criança, ao desenhar, pode utilizar também outras linguagens, como: brincar, cantar, falar, dentre 
outras de expressão.

À medida que a criança cresce, constantemente notamos as mudanças ocorridas em seus 
desenhos. Desta forma, em cada idade, a criança apresenta características peculiares e diferentes 
maneiras de desenhar. Estas maneiras de desenhar são idênticas em todas as crianças. Temos que 
levar em conta, além das suas características individuais, os fatores biológicos, sociais, econômicos 
e culturais de cada criança. Sendo assim, algumas classificações, as quais veremos mais adiante, 
foram elaboradas para nomear as etapas e os estágios do desenho infantil, tendo como base os 
aspectos sociais, culturais e psicológicos da criança.

Levando em consideração essas especificidades do desenho infantil, e por esse ser uma 
forma de revelar o desenvolvimento cognitivo, emocional e expressivo da criança, ele tem sido um 
objeto de estudo abordado por diferentes profissionais, tais como: psicólogos, sociólogos, psiquiatras, 
educadores, psicanalistas e outros especialistas. Nesta perspectiva, diversos teóricos se dedicaram 
especialmente ao estudo do desenvolvimento gráfico infantil, entre eles podemos nos referir, por exem-
plo, Georges Henri Luquet(1969), Viktor Lowenfeld e Brittain(1977), Florence de Meredieu(1994),Edith 
Derdyk(1993),Analice Pillar(1996), Angélica Albano(2009). Alguns desses estudiosos propuseram 
diferentes estágios para classificar a evolução do desenho na criança. Apresentaremos a seguir as 
concepções teóricas sobre os estágios de desenvolvimento gráfico infantil abordado pelos autores 
Georges Henri Luquet (1969),Viktor Lowenfeld e Brittain (1977). A escolha por esses autores pode 
ser justificada pela importância dessas obras para o estudo e o desenvolvimento das pesquisas 
sobre o desenho infantil.
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Georges Henri Luquet(1969)foi um dos primeiros estudiosos a se dedicar ao estudo do dese-
nho da criança , no que se refere a sua evolução cognitiva. Em seu estudo buscou entender como 
a criança desenha, elaborando estágios de desenvolvimento do desenho infantil. São quatro os 
estágios propostos por ele, os quais veremos a seguir : realismo fortuito, realismo falhado , realismo 
intelectual e realismo visual.

Em sua concepção , Georges Henri Luquet acredita que o desenho da criança não mantém 
as mesmas características do princípio ao fim .Portanto, convém fazer sobressair o caráter distin-
tivo das suas fases sucessivas “(LUQUET,1969,p.135).Já que do início ao fim o desenho infantil é 
“essencialmente realista, cada uma dessas fases será caracterizada por uma espécie determinada 
de realismo” .Como esclarece o autor , o termo realismo é utilizado para justificar que o desenho 
infantil é realista, pois a criança, ao desenhar, tem a intenção de representar fielmente um objeto, 
como ela o vê. Desta forma, a criança revela em suas representações gráficas muitos detalhes e 
características minuciosas do objeto visualizado por ela, os quais muitas vezes são imperceptíveis 
aos olhos de um adulto.

O primeiro estágio proposto por Henri Luquet, denominado de realismo fortuito , é subdividido 
em duas etapas: o desenho involuntário e o desenho voluntário. No desenho involuntário , a criança 
inicialmente realiza linhas e traços espontâneos , pois ainda não tem a intenção de representar a 
imagem de um objeto em suas atividades gráficas , como também não estima nenhuma interpretação 
figurativa das suas produções .Segundo o autor , o importante para a criança “é executar movimentos 
com a mão que estando munida de acessórios variados, deixa num suporte , tal como uma folha de 
papel, traços que não existiam antes”(LUQUET,1969,p.136).A partir da reflexão , consideramos que 
nesta etapa, a atividade gráfica da criança é movida essencialmente pelo prazer provocado pelos 
movimentos de suas mãos em diferentes superfícies , tais como: areia, lama, lápis sobre o papel , 
entre outros Até então, a criança não atribui nenhum significado ao seu desenho.

Entretanto, na etapa seguinte, chamada de desenho voluntário, ela começa a perceber certa 
analogia entre alguns dos seus objetos traçados e um objeto real, e enuncia a interpretação que lhe 
dá”(LUQUET,1969,p.139).De acordo com o autor , de início, a criança desenha sem nenhuma inten-
ção de representar algo, no entanto, ao terminar a sua atividade gráfica , já consegue estabelecer 
alguma interpretação sobre o que desenhou, atribuindo-lhe algum nome.

No segundo estágio, o realismo falhado, também chamado de incapacidade sintética, a criança 
tenta ser realista ao desenhar um objeto, no entanto , “não sabe ainda dirigir e limitar os seus movi-
mentos gráficos de modo a dar ao seu traçado aspecto que queria “(LUQUET,1969,p.147).Para o autor, 
este estágio caracteriza-se pela imperfeição gráfica, pois a criança enfrenta algumas dificuldades 
para representar o objeto desejado , por exemplo, apresenta descontrole nos seus movimentos . Isto 
significa que por mais que a criança tente , não consegue perceber os pormenores gráficos de um 
objeto, e assim exagera nas dimensões em qualquer parte do objeto realizado.

Já no terceiro estágio, o realismo intelectual, a criança consegue superar a incapacidade sin-
tética e agora nada impede que o seu desenho seja realista. Assim, a criança começa a representar 
fielmente o objeto como o vê , e também apresenta em seu desenho “ não só elementos concretos 
invisíveis , mas mesmo os elementos abstratos que só tem existência no espírito do desenhador”(-
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LUQUET,1969,p.160).Como bem lembra o autor, a criança revela em suas produções gráficas os 
pormenores e detalhes que lhe convém representar . Além disso, a criança desenha com base na 
concepção que tem dobre o objeto naquele momento sem se preocupar com a sua estrutura visual .

Finalmente , o desenho infantil atinge o último estágio proposto de Luquet, o realismo visual, 
o qual assume características do desenho de um adulto. Consideramos que neste estágio, os deta-
lhes representados em um objeto , “(...) tem por finalidade particularizar as formas que antes eram 
genéricas’’ (PILLAR,1996.p.50).A partir da perspectiva da autora Pillar, observamos que o desenho 
infantil caracteriza-se pela sua representação visual, ou seja, a criança passa a se preocupar em 
representar nitidamente os detalhes e os elementos observados em cada objeto que irá desenhar.

Em relação aos estágios de evolução do desenho da criança, é importante citar que “(...) as 
diferenças individuais entre as crianças determinam as especificidades em cada um desses níveis”(-
PILLAR.1996,p.51).Sendo assim , os estágios desenvolvidos por Georges Henri Luquet”(...) não tem 
paralelo direto com a idade da criança, mas dependem das suas interações com este objeto de co-
nhecimento, as quais dão origem à sequência ordenada que acabamos de apresentar “. Com base 
na exposição da autora , os estágios apontados por Georges Henri Luquet não são caracterizados 
pela faixa etária da criança , como também não são tão rígidos, já que cada um deles podem se 
prolongar enquanto o outro estágio seguinte já estiver começando.

Do mesmo modo que Georges Henri Luquet, os autores Viktor Lowenfeld e Brittain(1977), também 
estabeleceram diferentes concepções teóricas sobre os estágios evolutivos do desenvolvimento gráfico 
infantil .Para esses autores, os estágios de evolução do desenho infantil é uma forma de entender 
o desenvolvimento intelectual e emocional das crianças .Conforme as crianças se relacionam mais 
estreitamente com o mundo ao seu redor , vão evoluindo os seus desenhos”(FERREIRA,2003,p.21).
Assim, baseando-se na interação social e no desenvolvimento integral da criança são eles: o estágio 
da garatuja, o estágio pré- esquemático, o estágio esquemático e o estágio do realismo nascente.

O primeiro estágio proposto pelos autores Viktor Lowenfeld e Brittain, o estágio das garatujas , 
dura aproximadamente dos dois aos quatro anos de idade Nesta fase, a criança começa a construir os 
primeiros rabiscos espontâneos e os traços desordenados .Segundo os autores, esses traços vão se 
transformando , aos poucos, em garatujas mais organizadas e controladas pela coordenação motora 
da criança. Entendemos que neste período a criança faz garatuja pelo prazer de elaborar os seus 
gestos e movimentos, pois ainda não tem a intenção de realizar as suas representações gráficas .

Concordamos com os autores Viktor Lowenfeld e Brittain, quando dizem que o estágio da 
garatuja é uma fase significativa para a criança , visto que o “primeiro rabisco é um importante passo 
no seu desenvolvimento , pois é o início da expressão que conduzirá não só ao desenho e a pintura 
, mas também à palavra escrita “(LOWENFELD:BRITTAIN,1977,p.115).Partilhando da afirmação dos 
autores, podemos dizer que a criança inicia as suas experiências gráficas através de simples riscos, 
rabiscos e garatujas.

Logo após o estágio das garatujas, surge o estágio pré- esquemático , que se inicia aos qua-
tro anos e dura até aos sete anos de idade. Diferentemente das garatujas, neste estágio , a criança 
possui o intento de realizar as suas representações gráficas .
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A partir das considerações dos autores, notamos que neste momento a criança começa a 
representar o ambiente à sua volta, como também os objetos , as pessoas significativas para ela, 
ainda que de modo desordenado no papel e com certa instabilidade no tamanho das suas repre-
sentações figurativas. embora, quanto maior for à interação da criança com o meio em que vive e 
com os gráficos.

O próximo estágio , denominado esquemático , começa aos sete anos e estende-se até os 
nove anos de idade .Durante este estágio, a criança desenvolve o conceito definido da forma. Seus 
desenhos simbolizam parte do seu meio, de modo descritivo :habitualmente, ela repete uma e outra 
vez o esquema que criou para representar um homem(LOWENFELD:BRITTAIN,1977,p.55).A ex-
pressão esquema citada pelos autores refere-se às diferentes formas utilizadas pela criança para 
desenhar uma figura. Segundo os autores, neste estágio a criança elabora os seus desenhos com 
riquezas de detalhes. Por exemplo, a figura humana adquire formas, como: nariz, boca, olhos, duas 
pernas, dois braços, cabeça agora com cabelo.

O último estágio proposto pelos autores, o realismo nascente, começa aos nove anos e dura 
até doze anos. Os desenhos das crianças são mais detalhados do que suas obras anteriores,”(Ibidem).
Com base na explanação dos autores, podemos observar que o desenho infantil sofreu algumas 
modificações .Neste último estágio, ele apresenta mais detalhes, pois a criança agora começa a ter 
maior consciência do mundo à sua volta, já que o compreende e o interpreta ao seu modo.

Apesar dos autores Viktor Lowenfeld e Brittain apresentam os estágios evolutivos do desenho 
infantil através da delimitação pela faixa etária da criança , estes tiveram a dificuldade de demarcar 
precisamente quando começa e termina cada estágio aqui apresentado, pois o desenvolvimento 
do desenho na criança é um processo contínuo , cheio de idas e vindas , mediado por constantes 
transformações .

Muitos autores acreditam que ao se desenvolver os estágios de evolução do desenho na criança 
, ocorre também paralelamente o desenvolvimento da sua escrita .Estes estudiosos consideram “ a 
evolução das garatujas ao desenho como linha evolutiva direta e reta, mas a escrita com a derivação 
particular”(SINCLAIR,1987,p.77).Baseado nesta concepção , Wallon(apud, SINCLAIR,1987.P.77) afir-
ma que o desenho aparece espontaneamente: seu desenvolvimento baseia-se na interpretação que 
a criança dá às próprias garatujas .A escrita aparece como uma imitação das atividades do adulto”.

Diante das posições destes autores, ressaltamos que o desenho e a escrita são duas lingua-
gens que apesar de serem distintas , interagem , e muitas vezes se complementam, pois cada uma 
tem a sua especificidade em sua derivação particular. Contudo , acreditamos que o desenho é a 
primeira escrita da criança, pois ela se vê desta linguagem para inventar mensagens e escrituras 
imaginárias e também se comunicar do seu jeito com o mundo do adulto.

Assim, observamos que no decorrer de cada estágio do desenho infantil, a criança evoluiu 
graficamente, pois quando se apropria desse sistema de representação gráfica, adquire a maior ca-
pacidade de representar os seres humanos, as figuras geométricas e outros sinais gráficos . Chega 
um momento em que as letras se misturam e se entrelaçam aos desenhos da criança, que elabora 
diferentes representações gráficas até atingir a escrita alfabética.
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Pensar deste modo significa entender que por meio do desenho a criança terá acesso às 
outras formas de linguagens expressivas presentes no seu cotidiano, a criança adquire as primeiras 
noções sobre o que realmente a escrita representa. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Intento deste trabalho foi analisar a contribuição do desenho infantil na aquisição da língua 
escrita das crianças na alfabetização. Para isso verificamos a importância das diferentes manifes-
tações expressivas para o desenvolvimento da linguagem escrita da criança na alfabetização, entre 
elas podemos nos referir: ao brincar, ao desenho, à música, à dança, dentre outras. Essas linguagens 
associadas às aprendizagens escolares facilita o desenvolvimento natural da língua escrita da criança.

O desenvolvimento deste trabalho nos possibilitou refletir sobre a importância do desenho 
infantil para a aprendizagem da língua escrita. Desse modo, quando a criança encontra-se inserida 
no processo de alfabetização, observamos claramente a redução do seu ato de desenhar. Isto ocorre 
devido à ênfase dada pela escola à aprendizagem do sistema gráfico convencional , neste caso, a 
escrita.

Assim, não dá para falar de um momento tão importante na vida de uma criança, que é apren-
der a escrever, sem pontuar sobre a atuação do professor neste processo. Neste aprendizado, o 
docente tem um papel fundamental de desenvolver as propostas e atividades educativas , as quais 
valorizem os conhecimentos e as diferentes linguagens já vivenciadas e construídas pela criança, 
como também , criar um ambiente que possa valorizar as produções gráficas infantis e o desenho 
produzido por ela.

É essencial que a escola promova a alfabetização em confluência com o mundo vivido pela 
criança, respeitando as suas peculiaridades , as suas brincadeiras, os seus desejos pessoais e 
principalmente, o seu jeito de aprender. É a partir desse olhar que estaremos promovendo o desen-
volvimento gráfico infantil e consequentemente o processo de alfabetização da criança.
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RESUMO

O artigo trata da questão da brinquedoteca em espaços hospitalares, atrelado ao conceito de hu-
manização disseminado em tais espaços, bem como sua contribuição ludoterápica às crianças e 
adolescentes internados em tratamento. A partir da legislação que legitima o direito à educação bem 
como à instituição de brinquedotecas em hospitais públicos e/ou privados, configura-se a contribuição 
da brincadeira, do brinquedo, e de profissionais qualificados para atuarem juntamente a este grupo 
específico, demarcando uma interlocução com o pedagogo e uma equipe multidisciplinar disposta 
a colaborar no tratamento de crianças e adolescentes hospitalizados. Através de autores como: 
FRIEDMANN, CUNHA, VIEGAS e MATOS, apresentamos a contribuição desses espaços na vida 
das crianças em momento tão peculiar e, ainda, a importância do profissional pedagogo em ocupar 
esse espaço. Além disso, como a instituição de brinquedotecas em hospitais ainda é incipiente, 
são necessárias políticas públicas que definitivamente efetivem tais espaços em todos os hospitais, 
sejam eles públicos ou privados.·.

Palavras-chave: Brinquedoteca; Hospital; Pedagogo; Crianças; Adolescentes.

INTRODUÇÃO 

Este artigo apresenta um estudo sobre o papel da brincadeira e do brinquedo em espaços 
hospitalares – a brinquedoteca. 

Procuramos, ao longo do texto, responder a algumas perguntas que conduzem o discorrer do 
texto. Iniciamos por apresentar o processo histórico da relação entre brinquedo e brincar.

Evidenciamos o conceito de humanização nos hospitais através da introdução do espaço da 
brinquedoteca, uma forma de ludoterapia oportunizada às crianças e adolescentes hospitalizados e/
ou em tratamento ambulatorial.

Por conseguinte, estabelecendo uma interlocução com estudiosos das áreas mencionadas, 
cuja objetividade é denotar a importância da brinquedoteca bem como do profissional pedagogo inse-
rido num diálogo com a equipe multidisciplinar que trata da recuperação de crianças e adolescentes.

Este artigo é de cunho bibliográfico e nos apoiamos em autores como: FRIEDMAN, CUNHA, 
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VIEGAS e MATOS.

QUAIS CONTRIBUIÇÕES, REALMENTE, A INTERLOCUÇÃO ENTRE A BRINCADEIRA E O 
TRATAMENTO TRAZ ÀS CRIANÇAS?

A brincadeira e o brinquedo constituem, a partir do desenvolvimento da humanidade, ca-
racterísticas que sofreram inúmeras mudanças durante o processo histórico, logo, essa relação do 
brincar afeta crianças e adultos. A brincadeira ocupa um significado rico e dinâmico na vida social 
das crianças.

[...] as brincadeiras eram fórmulas condensadas de vida, modelos em miniatura da história 
e destino da humanidade. A brincadeira era fenômeno social dos quais todos participavam e 
foi só bem mais tarde que ela perdeu seus vínculos comunitários e seu simbolismo religioso, 
tornando-se individual (FRIEDMANN, 1998, p.29).

Muitas crianças não podem aproveitar o direito de brincar e perdem esse direito ainda nos 
primeiros anos de sua infância, os motivos são diversos, uma deficiência, por estar hospitalizadas, o 
início precoce do trabalho ainda na infância para ajudar na renda familiar. O brinquedo é um recurso 
material que facilita na hora de brincar, porém algumas crianças não possuem brinquedos, deve-se 
ressaltar que as crianças dispõem de uma imaginação variada e muito fértil e que, às vezes, mesmo 
a falta do brinquedo não as impede de brincar.

A criança hospitalizada sofre duplamente: além da doença, muitas vezes ela também é pri-
vada de seu comportamento mais típico, o brincar. E que “a utilização do jogo como meio 
terapêutico se baseia na ideia de que ao brincar a criança se expressa e se recupera mais 
rapidamente [...]” (KISHIMOTO apud FRIEDMANN, 1998, p.58).

Problemas de sono, de comportamento, de apetite e dificuldades no rendimento escolar são 
algumas das consequências psicológicas de uma hospitalização, a criança doente não deixa de ser 
criança e, para garantir o seu equilíbrio intelectual e emocional, brincar é fundamental.

As consequências psicológicas de uma hospitalização são múltiplas: problemas de sono, 
de comportamento, de apetite e dificuldades escolares. A criança doente continua sendo 
criança e, para garantir seu equilíbrio emocional e intelectual, o jogo é essencial. A criança 
impossibilitada de brincar tem seu desenvolvimento comprometido e seu equilíbrio emocio-
nal perturbado. (KISHIMOTO apud FRIEDMANN, 1998, p.59).

Em diferentes contextos as crianças estabelecem relações com o mundo, transformando, 
através do brincar, seus significados. Brincar para criança é mergulhar na vida, em sua dimensão e 
possibilidades. É o que afirma Cunha:

Brincar é a essência da saúde física, emocional e intelectual do ser humano. Brincar é coisa 
séria, também porque na brincadeira não há trapaças, há sinceridade, engajamento volun-
tário e doação. Brincando nos equilibramos, reciclamos nossas ações e nossa necessidade 
de conhecer e reinventar. E tudo isso desenvolvendo atenção, concentração e muitas outras 
habilidades (CUNHA apud FRIEDMANN, 1998, p.39).

Brincar é uma forma de autoterapia da criança e pode se transformar em um excelente ins-
trumento preventivo, diagnóstico, prognóstico e terapêutico às crianças na situação de morte, pois 
com a experiência e as descobertas através do brinquedo, a criança hospitalizada pode assimilar e 
formular experiências e facilitar a visão e o amadurecimento do processo do luto para ela.

Assim, as atividades devem ser encorajadoras e estimular as fantasias utilizando-as como 
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um instrumento terapêutico, através dessas atividades pode-se descobrir o processo psicológico da 
criança e penetrar mais intimamente no seu ser e trazer à luz o que está oculto na consciência e o 
que se é evitado e, enfim, desvendar os sentimentos a partir das suas perspectivas. Deve-se buscar 
também o fortalecimento da autoestima e o autoconceito, criando várias oportunidades para que a 
criança retome seu equilíbrio psíquico, pois o recuperando pode explorar e descobrir diversas alter-
nativas na situação da doença, assim a meta é ajudar a criança a tomar consciência de si mesma, 
de sua existência no mundo e sua situação de doença e de morte, dessa forma ela pode reconstruir 
seu senso e fortalecer suas funções de contato e renovar o contato com seus sentidos, ao fazer isso, 
a criança pode dirigir-se para a percepção mais saudável das funções de contato que lhe restam e 
direção a comportamentos mais satisfatórios.

“Fonte: Própria (2021)”

O brinquedo auxilia no aprender-fazendo, podendo facilitar as atividades dinâmicas e desafia-
doras, atividades que beneficiam a participação mais ativamente da criança. Visto como um objeto 
estimulador da autonomia da criança, o brinquedo pode proporcionar a associação no meio coletivo 
inteirando com as demais crianças. Como objeto, o brinquedo facilita o desenvolvimento das ativida-
des lúdicas. Para sustentar a linguagem e estimular a linguagem interna e aumentar o vocabulário 
da criança se faz importante a inclusão do brinquedo em diversas situações. Para enriquecer e 
favorecer a aquisição de novos conceitos e interações com o adulto ou com a criança, o brinquedo 
é uma ótima opção.

O brincar não pode ser deixado de lado no momento em que a criança é hospitalizada, é um 
período em que elas se sentem muito sozinhas, ficam impossibilitadas de brincar, comprometendo 
o seu desenvolvimento e seu equilíbrio emocional, crianças hospitalizadas não deixam de serem 
crianças e, mesmo hospitalizadas, necessitam brincar; e o papel dos jogos e das brincadeiras é 
fundamental para garantir um equilíbrio emocional e intelectual das mesmas.

OS HOSPITAIS ESTÃO INSTRUMENTALIZADOS PARA O ATENDIMENTO NA BRINQUEDOTECA, 
CONFORME A LEI QUE INSTITUI COMO DIREITO DE TODAS AS CRIANÇAS TAIS ESPAÇOS?
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O direito à educação se expressa como direito à aprendizagem e à escolarização, traduzido, 
fundamental e prioritariamente, pelo acesso à escola de educação básica, considerada como ensino 
obrigatório, de acordo com o artigo 205 da Constituição Federal Brasileira de 1988:

A educação é direito de todos e dever do Estado e da família, devendo ser promovida e 
incentivada com a colaboração da sociedade, tendo em vista o pleno desenvolvimento da 
pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (art. 
205 da Constituição Federal, 1988).

A lei Federal 11.104, de 21 de março de 2005, dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação 
de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de in-
ternação, a brinquedoteca hospitalar vem para garantir à criança um espaço destinado ao ato de 
brincar com o intuito de colaborar no tratamento dessas crianças e amenizar traumas que podem 
surgir com a internação.

Com relação a este assunto, Viegas aborda a realidade da instituição das brinquedotecas:

Como os hospitais compreenderão a sua obrigatoriedade e a cumprirão? O que temos veri-
ficado é que a maioria da direção dos hospitais valoriza os problemas emocionais das crian-
ças e dos adolescentes internados, mas não a ponto de colocá-los como prioridade em seus 
orçamentos, geralmente muito estreitos – a brinquedoteca parece ser supérflua. Mas agora 
é obrigatoriedade, embora em um país em que nem todas as leis são cumpridas. Precisa-
mos contar com a sensibilidade destes dirigentes e de sua capacidade de captar recursos 
(VIEGAS 2007, p. 167).

Podem ser estabelecidas inúmeras razões para a criação de brinquedotecas; algumas de 
ordem prática; outras de caráter educacional e até terapêutico. Nesse caso, Cunha (2001,), destaca 
importantes finalidades de uma brinquedoteca:

• Favorecer o equilíbrio emocional;

• Dar oportunidades à expansão de potencialidades;

• Desenvolver a criatividade, a inteligência e a sociabilidade;

• Proporcionar acesso aos brinquedos que lhe proporcionem experiências e descobertas;

• Estabelecer o relacionamento entre a criança e seus familiares;

• Incentivar a valorização do brincar e das atividades lúdicas para o desenvolvimento psico-
emocional, intelectual, e social;
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“Fonte: Própria (2021)”

Proporcionar um espaço onde a criança possa brincar sossegada, sem que ninguém inter-
rompa ou diga que está atrapalhando;

Existem ainda outras finalidades que são estipuladas de acordo com as necessidades de cada 
público, dependendo do tipo de brinquedoteca.

É importante ressaltar que a brinquedoteca é um espaço de fundamental importância no 
desenvolvimento lúdico, bem como em outras dimensões da vida das crianças.

Segundo o Referencial Curricular para Educação Infantil (1998):

“[...] Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da 
autonomia da criança, desde muito cedo, pode se comunicar por meio de gestos, sons e 
mais tarde ter determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imagina-
ção... A fantasia e a imaginação são elementos fundamentais para que a criança aprenda 
mais sobre a relação entre pessoas”. (BRASIL, 1998, p. 22).

Como vimos o brincar é um direito de qualquer criança, mesmo aquelas que se encontram 
hospitalizadas, mesmo estando em um hospital têm que mudar seus hábitos radicalmente, e assim 
ficam afastadas da escola, de sua casa, de seus brinquedos e, dependendo da enfermidade, a criança 
é até mesmo privada de brincar.

“[...] o hospital é para criança uma experiência difícil: ela tem que viver a separação da fa-
mília, precisa adaptar-se a outros ritmos e a confiar em desconhecidos” (KISHIMOTO apud 
FRIEDMANN, 1998, p. 59).

A brinquedoteca é um espaço fundamental e necessário para que o adolescente e a criança 
ao brincar desenvolvam habilidades e motivação, observa-se também que na brinquedoteca deve 
haver um espaço que valorize a saúde, o brincar, a socialização e a cidadania. A brincadeira pode 
ser usada como uma ferramenta fundamental para promover o bem-estar e a recuperação dos ado-
lescentes e crianças hospitalizadas.

Pensando no processo de humanização nos hospitais, a brinquedoteca traria tal contribuição na 
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qualidade de vida dos adolescentes e crianças internados, buscando cada vez mais a humanização 
dentro dos hospitais, na medida das possibilidades e da vontade de abraçar a causa, os hospitais 
estão cada vez mais aderindo à proposta da brinquedoteca.

O surgimento das brinquedotecas teve como finalidade, segundo Cunha, “[...] resgatar e 
garantir o direito à brincadeira e à infância, direito este que está sendo, de tantas maneiras, 
desrespeitado” (CUNHA apud FRIEDMANN, 1998, p.40).

Visando a continuidade dos conteúdos escolares, as classes hospitalares repassam conteúdos 
programáticos próprios de cada faixa etária, propondo aos adolescentes e às crianças a recuperação 
do tempo longe da escola regular e nas diversas dificuldades de aprendizagem, além da oportuni-
dade do alcance de novos conteúdos, organiza também as intervenções pedagógicas educacionais 
relacionadas à experiência escolar de origem dos adolescentes e crianças, sempre respeitando suas 
necessidades individuais e coletivas dos grupos atendidos

OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NA BRINQUEDOTECA HOSPITALAR E O PAPEL DO PEDA-
GOGO NESSE ESPAÇO

Tanto quanto o brincar é importante, a escolarização deve ter um papel fundamental também 
no hospital, e a pedagogia hospitalar tem como objetivo promover ao adolescente e à criança hos-
pitalizada a continuação das atividades educativas, o pedagógico, juntamente ao lúdico, são pontos 
fundamentais neste processo, é importante levar para dentro dos hospitais a educação e, além de 
garantir um direito, também proporcionar a este adolescente e esta criança hospitalizado um bem-
-estar. A pedagogia hospitalar também está comprometida em propiciar o retorno à escola regular 
sem traumas, ou minimizando os mesmos, ocasionados devido à criança ter ficado longe da escola.

Segundo Matos (2003), a finalidade da Pedagogia Hospitalar é integrar educadores, equipe 
médica e família, num trabalho em conjunto que permite ao enfermo, mesmo em ambiente diferenciado, 
integrar por meio de ações lúdicas, recreativas e pedagógicas novas possibilidades e maneiras de 
dar continuidade a sua vida escolar e, com isso, beneficiar sua saúde física, mental e emocional.

Conforme destaca Wiles (1987), “[...] a função do professor de classe hospitalar não é apenas 
a de manter as crianças ocupadas” (, este professor é capaz de incentivar o crescimento e desen-
volvimento psico somato-psíquico, intelectual e sócio interativo, uma vez que o adolescente ou a 
criança não têm seu crescimento e desenvolvimento travados por estar hospitalizadas, a presença 
do professor, que conhece as necessidades curriculares deste adolescente e criança, torna-se um 
catalisador que, ao interagir com eles, lhes proporcionam condições para a aprendizagem. Isto os 
aproxima dos padrões cotidianos da vida.

Colaboradores acrescentam que é também do professor de classe hospitalar a tarefa de 
afirmar a vida, e sua melhor qualidade, junto com essas crianças, ajudando-as a reagir, in-
teragindo para que o mundo de fora continue dentro do hospital e os acolha com um projeto 
de saúde. (CECCIM 1997, p. 80).
Contribuindo efetivamente para o desafio político de oferecer educação escolar para todas 
as crianças, a classe hospitalar tanto se apresenta como modalidade alternativa de manu-
tenção da escolaridade obrigatória, quanto previne a reprovação e a evasão da escolaridade 
regular, reintegrando a criança ou jovem ao sistema regular de ensino. (Toda Criança na 
Escola, MEC/Banco do Brasil p.146).
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O atendimento pedagógico-educacional hospitalar vem a contribuir para a reintegração do 
adolescente e da criança em sua escola após a alta hospitalar, pois em decorrência do internamento 
muitas delas — com idade obrigatória para frequentar a escola — não frequentam devido a vários 
motivos, que por sua vez ressaltam claramente o valor do trabalho na área sociopolítica e de defesa 
da cidadania na classe hospitalar. O atendimento busca corresponder às necessidades de cada 
criança e adolescente. 

Segundo Fonseca (1999) o aluno da classe hospitalar não é um doente agonizante, mas uma 
criança ou adolescente numa etapa peculiar e intensa do desenvolvimento psíquico e cognitivo, 
capaz de sinalizar quando precisa descansar ou quando se sente enfraquecido. Por outro lado, esta 
mesma criança ou adolescente doente também sinaliza que necessita de maior estímulo e novas 
convocações ao desejo de saber, de aprender, de se recuperar e se curar.

Que a classe hospitalar deve dispor, mesmo que por tempo mínimo, de atendimento referente 
à escola regular, talvez, não pareça significar muito para a criança atendida, porém tem um caráter 
importantíssimo para a criança hospitalizada, pois o pedagogo pode operar segundo as expectativas 
e dúvidas dos adolescentes e crianças e, a partir desta, produzir conceitos e produtos subjetivos 
de forma positiva, tanto para a vida escolar do paciente quanto para a vida pessoal, desvinculando, 
mesmo que momentaneamente, do conteúdo penoso ou dos danos psíquicos que o adoecimento 
ou a hospitalização podem ocasionar.

A educação está presente em todos os momentos de nossas vidas, até mesmo naqueles mais 
tensos e difíceis (Ceccim e colaboradores, 1997); além disso, conforme o mesmo autor, “a escolariza-
ção constitui o mais potente agenciamento da sociabilidade e da subjetividade (excluída a família) na 
sociedade contemporânea”. As relações de aprendizagem numa classe hospitalar são “injeções de 
ânimo, remédio contra os sentimentos de abandono e isolamento, infusão de coragem, instilação de 
confiança no progresso e capacidades da criança ou adolescentes hospitalizados”, porém não pode 
haver dívida referente aos aspectos sobre a relação entre as atividades pedagógicas educacionais da 
classe hospitalar e o desempenho acadêmico destes adolescentes e crianças na sua escola regular, 
após receberem alta precisam de pormenorização e estudos específicos.

Segundo a Resolução número 041, de 13 de outubro de 1995, do Conselho Nacional dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, o atendimento pedagógico-educacional em hospitais é um 
direito de toda criança (ou adolescente) que, devido às suas condições especiais de saúde, esteja 
hospitalizada. O direito das crianças e dos adolescentes à continuidade dos estudos escolares durante 
a internação hospitalar foi reconhecido pela Declaração dos Direitos da Criança e do Adolescente 
Hospitalizados, decorrente da preocupação da Sociedade Brasileira de Pediatria em listar o conjun-
to de necessidades de atenção à criança ou ao adolescente que requeiram cuidados de saúde em 
ambientes de internação hospitalar.

Enquanto modalidade de ensino, o atendimento pedagógico-educacional foi previsto pelo 
Ministério da Educação e do Desporto na formulação da Política Nacional de Educação 
Especial. A Política Nacional de Educação Especial propõe que a educação em hospitais 
se faça através da organização de classes hospitalares, devendo-se assegurar oferta edu-
cacional não só às crianças com transtornos do desenvolvimento, mas também às crianças 
e adolescentes em situações de risco ao desenvolvimento, como é o caso da internação 
hospitalar, uma vez que a hospitalização determina restrições às relações de convivência, às 
oportunidades sociointerativas escolares (relação com colegas e relações de aprendizagens 
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mediadas por professor) e à exploração intelectual dos ambientes de vida social. (MEC/
SEESP, 1994 e 1995, p. 66).

A classe hospitalar ratifica e afirma o acesso da criança ou adolescente aos direitos de ci-
dadania relativos à saúde e à educação, conforme estipulam a Constituição Nacional, o Estatuto 
da Criança e do Adolescente, a Lei Orgânica da Saúde e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional, em que o atendimento à saúde deve ser integral, a promoção, a prevenção, a recuperação, 
a reabilitação e a educação da saúde e a educação escolar devem ser adequadas às necessidades 
especiais dos educandos, criação de processos de integração entre sociedade, instituições e escolas 
e provisão de meios para a progressão pedagógico-escolar sistemática. (Estatuto da Criança e do 
Adolescente, Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990. Art. 4º).

É necessário, na classe hospitalar, professores com discernimento e destreza para atuar em 
diversas situações especiais e individuais de cada adolescente e criança em atendimento, a formação 
do professor atuante na classe hospitalar capacita, para lidar com referências subjetivas das crianças, 
buscando o alto nível intelectual, separando a probabilidade de caracterizá-los como profissionais 
que apenas se auxiliam do discernimento e do senso comum na sua diária atuação junto aos os 
jovens e crianças hospitalizados.

Sem formação acadêmica, a prática docente nas classes hospitalares não pode ser avaliada 
inadequadamente, grandemente equivocada as discussões das classes hospitalares dão ênfase às 
próprias necessidades em terem um perfil clínico e não um perfil educacional que faça a diferença 
na intercessão pedagógica adequada e necessária para o desenvolvimento das crianças; necessi-
ta-se a presença de um acolhimento pedagógico educacional nas enfermarias pediátricas, deve se 
fazer necessário o papel da educação na intervenção do desenvolvimento dos pacientes em seu 
aprendizado.

O pedagogo em momento algum deve se sobrepor à escola regular, ele deve ser como um 
mediador e auxiliar os adolescentes e crianças que estão afastados por motivos decorrentes ao 
tratamento e necessitam de atenção escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Através do discorrer do texto vimos como a criança hospitalizada sofre com a doença e com 
o tratamento, daí a necessidade do brinquedo é fundamental para que a criança, ainda que afetada 
pela doença, possa manter seu vínculo com sua rotina.

A criança hospitalizada sofre duplamente: além da criança, muitas vezes ela também é pri-
vada de seu comportamento mais típico, o brincar. E que “a utilização do jogo como meio 
terapêutico se baseia na ideia de que ao brincar a criança se expressa e se recupera mais 
rapidamente [...]” (KISHIMOTO apud FRIEDMANN, 1998, pp. 58-59).

Dentro dos hospitais a brincadeira deve ser levada á sério, além de auxiliar no “esquecimento” 
ou alívio do tratamento, ela ajuda a saúde física, mental, emocional e intelectual da criança, Cunha 
comenta sobre esse assunto,

Brincar é essencial à saúde física, emocional e intelectual do ser humano. Brincar é coisa 
séria, também porque na brincadeira não há trapaças, há sinceridade, engajamento volun-
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tário e doação. Brincando nos equilibramos, reciclamos nossas ações e nossa necessidade 
de conhecer e reinventar. E tudo isso desenvolvendo atenção, concentração e muitas outras 
habilidades. (CUNHA apud FRIEDMANN, 1998, p. 39).

Através das experiências obtidas em leituras bibliográficas, chegamos a algumas considera-
ções, primeiramente, a mudança no conceito dos hospitais, em seu processo de humanização e, 
nessa perspectiva, estes constituem, ainda que timidamente, as brinquedotecas, espaços esses para 
crianças e adolescentes, espaços vitais no que tange a questão da possibilidade da ludicidade, do 
intercâmbio de conversas com outras crianças, professores, estagiários entre outras.

Denotamos a Lei que institui a obrigatoriedade dos hospitais no Brasil, seja privado ou público, 
em constituírem as brinquedotecas, o que lamentavelmente ainda não é uma realidade para todos 
os hospitais em território nacional, até mesmo porque sabemos das condições da saúde neste país, 
mas, ainda assim, não deixa de ser um avanço.

É notória a contribuição do brincar e dos brinquedos no processo de recuperação das crianças 
hospitalizadas, conforme já salientamos.

Das crianças e dos adolescentes internados, mas não a ponto de colocá-los como prioridade 
em seus orçamentos, geralmente muito estreitos – a brinquedoteca parece ser supérflua. 
Mas agora é obrigatoriedade, embora em um país em que nem todas as leis são cumpridas. 
Precisamos contar com a sensibilidade destes dirigentes e de sua capacidade de captar 
recursos. (VIEGAS 2007, p. 167).

Para um bom funcionamento das brinquedotecas hospitalares são necessárias pessoas pre-
paradas e qualificadas, por se tratar de crianças hospitalizadas, e os pedagogos terão que trabalhar 
em conjunto com a equipe médica e com a família do paciente.

Segundo Matos (2003), a finalidade da Pedagogia Hospitalar é integrar educadores, equipe 
médica e família, num trabalho em conjunto que permite ao enfermo, mesmo em ambiente diferencia-
do, integrar por meio de ações lúdicas, recreativas e pedagógicas novas possibilidades e maneiras 
de dar continuidade a sua vida escolar e, com isso, beneficiar sua saúde física, mental e emocional .

As dificuldades nos hospitais não se resumem só na falta de estrutura, mas também na difi-
culdade de encontrar profissionais capacitados que possam lidar com as diversas dificuldades de 
estrutura, da doença e da falta de vontade dos adolescentes e crianças em querer aprender enquanto 
estão internadas.

Dessa forma, este artigo não se dá por finalizado, mas apresenta, sobretudo, a importância 
do profissional pedagogo em ocupar esse espaço, a brinquedoteca hospitalar, possibilitando de 
forma qualitativa e, para isso, compreender a complexidade das relações envolvidas, bem como a 
compreensão da legislação e de pedagogias para um bom desempenho.
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RESUMO

Com o passar do tempo, as instituições de cuidados infantis deixaram de ter caráter assistencialista 
para focar também no desenvolvimento pleno das crianças. No contexto brasileiro das primeiras 
creches, o cuidador precisava ter pouca ou nenhuma qualificação profissional, e foi somente após 
a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases de 1996 que passou-se a exigir grau superior para o 
profissional atuar dentro de creches e pré-escolas. Entretanto, existe o receio que a mãe tenha de 
matricular os seus filhos nestas creches por preocupações em relação ao seu cuidado, alimentação, 
saúde, etc., visto que o vínculo com o bebê é muito forte desde a gestação, e os sentimentos de 
separação são muito dolorosos. Isto foi ponto comum em todas as pesquisas encontradas dentro 
do tema, e assim se fez necessário que a entrada da criança à creche fosse analisada. Por ser um 
período complexo, todo o envolvido no processo (criança, escola e família) têm que passar por um 
período de adaptação à nova realidade, que acontece geralmente nos primeiros dias e semanas. 
Mas qual a melhor maneira de inserir uma criança na creche? Reunimos material publicado sobre 
o tema, e os dados foram analisados de forma qualitativa, em que buscou-se identificar consensos 
entre os autores. Os resultados mostram que a maior parte dos autores afirma que o período de 
adaptação deve ser tratado com extremo cuidado, e o educador necessita estar bem formado e 
conhecer os aspectos do desenvolvimento infantil para saber lidar com as manifestações da criança 
e insegurança dos pais. Em relação ao tempo de permanência da criança na creche, os autores 
pesquisados concordam que ele deve ser gradual, porém há controvérsias se os pais devem estar 
presentes durante os primeiros dias. As conclusões apontam a urgência de melhores qualificações 
aos professores de educação infantil, para que ele tenha estratégias de adaptação variadas.

Palavras-chave: Adaptação; Cuidado; Observação; Segurança.

INTRODUÇÃO

A adaptação na creche não é um período fácil para os bebês, para as famílias e nem para 
as professoras. Quando se decide deixar uma criança aos cuidados de outra pessoa a qual ela não 
está acostumada, podem surgir complicações como: se a adaptação é adequada; por que algumas 
crianças se adaptam melhores que as outras; se o apego da mãe com o bebê dificulta a separação 
e como é o cuidado que as professoras dão às crianças? A escolha do tema surgiu devido à neces-
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sidade de entender como os pais, crianças e professores lidam com o período de adaptação, pois 
temos observado em nosso cotidiano nas creches que este período é conturbado para algumas 
crianças ao adentrar na Educação Infantil.

Neste artigo realizamos uma revisão de estudos sobre o tema a partir de artigos publicados 
com o tema adaptação na creche, com a proposta de refletir sobre a adaptação dos bebês na creche. 

Analisamos de forma qualitativa como os autores veem a adaptação nas creches hoje, como 
ela acontece, quais os cuidados que os professores devem tomar nesta fase, e como a relação afetiva 
da mãe com o filho afeta na adaptação. Procuramos entender como os pais, crianças e professores 
lidam com o período de adaptação, pois temos observado em nosso cotidiano nas creches que este 
período é conturbado para algumas crianças e a necessidade dos pais principalmente das mães de 
ter que trabalhar e não ter com quem deixar os filhos.

Iremos apresentar inicialmente um histórico da educação infantil ao longo dos séculos para 
determinar como as crianças eram vistas pela sociedade e como isso influenciou a sua educação. 
Descobriu-se que as crianças eram desprezadas e negligenciadas, e foi somente nos dois últimos 
séculos que houve uma preocupação em relação aos seus cuidados. Algo semelhante acontecia 
com as mulheres que eram tratadas como seres inferiores, que vem lutando até hoje por igualdade 
de direitos e espaço no mercado de trabalho, e para isso tinham que deixar os filhos aos cuidados 
de outras pessoas. Trataremos dos aspectos relacionados à gestação e criação de vínculos entre 
mãe e bebê, e como os dois sofrem com a separação ao matricular o bebê na creche. 

Apresentaremos o que as pesquisas dizem sobre a adaptação na creche, como ela acontece, 
quais as melhores estratégias de inserção do bebê no novo ambiente. Após análise das bibliografias 
utilizadas no presente artigo, chegamos à conclusão de que os pesquisadores possuem concepções 
semelhantes de como a adaptação em creche deve ocorrer, divergindo em poucos aspectos. O prin-
cipal é que tanto a criança, quanto a família passam por um período de adaptação à nova realidade 
de entrada do bebê na creche, e para que este processo ocorra de forma tranquila, os professores 
devem estar preparados para proporcionar uma boa mediação. 

A CRIAÇÃO DAS PRIMEIRAS CRECHES NO BRASIL

Segundo Kramer (2003) a política nacional só começou a se preocupar com as crianças, no 
final do século XIX, quando foi criado o Instituto de Proteção e Assistência à Infância do Brasil em 
1899. Isto porque a taxa de mortalidade infantil neste período era muito grande, cerca de 460 a cada 
1000 crianças. Tal associação tinha os objetivos de:

Elaborar leis que regulassem a vida e a saúde dos recém-nascidos; regulamentar o serviço 
das amas de leite, velar pelos menores trabalhadores e criminosos; atender às crianças po-
bres, doentes, defeituosas, maltratadas e moralmente abandonadas; criar creches e jardins 
de infância (KRAMER, 2003, p. 52).

Segundo KRAMER (2003) após a criação do instituto, a sociedade brasileira passou a valorizar 
mais a criança, e foi no Rio de Janeiro em 1909 que foi inaugurado o Jardim de Infância Campos 
Salles, primeiro do país, entretanto o local foi fechado pouco tempo depois, por falta de apoio do 
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poder público. Anos depois o Instituto fundou o Departamento da Criança no Brasil em 1919, desta 
vez com apoio do Estado. O Departamento agia com intuito de informar a população pobre sobre 
saúde, da criança e da mãe, publicar boletins, criar leis de amparo à criança, entre outros.

Enquanto as concepções de educação estavam sendo cada vez mais elaboradas com o 
movimento da Escola Nova para crianças a partir dos 7 anos, as crianças de 0 a 6 anos não tinham 
assistência educacional por iniciativa do governo brasileiro, e sim somente assistência médica, mas 
depois do 1º e 2º Congresso Brasileiro de Proteção à Infância, respectivamente em 1922 e 1933, o 
governo do Estado passou a inaugurar um maior número de creches, pré-escolas, jardins de infância, 
pois a concepção de criança era de que elas seriam o futuro da nação, e deveriam ser educadas com 
finalidade de tornarem-se instrumentos úteis da sociedade. Apesar da preocupação com a forma-
ção da criança, o Estado não aplicava verbas o suficiente para atendimento às crianças pequenas, 
e deixava que instituições filantrópicas mantivessem essas instituições de crianças, tendo caráter 
meramente assistencialista.

Nos próximos anos foram criados outros órgãos de assistência à criança no Brasil, entre eles 
o Departamento Nacional da Criança (1940), Serviço de Assistência a Menores (1941), Fundação 
Nacional do Bem-Estar do Menor, Ministério da Previdência e Assistência Social, Projeto Casulo, 
Organização Mundial de Educação Pré-Escolar (OMEP) em 1952, etc. O que todos estes órgãos 
têm em comum, segundo Kramer (2003) é que cada um deles focava em atendimentos isolados, ora 
focando na saúde, ora no bem estar da família, ora na educação. Esta fragmentação revela que o 
governo como um todo não se responsabilizava com as carências das crianças.

A DIVISÃO DE CRECHE E PRÉ- ESCOLA

O sistema de Educação Infantil atualmente passou por mudanças, e uma das mais expressivas 
foi à separação e regulamentação das creches e pré-escolas. A Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 
em seu Artigo 29 atualizado em 2013 diz que a Educação Infantil “tem como finalidade o desenvol-
vimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e 
social, complementando a ação da família e da comunidade”. A divisão se fez conforme o artigo 30 
entre “creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade” e “pré-escolas, 
para as crianças de 4 (quatro) a 6 (seis) anos de idade”.

As creches e pré-escolas, antes vistas com caráter assistencialista, ou seja, um local onde 
as mães deixavam os filhos para irem trabalhar assumiu outro papel, elas fazem parte do contínuo 
processo educativo e articulam com os outros níveis de ensino.

De acordo com a lei nº 11.274, de 6 de fevereiro de 2006 o atual Ensino Fundamental tem 
duração de 9 anos, e é obrigatório para crianças à partir dos 6 anos, porém a Educação Infantil só 
possui obrigatoriedade a partir dos 4 anos de idade, ou seja, a LDB em seu Artigo 6º diz que todas 
as crianças brasileiras devem ser matriculadas em pré-escolas a partir da aprovação da lei, mas 
será que o governo tem condições de oferecer vagas a todas elas? Educação é um direito da criança 
assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente no Artigo 53 da lei nº 8.069, de 13 de julho de 
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1990, pois a criança tem direito à escola pública e gratuita, e é dever do Estado, como diz o Artigo 
54 da mesma lei proporcionar vagas em creches e pré-escolas próximas à residência da criança. 
Conforme descrito no Portal Brasil (2012), devido a pouca quantidade de creches disponíveis para 
atender à população, as prefeituras vem fazendo convênios com ONGs e instituições privadas sem 
fins lucrativos para dar conta da demanda por vagas. 

As escolas de Educação Infantil devem garantir direitos às crianças para uma infância de 
qualidade, estes direitos são garantidos por lei e cabe às escolas pôr em prática. Entre eles 
estão: o direito à brincadeira, à atenção individual, a um ambiente aconchegante, seguro e 
estimulante, ao contato com a natureza, a higiene e à saúde, a uma alimentação sadia, e 
direito à atenção especial nos períodos de adaptação à creche (BRASIL, 2012, p. 35).

ADAPTAÇÃO NA CRECHE - A SEPARAÇÃO DA MÃE E O BEBE

Silva (2011) relata que o nascimento é de grande importância para os pais, e também de um modo 
especial para os bebês. A autora afirma que o bebê mesmo antes de nascer, mostra competências 
físicas e emocionais, de forma que se pode falar de comportamentos indicadores de personalidade.

Alguns autores afirmam que o sentido táctil começa antes de qualquer outro sentido. Com 
28 semanas um objeto pesado sobre o útero provoca no bebê um comportamento de autodefesa/
proteção que provoca na criança o ato de chutar para mantê-lo distante. No sentido do paladar com 
24 semanas de período gestacional, o bebê consegue distinguir o doce do amargo.

Entre 26 a 28 semanas a capacidade de o bebê ouvir já é aguda e bem desenvolvida, princi-
palmente ouvindo ruídos do fundo do seu ambiente. Com 16 semanas a maturidade morfo-
lógica visual está completa apesar de só piscar os olhos, e só os abri-los com 25 semanas. 
Porém, no final da gestação, o bebê distingue bem a luminosidade da escuridão. Também 
por volta da 16ª semana, à maturidade dos receptores olfativos está quase completa e várias 
experiências mostram que o recém-nascido já reconhece o cheiro da sua mãe. Todas estas 
competências são comportamentos reflexivos que permitem ao bebê a adaptação ao meio. 
(SILVA, 2011, p. 10).

A gestação é um período bem marcante para as mulheres, que ficam bem mais sensíveis. 
Wulff (2010) afirma que a ansiedade se torna tão grande que surge a responsabilidade de reorganizar 
a vida para a chegada do bebê.

Após sua chegada, a rotina sofre algumas modificações, na medida em que a mulher era res-
ponsável somente por si mesma e agora passa a ser mãe, tem de cuidar não só dos seus interesses, 
do seu bem-estar, mas passa a cuidar de tudo que se relaciona a seu filho e a educação desta criança.

Segundo Wulff (2010), no início da vida de um bebê ele é totalmente dependente da mãe, que 
esta ali para suprir suas necessidades emocionais e físicas. Uma relação de simbiose mãe-bebê 
trata-se de uma necessidade de garantir a sobrevivência da criança até que ela possa ter condições 
de tornar-se independente e capaz de resolver seus próprios problemas.

Outro fator que preocupa algumas mães é com quem vão deixar o seu bebê quando a licença 
maternidade terminar, pois não é uma tarefa fácil deixar o filho aos cuidados de outra pessoa.

Um dos fatores que pesa muito é a condição financeira. Não são todas as mães que podem 
pagar uma escola particular, que podem contratar uma babá para cuidar do bebê em casa e até 
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mesmo não conseguem um parente para ficar com a criança. A alternativa que muitas mães têm 
é a creche, porém Wulff (2010) destaca que há muitos municípios que não tem vagas nas creches, 
então as mães acabam ficando sem opções de onde deixar os filhos.

A solução que muitas acabam tomando é abandonarem o emprego para cuidar da criança ou 
acabam deixando com o filho mais velho, às vezes não tem condições de deixar o emprego, porque 
sustentam a casa.

A ENTRADA NA CRECHE E O PROCESSO DE ADAPTAÇÃO

Segundo Rizzo (2010), a entrada da criança na creche acontece na maioria das vezes tran-
quilamente. Há casos em que a criança necessita de um tempo para se adaptar e a mãe também, 
este tempo é necessário para a criança frequentar a creche sem choro e sem complicações no 
ambiente escolar. É importante que os profissionais da escola e os responsáveis diretamente pela 
criança façam este período com cuidados. A criança tem que ficar bem na creche, sem sofrimento, 
o que envolve ambas as partes mãe e filho. O estado emocional interfere no comportamento que a 
criança manifesta no período de adaptação. A autora enfatiza que:

Esse comportamento também é influenciado e expressa o significado que a separação pode 
representar para sua mãe. As possíveis dificuldades que esta possa ter em “dividir” o seu 
filho com terceiros influenciarão, de maneira marcante, a capacidade de autonomia da crian-
ça. O nível de segurança afetiva da criança é muito dependente do nível de segurança afe-
tiva da mãe. (RIZZO, 2010, p.155).

Os educadores necessitam desenvolver conhecimento sobre processo de separação-individu-
ação. Este processo, segundo (MAHLER, PINE & BERGMAN, 1975; MAHLER, 1982 apud BELLINI, 
2008,) refere-se ao nascimento psicológico do indivíduo e implica na aquisição pela criança de um 
funcionamento autônomo na presença da mãe e com sua disponibilidade. Ao longo deste processo 
que tem início aos quatros meses do bebê, este deixa a fusão simbiótica com a mãe e assume suas 
próprias características individuais, através das suas aquisições: 

“[...] a interação entre mãe e bebê é fundamental, pois dá origem a uma relação especial e 
única, para toda vida, sendo a mãe o primeiro, mais forte objeto de amor e o protótipo de 
todas as futuras relações.” (BELLINI, 2008, p.23).

Este processo deve apresentar formas eficientes para tornar este período mais tranquilo e 
sem deterioração. A creche deve ser clara e objetiva para se ajustar à necessidade da adaptação 
exigida naquele momento, tendo situações nas quais o apoio psicológico realizado pelo psicólogo 
da creche é fundamental para harmonizar a relação entre mãe e filho, até o momento que a criança 
possa ter condições emocionais para frequentar a creche bem e tranquila. 

Rizzo afirma (2010) que não se pode forçar a criança, chorando esperneando a ficar na creche, 
isso pode marcar a vida do indivíduo, pois se torna uma violência e covardia. É necessário observar 
os vários tipos de choro e o comportamento da criança. A autora destaca que:

Há choros que significam pânico e ansiedade, que indicam incapacidade psicológica de a 
criança permanecer afastada da mãe, e choro que expressam chantagem emocional, que a 
criança teria aprendido a fazer para manipular a mãe. (RIZZO, 2010, p.155).

A diminuição dos choros acontece às vezes no final da adaptação, pois a criança já tem certa 
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tranquilidade de ficar sozinha e até aceita isso, porém ela ainda sente a necessidade afetiva da mãe 
desejando sua presença.

A mãe necessita sentir que é amada e este fato acaba dificultando o período de adaptação. 
A adaptação não pode ser apenas tópicos sobre a criança, é também sobre o vínculo entre mãe e 
filho, tem de ser assistida e compreendida pelo professor e ter acompanhamento pelo psicólogo da 
creche para que possa achar o caminho mais tranquilo para realizar a adaptação.

Segundo Rizzo (2010), a criança que fica bem na creche, que aceita tranquilamente a sepa-
ração com a mãe, é porque está segura emocionalmente e tem um nível de confiança na mãe para 
permanecer distante dela por algumas horas, com a certeza de que não vai perdê-la.

ADAPTAÇÃO NO BERÇÁRIO

Como foi discutido nos parágrafos anteriores, sobre alguns fatores de dificuldade em relação 
à adaptação na creche, Rizzo (2010) compreende que os bebês até os oito meses não apresentam 
embaraços para se adaptarem, “pois o bebê não distingue visualmente sua mãe de outros adultos”. O 
processo de adaptação geralmente é tranquilo para o bebê, por isso três dias é um período mediano 
para adaptação da mãe à creche.

Haverá momentos em que a mãe irá sentir ciúmes, ter a sensação de que abandonou o filho, 
ter o sentimento de culpa e tristeza. Nestes momentos é importante a creche envolver a mãe com a 
rotina da escola e a deixar participar dos cuidados do filho, e que ela possa observar as prudências 
que as profissionais têm com os outros bebês, pois ajudará a mãe ficar mais tranquila e confiante. 
É o momento certo para as profissionais que ficam diretamente com a criança ficarem atentas aos 
cuidados e relação entre mãe e filho, para melhor compreensão com o bebê.

Nesta fase pode acontecer de o bebê “estranhar”, sentir medo de estranhos, “porque sua ma-
turação lhe permitirá perceber a diferença visual entre o não conhecido (estranhos) e o conhecido 
(mãe e familiares)”.

O bebê que tem uma relação boa com a mãe vai progredir e ter autoestima e se sentir seguro 
em um novo ambiente e com novas pessoas. Caso isso não aconteça, a adaptação da mãe deve ser 
estendida para ela ter um contato maior com o filho, pois a criança pode estar carente.

Um bebê que apresenta pânico e ansiedade quando vê pessoas estranhas, não deve ser 
deixado na escola, isto é inaceitável, a autora afirma que “Além de mal que fará a sua saúde 
física e mental da criança, nada adiantará na sua adaptação e em muito prejudicará o traba-
lho de todo o berçário.” (RIZZO, 2010, p.23). 

ADAPTAÇÃO NA CRECHE: O QUE AFIRMAM AS PESQUISAS ATUAIS

O artigo analisa as publicações recentes a respeito de adaptação de crianças na creche. 

Amaral (2011) buscou compreender as dificuldades de adaptação na creche tanto para as 
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crianças, quanto para os pais, e para isso elaborou um projeto de intervenção que facilitasse este 
processo. Primeiramente, Amaral (2011) analisou as particularidades de cada criança e constatou que 
o temperamento é fator que define a personalidade de cada uma, portanto, depende do temperamento 
para definir se a adaptação será fácil ou difícil. Outro conceito base utilizado por Amaral (2011) em 
sua pesquisa foi o de vinculação criado por Bowlby (1958, apud AMARAL, 2011), que explica como 
se desenvolvem os vínculos entre criança e o adulto que cuida dela, e também como são os seus 
sentimentos na hora da separação.

Segundo Amaral (2011), o sentimento dos pais em relação ao processo de adaptação na 
creche é:

Com a integração das crianças na creche, os pais veem-se então numa situação complexa, 
pois passam a compartilhar a educação dos filhos, com pessoas que não conhecem, num 
ambiente diferente, com rotinas e regras próprias, o que vai exigir, necessariamente, um 
período de adaptação tanto por parte da família e da criança como da equipa educativa. 
(AMARAL, 2011, p. 55)

O estudo de caso foi à metodologia empregada por Amaral (2011) para a elaboração do projeto 
de intervenção na adaptação na creche, em que foram aplicados questionários aos pais e realizadas 
entrevistas com as educadoras. Dos pais, buscou-se saber dados como idade, estado civil, sexo, 
escolaridade, comportamentos e emoções durante a adaptação e suas percepções sobre a escola; 
das educadoras buscou-se saber nas entrevistas quais suas concepções e estratégias para adap-
tação, e como envolvem as famílias nesse processo.

Os resultados de Amaral (2011) mostram que a maioria dos pais prolonga o tempo de entre-
ga da criança à creche e se sentem ansiosos com a separação, que as educadoras orientam aos 
pais saírem rapidamente para que as crianças não percebam sua ausência, que o relacionamento 
pais-educadoras é limitado e também que muitas delas valorizam mais o tempo de serviço que a 
especialização.

Com estes dados em mãos, Amaral (2011) criou,

(...) um programa de educação parental que visasse o apoio à criança e respectivas famílias 
neste processo complexo e, também, uma ação de sensibilização que esclarecesse as edu-
cadoras da importância do papel que desempenham neste processo e, simultaneamente, 
auxiliá-las a promover estratégias corretas facilitadoras de uma adaptação saudável e har-
moniosa para todos os intervenientes. (AMARAL, 2011, p. 117)

A proposta de Amaral (2011) é composta de oito reuniões semanais com duração de duas 
horas cada, lideradas por duas educadoras e uma psicóloga, feitas com a família a fim de estreitar 
os laços e dar segurança aos envolvidos.

O estudo de Bossi et al. (2014) investigou um grupo de 13 bebês de 04 a 21 meses da pers-
pectiva de Mahler et al. (1977, apud BOSSI, 2014) em sua caracterização das quatro subfases emo-
cionais da separação-individuação infantil. Devido à idade dos bebês pesquisados, os pesquisadores 
exploraram apenas os aspectos de diferenciação, exploração e reaproximação, excluindo o aspecto 
da consolidação da individuação. A metodologia escolhida foi por meio de estudo de caso e relatos 
dos pais e seus sentimentos durante o período de adaptação à creche.

Os resultados encontrados por Bossi et al. (2014) mostram que os bebês de cada subfase de 
separação-individuação utilizam estratégias de enfrentamento diferentes em relação à adaptação.
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No presente estudo, as reações de recusa à alimentação e adoecimento foram destacadas 
com relação aos bebês que se encontravam nas subfases de diferenciação (6º mês) e explo-
ração (12º mês). Já o choro foi mencionado como reação dos bebês em todas as subfases, 
no entanto foi à única reação destacada para os bebês que se encontravam na subfase de 
reaproximação (20º mês). (BOSSI et al., 2014, p. 257).

Quanto aos sentimentos parentais, Bossi et al. (2014) destacam que a maioria dos pais sente 
escalas de sofrimento, insegurança e tranquilidade. Em alguns casos, os sentimentos dos pais acabam 
interferindo na adaptação do bebê, pois eles próprios demoram a se adaptar. Outro fator observado 
pelos pesquisadores foi que quanto mais jovem o bebê, mais tempo os pais permaneciam com eles 
na creche durante a adaptação.

Coutinho (2010) em seu estudo objetivou entender as dificuldades encontradas por crianças, 
pais e educadores na adaptação em creche, quais são os componentes que facilitam o processo 
e também qual a influência que o ambiente exerce. A metodologia utilizada por Coutinho (2010) foi 
por meio de observações em salas de crianças de 21 a 30 meses e entrevistas com os educadores. 
Assim, com este estudo, pode-se constatar que é necessário que os pais conversem e preparem 
o filho antecipadamente para a entrada na creche, e passe a sensação de segurança, além de não 
prolongar a despedida. Em relação às educadoras, elas devem ser bem formadas nas questões de 
adaptação, para conscientizar os pais a este respeito, e também organizar o ambiente de forma a 
corresponder às necessidades das crianças.

Elmôr (2009) realizou um estudo de caso com 21 bebês de 4 a 14 meses em uma creche 
universitária durante o processo de adaptação, focando nas interações de um deles, um bebê de 9 
meses, que ainda não havia se apropriado da fala, com o restante dos bebês, a mãe, a babá, irmãs, 
e o câmera. Como base das análises foi utilizada a perspectiva da rede de significações (ROSSETTI-
-FERREIRA, AMORIM; SILVA, 2004 apud ELMÔR, 2009,) que tem por objetivo entender o processo 
de desenvolvimento humano no contexto social e cultural.

Segundo Elmôr (2009) “os resultados apontam vinte (20) diferentes tipos de recursos comu-
nicativos do bebê com os distintos interlocutores”. As interações usadas pelo bebê como forma de 
se comunicar com os outros bebês incluem proximidade física, olhar, tocar e compartilhar objetos. 
Para Elmôr (2009), é necessário que os educadores estejam preparados para entender o que cada 
comportamento do bebê significa, para promover uma melhora nas interações comunicativas.

Gamito (2013) buscou analisar como a creche pode fomentar a adaptação, de modo que ela 
aconteça suavemente, traga felicidade e bem estar ao bebê. Através de observações de estágio em 
creche, com crianças de 2 a 3 anos, Gamito (2013) observou o comportamento dos bebês, para 
entender como os objetos de conforto do bebê (chupetas, mantas, brinquedos, etc.) ajudam no pro-
cesso de adaptação.

Gamito (2013) conclui que uma separação segura e confortável para a criança de seus pais 
na creche não pode ser feita de modo que eles saiam sem que a criança perceba, pelo contrário, 
os pais devem despedir-se calmamente ao entregá-la aos cuidados dos educadores e transmitir a 
sensação de segurança. A autora ressalta também que é importante que a criança esteja em posse 
de um objeto familiar para que possa amenizar suas ansiedades e o medo do abandono.

Yuste (2007) fez um trabalho de análise e comparação das diferentes estratégias de adaptação 
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utilizadas no Brasil, e para isso, ela utilizou artigos publicados sobre o assunto, a fim de sintetizar o 
que as pesquisas recentes dizem.

Conforme Yuste (2007), o processo de adaptação acontece não só para a criança, mas para 
todos aqueles que têm contato com ela.

Esse processo tão complexo não pode ser resolvido atendendo-se apenas para o aspecto 
da criança, mas sim de todos os envolvidos. Pois o educador, por sua vez, passa a realizar 
os cuidados da criança e também precisa adaptar-se a uma série de novidades, já que há 
um conjunto de características pessoais dessa criança e família que são específicas e de-
vem ser respeitadas, valorizadas e, eventualmente, modificadas. (YUSTE, 2007, p. 52).

De modo que Yuste (2007) apresenta algumas estratégias utilizadas na tentativa de adaptar 
estas pessoas ao ambiente de creche, que podem ser:

Para amenizar esse processo de inserção a esse novo ambiente, algumas creches utilizam-se 
de estratégias facilitadoras como a presença do pai, da mãe ou de alguém da família para permanecer 
com a criança nos primeiros dias; aumentar de forma gradual a permanência na creche; estabelecer 
um horário de chegada e saída. Essas são, entre outras estratégias, que pretendem serem facilita-
dores no processo de adaptação. Entretanto, a autora enfatiza que não há uma estratégia que seja 
padronizada e indicada para todas as creches brasileiras, pois não há pesquisas apontando qual 
é o melhor método. Além disso, também há as instituições que optam por não envolver os pais no 
processo, barrando-os na entrada da creche. 

Antunes (2009) desenvolveu seu estudo com oito crianças entre 4 a 10 meses na Associação 
de Solidariedade Humanitária de Monte Córdova. Buscou compreender vínculos que interferem no 
processo de adaptação da criança na creche, diante disso, encontrou diversos tipos de vinculação 
que promovem diferentes tipos de adaptação dos bebês no ambiente escolar. A hipótese que mais se 
destaca nos estudos, segundo Antunes (2009), é que a criança que tem uma vinculação segura terá 
um processo de adaptação tranquilo e se sentirá segura na creche. Outra hipótese que é destacada 
por Antunes (2009) é da criança que apresenta vinculação ambivalente, ela interage com o espaço, 
brinquedos, mas fica sempre olhando a mãe para ver onde ela está. Afirma Antunes (2009) que:

“Crianças com vinculação ambivalente ou resistente têm uma adaptação à creche mais di-
fícil, uma vez que sofrem de ansiedade de separação e angústia em face de estranhos.” 
(ANTUNES, 2009, p. 8). 

Diante disso, Antunes (2009) pode perceber que não foi uma gravidez planejada, pois o bebê 
apresenta angústia e ansiedade.

Antunes (2009) conclui que, nesta creche, existem crianças com vinculação segura que pos-
suem um conjunto de predisposições importantes em longo prazo. 

Mais tarde, em idade pré-escolar, serão crianças mais curiosas, competentes, empáticas, 
autoconfiantes, que se dão melhor com outras crianças e formam relações de amizade pró-
ximas. Interagem positivamente com pais, educadores e com pares e são mais capazes de 
resolver conflitos, pois sabem que são amadas independentemente do seu sucesso. (AN-
TUNES, 2009, p.44)
O cuidado da criança na creche começa com o planejamento de sua adaptação a um novo 
ambiente, e para isto é necessário ajudar os pais para que se sintam seguros se acolhidos 
e por sua vez passam segurança para seu filho. A chegada de uma criança à creche é um 
período de transição, tanto para criança quanto para sua família. (SOUZA; MARANHÃO, 
2001, p.35)
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Esse período é chamado pelos educadores de adaptação, Souza e Maranhão (2001) afirmam 
que alguns autores criticam o termo, pois transmite submissão, obrigação e conformação. O termo 
mais adequado para os cuidados da criança e família é “acolher”, ressaltam os autores.

Vitória e Rossetti-Ferreira (1993) consideram importante o conhecimento da família antes 
mesmo da criança entrar na creche. Este conhecimento pode ser adquirido desde o ato de matrí-
cula, com entrevistas aos pais para saberem como é a constituição da família, suas expectativas e 
inseguranças, e para conhecerem a equipe escolar. Assim, os pais sentem-se mais esclarecidos e 
seguros do papel da creche, e passarão esta segurança para os filhos, que inevitavelmente terão 
uma inserção mais suave à instituição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A creche era uma instituição puramente assistencialista e foi somente após a aprovação da 
Lei de Diretrizes e Bases 9.394/96 que passou a ter parâmetros educacionais que visassem o de-
senvolvimento da criança nos sentidos físico, psicológico, intelectual e social.

Toda criança que entra na creche, necessita de atenção especial e um período de adaptação, 
assim como a família e educadores também precisam adaptar-se à nova realidade escolar. Este pe-
ríodo inicial deve ser tratado de forma delicada, de modo a não haver complicações à permanência 
do bebê na creche, entretanto, ainda não há uma fórmula específica instruindo como deve ser feito 
este processo.

Na tentativa de encontrar uma melhor estratégia para facilitar o processo complexo de adaptação, 
realizamos este estudo bibliográfico com objetivo de apontar o que as pesquisas recentes revelam 
sobre a adaptação dos bebês na creche? Os resultados mostram que a maioria dos autores pesqui-
sados concorda que a adaptação é um processo que deve envolver pais, crianças, e educadores.

Em relação aos sentimentos dos pais, Amaral (2011), Bossi et al. (2014), Coutinho (2010), 
Carvalhêdo (2014) e Silva (2011) constatam que grande parte dos pais sente ansiedade, sofrimento, 
insegurança devido à separação com o bebê. Outro fator de preocupação mencionado por Souza e 
Maranhão (2001) é sobre os cuidados de saúde. Os pais ressentem-se, pois em seu entendimento 
estão abandonando seus filhos aos cuidados de terceiros. Para amenizar estas preocupações, é 
necessário que a escola e os professores estejam preparados para confortar os pais e tranquilizá-los.

O preparo do professor é fundamental, pois neste momento de inserção e adaptação da 
criança na creche, ele tem que passar segurança tanto para os pais, quanto para os bebês. Amaral 
(2011) e Coutinho (2010) consideram que os profissionais de educação infantil devem ter boa forma-
ção e conhecer todos os aspectos de desenvolvimento da criança para concretizar uma adaptação 
sem muitas turbulências. Da mesma forma, Elmôr (2009) constata que os educadores devem estar 
preparados para reconhecer as especificidades de cada criança, pois cada uma tem uma forma de 
se comunicar. 

Pereira (2015) comenta que os professores devem estar psicologicamente preparados para 
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lidar com o processo de adaptação, para poder ajudar as crianças e os pais durante o período.

Mas como foi evidenciado por Rapoport e Piccinini (2001), cada criança é diferente das outras, 
assim como cada família e escola são diferentes, e, portanto, devem ser tratados de forma diferen-
ciada, pois possuem cada qual sua particularidade.
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RESUMO

Hoje em dia qualidade de vida é como se fosse um chavão, de quem fala e escreve. Vale lembrar 
que o termo pode variar de pessoa para pessoa, devido a muitos fatores que influenciam no dia 
a dia que dependem de nós. A qualidade de vida do ser humano pode ser compreendida em toda 
sua vida, se observarmos a família, trabalho, sociedade e espiritualidade. É um conceito ligado ao 
desenvolvimento humano. Não significa apenas que o indivíduo ou o grupo social tenha saúde física 
e mental. Mas que esteja bem com ele mesmo, com a vida, com as pessoas que o cercam, enfim, 
ter qualidade de vida é estar em equilíbrio. E esse equilíbrio diz respeito ao controle sobre aquilo 
que acontece à sua volta, como por exemplo, sobre os relacionamentos sociais. Os conceitos de 
bem-estar e de saúde incluem a maximização da qualidade de vida de qualquer indivíduo através do 
desenvolvimento do total potencial humano. Valorizar o ser humano e propiciar um ambiente em que 
possa viver trabalhar, desenvolver melhor a sua ação, irá contribuir para que suas transformações 
no mundo do trabalho tenham um impacto saudável na empresa, e dentro do contexto educacional, 
a escola. No decorrer do texto, todas as vezes que falamos em empresas, entende-se “escolas”.

Palavras-chave: Qualidade; Conceitos; Bem Estar; Trabalho.

INTRODUÇÃO 

Qualidade de vida é “um estado dinâmico de completo bem-estar físico, mental, espiritual e 
social.” (MARRAS, 1999, p.30).

Para Trebien, Machado, Sackser (2005) o conceito de saudável é ter um equilíbrio entre a 
saúde física, emocional, social, intelectual, ocupacionais e espirituais. Seres humanos em equilíbrio 
são mais criativos.

É também “a percepção do indivíduo sobre a sua posição na vida, no contexto da cultura 
e dos sistemas de valores, nos quais ele vive e em relação a seus objetivos, expectativas, 
padrões e preocupações.” (WHOQOL Group, 1995 apud Seidl e Zannon, 2004, p.33). 

A Organização Mundial da Saúde (OMS) desenvolveu um instrumento (questionário) para aferir 
a Qualidade de Vida, trata-se do WHOQOL (World Health Organization Quality of Life).

Observamos que nos últimos dez anos houve uma evolução do conceito de qualidade de 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO
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vida. E atualmente é um dos temas mais discutidos e comentados seja no trabalho, na escola ou 
pessoal, é um termo amplo que concentra as condições que são fornecidas ao indivíduo para viver 
como ele pretende.

A constante evolução da sociedade e a velocidade como vêm ocorrendo as transformações, 
com exigências maiores para a empresa e os profissionais. Torna-se cada vez mais difícil ao ser 
humano, pois ele depende da natureza. 

O ser humano conhece suas necessidades e escolhe onde morar, trabalhar e viver a sua vida, 
são estas escolhas que fazem dele ser adaptado, seja culturalmente ou não.

Acredita-se que ao evoluirmos o fator econômico pode melhorar a nossa qualidade de vida. 
Vivemos a era do “dilúvio de informações” como afirma Umberto Eco, daí a importância da revisão 
das formas de gerenciar e participar.

A questão central da qualidade de vida é determinar quais as condições que devem existir 
para atingir melhores índices de produtividade preservando condições de vida saudáveis. 

As empresas já apresentam dados atrativos destas práticas. A imprensa tem publicado da-
dos qualitativos e quantitativos que mostram o crescimento intenso das práticas e valores ligados à 
promoção de saúde nas empresas.

É global a importância da qualidade de vida no trabalho, devido à compreensão abrangente 
e comprometida das condições, que inclui aspectos de bem-estar, saúde e segurança física, mental 
e social. 

Não depende só de uma parte, ou seja, simultaneamente do indivíduo e da organização, e é 
este o desafio para todos, integrarem ações que proporcionam qualidade de vida. 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

As empresas modernas que desejam sobreviver gastam muito para manter a saúde e qualidade 
de vida de seus funcionários, a satisfação recebida por estes, permite convívios sociais, familiares. 

Portanto este tipo de cultura saudável passando a fazer parte do dia a dia da empresa permi-
tirá que seus colaboradores se sintam motivados ao saber que a empresa está preocupada com ele.

Este envolvimento entre empresa e funcionários baseia-se em fatores que promovem o bem-
-estar à mobilização do pessoal nos aspectos organizacionais, ambientais e comportamentais.

Com a modernização das empresas, a valorização do capital humano é fundamental para 
garantir a qualidade dos produtos e serviços. Com esta performance as empresas tendem a ter um 
ganho substancial, melhorando sua competitividade e redução de custos. Portanto há uma neces-
sidade, que as empresas obtenham um levantamento cuidadoso das necessidades primárias dos 
recursos humanos.

Esta cultura de cuidado com a pessoa deve fluir de forma gradativa, onde o indivíduo satisfei-
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to, não fica doente constantemente, pois a maneira como vive lhe permitirá isto. Promover saúde e 
qualidade de vida é proporcionar à população condições de ter o controle de sua vida, que envolve 
paz, educação, moradia, renda e justiça social.

O trabalho forma a identidade do indivíduo que caracteriza seu ser, e implica nas dimensões 
da vida humana, em diferentes espaços de trabalho. Todo esse enfoque está relacionado com a 
produtividade e qualidade da empresa. Esta tem conhecimento que se não investir na qualidade de 
vida de seus funcionários, não irá lhe permitir uma história individual e social e como consequência 
seu desempenho estará comprometido. 

As organizações na atualidade estão voltadas ao bem-estar do trabalhador, na atualidade 
satisfazer as necessidades do funcionário traz uma melhoria significativa no ambiente do trabalho.

O conceito de qualidade de vida no trabalho é uma aplicação humanista, no qual, métodos 
participativos no meio de trabalho criam uma situação favorável à produtividade, baseado numa 
mobilização do pessoal. 

O trabalhador produz mais quando está adaptada ao seu ambiente de trabalho.

Há uma necessidade de o homem voltar-se para si mesmo e que suas manifestações sejam 
positivas e harmoniosas. Onde seu envolvimento deverá ser composto por família, profissional e 
cidadania. 

A valorização do capital humano permite criar crescer fazendo o melhor e aprendendo junto 
com o fazer.

Aprender a lidar com suas frustrações, autoestima, vislumbrar horizontes, se refazendo das 
sensações de perda, independente da visão social. É o momento de refazer-se e voltar-se para suas 
realizações acompanhando os paradigmas que acontecem no mundo.

Os crescimentos adequados provêm de vários aspectos do bem-estar, recebendo contribuições 
e provinda das informações que se recebe ao longo de sua vida profissional e pessoal. 

Algumas empresas tiveram alguns dos seus problemas solucionados através dos trabalhos 
ergonômicos que analisavam atividades humanas, levando-se em conta os aspectos cognitivo, social 
e emocional. 

Alcançar a qualidade de vida através do desenvolvimento e bem-estar do trabalho repercutiu 
com satisfação e produtividade. Saúde, satisfação e produtividade são possíveis se juntarmos todas 
as pessoas envolvidas no processo produtivo e discutirmos que tragam bons resultados, esses re-
sultados poderão ter um encaminhamento com custos baixos em relação aos benefícios recebidos, 
como forma de melhorar a qualidade de vida.

Para Trebien, Machado, Sackser (2005), a empresa que deseja sobreviver e perpetuar-se 
terá uma necessidade de valorizar o ser humano permitindo crescimento, flexibilidade e, decisões. 

As várias ações baseadas em qualidade irão trazer uma satisfação interna e maior produtivi-
dade, em que a cultura saudável faça parte da empresa no dia a dia, o fato da empresa demonstrar 
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sua preocupação com seus funcionários, visando seu bem-estar, permitirá compor um sistema em 
que o comprometimento envolverá todos os elos que valoriza a todos.

As empresas brasileiras estão descobrindo que, a melhora na qualidade de vida, é melhorar 
a qualidade de serviços, produtos e aumento na produtividade. Com esta conformidade que à con-
templação humana estava valorizada, trará satisfação ao trabalho.

O homem é um ser dependente do meio ou ambiente que o rodeia. Devido a isto nos ocorre 
quais necessidades do homem, em que ambiente se constrói a vida, como este meio nos afeta. Que 
ambiente se escolhe para morar, trabalhar e viver há uma necessidade de se refletir qual o ambiente 
ideal, para viver e como viver. 

As decisões das pessoas se desenvolvem no seu nível de consciência e necessidade, onde 
seu desenvolvimento seja sustentável, pois envolverá suas partes econômicas, que permitirá firmar-se 
no seu desenvolvimento uma elevação na sua qualidade de vida.

Segundo Rodrigues (1999), com outros títulos e em outros contextos, mas sempre voltada 
para facilitar ou trazer satisfação e bem-estar ao trabalhador na execução de suas tarefas, a qua-
lidade de vida sempre foi objeto de preocupação da raça humana. Historicamente exemplificando, 
os ensinamentos de Euclides (300 a.C.) de Alexandria sobre os princípios da geometria serviram de 
inspiração para melhoria do método de trabalho dos agricultores à margem do Nilo, assim como a 
Lei das Alavancas, de Arquimedes, formulada em 287 a.C., veio a diminuir o esforço físico e muitos 
trabalhadores.

No século XX, muitos pesquisadores contribuíram para o estudo sobre a satisfação do indivíduo 
no trabalho, o que é altamente relevante para o estudo do comportamento humano, da motivação 
dos indivíduos para a obtenção das metas organizacionais e da qualidade de vida do trabalhador.

O trabalho de Abraham H. Maslow, (1946) que concedeu a hierarquia das necessidades, 
composta de cinco necessidades fundamentais: FISIOLÓGICAS, SEGURANÇA, AMOR, ESTIMA 
E AUTORREALIZAÇÃO. Maslow ampliou sua teoria, sugerindo que a organização assumisse a 
construção de uma ponte entre as necessidades básicas e de autorrealização dos indivíduos.

Douglas McGregor, autor da Teoria X, (O lado humano da empresa, 1992) considera entre 
outras coisas, que o compromisso com os objetivos depende das recompensas à sua consecução, e 
que o ser humano não só aprende a aceitar as responsabilidades, como passa a procurá-las, várias 
dimensões destacadas por pesquisadores como McGregor, Rodrigues são analisadas e consideradas 
em programas de qualidade de vida no trabalho.

Vale mencionar que as pesquisas desses autores detectam a insatisfação com o trabalho no 
ambiente de trabalho e a satisfação com o trabalho relacionado ao conteúdo. 

Assim, os fatores higiênicos capazes de produzir insatisfação compreendem: a política e a 
administração da empresa, as relações interpessoais com os supervisores, supervisão, condições 
de trabalho, salários, status e segurança no trabalho. 

Os fatores motivadores, geradores de motivação, abrangem: realização, reconhecimento, o 
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próprio trabalho, responsabilidade e progresso ou desenvolvimento.

RODRIGUES (1999) e outros pesquisadores oferecem uma interessante e abrangente visão 
da evolução do conceito de qualidade de vida no trabalho.

TABELA 1 — EVOLUÇÃO DO CONCEITO DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO

CONCEPÇÕES EVOLUTIVAS 
DO QVT

CARACTERÍSTICAS OU VISÃO

QVT como uma variá-
vel (1959 a 1972)

Reação do indivíduo ao trabalho. Investigava-se como me-
lhorar a qualidade de vida no trabalho para o indivíduo.

QVT como uma abor-
dagem (1969 a 1974)

O foco era o indivíduo antes do resultado organizacional; 
mas, ao mesmo tempo, buscava-se trazer melhorias tanto ao em-
pregado como à direção.

QVT como um método 
(1972 a 1975)

Um conjunto de abordagens, métodos ou técnicas para me-
lhorar o ambiente de trabalho e tornar mais produtivo e mais sa-
tisfatório. QVT era vista como sinônimo de grupos autônomos de 
trabalho.

QVT como um movi-
mento (1975 a 1980)

Declaração ideológica sobre a natureza do trabalho e as rela-
ções dos trabalhadores com a organização. “““ “““ Os termos “ad-
ministração participativa” e” democracia industrial” eram frequen-
temente ditos como ideais do movimento de QVT.

QVT como tudo (1979 
a 1982

Como panaceia contra a competição estrangeira, proble-
mas de qualidade, baixas taxas de produtividade, problemas de 
queixas e outros problemas organizacionais.

QVT - futuro
No caso de alguns projetos de QVT fracassarem no futuro, 

não passará de um “modismo” passageiro.

Fonte: “FERNANDES (1996, p.42)”.

O desafio imaginado pelos idealizadores persiste, isto é, tornar a QVT uma ferramenta ge-
rencial efetiva e não apenas mais um modismo, como tantos outros que vêm e vão. E esse desafio 
torna-se mais instigante neste momento em que nos vemos às voltas com uma rotina diária cada 
vez mais desgastante. 

Quando se pensava que os seres humanos poderiam finalmente desfrutar do rápido progresso 
alcançado em várias ciências, paradoxalmente o que temos visto é o trabalho como um fim em si 
mesmo. 

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E SUAS DIMENSÕES
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No contexto do trabalho esta abordagem pode ser associada à ética da condição humana. 
Esta ética busca desde a identificação, eliminação, neutralização ou controle de riscos ocupacionais.

LIMONGI (1995) e ALBUQUERQUE (1997) consideram que a sociedade vive novos para-
digmas de modos de vida dentro e fora da empresa, gerando, em consequência, novos valores e 
demanda de qualidade de vida no trabalho. para os referidos autores, outras ciências têm dado sua 
contribuição ao estudo do QVT, tais como:

Saúde - nesta área, a ciência tem buscado preservar a integridade física, mental e social do 
ser humano.

Ecologia - vê o homem como parte integrante e responsável pela preservação do sistema dos 
seres vivos e dos insumos da natureza

Administração - procura aumentar a capacidade de mobilizar recursos para atingir resultados, 
em ambiente cada vez mais complexo, mutável e competitivo.

Psicologia - juntamente com a filosofia, demonstra a influência das atitudes internas e pers-
pectivas de vida de cada pessoa em seu trabalho.

Ergonomia - estuda as condições de trabalho ligadas à pessoa. Fundamenta-se na medicina, 
na psicologia, na motricidade e na tecnologia industrial, visando ao conforto na operação.

Sociologia - resgata a dimensão simbólica do que é compartilhado e construído socialmente, 
demonstrando suas implicações nos diversos contextos culturais e antropológicos da empresa.

Economia – enfatiza a consciência de que os bens são finitos e que a distribuição de bens, 
recursos e serviços deve envolver de forma equilibrada a responsabilidade e os direitos da sociedade.

Engenharia – elabora formas de produção voltadas para a flexibilidade da manufatura, arma-
zenamento de materiais, uso da tecnologia, organização do trabalho e controle de processos.

“A expressão Qualidade de Vida tem sido usada com crescente frequência para descrever 
certos valores ambientais e humanos, negligenciados pelas sociedades industriais em favor 
do avanço tecnológico, da produtividade e do crescimento econômico”. (WALTON in RODRI-
GUES, 1999, p.81).

Tais autores propõem várias categorias conceituais, incluindo critérios e indicadores de quali-
dade de vida no trabalho. Em compensação justa e adequada busca-se a obtenção de remuneração 
adequada pelo trabalho realizado, equidade interna e externa e partilha de ganhos de produtividade.

Em condições de trabalho medem-se as condições prevalecentes no ambiente de trabalho, 
que envolve jornada e carga de trabalho razoável, materiais e equipamentos, ambiente físico seguro 
e saudável.

Oportunidade de crescimento e segurança, oportunidade de carreira, crescimento pessoal e 
segurança no emprego.

Integração social na organização pode-se observar se há igualdade de oportunidades, mobi-
lidade, relacionamento, senso comunitário, ausência de preconceitos.
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Uso e desenvolvimento de capacidade implicam o aproveitamento do talento humano, ou capi-
tal intelectual, como está em voga atualmente, também autonomia, autocontrole relativo, qualidades 
múltiplas, informações sobre o processo total do trabalho.

O Constitucionalismo mede o grau em que os direitos do empregado são cumpridos na ins-
tituição. Implica o respeito aos direitos de proteção trabalhista, privacidade pessoal, liberdade de 
expressão, tratamento imparcial, direitos trabalhistas.

Nos fatos trabalho, é o espaço total da vida deveríamos encontrar o equilíbrio entre a vida 
pessoal e o trabalho, estabilidade de horários, poucas mudanças geográficas e tempo para lazer da 
família.

Por fim, em relevância do trabalho na vida investiga-se a percepção do empregado em rela-
ção à imagem da empresa, à responsabilidade dos produtos e à prestação dos serviços e práticas 
de emprego.

Para SUCESSO (1998), pode-se dizer de maneira geral que a qualidade de vida no trabalho 
abrange:

• Renda capaz de satisfazer às expectativas pessoais e sociais;

• Orgulho pelo trabalho realizado;

• Vida emocional satisfatória;

• Autoestima;

• Equilíbrio entre trabalho e lazer;

• Horários e condições de trabalho sensato;

• Oportunidades e perspectivas de carreira;

• Imagem da empresa;

• Possibilidade de uso do potencial;

• Respeito aos direitos; e. 

• Justiça nas recompensas.

Estes fatores proporcionam ao indivíduo maior resistência ao estresse, maior estabilidade 
emocional, maior motivação e eficiência no trabalho, melhor autoimagem e melhor relacionamento. 

Por outro lado, as empresas seriam beneficiadas com uma força de trabalho mais saudável, 
menor absenteísmo/rotatividade, menor número de acidentes, menor custo de saúde assistencial, 
maior produtividade, melhor imagem e, por último, melhor ambiente de trabalho.

DIFICULDADES E OBSTÁCULOS
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Qualidade de vida no trabalho é uma evolução da Qualidade Total. É o último elo da cadeia. Não 
dá para falar em Qualidade Total se não se abranger a qualidade de vida das pessoas no trabalho. 
O esforço que tem que desenvolver é de conscientização e preparação para uma postura de quali-
dade em todos os sentidos. É necessário a coerência em todos os enfoques. Qualidade de vida no 
trabalho significa condições adequadas e os desafios de respeitar e ser respeitado como profissional. 

O trabalho focado em serviço social e saúde são muito imediatistas. É necessário colocar a 
QVT num contexto mais intelectual, não só concreto e imediatista. 

O excesso de pragmatismo leva ao reducionismo. QVT deve estar num contexto mais amplo 
de qualidade de gestão. A gestão das pessoas deve incluir esta preocupação.

Qualidade de vida, uma realidade a ser conquistada, indica que estresse, pressão decorrentes 
da redução dos níveis gerenciais, enxugamento de quadros, ameaça de desemprego certamente 
vão perdurar. Não há como esperar que as organizações aliviem o homem do sofrimento inerente 
ao processo de desenvolvimento tecnológico. A tecnologia reduz empregos que não retornarão. Cria 
outros sem dúvida, mas em número muito menor que os eliminados.

A postura de vítima, sentimento de revolta e indignação não se mostram efetivos. O homem é 
autor das suas escolhas, ações, decisões e é responsável pelo próprio bem-estar, pela qualidade de 
vida. Ele constrói e modifica os valores que caracterizam a cultura organizacional, afeta e é afetado 
pelo comportamento dos outros com os quais trabalha e convive.

O homem continuará a ser responsável pelo seu destino. Há quem tenha gratuidade para o 
check-up anual e se nega a fazê-lo.

Há quem saiba que precisa livrar-se do sedentarismo, mas insiste em permanecer nele.

A construção da qualidade de vida dependerá do comprometimento pessoal com a valoriza-
ção da vida e do viver. Decorrerá de orientar a vida por princípios e valores, postura que começa 
por admitir a realidade, sem camuflar crenças e opiniões. É aprender a defender pontos de vista de 
forma apropriada às circunstâncias, sem desistir daquilo em que se acredita.

PERSPECTIVAS E DESAFIOS

Apesar de toda a badalação em cima das novas tecnologias de produção, ferramentas de 
qualidade etc. É fato facilmente constatável que mais e mais os trabalhadores se queixam de uma 
rotina de trabalho, e de condições inadequadas. 

Estes problemas ligados à insatisfação no trabalho têm consequências que geram um aumento 
do absenteísmo, uma diminuição do rendimento, uma rotatividade de mão-de-obra mais elevada, 
reclamações e greves mais numerosas, tendo um efeito marcante sobre a saúde mental e física dos 
trabalhadores.

Há esforço da parte das empresas no sentido de proporcionar o maior “bem-estar” possível 
aos seus funcionários no ambiente de trabalho. Mas nem todos os benefícios são suficientes. Porque 
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as empresas incorporaram vários benefícios nas empresas em vez de admitir a oportunidade de 
reduzir os horários de permanência dentro das suas dependências.

Consequentemente, o emprego hoje deve apresentar um conjunto de habilidades e capacida-
des cada vez maior, isto é, os requisitos explícitos. Sem eles não há grandes possibilidades de uma 
vida digna. As organizações têm sido implacáveis na exigência desses requisitos explícitos. 

O atual desenvolvimento técnico não é acompanhado de um avanço semelhante na convi-
vência e na felicidade humana; como e por milhões de trabalhadores, embora libertados do embru-
tecimento físico, dotados de máquinas portentosas, encarregados de deveres intelectuais por vezes 
até agradáveis e bem pagos vivem numa condição estressante e insuportável; como e por que a 
conquista da precisão transformou-se em ideia fixa da pontualidade, da produtividade a todo custo, 
da competitividade, dos prazos, dos controles, das avaliações dos confrontos; e, como e por que o 
progresso material não induziu em melhor qualidade de vida, enfim, a resposta está na mentalidade 
de dirigentes interessados apenas nas glórias passageiras.

Um bom lugar para se trabalhar possibilita, entre outras coisas, que as pessoas tenham, além 
do trabalho, outros compromissos em suas vidas, como a família, os amigos e o hobbies pessoais. 

O trabalho não deve ser a única coisa na vida das pessoas, pois isso dificulta que a pessoa 
se desenvolva ou se torne mais completamente humana.

Se somos seres racionais, é hora de agirmos como tal. Certas ideias de reconhecido valor 
às vezes não são prontamente aceitos e incorporados, exatamente pelas transformações que eles 
requerem. Um exemplo insofismável é o representado pelos ideais cristãos. 

A grande maioria dos povos os aceita e venera. Entretanto, poucos de fato vivem e se compor-
tam de acordo com as suas recomendações e preceitos. A QVT, da mesma maneira, porém numa 
escala e âmbito, e evidente, infinitamente menores, nos impõe um desafio: o de mudar.

“O novo desafio que marcará o século XXI é como inventar e difundir uma nova organização, 
capaz de elevar a qualidade de vida e do trabalho, fazendo alavancar a força silenciosa do 
desejo de felicidade.” (DE MASI, 2000, p.330).

Se é nas organizações que passamos a maior parte de nossas vidas, natural seria que as 
transformássemos em lugares mais aprazíveis e saudáveis para a execução do nosso trabalho, locais 
onde pudéssemos, de fato, passar algumas horas vivendo, criando e realizando plenamente – com 
qualidade de vida, satisfação e alegria.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A qualidade de vida dos funcionários influi diretamente na execução das metas de uma orga-
nização. Este fator é despertado por programas participativos que atentem para a qualidade de vida. 

As empresas devem se preocupar cada vez mais para a qualidade de vida no trabalho, uma 
vez que seus clientes internos não estão satisfeitos refletirão essa insatisfação na sua produtividade, 
em outras palavras, o produto final da empresa é o reflexo da satisfação e da qualidade de vida dos 



136

NnOVEMBROR 2021Revista Territórios

funcionários.

A qualidade de vida no trabalho busca integrar o trabalhador ao seu ambiente de trabalho 
satisfatoriamente, a fim de que haja um equilíbrio entre a sua vida pessoal e profissional.

A qualidade de vida no trabalho deve ser considerada como uma gestão dinâmica porque as 
organizações e as pessoas mudam constantemente; e é contingencial porque depende da realidade 
de cada empresa no contexto em que está inserida.

Pouco resolve atentar-se apenas para fatores físicos, pois aspectos sociológicos e psicológicos 
interferem igualmente na satisfação dos indivíduos em situação de trabalho, sem deixar de conside-
rar aspectos tecnológicos da organização do próprio trabalho que, em conjunto, afetam a cultura e 
interferem no clima organizacional com reflexos na produtividade e na satisfação dos empregados.

Existem fatores intervenientes na qualidade de vida das pessoas quando em situação de tra-
balho e que, dependendo do seu competente gerenciamento, proporcionarão condições favoráveis 
imprescindíveis ao melhor desempenho e produtividade.

As formas de gestão baseadas na qualidade de vida podem trazer melhorias significativas 
para a satisfação dos trabalhadores e para os resultados da organização, como por exemplo, a im-
plantação de um programa de qualidade de vida.

A ideia central dos programas de qualidade de vida é identificar os fatores que interferem na 
satisfação dos indivíduos em situação de trabalho e, dentro do possível, torná-los mais favoráveis à 
percepção dos trabalhadores.

Com isto, a produtividade, motivação e comprometimento dos trabalhadores elevam-se, au-
mentando, consequentemente, o desempenho da organização.
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RESUMO

Em 2015, a rede municipal de ensino de São Paulo institui o Programa São Paulo Integral (SPI), tendo 
como referencial teórico a concepção de uma Cidade Educadora. Contudo, nota-se a sobreposição 
de outra visão sobre a escola: a assistencialista. Em seus seis anos de existência, o número de 
escolas que aderiram ao programa demonstra pouco crescimento, pois apesar do incentivo finan-
ceiro, para desenvolver uma educação integral é preciso reconhecer a potencialidade dos territórios 
enquanto espaços educativos e construir aprendizagens significativas, em que os estudantes sejam 
reconhecidos como sujeitos da própria aprendizagem. Não é o que percebemos na realidade escolar, 
pois poucas escolas desenvolvem o protagonismo estudantil.

Palavras-chave: Educação Integral; Educação em Tempo Integral; Programa São Paulo Integral 
(SPI); Secretaria Municipal de Educação de São Paulo (SME); Educação Pública.

INTRODUÇÃO 

O presente trabalho busca discutir a implantação do modelo de educação em tempo integral na 
rede municipal paulista. O debate permeia o conceito de educação integral, a ampliação da jornada 
escolar, o uso dos espaços educativos, o desenvolvimento de novos projetos e a formação docente. 

Para realizar a pesquisa foram analisados os documentos normativos desenvolvidos pela 
Secretaria Municipal da Educação de São Paulo (SME) que orientam o programa São Paulo Integral 
(SPI), para compreender o desenvolvimento desta política pública comparando discurso e prática 
na rede escolar. 

O programa visa atingir 50% das escolas públicas até 2025 e devido à magnitude do projeto é 
preciso que educadores e sociedade estudem o tema e participem desta implantação. Nesse sentido, 
o presente trabalho objetiva fomentar o debate público, visto que a esfera institucional pensa apenas 
em metas e não na qualidade do projeto. 

Nota-se que escolas e educadores têm resistido à ampliação da jornada escolar, uma vez 
que educação integral não significa aumentar a jornada escolar, mas a mudança na concepção de 
ensino. Pontos cruciais deste modelo são deixados de fora da realidade escolar, como territórios 

AS DIFICULDADES NO MODELO DE 
EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
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educativos e cidade educadora. O mesmo tipo de ensino que ocorre na escola regular, com jornada 
de cinco horas, ocorre na escola em tempo integral: separação da grade horária em disciplinas, uso 
da sala de aula como espaço educativo, pouca participação discente no desenvolvimento de proje-
tos escolares. Assim, o projeto preocupa-se com números e não com a transformação educacional.

Apesar do período de existência do projeto ao longo da redação deste artigo notou-se a pou-
ca produção de pesquisas sobre o tema, tendo muita publicação institucional (Instrução Normativa, 
Currículo de Educação Integral, etc.), mas poucos artigos, sendo maior a produção sobre a expansão 
da jornada escolar na Rede Estadual de Ensino de São Paulo.

AS DIFICULDADES NO MODELO DE EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL 

A educação brasileira vive um grande debate a respeito da busca pela qualidade. Discute-se 
currículo, formas de gestão, evasão escolar, realizam-se inúmeras provas institucionais para verificar 
o nível de aprendizado dos estudantes e em meio a essa busca pela melhoria do ensino a proposta 
que vem crescendo é a de ampliar a carga horária escolar, a chamada Educação em Tempo Integral. 

Em São Paulo tanto a rede estadual de ensino, quanto a municipal da capital têm desenvolvido 
políticas públicas para implantação do modelo de Escola Integral em Tempo Integral, o que tem gera-
do muita discussão no meio docente, visto que esse modelo traz muitas promessas, mas demanda 
mudanças na concepção de educação que poucas escolas conseguem desenvolver. 

O Plano Municipal de Educação (Lei nº 16.271/15) estabelece a oferta de Educação Integral 
em Tempo Integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, até o final de sua vigência de dez 
anos. Em 2015, a Educação Integral em Tempo Integral, na Cidade de São Paulo, é instituída como 
política pública de Educação de uma Cidade Educadora pelo Programa São Paulo Integral (SPI), 
que tem por objetivo promover a vivência de situações que enriqueçam o processo formativo (SÃO 
PAULO, 2020).

Em sua apresentação: 

O Secretário Municipal de Educação, Gabriel Chalita, falou sobre as possibilidades de avan-
ços e de melhoria da qualidade de educação por meio do Programa São Paulo Integral. “Sua 
implantação é a melhor solução para o desenvolvimento de crianças e de adolescentes. 
Ao passar mais tempo na escola, o aluno se dedica com mais afinco aos estudos, aprende 
melhor, se socializa, pratica atividades lúdicas e esportivas, se alimenta adequadamente, 
se sente capaz e acolhido. É cuidado integralmente”, afirmou Chalita. (SÃO PAULO, 2016, 
sem página).

Nesta fala percebe-se a relação entre o tempo que o estudante passa na escola com o seu 
desenvolvimento enquanto pessoa, “é cuidado integralmente”, ou seja, não apenas aprende, mas se 
alimenta adequadamente, demonstrando uma visão de escola que vai além do ensino, mas entra na 
esfera do assistencialismo. A Secretária Adjunta Municipal de Educação, Emília Cipriano, complementa: 

… o lançamento do Programa São Paulo Integral representa um marco na história da cidade 
de São Paulo. “Quem educa na integralidade, aprende a cuidar. E num tempo onde as pes-
soas estão tão esquecidas de pensar no ser humano de forma inteira e de ter coragem de 
professar o direito que essas crianças e adolescentes possuem, sem dúvida nenhuma esse 
é um ato de coragem, de muita luta, de muita ousadia”... (SÃO PAULO, 2016, sem página).
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Nesta fala temos a palavra “cuidado” novamente, demonstrando que cabe ao poder público 
cuidar de crianças e adolescentes. Essa apresentação relacionada com a entrevista do Secretário 
da Justiça do governo de São Paulo, Fernando José da Costa, ao programa Pânico (Jovem Pan), 
em setembro deste ano, demonstra que a ampliação da jornada escolar está mais relacionada às 
condições de vida deste público. Segundo o Secretário da Justiça, quanto mais tempo o estudante 
passa na escola, menos tempo ele tem acesso à rua e aos traficantes, sendo necessária a implan-
tação da Escola Integral para auxiliar o trabalho da Segurança Pública.

Essa visão não está preocupada em discutir a qualidade do ensino ou as possibilidades que a 
educação integral pode oferecer como forma de criar uma nova sociedade, mas olha para as carências 
sociais do discente e olha para a cidade como um ambiente perigoso, que pode trazer-lhe malefícios.

Se pensarmos a cidade como um território de medo e inseguranças não podemos chamá-la 
de educadora, contrariando a política do programa São Paulo Integral. 

… conjunto da obra de Paulo Freire, inspiradora para Moacir Gadotti, carrega uma visão 
de educação humanizada de resistência à opressão. No âmbito da Educação Integral, sua 
obra é referência uma vez que defende a educação crítica, libertadora, a problematização, 
e, sobretudo, considera a cultura dos educandos no processo de formação. Ainda, para Ga-
dotti (2006), sobre a obra de Paulo Freire, “Enquanto Educadora, a Cidade é também Edu-
canda”, portanto, neste sentido, a cidade [...] é o espaço da vida social e política, o espaço 
do conhecimento”. (GADOTTI, 2006) [...] Neste sentido, retoma-se a concepção de Cidade 
Educadora, na qual todos os espaços, tempos e saberes da cidade são considerados como 
potencialmente educativos, possibilitando o trabalho pedagógico para além das salas de 
aulas. (SÃO PAULO, 2020, p. 17)

Na teoria do projeto temos como referencial teórico o autor Paulo Freire, indicando que a cidade 
educa e que também é educanda, precisando estar em constante formação. A cidade educadora 
tem potencial educativo em seus territórios do saber, conceito explicado por Helena Singer, diretora 
da Associação Cidade Escola Aprendiz e organizadora da Coleção “Territórios Educativos – Expe-
riências em Diálogo com o Bairro-Escola”. 

Segundo a autora, territórios educativos (ou do saber) possuem um projeto educativo para 
o território criado pelas pessoas daquele espaço. Ele agrega escolas que reconhecem seu papel 
transformador e que entendem a cidade como espaço de aprendizado. Multiplica as oportunidades 
educativas independente da idade e articula diferentes setores (educação, saúde, cultura, assistência 
social) em prol do desenvolvimento local e dos indivíduos. (NOGUEIRA, 2015).

Essa noção é reafirmada por Juarez Melgaço Valadares, docente da Faculdade de Edu-
cação (FaE) da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), para quem o aumento da 
carga horária, nas escolas brasileiras, tem dado ainda mais relevância para a questão do 
território. “Não dá para manter esses meninos e meninas na escola por 4, 5, 8 ou 10 horas. 
Temos que reforçar a ideia de que a escola tem que explorar os espaços da cidade, torná-la 
educadora e abrir novas possibilidades de aprendizagem.” (NOGUEIRA, 2015, sem página).

Essa fala não estava presente na fala institucional da prefeitura de São Paulo na apresentação 
do programa, apesar de aparecer no referencial teórico do documento. E se observarmos a entrevista 
da diretora da EMEF Ary Gomes, da Diretoria Regional de Educação (DRE) Jaçanã Tremembé, na 
Zona Norte:

Cristiane avalia que oportunizar a todos os estudantes educação integral em tempo integral 
contribui de diversas formas para o desenvolvimento das habilidades e facilita o aprendiza-
do, além de melhorar as relações pessoais na unidade e fora dela. “Nossa comunidade é 
carente de equipamentos públicos de lazer, cultura e esporte. É na escola que a maior parte 
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das crianças e adolescentes têm contato com as linguagens artísticas e com o esporte. Nos-
so trabalho é oferecer oportunidades diferentes para a formação de um cidadão completo, 
em todas as suas potencialidades”, afirma a diretora. (SÃO PAULO, 2019, sem página).

Assim, a concepção de educação integral que norteia o trabalho escolar é a carência de espa-
ços públicos de lazer, cultura e esporte. Contudo, essa carência produziu novos equipamentos para 
a cidade, como os CEUS (Centro Educacionais Unificados), as Fábricas de Cultura e novos Centros 
Culturais (como o de Tiradentes).

Na Cidade de São Paulo, a partir da criação dos CEUs (Centros de Educação Unificados), 
grande parte da periferia da cidade passou a ter acesso aos espetáculos teatrais e musi-
cais, tornando-se um equipamento público que atende diretamente ao que se discutiu até o 
presente momento, a formação multidimensional dos sujeitos. Os CEUs na Cidade de São 
Paulo se configuram como um lócus potente para o trabalho com a Educação Integral. (SÃO 
PAULO, 2020, p. 18).

Segundo a professora Micaela Altamirano, “por muito tempo o espaço público foi abandonado 
pelo poder público e tem sido visto como um espaço de guerra, de violência, de aridez. Isso incentiva 
as pessoas [...] a deixarem de fazer parte [deste]”. (NOGUEIRA, 2015, sem página). Assim, se o es-
paço público é um risco, a escola oferece segurança, alimentação, ensino, cultura e atividade física.

Esse discurso sobre a função da escola explica um pouco sobre a baixa adesão das escolas 
municipais ao projeto. A rede possui 4098 escolas, entre CEI, EMEI, EMEF, CIEJA, etc. (segundo a 
página oficial da Secretaria Municipal da Educação) e em 2022, 194 unidades entre EMEIS, EMEFs 
e EMEFMs farão parte do programa, mas no lançamento do projeto afirmou-se que 110 escolas fa-
riam parte do novo modelo. Sendo assim, nesses seis anos apenas 84 escolas aderiram ao projeto, 
lembrando que as EMEFs dos CEUS fazem parte compulsoriamente, conforme indica a Instrução 
Normativa SME Nº 34, de 26 de Agosto de 2021: 

Art. 6º As EMEFs dos Centros Educacionais Unificados – CEUs, exceto aquelas que pos-
suem polo de Educação Bilíngue, continuarão participando compulsoriamente do SPI garan-
tindo a: I - permanência dos estudantes em turno de tempo integral por 07 (sete) horas diá-
rias, totalizando 08 (oito) horas-aula de efetivo trabalho educacional; II - construção coletiva 
de ações com as Unidades Educacionais que as compõem e com as do entorno

A Instrução Normativa que orienta o programa para o ano de 2022 afirma em suas diretrizes 
gerais: “o território educativo em que os diferentes espaços, tempos e sujeitos, compreendidos como 
agentes pedagógicos, podem assumir intencionalidade educativa e favorecer o processo de formação 
das crianças e adolescentes para além da escola”. Mas como vimos até o momento, o ambiente 
externo à escola tem sido compreendido como espaço de medo, de marginalidade, o qual crianças 
e adolescentes precisam se afastar. Nela segue: “potencializando a Educação Integral e integrando 
os diferentes saberes, as famílias, a comunidade, a vizinhança, o bairro e a cidade; configurando-
-se, assim, a Cidade de São Paulo como Cidade Educadora”. Para que São Paulo use seu potencial 
educativo, o poder público precisa oferecer segurança e transporte público para seus estudantes.

Como o Currículo de Educação Integral indica: 

… essa concepção, no entanto, não se confunde com Educação em tempo integral e pode 
ser incorporada tanto pelas Unidades Educacionais de período regular de cinco horas, quan-
to pelas de período ampliado de sete horas. Ela não se define pelo tempo de permanência, 
mas pela qualidade da proposta curricular, que supera a fragmentação e o foco único em 
conteúdos abstratos (SÃO PAULO, 2020, p. 10).

Desta forma, todas as escolas municipais podem adotar a concepção de ensino integral, uma vez 
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que este considera todas as dimensões de vida dos envolvidos (intelectual, social, cultural, emocional 
e física) como parte indissociável do processo de aprendizagem e de uma formação comprometida 
com o exercício da cidadania (SÃO PAULO, 2020). Ela sustenta-se em quatro princípios, segundo o 
documento: equidade, inclusão, contemporaneidade e sustentabilidade. E ressalta: “É imprescindível 
assegurar que todos os bebês, crianças, adolescentes, jovens e adultos aprendam independente 
do tempo em que estejam na Unidade Escolar” (SÃO PAULO, 2020, pág. 18). 

Ao afirmar que independente da jornada a educação integral compromete-se com a formação 
para o exercício da cidadania, procuramos no documento a justificativa para a ampliação da jornada, 
além da meta de chegar a 50% das unidades e o momento do texto em que isso ocorre de forma 
mais clara é no subtítulo “Equidade e inclusão social”: 

Parte também do entendimento de que as populações que mais precisam do atendimento 
em tempo integral são aquelas em condições de maior vulnerabilidade e com maior difi-
culdade para acessar equipamentos públicos que propiciem uma Educação Integral (SÃO 
PAULO, 2020, p. 97). 

Assim, oficialmente a prefeitura de São Paulo afirma seu público alvo: atendimento de estu-
dantes com deficiência, percentual de estudantes atendidos em programas sociais de transferência 
de renda (SÃO PAULO, 2020, pág. 97), grupo que teria menos acesso aos equipamentos públicos.

A Instrução Normativa afirma que o SPI:

Art. 2º O Programa SPI, que tem como objetivo principal a promoção de experiências pe-
dagógicas visando à consecução da educação integral por meio da expansão do tempo de 
permanência dos estudantes na escola de forma qualificada, a ressignificação dos espaços 
e do currículo, garantindo o direito de acesso aos territórios educativos na escola e para 
além dela, numa perspectiva de formação e desenvolvimento integral, contemplando as 
aprendizagens multidimensionais e a integralidade dos sujeitos, fica reorientado na confor-
midade desta Instrução Normativa, com fundamentação nas seguintes diretrizes gerais e 
pedagógicas:

Sendo assim, o SPI não tem o intuito assistencialista, mas visa mudar a visão que apenas a 
sala de aula ensina, que na escola diferentes projetos podem ser desenvolvidos em outros ambientes 
da escola e principalmente fora da escola, mas para isso ser realizado a cidade precisa abraçar sua 
vocação, passando por transformações institucionais e físicas. 

Essa parece ter sido uma das lições que Rosário, a terceira maior cidade da Argentina, atrás 
de Córdoba e Buenos Aires, [...] tirou da prática de Cidade Educadora, que exercita desde 
1996. Laura Alfonso, diretora do Escritório Regional da América Latina para a AICE, contou 
um pouco deste percurso ao Portal Aprendiz.
Segundo ela, desde que a cidade se viu como Cidade Educadora, uma série de políticas 
públicas acompanharam essa definição. “Começamos com uma descentralização institucio-
nal, com a ideia de que era necessário ter um governo mais próximo e amigável. Também 
se desenvolveram muito as políticas sociais, de maneira integrada com transportes e lazer, 
sempre tendo em mente a necessidade de oferecer aos mais vulneráveis oportunidades 
iguais”, explica Laura. (NOGUEIRA, 2015, sem página).

Como pudemos notar na experiência de Córdoba (Argentina), uma cidade educadora pensa 
em como seus cidadãos se relacionam com o poder público, no transporte público, na oferta de lazer, 
não apenas em quanto tempo os discentes passam na sala de aula. 

Para que o programa evolua e atraia o interesse das unidades escolares o projeto precisa 
fazer parte do debate público, precisa atrair a sociedade e incluir diferentes instituições culturais. São 
Paulo é uma cidade global, que possui uma diversidade de lugares e pessoas, se ela abraçar sua 
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vocação educadora poderá ter uma rede municipal de ensino cada vez mais fortalecida.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho analisou o projeto de expansão da jornada escolar São Paulo Integral 
(SPI), da rede municipal de educação de São Paulo, baseando-se na leitura do documento Currículo 
São Paulo Integral, Instruções Normativas e matérias elaboradas pela Secretaria Municipal da Edu-
cação (SME). Apesar de seis anos de programa, existe pouca publicação sobre o tema, tendo mais 
conteúdo elaborado sobre as escolas integrais da Rede Estadual de Ensino de São Paulo. 

A educação integral baseia-se em quatro princípios: equidade, inclusão, contemporaneidade 
e sustentabilidade. E independe da jornada escolar, uma vez que busca expandir o ensino para além 
dos muros da escola, com a concepção de uma Cidade Educadora. 

No entanto, devido à vulnerabilidade social, a Secretaria Municipal da Educação voltou seus 
olhos para a ampliação da jornada escolar, como forma de implantar a educação integral nas escolas, 
uma vez que os estudantes nessa condição teriam maior dificuldade para acessar equipamentos 
públicos. Para o poder público a escola exerce o papel de ensinar, oferecer cultura, lazer, segurança 
e alimentação adequada. 

Essa visão de escola gera pouca adesão ao programa, visto que não cabe a escola realizar 
sozinha tantos papéis na vida dos discentes. A educação integral precisa da participação da socie-
dade e de outros equipamentos públicos para que possamos ter uma cidade que educa.
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RESUMO 

O presente artigo tem como objetivo avaliar a dimensão da diversidade na elaboração de políticas 
públicas educacionais. Refletir sobre o reconhecimento das diferenças no sentido de identificar as 
exclusões sociais e estabelecer ações que pudessem superar a monoculturalidade é um dos desafios 
das políticas públicas para a educação. O presente artigo é fundamentado na revisão de literatura 
por meio da seleção sistemática de artigos científicos e livros que pudessem esclarecer se as políti-
cas públicas educacionais consideram a pluralidade que emerge da sociedade atual e é tão latente 
nas discussões sobre educação em nível mundial, já que se justifica pela importância do combate à 
intolerância, muitas vezes em virtude de uma generalização imposta pela própria sociedade em si. 

Palavras-chave: Diversidade; Educação; Políticas públicas

INTRODUÇÃO 

A Escola como fonte de conhecimento e espaço de desenvolvimento humano, sempre conduziu 
a um ensino que pondera, equivocadamente, a anulação das diferenças em prol de uma educação 
para todos. Contudo, a escola nos dias atuais deve contemplar as diversidades. 

É indispensável que a escola reconheça a diversidade em todas as suas esferas. As crian-
ças precisam compreender e serem estimular a aceitar as diferenças como algo sempre 
positivo e construtivo, sendo assim, se faz necessário dar ênfase às diferenças “segundo 
pertencimento étnico, a consciência de gênero, a orientação sexual, as idades e as origens 
geográficas” (BRASIL, 2009, p. 10) ·.

A prática alinhada a um ambiente adequado facilita o entendimento e a inclusão escolar. A 
reflexão de como a escola trata as questões envolvendo diversidade e inclusão, norteiam cada vez 
mais os debates sobre educação. 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO, 
2009) o debate sobre diversidade deve ser estimulado, já que a sociedade está sempre em evolução 
e os estereótipos e atos discriminatórios prejudicam o diálogo. Neste contexto, a educação tem um 
importante papel no que condiz com a reflexão sobre a diversidade.

Uma educação voltada para a incorporação da diversidade cultural no cotidiano pedagógico 
tem emergido em debates e discussões nacionais e internacionais, buscando questionar 
pressupostos teóricos e implicações pedagógicas e curriculares de uma educação voltada 

A DIVERSIDADE COMO IMPORTANTE 
DIMENSÃO PARA POLÍTICAS PÚBLICAS 
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à valorização da identidade múltipla no âmbito da educação formal. (RODRIGUES; ABRA-
MOWICZ, 2013, p.22). 

A educação democrática, ofertada de forma gratuita, tendo em seus principais pilares a garantia 
de acesso e permanência, se mantendo laica, inclusiva, demanda de políticas públicas educacionais 
que continue possibilitando a perpetuação desses direitos a todos. “Esse direito se realiza no contexto 
desafiador de superação das desigualdades sociais e do reconhecimento e respeito à diversidade” 
(BRASIL, 2014, p. 65). 

O presente artigo se justifica pelo contexto contemporâneo que a sociedade está imersa. As 
questões sobre valores, ética e respeito nunca carecem de tanta reflexão e de debate. E essa discus-
são deve começar na escola, já com as crianças, para que se possa desde a tenra idade estimular 
o ser humano a reconhecer as diferenças como positivas construtivas e como direito subjetivas, 
evitando episódios que a sociedade se depara cotidianamente, como a violência, a intolerância e o 
ódio gratuito. 

Para tal, parece ser inevitável a discussão sobre políticas educacionais que possam estimular 
o trabalho da escola voltado para o desenvolvimento de um ser humano capaz de reconhecer o seu 
lugar no mundo e do outro e contemplar as diferenças. 

Assim, a questão principal que norteia esse trabalho é embasada na dificuldade de enten-
dimento de: como as políticas públicas educacionais têm contribuído para a superação de velhos 
paradigmas que ainda norteiam o ensino? A homogeneidade do ensino, com o discurso de que ao 
anular as diferenças, a escola torna-se acessível a todos, não aceitando as peculiaridades e as sin-
gularidades de cada um, não condiz mais com a escola e as práticas pedagógicas. 

O objetivo principal deste artigo é avaliar qual a dimensão que ocupa a diversidade na elabo-
ração de políticas públicas educacionais no Brasil na atualidade. 

HISTÓRICO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS

As políticas públicas no Brasil foram surgindo a partir da década de 90 sob forte influência 
de movimentos que clamavam por uma educação de qualidade para todos, e nos dias atuais, essas 
políticas seguem orientações internacionais. 

Mas qual a dimensão que a diversidade ocupa para a elaboração de políticas públicas edu-
cacionais? Considerando que a sociedade sofre transformações que afetam as relações humanas, 
requer da escola uma compreensão que vai além dos seus muros (LIBÂNEO, 2016). 

Na educação, a execução das políticas educacionais implica a apropriação e o uso de diver-
sos espaços sociais como as políticas de saúde, assistência social, as ações de mobilização 
para participação na escola de empresas, famílias, integrantes da sociedade civil, ações so-
cioeducativas envolvendo a comunidade, os espaços públicos, etc. (LIBÂNEO, 2016, p.50). 

As políticas públicas educacionais com foco na diversidade fundamentam-se na necessidade 
latente da sociedade em absorver e incluir, até como forma de reparação social, aqueles que de certa 
forma histórica foram excluídos.
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Mantoan (2004) afirma que: 

Há diferenças e há igualdades, e nem tudo deve ser igual nem tudo deve ser diferente, [...] é 
preciso que tenhamos o direito de ser diferente quando a igualdade nos descaracteriza e o 
direito de ser iguais quando a diferença nos inferioriza. (Mantoan, 2004, p.7).

O estudo de Lima; Cardozo (2018) indica uma evolução no que condiz com políticas de ações 
afirmativas, mas sugere também que a efetividade, mesmo depois da Lei 13.0008 de 2003, que visa 
à promoção de princípios que concerne com questões raciais, à diversidade e a sustentabilidade 
socioambiental, não ocorreu de forma profunda e prática. A escola ainda cria estereótipos por meio 
da padronização de saberes, o que não contribuiu para a quebra de conceitos ultrapassados sobre 
diversidade de gênero, etnia, religião, posição política, entre outros. De acordo com as autoras, os 
indicadores educacionais não refletem de forma fidedigna os problemas dentro da escola e afirma 
que a educação deve ser vista como “cultura e a escola um lugar de convivências de culturas plurais” 
(LIMA; CARDOZO, 2018, p.108). 

A Lei 10.639 de 2003 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação no.9394/96 e tornou 
obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana nas escolas de ensino funda-
mental e médio. 

A conceituação no que se refere à diversidade como embasamento para políticas públicas no 
âmbito educacional, segundo a Conferência Nacional de Educação (CONAE) em 2014: [...] deve ser 
entendida como a construção histórica, social, cultural e política das diferenças que se expressa nas 
complexas relações sociais e de poder” (BRASIL, 2014, p.29).

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNES-
CO), políticas públicas, com garantia a efetivação de direitos a igualdade e equidade de grupos 
minoritários, é de que se promova: 

[...] uma governação de cariz democrático e a concepção de políticas multiculturais exigem, 
antes de mais e, sobretudo, um enquadramento legal que reconheça a igualdade de direitos 
dos diversos grupos étnicos, religiosos e linguísticos. Esse enquadramento é fornecido pelos 
instrumentos de direito internacional relativos aos direitos humanos, no que se refere aos 
direitos das pessoas pertencentes a minorias (UNESCO, 2008, p. 3).

Com intuito de elencar as novas concepções de uma nova escola, aberta às diversidades e 
as diferenças, Carvalho (2010) aborda que as instituições devem vislumbrar o desenvolvimento de 
novas habilidades e competências, o que significa desafiar e estimular as crianças a reconhecer e 
valorizar a diversidade, combatendo o preconceito. 

A Lei nº 12.288 de 20 de julho de 2010, referente ao estatuto da igualdade racial, estabelece 
em seu Art. 1°: 

Esta Lei institui o Estatuto da Igualdade Racial, destinado a garantir à população negra a 
efetivação da igualdade de oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coleti-
vos e difusos e o combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica.

Gregório (2016) afirma que a realidade escolar é materializada em função das demandas da 
sociedade, porém as práticas não vislumbram e oportunizam as diferentes culturas. 

Segundo Eyng et al., (2013) os professores não compreendem o trabalho com a diversidade 
num olhar mais amplo que ultrapasse o velho paradigma da diversidade relacionada apenas com a 
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inclusão de indivíduos com necessidades especiais. De acordo com os autores, é preciso perceber 
a importância da diversidade em todos os aspectos e romper com a resistência de mudanças dentro 
da educação. 

Kassar (2016) ressalta que as políticas públicas para a educação não fornece garantias para 
um ensino adequado, sendo este escasso de oportunidades que possam combater o reforço à in-
capacidade dos alunos, que é colocada de forma explícita pelas próprias instituições. Essa restrição 
de ações impede o verdadeiro papel da escola que segundo Gusmão (2008) deve priorizar projetos 
que delineiam práticas a compreender a cultura da sociedade e do sujeito pertencente a esta em 
seu próprio contexto de vivência. 

De acordo com Delors (2001) o papel da educação é formar indivíduos conscientes e que 
possam conviver com as diversidades de forma respeitosa e tolerante. 

No campo das políticas educacionais Carvalho; Faustino (2015) faz uma reflexão sobre educa-
ção e políticas educacionais que garantem atender as necessidades da sociedade civil que assegure 
o acesso e a permanência de todos no ambiente escolar, materializado por meio de leis, diretrizes, 
referenciais, resoluções, cursos de capacitação de professores, entre outros. 

O Ministério da Educação (MEC) introduziu na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) em 
2018, artigos que tratam da promoção aos direitos humanos, como a valorização da diversidade. O 
art. 4° estabelece que se deva: 

[...] IX-Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se 
respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e 
valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, 
culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza (BRASIL, 2018, online). 

Rodrigues; Abramowicz (2013) disserta sobre a capacidade da escola em produzir e respon-
der aos conflitos sociais, dos quais a diversidade está presente. Os autores ainda discutem sobre as 
políticas públicas voltadas para o combate à discriminação e ao preconceito e afirma que em período 
fértil das políticas públicas, 2003 a 2005, com foco em questões raciais e diversidades, houve um 
descompasso dos órgãos responsáveis pelos programas de ações afirmativas e ressaltam que “a 
defesa da diversidade e a luta pela igualdade racial passaram a fazer parte da retórica do governo, 
mas ainda não foram, efetivamente, elevadas ao status de política de Estado” (RODRIGUES; ABRA-
MOWICZ, 2013, p. 27). 

Poker (2014) enfatiza que reconhecer a diversidade é caracterizada por ações criadas em 
projetos e políticas públicas para a conquista da minoria em espaços entre a maioria ou para a pro-
teção dos mesmos por meio de benefícios do Estado.

Segundo Poker (2014, p.3): 

[...] qualquer luta por reconhecimento empreendido numa coletividade esbarra de alguma 
forma na configuração ética do direito racional existente e que regula as relações interindi-
viduais e intergrupais na sociedade, ao mesmo tempo em que confronta o sistema de distri-
buição dos direitos gerenciado pelo Estado. (POKER, 2014, p.3).

De acordo com Libâneo (2016, p.53) não se pode confundir diversidade com desigualdade 
social. Valorizar a diversidade não implica em nulidade de ações para o fim das desigualdades sociais 
presentes na sociedade, pois estas “decorrem das diferenças individuais e culturais, sendo fruto da 
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injustiça social”. 

[...] Entre o reconhecimento e a diversidade, encontra -se o termo diferença como princípio 
que questiona a neutralidade e a efetividade da política de igual tratamento ou igual dignida-
de. Trata-se de uma reação à cultura dominante perante a qual as minorias são obrigadas 
a se resignar e aceitar, mostrando desprestígio próprio. Nesse sentido, ser maioria significa 
ser modelo a ser seguido pela minoria. No caso da luta pelo reconhecimento, as minorias 
buscam superar sua condição de inferioridade [...] (ALMEIDA; SILVA, 2012, p. 306). 

De acordo com Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (BRASIL, 2014) os fatores 
que geram as desigualdades educacionais estão quase sempre atrelados às dificuldades de acesso, 
permanência e ao insucesso da aprendizagem, sendo necessário que as políticas públicas para a 
educação desenvolvam ações de forma a considerar todas as dimensões da vida do educando. 

O Plano Nacional de Educação (PNE), com vigência de 10 anos, até 2024 já que foi promul-
gado pela Lei nº 13.005 de 2014, traz vinte metas e 10 diretrizes. 

As dez diretrizes do PNE são: 

Art. 2º - São diretrizes do PNE: I − erradicação do analfabetismo; II − universalização do 
atendimento escolar; III − superação das desigualdades educacionais, com ênfase na pro-
moção da cidadania e na erradicação de todas as formas de discriminação; IV − melhoria da 
qualidade da educação; V − formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos 
valores morais e éticos em que se fundamenta a sociedade; VI − promoção do princípio da 
gestão democrática da educação pública; VII − promoção humanística, científica, cultural e 
tecnológica do país; VIII − estabelecimento de meta de aplicação de recursos públicos em 
educação como proporção do Produto Interno Bruto (PIB), que assegure atendimento às 
necessidades de expansão, com padrão de qualidade e equidade; IX − valorização dos (as) 
profissionais da educação; X − promoção dos princípios do respeito aos direitos humanos, à 
diversidade e à sustentabilidade socioambiental (BRASIL, 2014, p. 32).

Para a promoção da diversidade e o combate às desigualdades, é necessário reconhecer 
as diversidades sociais e conhecer as desigualdades e assim trabalhar as políticas públicas para a 
diversidade com políticas de ações afirmativas, repressivas, formativas e de valorização, ou seja, 
respectivamente: promover a diversidade, repreender e punir atos discriminatórios, formar para a 
convivência com as diversidades e valorizar e reconhecer os grupos minoritários oprimidos (JAC-
COUD; BEGHIN, 2002).

ONDE VEM A DIVERSIDADE?

A expressão “diversidade”, ao mesmo tempo em que pode indicar a percepção quase que 
óbvia da própria variedade humana, física, social e ambiental existente em nossa sociedade, traz em 
si um conjunto múltiplo e complexo de significados. 

No campo das ciências sociais, o termo é utilizado, em geral, para descrever a heteroge-
neidade de culturas que marcam a sociedade contemporânea, em oposição ao modelo de 
Estado-nação moderno, liberal e ocidental, que se afirmou “sobre o pressuposto (geralmente 
tácito) da homogeneidade cultural organizada em torno de valores universais, seculares e 
individuais” (Hall, 2003, p.52). 

Apreendida em sua dimensão cultural, a diversidade é associada aos novos movimentos so-
ciais, especialmente os de cunho indenitário, articulados em torno da defesa das chamadas “políticas 
de diferença” (Taylor, 1994; Giroux, 1999; Hall, 2003). 
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Como direito à diferença, a diversidade articula-se à exigência de reconhecimento na esfera 
pública e política de grupos definidos como “minoritários”, “subalternos”, e por certas formas de femi-
nismo. Essa reivindicação, no Brasil, partiu de alguns setores do movimento feminista e do movimento 
negro nos anos 1980, intensificando-se nos anos seguintes, quando passa a envolver também os 
movimentos indígenas e das pessoas com deficiência. 

A literatura que dialoga com essas questões é identificada e associada aos chamados Culture 
Studies e aos estudos pós-coloniais. De acordo com as teorias formuladas em torno dessas pers-
pectivas, o princípio da cidadania universal, cego às diferenças, estabelece que todo o ser humano 
fosse igualmente digno de respeito, e com isso reforça a semelhança entre eles. O princípio da 
diferença questiona justamente a neutralidade e a efetividade dessa igual dignidade, ao afirmar que 
a identidade particular de um indivíduo ou grupo é ignorado, distorcido e forçado a se conformar a 
uma cultura dominante hegemônica que não a sua, atribuindo-lhe uma cidadania de segunda classe. 

Desse modo, apenas as minorias e povos não ocidentais são alienados de sua cultura e 
valores, o que torna as sociedades ocidentais cegas à diferença não apenas inumanas, por 
suprimirem a identidade, como também altamente discriminatórias (cf. Taylor, 1994, p.43). 

Consequentemente, entende-se que a luta pelo direito à diferença deve passar primeiro pela 
desconstrução da autoimagem negativa atribuída pelo colonizador a diferentes povos. Franz Fanon, 
em trabalhos como Os condenados da terra e Pele negra, máscara branca, sustenta que a grande 
arma de dominação utilizada pelos colonizadores foi a imposição de uma imagem depreciativa dos 
povos subjugados a si mesmos. 

Certas feministas argumentam, por exemplo, que as mulheres, ao viverem em sociedades 
patriarcais, são induzidas a adotar uma imagem depreciativa de si mesmas e a internalizar essa 
inferioridade a tal ponto que, mesmo quando obstáculos objetivos ao seu progresso são eliminados, 
elas podem ter dificuldades de aproveitar as novas oportunidades oferecidas. Algo semelhante ocor-
reria com a população negra, indígena e demais povos colonizados. Desse modo, a autodepreciação 
transforma-se no instrumento mais poderoso de opressão, e o principal objetivo desses grupos deve 
ser a libertação dessa forma destrutiva de identidade. 

A exigência de reconhecimento, conforme esse entendimento, não é uma mera cortesia ou 
respeito que devemos ao outro, mas uma necessidade humana vital. 

Em sociedades cada vez mais plurais em termos da quantidade de povos e culturas distintas 
que fazem parte delas, o que se exige em termos de reconhecimento não é apenas que as diferen-
tes culturas possam defender a si próprias e sobreviver, mas que, no limite, se atestem seu igual 
valor e seu direito de existir e de participar politicamente da sociedade como um grupo coletivo: ...a 
sociedade contemporânea. 

[...] exclui as mulheres e os não brancos das várias dimensões da vida social. Esse fato 
impõe a necessidade urgente de uma reestruturação radical das instituições e da forma de 
gestão do poder na sociedade de modo a permitir a participação efetiva das minorias em 
novas formas de regulação social que contemplem seus interesses distintos. (Silvério, 1999, 
p.47) 

A participação política de determinados grupos definidos a partir de uma identidade cultural 
em comum é o aspecto mais controverso dessas demandas e também o mais difícil de ser equa-
cionado. É possível identificar uma preocupação com a diversidade cultural em iniciativas que vêm 
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sendo tomadas no âmbito das políticas públicas brasileiras, especialmente a partir do final dos anos 
1990, articuladas a questões como gênero, raça e etnia. 

Nas políticas educacionais, a incorporação nos Parâmetros Curriculares Nacionais da “plura-
lidade cultural” como tema transversal, em 1997, é um exemplo disso. 

A definição, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB – n. 9.394/96, de um 
capítulo específico para tratar da educação especial, de artigos direcionados à educação indígena 
e do estabelecimento do dia 20 de novembro como dia da Consciência Negra revela a mesma pre-
ocupação. Vale mencionar ainda o Plano Nacional de Educação de 2001, que destinou capítulos 
específicos para educação especial e a educação indígena. Entretanto, estas medidas configuram-se 
ainda como ações fragmentadas direcionadas a públicos específicos, sem que tenha havido uma 
reorientação do conjunto das ações do Ministério da Educação. 

No âmbito acadêmico, na área das políticas públicas, são ainda relativamente recentes e es-
cassos os estudos produzidos no país que analisam teoricamente a formulação de políticas a partir da 
diversidade cultural (Melo 1999; Sanfone, 1998). Já no campo da educação, essa questão está mais 
presente nos estudos, ainda que se utilizem com mais frequência os conceitos de multiculturalismo, 
pluralismo cultural e interculturalidade do que o de diversidade cultural para se referir aos diferentes 
modos de interpretar a interação entre os grupos sociais e suas culturas (Gonçalves, Silva, 1998; 
Candau, 2002; Candau, 2006; Moreira, Silva, 2002). 

Os movimentos sociais, igualmente, pouco articulam seus discursos políticos em torno da 
ideia de diversidade, dando preferência a termos como direito à diferença, antirracismo, antissexis-
mo, sociedade inclusiva, entre outros. A expressão “diversidade”, quando utilizada no Brasil, aparece 
geralmente como sinônimo do que Stuart Hall define como “multicultural”, termo qualificativo que 
descreve a pluralidade de culturas presente em determinada sociedade. 

No entanto, a “diversidade” também vem sendo utilizada, especialmente no âmbito do poder 
público, como sinônimo de “multiculturalismo”, termo substantivo que se refere às estraté-
gias políticas adotadas para lidar com situações de diversidade geradas em sociedades 
plurais culturalmente (Hall, 2003, p.53). 

O debate em torno da ideia de multiculturalismo tem-se difundido consideravelmente na área 
educacional; contudo, os sentidos atribuídos ao termo são dos mais variados. Vários autores se es-
forçam para circunscrever os diferentes tipos possíveis de multiculturalismo (McLaren, 2000; Giroux, 
1999; Hall, 2003). 

A partir do conjunto de debates desencadeados a esse respeito, podem-se distinguir pelo 
menos três grandes aspectos que marcam e diferenciam os significados oscilantes associados ao 
multiculturalismo: 

1. O reconhecimento ou não das hierarquias de poder presentes nas relações entre os dife-
rentes grupos culturais; 

2. Uma visão mais essencializada ou mais dinâmica da identidade cultural de determinados 
grupos; 

3. A articulação ou não entre as desigualdades socioeconômicas e as diferenças culturais. 
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Ao refletirmos sobre a educação faz-se necessária à compreensão do contexto social na qual 
ela está inserida, pois ela será um reflexo deste contexto, com suas lutas, ideais e culturas distintas 
que a caracteriza através das relações, assim assumimos que a educação baseia-se na cultura, é 
uma forma de transmissão dela e ainda que cultura seja toda a transformação gerada pelo homem, 
e não como pensam alguns, uma forma de erudição.

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde a década de 90 a discussão sobre inclusão e diversidade tem aumentado no âmbito 
escolar, contudo, ficou evidente neste estudo que a dimensão que a diversidade tem na criação de 
políticas públicas ainda carecem de atenção, já que não vislumbra em número e efetivação a impor-
tância do conceito na sociedade atual. 

É visível aos olhos da sociedade que o tema mereça atenção, mas também é nítido que as 
políticas públicas educacionais ainda não tiveram completa efetivação ao que se propuseram e que 
temas considerados tabus, ainda não adentraram dentro da escola, mesmo que presente no cotidiano 
das pessoas. 

A dimensão da diversidade deve ser efetivada dentro do processo de aprendizagem no intuito 
de superar os estereótipos e estigmas que ainda norteiam a educação como um todo. As práticas, ora 
elencadas em diversos dispositivos legais, devem contemplar a permanência da multiculturalidade. 

Nas palavras de Eyng (2013, 796) o ambiente escolar deve por meio da efetivação de ações 
afirmativas, de políticas públicas educacionais torna-se: 

Um espaço em que se torne possível falar em valorização das diferenças e da diversidade 
cultural, em que a avaliação seja parte do processo de compreensão da realidade educa-
cional em todas as suas dimensões e que tenha somente como finalidade contribuir para a 
aprendizagem dos alunos e a melhoria das condições de ensino. (EYNG,2013,p. 796).

Por fim, considera-se imprescindível, em momento oportuno, a continuidade dessa temática, 
visto que ainda há escassez de estudos mais completos e complexos, que abordem a realidade 
brasileira no que se refere à diversidade de forma mais ampla e verídica.
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RESUMO

Incentivar a leitura desde a mais tenra infância suscita grandes possibilidades desse hábito ser per-
manente e incorporado por toda a vida pelos pequenos leitores. A leitura enriquece a comunicação, 
melhora o vocabulário e também é através desta, que se torna possível compreender e interpretar 
o mundo ao seu redor. Isto posto, tanto os pais quanto o educador devem possibilitar esse contato 
com a literatura de modo que despertem nos pequenos leitores o hábito e prazer pelos livros, pelas 
histórias que podem e devem ser contadas de diversas maneiras. Uma boa leitura desenvolvida pelo 
professor promove o interesse nos bebês e nas crianças, bem como a curiosidade. Assim, com este 
artigo, pretende-se apresentar a relevância e contribuição da literatura no desenvolvimento social, 
cognitivo e afetivo de crianças da Educação Infantil, formando leitores mesmo quando estes ainda 
não decifram os códigos linguísticos da leitura e da escrita. Por meio de pesquisas bibliográficas 
de autores referentes na área, inicia-se com um breve histórico da literatura infantil, a importância 
em ouvir histórias e do contato dos bebês e das crianças com os livros e, com isso, espera-se que 
este trabalho venha a contribuir para a formação docente e auxiliar o professor em suas atividades 
práticas em sala de aula.

Palavras-chave: Leitura; Literatura Infantil; Hábito; Pequenos Leitores; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO

Compreender a importância dos livros e da leitura desde a mais tenra idade é uma atitude 
necessária não só para nós educadores, mas também aos pais e responsáveis que devem estar 
cientes dos benefícios conquistados com o hábito da leitura. Especialistas acreditam que estimular a 
leitura a bebês e crianças que ainda nem aprenderam a falar, pode ser o caminho mais curto para a 
formação de um futuro leitor, assim é fundamental que a escrita esteja ao seu alcance desde cedo. 
O contato com o livro, seu manuseio, o ato de sentir o cheiro, as texturas e a interação que ocorre 
nesse momento, auxilia no desenvolvimento psicomotor, cognitivo e intelectual dos bebês e das 
crianças, estimula a criatividade, atitudes éticas, favorecendo a aquisição de cultura e incentiva a 
imaginação, entre outros. Desse modo, o objetivo deste artigo é apresentar a importância e os bene-
fícios que o contato com livros, ainda na primeira infância, é capaz de proporcionar aos bebês. Ao ler 
uma história, o adulto permite que o bebe escute a leitura de textos que é diferente da fala habitual, 
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o vocabulário, o ritmo e a entonação que são diferentes daqueles que normalmente eles ouvem dos 
pais, professores, dos adultos que estão ao seu redor e essa é uma das forma de interagirem com a 
história, além de estabelecer um vínculo afetivo com os livros mediado pela voz do adulto que conta a 
história e apresenta os objetos, os personagens, as ilustrações amplia seu universo de conhecimento 
e aproximando de culturas diferentes. Assim sendo, aprofundamentos teóricos serão apresentados 
sobre o tema principal deste artigo enfatizando a importância dos livros e da leitura interligados com 
a educação infantil e seus benefícios no desenvolvimento integral de bebês e crianças. 

LITERATURA INFANTIL E SEU CONTEXTO HISTÓRICO

Não faz muito tempo que as crianças ganharam espaço no universo literário, entre outras coi-
sas também criadas especialmente e especificamente para elas. Os primeiros livros direcionados ao 
público infantil, surgiram no século XVIII, tendo início com Charles Perrault, escritor francês, e autor 
de grande número de contos infantis, com os livros: “Chapeuzinho Vermelho”, “Mãe Gansa”, “Barba 
azul”, “Cinderela”, “A gata borralheira”, “O gato de botas”, entre outros. Essas histórias normalmente 
encerravam-se em forma de poesia e continha sempre uma “lição de moral”. Depois disso, outros 
escritores apareceram para somar com a criação de mais livros infantis. Após esse marco, no Brasil 
o percursor da literatura infantil foi Monteiro Lobato, com seu primeiro livro “Narizinho Arrebitado”, 
em 1921 em seguida publicou “Saci” e “O Marquês de Rabicó”, em 1922, em seus livros apresenta-
vam elementos e personagens característicos do povo brasileiro. “O Sítio do Pica-pau Amarelo é a 
obra de maior destaque na literatura infantil, e com o grande sucesso de suas obras, prolongou as 
aventuras de seus personagens em outros livros girando todos ao redor do “Sitio do Pica-pau Ama-
relo. No dia 18 de abril, dia do seu nascimento, é comemorado “O dia Nacional do Livro Infantil”, em 
sua homenagem. Mais adiante, surgiram muitos outros que até hoje cativam milhares de crianças, 
despertando o gosto e o prazer de ler (Cademartori,1994). Nesta época, a literatura infantil ainda era 
vista como mercadoria, pela sociedade de consumo, com o passar do tempo, a produção de livros 
expandiu, ao mesmo tempo em que a sociedade cresceu e se modernizou. Além disso, o atendimen-
to institucional dedicado a criança ao longo de sua história foi marcado por ações que priorizavam 
um público de baixa renda, ao qual os pais trabalhavam e não tinham com quem deixar seus filhos, 
eram chamados de creches em uma concepção assistencialista. Foi com a Constituição de 1988, 
que a Educação Infantil (0 a 6 anos de idade), passou de assistencialista para responsabilidade do 
Estado, em defesa dos direitos das crianças. Isso significou uma mudança de concepção e passou 
a ganhar mais importância com a Lei de Diretrizes da Educação Nacional (LDB) que considerou esta 
etapa do ensino parte da Educação Básica. 

Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o de-
senvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológi-
co, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. (LDB)

A partir dessa conquista, a resolução nº 246 de 02 de julho de 1999, estabelece normas para a 
oferta da Educação Infantil e determina que as instituições deverão elaborar junto com os educadores 
um plano pedagógico evidenciando o conceito da criança em desenvolvimento no contexto social em 
que está inserida (Art.6). O Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil é um documento 
que norteia e auxilia o trabalho na Educação Infantil, bem como a organização do trabalho pedagógico 
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nesta etapa da educação. No RCNEI encontramos metas e objetivos para serem trabalhadas em 
cada faixa etária. Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998), deve-se 
organizar um ambiente de leitura de forma atraente, com livros de diversos gêneros, de diferentes 
autores, revistas, histórias em quadrinhos, jornais, trabalhos de outras crianças, suplementos e em 
um ambiente aconchegante. O professor e a equipe pedagógica têm o papel de grande relevância, 
pois, possibilita o aluno construir o gosto por livros, leituras, histórias, conscientizando-os da impor-
tância do hábito de ler. Fazendo abordagem de forma interessante, levando a criança a buscar cada 
vez mais a literatura (RCNEI-1998).

Desse modo, o livro deve estar presente, ao alcance da mão. É preciso preparar um espaço, 
um cantinho próprio para a leitura, para a contação, haver em cada sala de aula uma estante com 
livros, e que todos os dias as crianças fiquem, por um tempo qualquer, meia hora, uma hora, lendo 
ou ouvindo a leitura, manuseando livros, olhando-os, criando intimidade e amizade com o livro todos 
os dias. (MARTINS 2008). Pode-se realizar projetos em que um livro possa ser levado para casa, 
diariamente ou semanalmente, de forma a incentivar o comportamento leitor. E essa ação rende 
novas propostas como o reconto da história em roda de conversa no dia seguinte, propiciando o 
desenvolvimento de habilidades importantes como a ampliação do vocabulário e descobertas de 
novas palavras e seus significados. Na educação infantil, o professor tem como alternativa criar um 
ambiente propício, utilizando o “cantinho da leitura” dentro da sala de aula. Desta forma a leitura vai 
sendo proposta e o hábito inserido na vida das crianças de modo que estas se desenvolvam pro-
gressivamente conforme os estímulos afetivos, cognitivos e o senso crítico. De acordo com o RCNEI 
(1998) A criança está sempre em descoberta, procurando compreender e ser compreendido. Assim 
ela desenvolve habilidades necessárias construindo seu conhecimento de mundo. Os adultos devem 
estimular as crianças desde bebês, proporcionando um ambiente solicitador e aconchegante para que 
os mesmos possam se interessar pelo que é proposto. A utilização de literaturas infantis na Educação 
Infantil permite que as crianças possam ter contato com o mundo da imaginação. 

Para Vygotsky (1896-1934) a emergência da linguagem verbal, de um agir comunicacional, 
vai regular a atividade da criança pelo estabelecimento, por parte dos parceiros, de um acor-
do sobre os objetivos e as formas de ação, que podem ser então planejadas e avaliadas, tor-
nando-se mais complexos. A aquisição de um sistema linguístico dá forma ao pensamento 
e reorganiza as funções psicológicas da criança, sua atenção, memória e imaginação (apud 
OLIVEIRA, 2008, p.129).

Desse modo, as rodas de conversar devem acontecer diariamente, visto que a linguagem oral 
possibilita a comunicação de ideias, pensamentos e intenções de diversas naturezas. Assim quanto 
mais as crianças puderem falar em situações diferentes, seja contando como sobre um passeio que 
fez, algo que aconteceu em casa, dar um recado, contar histórias, mais poderão desenvolver suas 
capacidades comunicativas de maneira significativa. 

O desenvolvimento da linguagem apoia-se em forte motivação para se comunicar verbal-
mente com outra pessoa, motivação parcialmente inata, mas enriquecida durante o primeiro 
ano de vida nas experiências interpessoais com a mãe, pai, irmãos e outros educadores 
(OLIVEIRA, 2008, p.149).

A criança aprende a verbalizar por meio da apropriação da fala do outro. Segundo o Referencial 
Curricular Nacional de Educação Infantil (1998), além da linguagem falada, a comunicação acontece 
por meio de gestos, de sinais e da linguagem corporal, que dão significado e apoiam a linguagem oral 
dos bebês.Antes desta apropriação as crianças podem se fazer compreender e entender os outros, 
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elas vão testando esta compreensão, modificando-a e buscando seus significados. Exemplos disso 
são as brincadeiras de faz de conta, emitindo as expressões que ouvem, trocando pontos de vista, 
fazendo-se entender.

Constata-se, que, desde muito pequenas, as crianças podem usar o lápis e o papel para im-
primir marcas, imitando a escrita dos mais velhos, assim como utilizam-se de livros, revistas, 
jornais, gibis, rótulos etc. para “ler” o que está escrito. Não é raro observar-se crianças muito 
pequenas, que têm contato com material escrito, folhear um livro e emitir sons e fazer gestos 
como se estivessem lendo (RCNEI – 1998 p. 128).

Em vista disso, as práticas que ocorrem na Educação infantil, em seus diferentes contextos, 
devem ser valorizadas com olhar direcionado as ações do cotidiano sobre a importância que é dada 
a essa educação e à qualidade que esse ato requer.

A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Ao olhar para a literatura infantil como um instrumento estimulador do lúdico e consequente-
mente das interações, faz se necessário enxergar além disso, é preciso vê-la como transmissora de 
um bem imenso do desenvolvimento infantil, que age na construção do pensamento, das emoções, 
na linguagem entre outros aspectos e devem estar presentes diariamente na vida das crianças, desde 
bebês. Conforme Silva (1992, p.57) “bons livros poderão ser presentes e grandes fontes de prazer e 
conhecimento. Descobrir estes sentimentos desde bebezinhos, poderá ser uma excelente conquista 
para toda a vida.” (Apud Castro) Nesta mesma linha de raciocínio Abramovich diz que:

É ouvindo histórias que se pode sentir (também) emoções importantes, como a tristeza, a 
raiva, a irritação, o bem-estar, o medo, a alegria, o pavor, a insegurança, a tranquilidade, e 
tantas outras mais, e viver profundamente tudo o que as narrativas provocam em quem as 
ouve - com toda a amplitude, significância e verdade que cada uma delas fez (ou não) brotar 
... Pois é ouvir, sentir e enxergar com os olhos do imaginário! (ABRAMOVICH 1995, p. 17)

O ambiente escolar proporciona e estimula esse contato mágico com a literatura, assim para 
a construção do gosto pela leitura, pelos livros e histórias o educador deve ter uma postura ativa e 
estimuladora apresentando esse mundo imaginário aos bebês e crianças frequentemente, transfor-
mando esse ato de contar histórias em rotina, seja a partir de livros, fantoches, com objetos, tecidos, 
ou mesmo sem apoio algum, porque é um ato valioso para a educação infantil permitindo a criança 
pensar, ouvir e sonhar. 

Ah, como é importante para a formação de qualquer criança ouvir muitas, muitas histórias... 
Escutá-las é o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter o caminho ab-
solutamente infinito de descoberta e de compreensão do mundo [...] o primeiro contato da 
criança com um texto é feito oralmente, através da voz da mãe, do pai ou dos avós, contando 
contos de fadas, trechos da Bíblia, histórias inventadas (tendo a criança ou os pais como 
personagens), livros atuais e curtinhos, poemas sonoros e outros mais[...].(ABRAMOVICH, 
1989, p.16-17)

Bebês e crianças em sua maioria, tem grande interesse pelas histórias e pelos livros, alguns 
mais que outros, brincam de ler, fazem entonação de voz semelhante ao adulto que ouviu contar 
a história e em alguns casos buscam respostas para as ações dos personagens. Contudo, confor-
me vão crescendo e vivenciando novas experiencias, começam a ver o mundo de forma diferente, 
ampliando sua visão com as experiencias e conhecimentos que vão adquirindo ao longo de seu 
caminho através das leituras que realiza dentro e fora do ambiente escolar. A literatura na Educação 
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infantil está articulada com as atividades lúdicas, visto que a literatura promove o desenvolvimento da 
imaginação, da criatividade e do senso crítico dos bebês e crianças. Além de entreter e despertar a 
curiosidade das crianças, as histórias enriquecem e estimulam a imaginação e ajudam a desenvolver 
o intelecto. Abramovich faz uma colocação a respeito do tema:

[...] é importante para a formação de qualquer criança ouvir, muitas histórias...Escutá-las é 
o início da aprendizagem para ser um leitor, e ser leitor é ter um caminho absolutamente 
infinito de descoberta e de compreensão do mundo... (ABRAMOVICH, 2005, p. 16)

A partir da contação de histórias ou em torno delas a criança tem acesso ao mundo da leitura 
e tudo o que ela pode proporcionar, seja na compreensão do mundo, do ser humano e da realidade 
que a cerca. Nesta linha de raciocínio Fanny Abramovich (2005, p.23) “o ouvir histórias pode estimular 
o desenhar, o musicar, o sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o brincar, o ver o livro, o escre-
ver, o querer ouvir de novo (a mesma história ou outra)”. Antes mesmo de aprender a falar os bebês 
estão atentos a tudo ao seu redor, seja aos sons, ao toque, as expressões, as falas e as vozes das 
pessoas que convivem com ele, e essa vivencia é importante para fortalecer os vínculos afetivos e 
consequentemente as primeiras interações que o bebê estabelece com o outro. Por meio das trocas 
de olhares, do diálogo e da atenção ao outro, acontece o fortalecimento dos vínculos afetivos com os 
adultos, desse modo, ler livros para os bebês é um momento privilegiado, além de contribuir para o 
desenvolvimento da linguagem, da criatividade e da imaginação. Um dos eixos básicos da Educação 
Infantil é o trabalho com a linguagem, pois se reconhece essa competência como primordial para a 
formação do sujeito, promovendo interação com as outras pessoas e com a sociedade, além de ser 
ela a responsável pela orientação das ações e o desenvolvimento do pensamento. Os Parâmetros 
Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (1998) destacam a importância do trabalho com o texto 
literário nas práticas educacionais cotidianas com vistas à formação de leitores e à transformação 
de indivíduos.

Uma aprendizagem significativa da língua, por meio de um trabalho com a linguagem oral e 
escrita, desenvolverá gradativamente as capacidades associadas às quatro competências 
linguísticas básicas: falar, escutar, ler e escrever, possibilitando o acesso da criança ao mun-
do letrado (BRASIL, 1998, p. 117).

Nesse sentido, o processo de desenvolvimento da linguagem, os pais (a família), que estarão 
com o bebê nos seus primeiros dias de vida, e em seguida os educadores (a escola), tem um papel 
fundamental em estimular o bebê e a criança na conquista das inúmeras possibilidades de expressões 
diárias e as próprias falas e conversas do dia a dia contribuirão para a aquisição da linguagem oral, 
servindo de suporte para posteriormente o ingresso ao mundo dos livros. De acordo com Coelho 
(2000), faz-se essencial compreender que

Para que o convívio do leitor com a literatura resulte afetivo, nessa aventura espiritual que é 
a leitura, muitos são os fatores em jogo. Entre os mais importantes está a necessária ade-
quação dos textos às diversas etapas do desenvolvimento infantil (COELHO, 2000, p. 32). 

Nesta linha de raciocínio, o médico Mário Roberto Hirschheimer, membro da Sociedade de 
Pediatria de São Paulo (SPSP) nos auxilia com estudos que apontam que a arquitetura do cérebro 
é construída por meio de experiencias vivenciadas. “Por isso, é importante oferecer cuidado, afeto e 
estímulos o quanto antes, até mesmo durante a gestação, para que a criança desenvolva, de forma 
plena, habilidades como pensar, falar e aprender”. (Dicas e Informativos Oswaldinho Informativos de saúde 

e cuidados com as crianças). Dentro da barriga os bebês já são sensíveis aos sons, assim os pais já 
podem ler para o bebê que ainda está no ventre materno, principalmente após a 22ª semana, perí-
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odo em que a audição do bebê está mais desenvolvida. O professor Carlos Nadalim, coordenador 
pedagógico do blog Como educar seus filhos informa que “após o nascimento do bebê, a leitura em 
voz alta proporciona uma série de benefícios” seguem eles:

- Estreitamento da relação afetiva entre pais e filhos. - Aquisição de um vocabulário rico ra-
ramente encontrado nas conversas diárias. - Contato com frases mais extensas e estruturas 
sintáticas mais complexas. - Desenvolvimento da compreensão auditiva, determinante para 
a compreensão de textos. - Treinamento da memória auditiva de curto prazo, que permite 
armazenar e recuperar informação fonológica (verbal) a curto e longo prazo. - Estimulação 
do desenvolvimento da linguagem antes mesmo de a criança ser capaz de falar. (Dicas e 
Informativos Oswaldinho Informativos de saúde e cuidados com as crianças).

Além disso, há estímulos que podem ser desenvolvidos em cada faixa etária de acordo com o 
livro escolhido. E atualmente, a diversidade de livros infantis existentes possuem múltiplos recursos, 
seja visuais, sonoros, táteis, sem textos apenas com imagens. O educador deve estar atento aos 
livros que podem despertar maior interesse nas crianças de acordo com a faixa etária e fase de cada 
um. O primeiro contato das crianças com o livro se dá por meio das impressões visuais e táteis e 
requer de mais ilustrações, com texto curto e vocabulário simples. Bebês entre 0 a 5 meses não irão 
apreciar histórias longas, com muito texto, dê preferência em livros pequenos, fáceis de manusear 
como os de pano, de plástico, cartonados. Os livros adequados na fase da educação infantil devem 
possuir linguagem simples e as ilustrações devem predominar sobre o texto. “Os personagens das 
ilustrações podem ser figuras humanas, bichos, objetos, especificando sempre os traços de com-
portamento, como bom e mal forte e fraco, feio e bonito, como afirma Castro (2009).” De 6 meses 
a 1 ano o interesse maior são por livros com figuras grande e coloridas, ilustrações de animais e 
objetos que despertem a atenção dos bebês. Nesta fase os bebês apreciam animais e o som que 
eles fazem, gostam de ouvir e imitar. 

Versões com fotos de bebês são fascinantes e também podem ser usados para a ampliação 
do vocabulário de escuta. Nesse caso, nomeie cada parte do rosto do bebê (nariz, boca, 
olhos, testa, queixo) e aponte a parte correspondente no rosto do pequeno leitor. Essa prá-
tica ajuda a criança a aumentar o vocabulário e a entender que ilustrações representam 
coisas reais. Ajude o bebê a virar as páginas fazendo-o interagir com o livro. (Dicas e Infor-
mativos Oswaldinho Informativos de saúde e cuidados com as crianças).

De 1 a 3 anos a exploração é maior, podemos trazer textos rimados em formas de poesias, 
parlendas e letras de canções folclóricas, ou seja, ricos em repetições. 

Fábulas em versos também são ótimas alternativas. Invista ainda em livros com muitas ilus-
trações, possibilitando as práticas da nomeação, descrição de cenas e objetos e construção 
de enredos a partir das imagens. Livros com gravuras em diferentes formatos e texturas 
permitem à criança a exploração pelo tato. (Dicas e Informativos Oswaldinho Informativos 
de saúde e cuidados com as crianças).

De 3 a 6 anos, podemos apresentar livros com histórias mais longas e menos imagens, em 
especial, contos de fadas e fábulas que encantam e levam o pequeno leitor a viajar em um mundo 
incrível cheio de descobertas e novos conhecimentos. Uma boa opção são as obras de escritores 
clássicos e consagrados da literatura infantil, direcionando a criança para textos de qualidade. Nesta 
fase, as crianças apreciam recontar a história, e como já possuem um vocabulário mais amplo esse 
estímulo trará grandes benefícios ao comportamento leitor. Complementando esse tema, Abramovich 
traz sua consideração:

Portanto, a conquista do pequeno leitor se dá através da afinidade prazerosa com o livro 
infantil, onde sonho, fantasia e imaginação se misturam numa realidade única, e o levam a 
vivenciar os sentimentos em companhia com os personagens da história, introduzindo as-
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sim situações da realidade. Chegaram ao seu coração e à sua mente, na medida exata do 
seu entendimento, de sua capacidade emocional, porque continham esse elemento que a 
fascinava, despertava o seu interesse e curiosidade, isto é, o encantamento, o fantástico, o 
maravilhoso, o faz de conta. (ABRAMOVICH, 1997, p. 37).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir de algumas referências de estudiosos sobre o assunto aprendemos que desenvolver 
o interesse e o hábito pela leitura é um processo constante, que começa desde a mais tenra idade, 
em casa, aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira. Como também, que a literatura infantil, 
juntamente com a contação de histórias são favoráveis para o desenvolvimento intelectual de bebês 
e crianças, capaz de despertar neles o prazer e o desejo pela leitura. Cabe ressaltar a importância 
em oferecer variedade de livros de literatura, contos, poesias e fábulas que encantam e despertem o 
interesse das crianças. É preciso que o professor, dentro do contexto da educação infantil, incentive 
e motive esse ato de ler, manusear e interagir com o livro/história, estando atento a fase dos bebês 
e das crianças apresentando livros apropriados para cada faixa etária, observando o estágio de 
desenvolvimento em que cada um se encontra, para que não percam o interesse e o encantamento 
que este momento proporciona. Isto posto, conclui-se que os benefícios conquistados com o hábi-
to da leitura e da contação de histórias desempenham um papel fundamental no desenvolvimento 
cognitivo, psicomotor e intelectual dos bebês e das crianças, estimulando a criatividade e atitudes 
éticas, favorecendo a aquisição de cultura e incentivando a imaginação, além de contribuir para o 
enriquecimento pessoal e para sua compreensão de mundo. 
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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo geral, através de pesquisa bibliográfica, descrever e analisar a 
ludicidade/jogo como recurso didático para transformar a maneira de aprender, ou seja, mostrar que 
através da ludicidade a aprendizagem fica mais fácil e eficiente por ocorrer dentro de circunstância 
divertidas, logo atraentes. Especificamente, foram determinados e perseguidos os seguintes objeti-
vos: conceituar ludicidade e reforçar sua importância na aprendizagem através do lúdico; analisar o 
jogo como atividade de aprendizagem na educação infantil; analisar o lúdico/jogo como um recurso 
a serviço da aprendizagem significativa. A metodologia a ser utilizada será revisão de literatura, rea-
lizada a partir da coleta de dados – livros, revistas, artigos publicados na internet – obras referentes 
aos temas: educação infantil, aprendizagem significativa e ludicidade na aprendizagem. 

Palavras-chave: Aprendizagem significativa; Educação Infantil; Ludicidade.

INTRODUÇÃO

Em educação, quando o tema é ludicidade, o que vem à mente de imediato é mostrar a utilidade 
da brincadeira, dos jogos e brinquedos. Há quem veja a brincadeira apenas como passatempo, o 
que não corresponde a verdade. Necessário se faz mostrar a ludicidade como uma ferramenta para 
tornar a aprendizagem eficaz; como forma de estudar pela qual o ato de aprender seja prazeroso e 
não o contrário. É preciso encaminhar o aprendiz, especialmente o do Ensino Infantil, para maneiras 
de aprender através de uma atividade prazerosa capaz de levá-lo a um mundo de faz de conta e de 
descontração. Lúdico está relacionado à brincadeira e jogo, ou seja, ao divertimento. “O lúdico, de 
uma forma geral, está intrinsecamente relacionado com o prazer, por isso a utilização de jogos pode 
ser um recurso útil para uma aprendizagem diferenciada [...] (SILVA, s.d., p.6)

Os conteúdos lúdicos são de grande importância na vida das pessoas, essencialmente na das 
crianças, pois representa uma atividade que estimula o raciocínio. As atividades lúdicas nas escolas 
potencializam a criatividade, a socialização e em muito contribuem para o desenvolvimento cognitivo.

Podem ser enumeradas várias razões para a utilização dos jogos e brincadeiras - atividades 
lúdicas - em classe, sob a perspectiva da linguagem e da motivação. Através dos jogos o professor 
tem a possibilidade de observar as habilidades diversas dos estudantes e os possíveis avanços no 
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processo de aprendizagem.

Hoje já não se discute a importância dos jogos, do lúdico na aprendizagem. A discussão se 
dá a respeito de como e quando utilizá-los. Dominando o quando e o como utilizá-los, estes passam 
a desempenhar a função de ferramentas a serem utilizadas em busca da eficácia no processo de 
aprendizagem na educação infantil.

O presente artigo tem por objetivo geral, através de pesquisa bibliográfica, descrever e ana-
lisar a ludicidade como recurso didático para transformar a maneira de aprender, ou seja, mostrar 
que através dela a aprendizagem acontece de forma mais acessível e eficaz, por ocorrer dentro de 
circunstâncias divertidas, logo atraentes. Especificamente, foram determinados e perseguidos os 
seguintes objetivos: conceituar ludicidade e reforçar sua importância na aprendizagem através do 
lúdico; analisar o jogo como atividade de aprendizagem na educação infantil; analisar o lúdico/jogo 
como um recurso a serviço da aprendizagem significativa.

A metodologia a ser utilizada será revisão de literatura, realizada a partir da coleta de dados 
– livros, revistas, artigos publicados na internet – obras referentes aos temas: educação infantil, 
aprendizagem significativa e ludicidade na aprendizagem. 

Justifica a opção pelo presente tema, o desejo da autora de atingir melhor qualificação para o 
exercício do magistério na Educação Infantil. Ciente que o trabalho escolar não pode ser desenvolvido 
sem o envolvimento e interesse das crianças, a opção foi entender o papel da ludicidade no processo 
de aprendizagem em busca de melhoria nas condições de aprendizagem, tornando-a significativa e, 
assim evitando o fracasso escolar.

A ludicidade deve ser estudada com seriedade e analisada para que se possa conhecer e 
explicar sua efetividade na educação. Sob o domínio de sua importância no espaço escolar, será 
possível utilizá-la em doses adequadas, consonantes com a proposta pedagógica, para que não 
atuem como mero passatempo e deixe de cumprir sua meta, que é promover o desejo de aprender. 
Além dos objetivos acima determinados, deve ficar claro que o presente artigo tem, também, por 
objetivo, a proposição de uma reflexão acerca do papel da ludicidade na educação infantil.

O texto será dividido em três partes; Introdução, revisão de literatura e considerações finais.

LUDICIDADE

A ludicidade é uma atividade humana e está presente, inclusive, nas escolas, ou seja, na 
educação formal. Ela tem por característica a espontaneidade, a atividade e a satisfação. O lúdico 
se apresenta/acontece através das brincadeiras e jogos. Trata-se do momento no qual a criança 
penetra em seu mundo da imaginação brincando. 

Lúdico pode e deve ser entendido como jogo, sentido resultante da evolução que ocorreu a 
partir das pesquisas em psicomotricidade, quando perdeu o sentido de ser apenas jogo. No campo 
da ludicidade a aprendizagem pode se concretizar através de jogos, brinquedos e brincadeiras que 
tenham por intenção promover o desenvolvimento pleno do estudante.
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O lúdico, enquanto brinquedo, diz Kishimoto (1996, p. 18) “supõe uma relação íntima com a 
criança e uma determinação quanto ao uso, ou seja, a ausência de um sistema de regras que orga-
nizam sua utilização. ”

Para melhor entender o que seja ludicidade/jogo faz-se oportuno os entendimentos seguintes:

Para Huizinga (1971, p.33):

[...] o jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados 
limites de tempo e de espaço, segundo regras livremente consentidas, mas absolutamente 
obrigatória; dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão e 
de alegria e de uma consciência de ser diferente da vida quotidiana.

Outro estudioso do tema jogo, Caillois (1990, p.26), diz sobre jogo:

Uma atividade livre e voluntária, fonte de alegria e divertimento. Nele o jogador se entrega 
espontaneamente, de livre vontade (...). O jogo é essencialmente, uma ocupação separada 
do resto da existência e é realizada em geral dentro de limites precisos de tempo e lugar.

O objetivo de uma atividade lúdica na educação é produzir prazer, diversão e ao mesmo tempo 
aprendizagem, uma vez que esta vem acompanhada de diversas brincadeiras para enriquecimento 
dos conhecimentos de maneira prazerosa. Para isso, é necessário um trabalho pedagógico bem 
planejado e definido quanto aos objetivos a serem alcançados em relação ao desenvolvimento inte-
gral da criança.

O lúdico está associado a jogos, brincadeiras, interesse, prazer, ajuda a desenvolver a cria-
tividade e proporciona bem-estar aos educandos, cabe ao profissional de educação utilizar 
a ludicidade como meio para desenvolver inúmeras capacidades em seus alunos para que 
o ensino aprendizagem aconteça de forma espontânea, divertida e principalmente significa-
tiva. (SILVA, 2014, p. 14)

Na educação infantil a ludicidade propicia às crianças uma vasta série de desenvolvimentos 
favoráveis, que acabará por desencadear o aprendizado.

O professor da Educação Infantil deve procurar meios que contribuam para a formação de 
cidadãos, tornando-se indispensável buscar em sua prática pedagógica atividades lúdicas que possi-
bilitem o aprendizado do aluno. Ainda, é preciso refletir sobre a necessidade de práticas pedagógicas 
que respeitem a individualidade desse aluno, constando dessa prática o exercício da observação 
atenta sobre o desenvolvimento dos aprendizes individualmente e coletivamente, de maneira a refletir 
e avaliar as atividades planejadas. Segundo Moyles (2002, p.106, “Para brincar de modo efetivo, as 
crianças precisam de companheiros de brincadeiras, materiais, áreas, oportunidade, espaço, tempo, 
entre outros”).

IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NA APRENDIZAGEM

Em meio ao lúdico, das brincadeiras, as crianças podem expressar sentimentos, dúvidas e 
alegrias, aprender que existem regras num jogo, viver novas emoções e sentimentos e, a partir daí, 
vislumbrar novos conhecimentos. O contato com outras crianças é capaz de fazer que a própria 
criança veja novos modos de conviver melhor socialmente. A brincadeira viabiliza trazer à tona situ-
ações imaginárias, bem como ensina as crianças a importância do cumprimento às regras; cada faz 
de conta implica comportamentos próprios e ao brincar com um tijolo fingindo que o mesmo é um 
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carro, por exemplo, a criança se esquece do tijolo e só lembra o significado que atribuiu a este objeto. 

As brincadeiras estão presentes na vida das crianças, com diferenciações em diversos tem-
pos e culturas, mas destaca-se praticamente em relação ao desenvolvimento da aprendiza-
gem das crianças na Educação Infantil, ação, esta, natural na vida das crianças, integrada 
ao seu dia a dia, a sua rotina, além de propor prazer e alegria, são ações universais, estão 
na história da humanidade ao longo dos tempos, fazem parte da cultura de um país, de um 
povo (FRIEDMANN, 1996, p. 69).

Os jogos precisam ser vistos no ambiente escolar como um recurso didático capaz de facilitar 
um ensino-aprendizagem mais dinâmico, capaz de propiciar condições de trabalhar o formalismo 
próprio da Matemática de uma forma atraente e desafiadora, mostrando que a Matemática está 
presente inclusive nas relações sociais e culturais (SELVA; CAMARGO, 2009)

Entende Grando (2004, p. 8) que a definição do jogo se apresenta como um desafio. Diz o 
referido autor que “existe uma variedade de concepções e de definições sobre o que seja jogo e 
as perspectivas diversas de análise filosófica, histórica, pedagógica, psicanalista e psicológica, na 
busca da compreensão do significado do jogo na vida humana”. Tal reside no fato de serem diversas 
as situações que são consideradas jogo.

Enquanto educadores é preciso estimular as crianças nas situações cotidianas, a manipular, 
explorar, imaginar, criar, reaproveitar objetos que podem se transformarem em brinquedos, 
jogos, tudo isso por meio da ação desses sujeitos. Brincar e desenhar são atividades funda-
mentais para a criança. Ela brinca e desenha na rua, em casa, na escola. Pela brincadeira, 
pelo desenho e pelo jogo, a criança fala, pensa, elabora sentidos para o mundo, para as coi-
sas e para as suas relações. Para tanto, é oportuno possibilitar situações e conhecimentos 
tanto nos cursos de formação de professores, quanto aos educadores que já estão atuando 
com a infância para que valorizem este momento único de desenvolvimento, deixando que 
as crianças experienciem o brincar, criem situações para que estas explorem sua imagina-
ção e seu universo de fantasia. (LEITE E SILVA, 2010, p. 10)

O professor deve se mostrar, se comportar como mediador de diversas ações, atividades, 
conhecimentos, sempre valorizando aquelas atividades nas quais as crianças estejam a realizar 
individualmente. Faz-se necessário que o trabalho ocorra preferencialmente em equipe e em grupo. 
Os trabalhos realizados em grupos desempenham um papel importante: possibilitam a socialização, 
a qual, por sua vez, contribui para a troca de experiências, oportunizando o exercício de habilidades 
e despertando a construção de valores e de novas relações sociais.

Teixeira e Volpine (2014) entendem que: 

É através do brincar que a criança forma conceitos, seleciona ideias, percepções e se so-
cializa cada vez mais. O brincar é uma atividade que auxilia na formação, socialização, 
desenvolvendo habilidades psicomotoras, sociais, físicas, afetivas, cognitivas e emocionais. 
Ao brincar as crianças expõem seus sentimentos, aprendem, constroem, exploram, pensam, 
sentem, reinventam e se movimentam. (TEIXEIRA e VOLPINE, 2014, p. 82).

Brincando, a criança consegue reviver vários sentimentos, como: angústias, alegrias, medos, 
tristezas. Através da brincadeira, a criança vai se inserindo na sociedade e tomando para sua cultura 
valores, princípios, crenças, regras, costumes, dentre outros aspectos, a qual desencadeia a ideia 
de compreensão do mundo adulto, como também a importância de si dentro desse contexto.

Segundo Antunes, 2004, p.31:

Brincando a criança desenvolve a imaginação, fundamenta afetos, explora habilidades e, 
na medida em que assume múltiplos papéis, fecunda competências cognitivas e interativas. 
Como se isso já não fizesse do “ato de brincar” o momento maior da vida infantil e de sua 
adequação aos desafios, é brincando que a criança elabora conflitos e ansiedades, demons-



167

Novembro 2021Revista Territórios

trando ativamente sofrimentos e angústias que não sabe como explicitar. A brincadeira bem 
conduzida estimula a memória, exalta sensações emocionais, desenvolve a linguagem inte-
rior e, às vezes, a exterior, exercita níveis diferenciados de atenção e explora com extrema 
criatividade diferentes estados de motivação. 

Vale destacar que, o ato de brincar, utilizando-se de recursos metodológicos lúdicos (brinquedos, 
jogos, brincadeiras), deve ser planejado e organizado, de modo a focar metas de aprendizagem que 
sejam adequadas para o desenvolvimento de habilidades cognitivas, afetivas e motoras no processo 
de aprendizagem do estudante. 

Quando as atividades lúdicas na Educação Infantil são bem direcionadas pelo docente, e este 
apresenta clareza quanto aos objetivos que almeja alcançar, na mediação do processo de ensino e 
aprendizagem, promove-se um ambiente de motivação e de situações de aprendizagem que propicia 
a geração de novos elementos nos esquemas cognitivos do aprendiz. 

Para Negrine (1994, p. 41), o brincar pode ser destacado em diferentes situações de desen-
volvimento, a saber: 

as atividades lúdicas possibilitam fomentar a resiliência, pois permitem a formação do auto-
conceito positivo; 
as atividades lúdicas possibilitam o desenvolvimento integral da criança, já que através des-
tas atividades a criança se desenvolve afetivamente, convive socialmente e opera mental-
mente.
o brinquedo e o jogo são produtos de cultura e seus usos permitem a inserção da criança 
na sociedade;
brincar é uma necessidade básica assim como é a nutrição, a saúde, a habitação e a edu-
cação;
brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, atra-
vés das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações 
lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a agres-
sividade, integra-se na sociedade e constrói seu próprio conhecimento.

Importante destacar que, a aprendizagem se dará de forma eficaz se o professor lançar mão 
de brincadeiras, de ferramentas lúdicas. Quando do planejamento de suas aulas, deve o professor 
ficar atento aos objetivos, às competências e habilidades a serem desenvolvidas dentro das singula-
ridades do grupo mediado. Na educação infantil, principalmente, o lúdico é inerente ao universo da 
criança, portanto envolvê-la em atividades com jogos e brincadeiras favorece a aprendizagem e o 
interesse pelo conhecimento.

Segundo Oliveira, ao fazer remissão aos estudos de Vygotsky:

Tanto pela criação da situação imaginária, como pela definição de regras específicas, o brin-
quedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. No brinquedo, a criança com-
porta-se de forma mais avançada do que nas atividades da vida real e também aprende a 
separar objeto e significado. Embora num exame superficial possa parecer que o brinquedo 
tem pouca semelhança com atividades psicológicas mais complexas do ser humano, uma 
análise mais aprofundada revela que as ações no brinquedo são subordinadas aos signifi-
cados dos objetos, contribuído claramente para o desenvolvimento da criança. (OLIVEIRA, 
1995, p.67).

Sendo assim, nesta primeira etapa da Educação Básica, a promoção de situações que en-
volvam a ludicidade, nas ações pedagógicas, são de relevância para a construção do conhecimento 
e desenvolvimento das diferentes habilidades infantis, aproximando a criança de um aprendizado 
contextualizado, tendo em vista que o lúdico é natural ao universo infantil. 
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LÚDICO COMO UM RECURSO A SERVIÇO DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA EDUCA-
ÇÃO INFANTIL

O sistema educacional brasileiro é dividido em níveis, etapas, fases, cursos e modalidades. 
Primeiro, os níveis. Os níveis da educação escolar, conforme a LDB – Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação, em seu artigo 21, são dois: Educação Básica e Educação Superior. A Educação Básica 
se desenvolve em três etapas: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio. E ainda temos 
as fases da Educação Infantil e do Ensino Fundamental. A Educação Infantil compreende a creche e 
a pré-escola e o Ensino Fundamental, os anos iniciais e os anos finais. O Ensino Superior se divide 
em cursos e programas: cursos sequenciais, graduação, pós-graduação e de extensão. Para o pre-
sente estudo, importante é saber como está organizada a educação Infantil. Com já mencionado, a 
Educação Infantil compreende a creche e a pré-escola. (Brasil, Lei 9.394 de1996)

A Educação Infantil é a fase que atende as crianças de 0 a 6 anos de idade e tem por objetivo 
o desenvolvimento integral das crianças. Não se dedica apenas ao desenvolvimento cognitivo, mas, 
também, com o desenvolvimento físico e o sócio emocional. Esta fase é dividida em dois seguimen-
tos, a saber, creche (crianças de 0 a 3 anos) e pré-escola (crianças de 4 a 5 anos).

A primeira infância é um período crucial na vida das crianças, é nesta fase que elas adquirem 
capacidades fundamentais para o desenvolvimento de habilidades que irão impactar na sua 
vida adulta, por isso, cuidar da Educação Infantil é cuidar do futuro das nossas crianças. 
(VIDAL, 2018, p.1)

O planejamento das atividades para a Educação Infantil deve ser marcado pela reflexão da 
prática pedagógica e de acordo com as capacidades sociais, afetivas, motoras e culturais dos es-
tudantes, objetivando a formação integral do aprendiz. Devem ser valorizados os conhecimentos 
prévios dos alunos, sempre incentivando através de atividades diferenciadas, para que seja atingido 
um nível de aprendizagem que possa ser qualificada de prazerosa e significativa.

Nesse sentido, é oportuno ressaltar que, cabe ao docente selecionar atividades lúdicas va-
riadas, que visem atingir os objetivos propostos, de acordo com a faixa etária, estimulando tanto o 
aprendizado de conceitos fundamentais, necessários para o prosseguimento dos estudos ao longo 
processo educativo, quanto ao desenvolvimento social, motor e afetivo do estudante.

Três são as teorias de aprendizagem: cognitiva, afetiva e psicomotora.

A primeira, cognitiva, pode ser entendida como aquela resultante do armazenamento orga-
nizado na mente do ser que aprende. A segunda, afetiva, resulta de experiências e sinais 
internos, tais como, prazer, satisfação, dor e ansiedade. Já a terceira, psicomotora, envolve 
respostas musculares adquiridas por meio de treino e prática. (BRUINI, 2018, p. 1).

A teoria de David Ausubel é a que se baseia na aprendizagem cognitiva e propõe uma expli-
cação teórica do processo de aprendizagem e é denominada aprendizagem significativa.

A Aprendizagem Significativa se caracteriza pela incorporação substantiva (não-literal) e não 
arbitrária de novos conhecimentos à estrutura cognitiva do aprendiz por meio da interação 
com conhecimentos prévios especificamente relevantes. Nessa teoria, a criança não é uma 
tábula rasa, como acreditava John Locke, pelo contrário defende-se que toda criança tem 
conhecimentos prévios em sua estrutura cognitiva que funcionam como uma espécie de 
“âncora” para o novo conhecimento, e dessa forma, se dá o significado para o aluno. (CAR-
DOSO, 2016, p. 22)
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A aprendizagem significativa é aquela que tem por característica a interação entre conhe-
cimentos prévios e conhecimentos novos. No processo de aprendizagem significativa, “os novos 
conhecimentos adquirem significado para o sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos 
significados ou maior estabilidade cognitiva”. (THAMIRES, 2018, p.2)

“De forma geral, a aprendizagem é significativa quando os conhecimentos passam a dar sen-
tido ao saber e à prática para quem aprende”. (MOREIRA, 2011, p. 6)

A Teoria da Aprendizagem Significativa é de autoria do psicólogo nova iorquino David Ausubel, 
estudioso que se destacou nas áreas de Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Educacional, 
Psicopatologia. O referido autor era descendente de judeus, nasceu em 1918 e morreu em 1994, 
aos 75 anos. Estudioso que pensou e escreveu até o fim da vida. Os primeiros estudos a respeito da 
Teoria da Aprendizagem Significativa foram realizados no ano de 1963. Ao término da década de 70 
do século XX, Ausubel pode contar com a contribuição de Joseph D. Novak para dar à sua Teoria 
uma conotação humanista e torná-la pública. (SOUSA et.al. 2018, p.7)

O conceito de aprendizagem significativa, central na perspectiva construtivista, implica, ne-
cessariamente, o trabalho simbólico de “significar” a parcela da realidade que se conhece. 
As aprendizagens que os alunos realizam na escola serão significativas à medida que con-
seguirem estabelecer relações substantivas e não-arbitrárias entre os conteúdos escolares 
e os conhecimentos previamente construídos por eles, num processo de articulação de no-
vos significados. (BRASIL, Parâmetros Curriculares, 1997, p.35) 

Ausubel pressupõe que os novos conhecimentos devem ser adquiridos a partir de um material 
interessante – significativo – para o aprendiz e atrelado ao seu conhecimento prévio. A interação dos 
conhecimentos novos com as ideias preexistentes cria condições para que, através de sua atividade 
cognitiva, o aprendiz consiga elaborar novos significados, que serão únicos para ele. 

Segundo essa teoria, ensinar significa criar situações que favoreçam a aprendizagem signifi-
cativa. Para MOREIRA (2011, p. 19):

[...] o termo “significativo” é um processo fenomenológico de aprendizagem que se concre-
tiza quando o aprendiz incorpora o conteúdo a um símbolo potencialmente significativo na 
sua estrutura cognitiva, convertendo-se em um conteúdo cognitivo. Assim, aprender signifi-
cativamente implica atribuir significados ao novo conhecimento, com componentes pessoais 
presentes no sistema cognitivo de cada sujeito. 

Entende Bruini (2018, p. 2) que:

A aprendizagem significativa, conceito central da teoria de Ausubel, envolve a interação 
da nova informação com uma estrutura de conhecimento específica, a qual define como 
conceito subsunção. As informações no cérebro humano, segundo Ausubel, se organizam e 
formam uma hierarquia conceitual, na qual os elementos mais específicos de conhecimento 
são ligados e assimilados a conceitos mais gerais. Uma hierarquia de conceitos represen-
tativos de experiências sensoriais de um indivíduo significa, para ele, uma estrutura cogni-
tiva. Ausubel considera que a assimilação de conhecimentos ocorre sempre que uma nova 
informação interage com outra existente na estrutura cognitiva, mas não com ela como um 
todo; o processo contínuo da aprendizagem significativa acontece apenas com a integração 
de conceitos relevantes.

Para que ocorra a aprendizagem significativa o educador deve investigar o repertório do aprendiz. 

As assimilações podem ser simples, como dosar os ingredientes para fazer um bolo e utilizar 
essa mesma experiência com os conceitos de cálculos, grandezas e medidas da matemáti-
ca. Com isso, os modos de ensinar desconectados dos alunos podem ser modificados para 
a articulação de seus conhecimentos, no uso de linguagens diferenciadas, significativas, 
com a finalidade de compreender e relacionar os fenômenos estudados. Ausubel baseia-se 
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na premissa de que existe uma estrutura na qual organização e integração de aprendizagem 
se processam. Para ele, o fator que mais influencia a aprendizagem é aquilo que o aluno 
já sabe ou o que pode funcionar como ponto de ancoragem para as novas ideias. (BRUINI, 
2018, p. 2)

Como proposta de material de ensino capaz de atuar como potencial de aprendizagem sig-
nificativa o lúdico se apresenta, podendo ser um recurso facilitador da aprendizagem a partir da 
Educação Infantil até o Ensino Superior.

Cabe ser esclarecido que:

De acordo com a teoria de Ausubel (1976), quando a aprendizagem significativa não se efe-
tiva, o aluno utiliza a aprendizagem mecânica, isto é, „decora‟ o conteúdo, que não sendo 
significativo para ele, é armazenado de maneira isolada, podendo inclusive esquecê-lo em 
seguida. É o caso de estudantes que depois de fazer a prova, esquecem tudo o que lhes 
foi ensinado. Aqui podemos observar também que alguns não se dispõem a aprender de 
maneira “mecânica‟ e, por isso, acabam não aprendendo de maneira alguma. Esses são 
aqueles que reprovam até mais de uma vez e para os quais é indispensável utilizar estra-
tégias que contemplem oportunidades de aprendizagem significativa. E é a aprendizagem 
mecânica que leva muitos alunos e até professores a acreditarem que o ensino se efetivou. 
Esse engano ocorre quando o estudante consegue reproduzir nas avaliações o conteúdo tal 
qual foi transmitido pelo professor. Por isso, muitos educandos são aprovados para a série 
seguinte sem ter aprendido realmente. (PAULA E BIDA, s.d. p. 4)

Santos (2008, p. 33), esclarecendo um pouco mais questões sobre a aprendizagem significati-
va, diz: “A aprendizagem somente ocorre se quatro condições básicas forem atendidas: a motivação, 
o interesse, a habilidade de compartilhar experiências e a habilidade de interagir com os diferentes 
contextos”.

É preciso evidenciar que as condições que propiciam a efetivação da aprendizagem significativa, 
são aquelas que desafiam o professor a adotar uma postura de mediador entre o aluno e o conhecimento. 
O docente, em sua prática de ensino, deve considerar que o aluno é o sujeito do conhecimento e não 
um simples receptor de informações. Portanto, é válido o esforço para envolver os alunos, fazendo 
com que as aulas se transformem em momentos de interação e aprendizagem.

IMPORTÂNCIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

As atividades lúdicas, tanto na vida do adulto quanto da criança, são relevantes para o de-
senvolvimento do raciocínio, da criatividade, da sociabilidade, da coordenação motora, dentre outras 
capacidades. A importância do lúdico na vida das pessoas, em qualquer fase da vida, é de grande 
valia, tanto que há muito vem despertando e inspirando o interesse de estudiosos. Hoje, os estudos 
a respeito da importância do lúdico constituem objetos de preocupação científica. Em vários países, 
inclusive no Brasil, na atualidade são realizados estudos com o objetivo de comprovar que por meio 
de atividades lúdicas é possível desenvolver habilidades, promover relações e interações sociais e 
propiciar um crescimento saudável às crianças. Grande é o poder de motivação dos processos lúdicos.

De acordo Antunes (2008, p.31):

A relação entre os jogos e a aprendizagem significativa destaca que a boa escola não é 
necessariamente aquela que possui uma quantidade enorme de caríssimos brinquedos ele-
trônicos ou jogos ditos educativos, mas que disponha de uma equipe de educadores que 
saibam como utilizar a reflexão que o jogo desperta, saiba fazer de simples objetos naturais 
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uma oportunidade de descoberta e exploração imaginativa.

A ludicidade como recurso pedagógico deve ser utilizada considerando que a mesma, compro-
vadamente, mostra-se eficaz para o desenvolvimento integral da criança. A inserção de metodologias 
lúdicas, por meio de jogos, brinquedos e brincadeiras potencializam a construção do conhecimento, 
tornando-se, assim, primordial para a consolidação do processo de aprendizagem. 

As atividades lúdicas promovem momentos interessantes às crianças nos quais, através da 
alegria e da diversão, podem ser exploradas e desenvolvidas dentro do processo de ensino-apren-
dizagem a linguagem, o pensamento e concentração, a criatividade, a socialização, o raciocínio, os 
domínios cognitivos, afetivos, psicomotores, reflexivos, e até mesmo a responsabilidade. 

Oliveira (1985, p. 74) entende que a ludicidade consiste em: 

[...] um recurso metodológico capaz de propiciar uma aprendizagem espontânea e natural. 
Estimula a crítica, a criatividade, a sociabilização. Sendo, portanto, reconhecido como uma 
das atividades mais significativas – senão a mais significativa – pelo seu conteúdo pedagó-
gico social.

Os jogos constituem excelente recurso no trabalho do professor. Jogando o indivíduo aprende 
a esperar sua vez, respeitar regras, aceitar resultados e lidar com frustrações. Há que ser consi-
derado, também, que através dos jogos, o aprendiz tem a oportunidade de exercitar modos de se 
expressar, de descobrir, de inventar, além de ter sua curiosidade estimulada. A ludicidade é de suma 
importância na vida dos seres humanos em todas as idades, não devendo ser vista somente como 
meio de diversão ou de momentos de prazer, mas também como valioso instrumento para o ato de 
aprender. O lúdico é ferramenta para a concretização de uma aprendizagem significativa.

Quando a aprendizagem se mostra significativa, mais importante será a sua funcionalidade, 
considerando que haverá maior oferta de possibilidades de interação com novas situações e conteúdo. 

Ausubel ensina que a aprendizagem significativa, no processo de ensino aprendizagem, para 
atingir a eficácia, necessita fazer algum sentido para o aluno, e é aí que a informação deve interagir 
e buscar suporte nos conceitos relevantes já dominados pelo aprendiz.

O processo utilizado com crianças na primeira infância é o de formação de conceitos, envol-
vendo generalizações de interesses específicos para que, na idade escolar, já tenham desenvolvido 
um conjunto de concepções, de modo a favorecer o desenvolvimento da aprendizagem significativa. 
Ausubel entende que deverá ocorrer nesse processo a utilização de organizadores prévios para, de 
fato, dar suporte a nova aprendizagem, encaminhando o aluno para o desenvolvimento de conceitos 
subsunções – conceitos relevantes preexistentes na estrutura cognitiva do aprendiz –, o que facilitará 
a aprendizagem subsequente.

Entendimento de Costa (2015, p. 1):

[...] se queremos que os conhecimentos escolares contribuam para a formação do cidadão e 
que se incorporem como ferramentas, como recursos aos quais os alunos recorram para re-
solver com êxito diferentes tipos de problemas, que se apresentem a eles nas mais variadas 
situações, e não apenas num determinado momento pontual de uma aula, a aprendizagem 
deve desenvolver-se num processo de negociação de significados. Por outro lado, se os alu-
nos não apreciam o valor dos conceitos escolares para analisar, compreender e tomar deci-
sões sobre a realidade que os cerca, não se pode produzir uma aprendizagem significativa. 
Uma aprendizagem significativa está relacionada à possibilidade de os alunos aprenderem 
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por múltiplos caminhos e formas de inteligência, permitindo aos estudantes usar diversos 
meios e modos de expressão. De fato, se analisarmos os princípios da aprendizagem sig-
nificativa já não parece ter lugar a concepção dominante de inteligência única, que possa 
ser quantificada e que sirva como padrão de comparação entre pessoas diferentes, para 
apontar suas desigualdades.

É de grande importância entender que o processo de aprendizagem significativa exige a parti-
cipação ativa do aluno, tendo em visita que se trata de um processo através do qual uma informação 
nova relaciona-se, de forma não substantiva e não arbitrária, a um aspecto importante da estrutura 
de conhecimento do indivíduo. Ou seja, os conhecimentos novos que se adquirem relacionam-se 
com o conhecimento prévio que o aluno possui. Para isso, os conteúdos selecionados no trabalho 
pedagógico devem ser pautados na diversificação de recursos metodológicos, de maneira a respeitar 
as experiências, peculiaridades e ritmos diferenciados no processo de aprendizado.

Para compreender as implicações pedagógicas dos brinquedos e das brincadeiras, é preci-
so resgatar o aspecto sociocultural destes e das crianças e transformá-los numa atividade 
significativa para elas, de maneira que ao aprender brincando, a criança poderá construir 
seus conhecimentos de uma forma diferenciada, criativa e encantadora. (PEREIRA, 2014, 
p.37)

Nos Referenciais Curriculares para a Educação Infantil pode ser lido:

Cabe ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira diver-
sificada para propiciar às crianças a possibilidade de escolherem temas, papéis, objetos e 
companheiros com quem brincar ou jogos de regras e construção, e assim elaborarem de 
forma pessoal e independente suas emoções, sentimentos, conhecimentos e regras sociais. 
(BRASIL, 1998, p.29). 

A partir do referido pensamento acima, entende-se que a aprendizagem é aquela que acontece 
em situações nas quais a atividade torna-se significativa. Ou seja, oferecer possibilidades pedagógi-
cas que contribuam para um processo educativo mais prazeroso, criativo e crítico. Cabe, então, ao 
docente proporcionar esses momentos dentro e fora de sala de aula, proporcionando experiências 
diversificadas, de modo a possibilitar a formação da subjetividade e da individualidade da criança 
nesse início da vida escolar. 

Quando a sociedade como um todo, em especial as pessoas envolvidas diretamente com a 
educação, como pais e professores virem o lúdico como ferramenta imprescindível no pro-
cesso de uma aprendizagem eficaz e colocarem em prática, estarão contribuindo para uma 
vida mais alegre e criativa das crianças. (FERREIRA, 2009, p.41)

É importante ressaltar que, um dos grandes embaraços para que o lúdico seja utilizado de 
forma mais producente nas salas de aula, é a formação do professor, ainda presa ao modo de como 
se ensinava em tempos passados, a maneira como aprendeu e que, ainda, resiste em aplicar práticas 
mais modernas e condizentes com a atualidade. A grande maioria das pessoas receiam o novo e o 
professor não está excluído. Dessa forma, torna-se necessário a introdução de estudos e recursos 
metodológicos referentes à ludicidade na formação inicial e continuada dos profissionais atuantes 
no espaço escolar. 

Dessa forma, torna-se necessária a conscientização do profissional docente quanto ao valor 
dos recursos metodológicos dos jogos, brinquedos, brincadeiras para a construção do conhecimento, 
ao longo do processo educativo, levando em consideração o respeito à criança como sujeito histórico 
e social.

[...] a relevância da ludicidade na formação do profissional, visto que esse conhecimen-
to irá transitar por todos os enfoques que fazem parte do universo infantil, permitindo aos 
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educadores em formação, condições lúdicas de aprendizagem, demonstrações de possi-
bilidades dentro da ludicidade para o processo de ensino e aprendizagem, ou até mesmo 
demonstrações da prática do lúdico embasadas nas teorias, muitas vezes exaltadas em 
salas de aulas. Cabe, portanto, aos cursos de formação do profissional da educação se 
engajar também nestas novas práticas educacionais, já que, estamos falando da formação 
do profissional que irá trabalhar com crianças e destas é possível considerar que os jogos, 
brinquedos, brincadeiras, fantasias enfim o lúdico faz parte da constituição de todo indiví-
duo, independentemente de condições sociais, a ludicidade faz parte da vida de qualquer 
criança. As atividades lúdicas auxiliam na descoberta da criatividade, de modo que a criança 
se expresse, analise, critique e transforme a realidade a sua volta. (LUCKESI, 2005 apud 
SILVA, 2008, p. 1).

Para que a aprendizagem ocorra é preciso haver a apreensão dos conteúdos, relacionando-os 
às experiências anteriores vivenciadas pelos aprendizes. Assim, estará sendo permitida a formulação 
de problemas que motivem a aprendizagem e incentivem o aprender mais e mais. O estabelecimento 
de relações entre fatos, objetos, acontecimentos, noções e conceitos, desencadeando mudanças e 
contribuindo para a utilização do que é aprendido em diferentes situações. Assim, sendo a apren-
dizagem significativa, critérios avaliativos decorrerão de objetivos claros acerca de conteúdos que 
são efetivamente relevantes dentro de cada disciplina, “a partir dos mínimos necessários para que 
cada um possa participar democraticamente da vida social” (LUCKESI, 2005 apud SILVA, 2008, p.1).

É importante frisar que o papel do professor para a aprendizagem significativa é de enorme 
importância. O professor tem como missão criar um ambiente propício à assimilação do saber; deve 
ele servir de facilitador no processo de ensino e aprendizado. A aprendizagem significativa, se bem 
empregada, será responsável pela construção do conhecimento, garantindo ao aprendiz a versatili-
dade de agir autonomamente em diferentes contextos. 

Para tanto, as instituições escolares e seus profissionais, devem valorizar a bagagem de co-
nhecimentos e experiências vivenciadas pelos alunos, de acordo com o contexto social, percebendo 
a criança como ser ativo e participativo, capaz de formular hipóteses e de construir saberes.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Do estudo foi possível tirar algumas conclusões: o jogo e a brincadeira devem ser considerados 
como atividades capazes de exercer influência sobre o processo de desenvolvimento infantil, pois 
favorecem o desenvolvimento da autoestima, da criatividade, propiciando mudanças qualitativas nas 
estruturas mentais. Através das brincadeiras, as crianças pequenas desenvolvem algumas noções 
da vida em sociedade e das regras e mesmo de sua socialização. O valor da inserção dos jogos e 
brincadeiras no cotidiano da Educação Infantil faz com que os educadores assumam um compro-
misso de oportunizar aos aprendizes a brincadeira e a aprendizagem de maneiras simultâneas. A 
ludicidade constitui uma necessidade do ser humano em qualquer idade.

O lúdico é fundamental no processo de ensino aprendizagem, pois através desta prática a 
criança busca conhecimentos do corpo, do ambiente, dos colegas e consegue ver-se como parte 
integrante na constituição de sua aprendizagem, o que acaba por resultar em uma nova dinâmica 
de ação, possibilitando uma construção significativa.

As atividades lúdicas possibilitam uma aprendizagem significativa para a criança com dife-
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rentes demandas de aprendizagem, despertam o interesse pelos estudos, bem como promovem um 
ambiente de socialização. A criança por meio de atividades lúdicas aprenderá no seu ritmo, chegando 
a conclusões e elaborando suas regras. É através do lúdico\brincadeira que a criança explora sua 
criatividade. O lúdico abre caminho para que a criança se comunique consigo mesma, com outras 
pessoas e com o mundo que a cerca.

A brincadeira representa um momento de investigação, análise, construção do próprio conhe-
cimento de vida, de mundo num contexto imaginário. Assim, deve ser compreendido que o desen-
volvimento da criança está particularmente ligado à brincadeira, considerando que tal atividade se 
apresenta como uma linguagem própria desse início de etapa do desenvolvimento humano. 

Cabe ser dito também, sobre a relevância da ludicidade na formação profissional, já que tal 
conhecimento transitará por todos os enfoques que fazem parte do universo infantil. Tal fato permite 
aos educadores em formação atingirem condições lúdicas de aprendizagem, perceber demonstrações 
de possibilidades dentro da ludicidade para o processo de ensino e aprendizagem.

Aconselhável seria que os cursos de formação profissional na área de educação se enga-
jassem em novas práticas educacionais, uma vez que se trata da formação de um profissional que 
vai lidar com o processo de ensino/ aprendizagem de crianças e, dentro deste processo, deve ser 
considerado que jogos, brinquedos, brincadeiras, fantasias, enfim, o lúdico faz parte da constituição 
de todo indivíduo. A ludicidade faz parte da vida de qualquer criança, independentemente de suas 
condições culturais e sociais, valendo reafirmar que estas atividades auxiliam na descoberta da cria-
tividade, de modo que a criança se expresse, analise, critique e transforme a realidade a sua volta.

A ludicidade é uma forma de tornar mais eficaz a aprendizagem para que ela se mostre uma 
aprendizagem significativa. A aprendizagem significativa foi idealizada por Ausubel e se propõe ex-
plicar o processo de assimilação que ocorre com a criança na construção do conhecimento a partir 
do seu conhecimento prévio. Para que ocorra uma aprendizagem significativa, faz-se necessário: 
disposição do sujeito para relacionar o conhecimento; material a ser assimilado com potencial sig-
nificativo e existência de um conteúdo mínimo na estrutura cognitiva do indivíduo, com subsunções 
em suficiência para suprir as necessidades relacionadas.

As atividades lúdicas são úteis e indispensáveis à vida humana. Práticas voltadas à ludicidade 
são indispensáveis para que a aprendizagem seja realizada com prazer, divertimento. Para que a 
ludicidade faça parte realmente do desenvolvimento infantil, é indispensável que o professor se veja 
e se coloque como participante desse processo de construção do conhecimento.
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RESUMO

Este artigo apresenta algumas reflexões sobre a informática no âmbito escolar, analisando o uso 
do computador, o software educativo, o papel do professor e do aluno frente ao processo ensino 
aprendizagem. Utilizar a informática como instrumento de apoio às disciplinas e conteúdos desen-
volvidos bem como auxiliar na formação dos alunos, preparando para a sociedade informatizada, ou 
inserindo o educando no mercado de trabalho. O uso e o desenvolvimento da informática levaram o 
computador a se tornar uma parte no cotidiano das pessoas, seja no setor pessoal, profissional ou 
acadêmico. Atualmente a informática vai muito além de servir como ferramenta de trabalho, fazen-
do parte do dia-a-dia das pessoas de uma forma tão profunda que podemos falar em cibercultura 
(LÉVY, 2001), sinônimo das relações pessoais que acontecem através do computador e, dentro de 
um novo mundo, que está em construção toda uma nova forma de comunicação, avançando desde 
modificações na escrita até a inserção de formas visuais de comunicação. Como qualquer revolução, 
o surgimento desta cibercultura implica em desafios e oportunidades.

Palavras-chave: Metodologia; Informática; Educação;

INTRODUÇÃO 

A informática é uma tecnologia que nasceu para fazer cálculos mais rápidos, em grande 
quantidade, com o objetivo de ajudar o comércio, a indústria, principalmente a bélica. Embora tenha 
nascido para fazer cálculos de guerra e para atender as necessidades das indústrias, hoje a infor-
mática evolui e é de extrema importância na área da educação, sendo uma ferramenta que traz uma 
enorme contribuição para a prática escolar em qualquer nível de ensino.

A cada dia observamos novas tecnologias fazendo parte da nossa vida, na medicina, nos ne-
gócios, nas ciências biológicas, na matemática e em muitas outras aplicações, seguindo esta linha 
de raciocínio falamos da informática na educação. 

Observa-se que no Brasil as políticas de implantação e desenvolvimento não são produto 
somente governamental, como na França, e nem consequência direta do mercado como nos Esta-
dos Unidos. Aqui a informática na educação foi tratada como um fator determinante para promover 
o desenvolvimento econômico, consequentemente, a necessidade de qualificação do trabalhador 
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impulsionou a informatização das escolas com o objetivo de adequar as instituições de ensino ao 
modelo econômico vigente.

No Brasil a proposta é que o papel do computador nas escolas seria o de provocar mudanças 
pedagógicas profundas, e desta forma, um recurso facilitador do processo ensino-aprendizagem. 
A política da mudança apontou que, ao invés de automatização, a razão na sua forma educacional 
estaria sendo utilizada para produzir alunos construtores, críticos, fora do ambiente tradicional.

O computador começou a ser utilizado como ferramenta educacional aqui no Brasil no ano 
1979, quando a SEI (Secretaria de Especial de Informática) propôs ao setor de educação a utilização 
de recursos computacionais no ensino. Após alguns seminários sobre informática educativa no início 
dos anos 80 e a criação da CE/IE (Comissão Especial de Informática na Educação) e projeto piloto 
como o Educom (Educação com Computadores), então começou a ser implantado em algumas uni-
versidades, a partir daí intensifica-se o estudo do impacto das novas tecnologias.

Na década de 90 novos softwares e formas de conteúdo foram desenvolvidos se tornando mais 
amigáveis ao usuário, se tornando mais fáceis de usar e com consequência, mais pessoas podiam 
usar ou produzir ferramentas computacionais, sem que para isso fossem especialistas na área. E foi 
nessa época que o uso da informática na educação começou a distinguir-se mais claramente, mas 
foi com a revolução da Internet, fenômeno que ficou mais marcante a partir da segunda metade da 
década de 90, que o computador passou a ser cada vez mais indispensável. Surgiu como uma porta 
de entrada para a rede mundial de computadores, permitindo acesso a informações e uma liberdade 
de conteúdo nunca antes vista.

Segundo Valente (1993), a Informática na Educação significa a inserção do computador no 
processo de aprendizagem dos conteúdos curriculares de todos os níveis e modalidades de educa-
ção. Para tanto, o professor deve ter conhecimento sobre os potenciais educacionais do computador 
e ser capaz de alternar adequadamente atividades tradicionais. O uso do computador no processo 
ensino-aprendizagem pode ser feito para continuar transmitindo a informação para o aluno “processo 
instrucionista” (quando o computador é usado somente para transmitir informações ao aluno), quanto 
para criar condições para o aluno construir seu conhecimento por meio da criação de ambientes 
de aprendizagem fazendo o uso do computador “processo construcionista” (quando o aluno usa o 
computador para construir conhecimentos, usando a criatividade e o educador como mediador).

Neste contexto, a informática na educação é imposta à obrigação ao profissional envolvido 
em educação de se tornarem indivíduos capazes de atender as mais variadas exigências. 

Segundo Dias (1999), faz-se necessário investir em conhecimentos, tecnologias, informação 
e, sobretudo, profissionais capacitados para a mediação dos conhecimentos. Sem sombra de dú-
vida, a educação vem se transformando num elemento de importância capitalista, mas que precisa 
ser firmada em pilares não desprovidos de valores morais e éticos, visto que vive implícito nesse 
processo de inclusão tecnológica, uma luta contra a exploração injusta da classe dominante sobre 
a classe menos privilegiada.

DIDÁTICA X INFORMÁTICA
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A didática é entendida como a ferramenta em que acontece o processo ensino-aprendiza-
gem, no qual, o professor consegue organizar de forma sistemática todo o seu trabalho, buscando 
oferecer meios que induzam o aluno a perceber suas necessidades e criar seus mecanismos, a fim 
de adquirir novos conhecimentos. A didática é uma técnica extraordinária, pois mostra que saber 
ensinar é uma experiência que vai além da escola, mas que é necessário um saber científico, uma 
metodologia apropriada.

Precisamos saber como lidar com o aluno de forma científica, apresentando as técnicas corre-
tas do ensino. Sendo assim o aprendizado na educação se desenvolve em processos de construção 
individual e grupal, pois cada sujeito tem sua forma própria de interagir com o ambiente que o cerca.

O termo informática vem da aglutinação dos vocábulos informação mais automática, que de 
uma forma mais simples podemos dizer que informática é o conjunto de conhecimentos e técnicas 
ligadas ao tratamento racional e automático de informação (armazenamento, análise, organização e 
transmissão), devidamente associado à utilização de computadores e seus respectivos programas.

Assim, no contexto da didática e metodologia do ensino de informática, o uso do computador 
na educação é uma ferramenta poderosa no aprendizado. A manipulação dos computadores, trata-
mento, armazenamento e processamento de dados, como ferramenta de trabalho contribui de forma 
significativa para a elevação da produtividade, diminuição de custos e uma otimização da qualidade 
dos produtos e serviços. E como ferramenta de entretenimento, as suas possibilidades são quase 
infinitas, tamanho é sua diversidade e opções, sendo que, segundo Valente:

“Na educação de forma geral, a informática tem sido utilizada tanto para ensinar sobre com-
putação, o chamado computer literacy, como para ensinar praticamente qualquer assunto 
por intermédio do computador”. (VALENTE, 1993, p. 16).

Através da internet é possível ignorar o espaço físico conhecer e conversar com pessoas sem 
sair de casa, digitar textos com imagens em movimentos (gifs), inserir sons, ver fotos, desenhos, ao 
mesmo tempo em que podemos ouvir músicas, assistir vídeos, fazer compras, consultar seu extrato 
bancário, pagar contas, estar informado das últimas notícias em tempo real, estreitar relacionamentos 
em comunidades virtuais, participar de bate-papos (chat), enfim trabalho e lazer se confundem no 
ciberespaço.

A internet é um excelente instrumento, devido a sua grande capacidade de armazenamento 
de dados e facilidade na sua manipulação, porém, é importante lembrar que, este não foi desen-
volvido com fins pedagógicos, mas ao olhar crítico do professor e ao método utilizado, passa a ser 
uma ferramenta educativa. A utilização efetiva da Internet na educação exige padrões e resultados 
para o aprendizado do aluno, sem expectativas de atividades específicas baseadas na internet, os 
alunos perderão a direção, o foco e ficarão sobrecarregados com a súbita quantidade de informações 
disponíveis para eles.

Os resultados de aprendizagem definem os critérios pelos quais se avaliam o progresso do 
aluno e a eficácia do professor na utilização da Internet, dos Softwares, e programas básicos (editores 
de texto, programas de edição de imagens e apresentações, planilhas de cálculos, etc.).

Mas, não basta apenas ter esses recursos disponíveis, precisa saber utilizá-los de maneira 
adequada garantindo o aprendizado e o desenvolvimento do educando, democratizando o acesso 
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ao computador promovendo a inclusão digital. Ainda, segundo Valente:

“Para a implantação dos recursos tecnológicos de forma eficaz na educação são necessá-
rios quatro elementos básicos: o computador, o software educativo, o professor capacitado 
para usar o computador como meio de educação e o aluno”, sendo que nenhum se sobres-
sai ao outro. (VALENTE, 1993, p.6).

O autor acentua que:

“o computador não é mais o instrumento que ensina o aprendiz, mas a ferramenta com a 
qual o aluno desenvolve algo e, portanto, o aprendizado ocorre pelo fato de estar executan-
do uma tarefa por intermédio do computador” (VALENTE, 1993, p.13).

O computador é apenas uma ferramenta, sozinho não é capaz de trazer avanços educa-
cionais, quando a escola resolve utilizá-lo como recurso didático, necessita de bons professores 
preparados e treinados. Colocar qualquer software para os alunos usarem não gera aprendizado, 
a escola deve ter um projeto pedagógico que envolva a utilização do computador e seus recursos. 
O educando não deve ser um mero digitador, mas sim, ser estimulado a produzir conhecimentos 
utilizando o computador. Outro ponto importante é o incentivo a criação, o aluno deve ser um agente 
ativo diante do computador. 

As ferramentas tecnológicas devem servir de base para a criação, por exemplo, uma planilha 
de cálculos pode ser usada para trabalho de matemática com dados estatísticos, criando fórmulas 
e gerando gráficos, um editor de texto pode ser usado para criação de trabalho. Um programa de 
apresentação (PowerPoint) apresenta inúmeras possibilidades de apresentações, podemos usar para 
elaborar aulas com imagens, sons e outros elementos de multimídia.

Porém para todo esse processo de ensino devemos estar cientes de que, não é somente a 
introdução da tecnologia em sala de aula que trará mudanças na aprendizagem do educando, como 
as tecnologias estão em constantes mudanças faz-se necessário que professor invista em conhe-
cimentos e aperfeiçoamentos das tecnologias da informação para um bom resultado no processo 
ensino-aprendizagem, tornando-se o mediador entre o conhecimento e a realidade.

Neste sentido, o uso das tecnologias pode contribuir para a inclusão digital dos alunos da rede 
pública. Fazendo-se necessário que a escola pública ofereça o acesso a esta realidade tecnológica, 
não para engrossar a massificação cultural imposta pela mídia, mas como ferramenta educacional 
mediada pelo educador. Para isso, a formação de professores capazes de utilizar os recursos da 
informática de forma crítica é fundamental para transformar as informações disponíveis em conhe-
cimento para os alunos.

Para inovar a metodologia do professor e superar o analfabetismo tecnológico, é preciso investir 
na formação de educadores para assumir uma postura ética na sociedade e na vida profissional. A 
participação no processo de construção de uma nova sociedade, na qual todos possam usufruir os 
benefícios das conquistas científicas, no âmbito da escola.

De acordo com Teruya (2006), nesta era de informação virtual, surge a cultura do excesso. O 
enorme fluxo de informações disponíveis na internet exige a capacidade de os professores saberem 
avaliar as informações acessadas para trabalhar na sala de aula. Para utilizar este recurso é preci-
so saber o que se quer saber, onde e como encontrar as informações. Para tanto, é fundamental a 
presença do educador munido de uma fundamentação teórico-metodológica e com conhecimento 
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do conteúdo, a fim de trabalhar pedagogicamente no ambiente informatizado, pois o acesso à infor-
mação não significa acesso ao conhecimento.

Nos tempos modernos, em que o mundo é palco de mudanças vertiginosas, a distância en-
tre o futuro e o presente é cada vez menor, as mudanças tecnológicas constituem um dos fatores 
responsáveis pelas constantes transformações culturais que vêm ocorrendo. Como objetivo deste 
artigo, ressaltamos a importância da informática e dos softwares educativos, enquanto ferramentas 
capazes de contribuir para o desenvolvimento da educação.

Segundo Betts (1998), é importante ter como base de que essas tecnologias educacionais 
sem um objetivo concreto é inválida.

Não podemos isolar a tecnologia do conjunto da prática educativa, porque, por si só, é burra. 
Existe a necessidade de intervenção de uma ação docente para que ocorra a construção 
do conhecimento. Nós, seres humanos, somos por natureza seres aprendentes e, conscien-
temente ou não, os facilitadores da construção do nosso próprio conhecimento. (BETTS, 
1998, p. 26).

O COMPUTADOR E A EDUCAÇÃO

O uso inteligente do computador na educação deverá procurar promover mudanças na abor-
dagem pedagógica vigente; e não apenas colaborar com o professor, para tornar mais eficiente o 
processo de transmissão de conhecimento. A utilização da informática na educação deve ser anali-
sada como processo de modernização, renovação e troca de resultados. A partir daí será abordado 
sucintamente quais as características que um software deve ter para que ele promova o ensino ou 
auxilie no conhecimento.

O uso do computador na educação tem como papel ultrapassar as fronteiras do educar 
convencional, dando oportunidade às escolas de renovar a forma de se trabalhar os conteúdos pro-
gramáticos. A informática na educação possibilita ao educando a construção do seu conhecimento, 
transformando a sala de aula num espaço real de interação, de troca de resultados, e adaptando os 
dados à realidade do educando.

Segundo Valente (1993), a educação cabe hoje o papel norteador, para superação das crises 
do trabalho, transitando do homo studiosus para homo universalis. Não se discute mais, o uso ou não 
do computador nas escolas; pois a informática é uma realidade na vida social de praticamente todas 
as áreas. No entanto, a questão é como a informática pode ser utilizada de forma mais proveitosa?

Para responder esta questão, é preciso resolver algumas diretrizes essenciais: vencer o pre-
conceito com relação à máquina (computador); e, elaborar uma planilha que contenha as principais 
necessidades pedagógicas em sala de aula, esta listagem poderá ser resolvida com a ajuda de um 
especialista, e o computador terá como atendê-la.

Os computadores nada mais são do que o meio e não o fim, isto é, eles são somente solucio-
nadores de problemas; mas que sozinhos não fazem nada, e só podem se tornar úteis com a ajuda 
de um bom especialista - nesta situação, o professor, pois é ele quem detém o conhecimento teórico.



181

Novembro 2021Revista Territórios

A introdução do computador, no ambiente escolar, é hoje uma necessidade para o crescimento 
de uma pedagogia inovadora, assentada na capacidade de educadores propensos a didáticas reno-
vadas. E, a importância do papel do educador neste processo informatizado está em se conscientizar 
de que não é ele quem deve indicar o que é próprio de cada educando, mas sim é papel dele estar 
constantemente atento ao poder de cada um. Então, se o educador não se colocar dentro de seu 
tempo e caminhar em direção ao desenvolvimento, ficará muito difícil gerar uma atuação docente 
de qualidade.

O educador aprendiz se defronta então, com uma nova concepção na construção de seu co-
nhecimento, devendo ficar consciente de que a tecnologia computadorizada não se resume em mouse, 
teclado, CPU e software, mas sim em saber empregá-los numa realidade pedagógica existencial.

Um componente muito importante neste processo é o educando, ele é antes de tudo o fim. 
É para ele que se aplica o desenvolvimento das práticas educativas, com objetivo de levá-lo a se 
inteirar e a construir seu conhecimento, através da interatividade com o ambiente de aprendizagem. 
O educando é participante ativo nesse processo de aprendizagem, interagindo e tendo claros os 
objetivos do aprendizado.

Se o computador pode ser usado para auxiliar a transformação da escola, mesmo sabendo 
dos desafios que essa transformação apresenta, então essa solução é mais promissora e mais in-
teligente do que usar o computador para informatizar o processo de ensino.

Tendo visto estas necessidades, as escolas devem promover um espaço de construção coo-
perativa dos conhecimentos, desenvolvendo no aluno uma consciência crítica e assim revolucionar 
o processo pedagógico, deixando-o mais interativo e com atualizações constantes. É preciso existir 
uma aliança na utilização de novas tecnologias, buscando a possibilidade de criar e transformar 
conhecimentos estimulando a comunicação entre as pessoas e visando a expansão da autonomia 
pessoal nos processos de aprendizado.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir dessas reflexões, ousamos afirmar que é possível utilizar-se dos recursos da informática 
como ferramenta pedagógica e, ao mesmo tempo, desenvolver práticas educativas, desde que sua 
utilização vise à autonomia, criatividade e o desenvolvimento das habilidades cognitivas necessárias 
à aprendizagem e que, principalmente, não exclua a presença efetiva do professor no processo de 
mediação. O que irá determinar a informática como estratégia de mediação é a postura do professor 
mediante essa ferramenta, é a sua ação cuidadosamente planejada e intencional ao selecionar e 
organizar os recursos pertinentes aos objetivos propostos.

Considerando que os programas ou projetos frente às constantes tentativas de inovar o pro-
cesso ensino-aprendizagem, ficam evidentes as contribuições de artefatos, sejam eles a televisão, 
a calculadora, os jogos, o computador, o livro ou qualquer outro, proporcionam ao educando, um 
recurso pedagógico, capaz de oportunizar ao aprendiz a chance de estar construindo seu próprio 
conhecimento, através da interação com o objeto, o que os estimula a pensar, a alcançar níveis mais 
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elevados de abstração, a refletir, a criar estratégias, manipular conceitos, acarretando consequências 
benéficas no que tange a adaptação às constantes mudanças sociais, assim como ao pleno exercício 
da cidadania e do trabalho.

Para que a utilização desses recursos aconteça com sucesso, faz-se necessário à existência 
de um planejamento prévio, amplo, elaborado, que objetive o estabelecimento da interface aluno/ 
máquina, e a construção de um ambiente desafiador. A implantação do computador e dos softwares 
educativos no ensino torna o processo dinâmico, atraente, versátil. 

Nos dias de hoje é fácil se comunicar com o educando usando a linguagem virtual a respeito 
da informática, computação, Internet, sem qualquer dificuldade no diálogo, pois se trata de um as-
sunto comum e popularmente discutido entre os discentes e um meio capaz de produzir e difundir o 
conhecimento, tanto ao professor, quanto ao aluno.
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RESUMO

O presente artigo traz como tema de discussão o protagonismo infantil que é amplamente divulgado 
em virtude da visão de crianças como sujeitos de direitos, socialmente ativo defendida na contem-
poraneidade. Para isso, inicia com reflexões em torno desta concepção que aborda os modos que 
as crianças aprendem e a importância de entender que as especificidades infantis se encontram 
relacionadas as individualidades visualizadas na multiculturalidade que existe no contexto educa-
cional. Em sequência, apresenta o protagonismo infantil com vistas a um maior aprofundamento 
sobre qual a sua significação no meio educacional, portanto de argumentações teóricas que infiram 
no entendimento que dê valorização a esta ação das crianças. Em continuidade, faz referências ao 
ambiente educacional e a função do professor de construir práticas pedagógicas que favoreçam o 
protagonismo infantil, partindo da perspectiva e capacidade e potência de interagirem com o outro e 
com o meio. Conclui evidenciando que esta é uma questão que ainda precisa ser melhor elucidada 
no cotidiano de Educação Infantil, dando como um importante recurso para este aprofundamento, os 
momentos de formações continuadas. Traz por objetivo problematizar o tema protagonismo infantil, 
com vistas a estimular reflexões que possam inferir em mudanças qualitativas na Educação Infantil. 
Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura.

Palavras-chave: Protagonismo Infantil; Educação Infantil; Papel do Professor.

INTRODUÇÃO

A concepção de criança ativa que é defendida na atualidade traz a perspectiva de sujeitos 
sociais com direitos, os quais abordam sua participação em meio educacional para a construção 
do seu conhecimento. Entender esta concepção está além da leitura de teorias que difundem sobre 
práticas pedagógicas que sejam capazes de propiciar o “protagonismo infantil”. 

A busca por modelos de práticas pedagógicas não garante a participação das crianças no 
processo de ensino-aprendizagem, uma vez que a compreensão sobre esta ação infantil se encontra 
imbuída em um processo reflexivo para que o professor se aproprie de uma visão que as respeite 
em suas especificidades. 

Porém este refletir sobre as ações cotidianos, observando como se dá a participação das 
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crianças sem ao menos entender a que se refere este protagonismo nas interações estabelecidas 
nos espaços escolares, não é uma tarefa fácil, já que o modismo e reprodução de discursos prontos 
se tornam mais vazios quando não visualizados nas práticas.

Dessa forma, a importância deste estudo se encontra em convidar os professores a observa-
rem suas práticas e articularem os argumentos que aqui estão dispostos para se certificarem se há 
ou não o protagonismo infantil no envolvimento das crianças às propostas disponibilizadas.

Para isso, o objetivo da pesquisa se encontra em estimular reflexões críticas sobre o pro-
tagonismo infantil no cotidiano educacional, as quais possam inferir em mudanças qualitativas na 
Educação Infantil.

A metodologia de pesquisa utilizada foi a de revisão de literatura com análise de artigos 
científicos que problematizam esta temática, favorecendo a interlocução de saberes e fazeres nos 
cotidianos de Educação Infantil.

CONCEPÇÃO DE CRIANÇA E COMO APRENDEM

Na atualidade a concepção de criança se encontra em pauta para discussões que partem do 
interesse de teóricos de desvelar suas especificidades e seus modos de interagirem com o mundo 
para que construam seus conhecimentos. Os estudos recentes destas aprendizagens mostram a 
importância de entender o protagonismo infantil no cotidiano de vivências educacionais. Assim, ini-
cialmente, se faz necessário traz uma abordagem mais aprofundada sobre quem são estes sujeitos.

De acordo com Balduzzi e Guizo (2019), nos dias de hoje o reconhecimento das crianças como 
sujeitos de direitos com capacidades para construírem seus conhecimentos, se tornando potentes 
enquanto participantes das relações sociais em que se encontram inseridos. Esta participação deve 
partir das experiências que são vividas nos espaços sociais. Dessa forma, entende o protagonismo 
infantil como a oportunidade de permitir que as crianças façam parte do seu próprio desenvolvimen-
to é garantir que se percebam como potencialmente ativas, utilizando de hipóteses e testagem de 
possibilidades de ações para construírem seus conhecimentos de mundo.

Ainda na perspectiva de Balduzzi e Guizo (2019), a criança passou a ser visualizada, ainda 
que com alguns desafios pela incipiência da quantidade de estudos na área, no meio relacional com 
os adultos. Passam a serem percebidas como alguém no espaço e fazem parte das interações que 
vão ocorrendo neste cotidiano. O acesso as situações-problemas e a oportunidade de participarem 
do envolvimento com potenciais soluções, apontam para um sujeito que é provido de diversos co-
nhecimentos prévios que vão sendo remodelados com a qualificação destas interações.

Para Dal Soto (2013), a criança deve ser reconhecida como um ator social que esta integrada 
ao universo do adulto com capacidade de negociação, compartilhamento e criação de culturas. Esta 
visão vai de encontro com a perspectiva de protagonismo, uma vez que ao entender a criança como 
um sujeito presente, ativo e transformador do meio, suas ações são parte do seu processo de desen-
volvimento integral. Partindo desta ótica, não se torna difícil entender que os contextos vivenciados 
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pelas crianças são essenciais para a motivação deste protagonismo, assim como a ação do adulto 
em estimulá-las a pensarem criticamente sobre as situações-problemas.

Neste contexto, as interações se tornam um dos eixos para representar como se constituem as 
aprendizagens das crianças e é bem apresentada por Miorando e Steffens (2018) no trecho a seguir:

A criança se constitui através de sua interação e relação estabelecida pelos diferentes gru-
pos em seu meio social. Ao ingressar na Educação Infantil, além do contato com a família, 
a criança conhecerá e irá se relacionar com um universo social farto de interações que a 
levará a ampliar seus conhecimentos a respeito de si e dos outros. Este artigo discute tais 
relações e põe-se a apresentar o Protagonismo Infantil em uma Escola de Educação Infantil, 
que se preocupa em priorizar os espaços para uma educação na qual os envolvidos acredi-
tam e trabalham por ela. (MIORANDO; STEFFENS, 2018, p. 97)

Em complemento, Dal Soto (2013) evidencia que ao entender a importância da participação 
das crianças, fica mais simples a visualização destas em suas especificidades, primando pelo de-
senvolvimento integral destas. Os espaços educacionais, nesta vertente, precisam estar preparados 
para maximize esta participação infantil, valorizando a criança em sua excentricidade.

Como forma de melhor contextualizar este processo de reconhecimento infantil, Dal Soto 
(2013) coloca que muitas formas as lutas que fazem parte da composição da concepção de criança 
como sujeito ativo, de direitos e social, legitimando seu papel e seu potencial na sociedade. Esta 
historicidade traz estudos que vão sendo alinhados com práticas pedagógicas que incentivem o 
protagonismo infantil como forma de certificar que esta visão é promissora e qualifica o desenvolvi-
mento integral das mesmas.

Porém, apesar do acesso a esta visão ser fácil na atualidade, existem grandes desafios que 
impactam em cotidiano que dificulta o protagonismo das crianças. Em relação a isso, Dal Soto (2013) 
reflete que:

Um dos maiores desafios perante os quais se coloca a educação infantil hoje, é compreen-
der que a construção do conhecimento pela criança necessita de um contexto social e um 
ambiente pedagógico rico de experiências para as crianças, que desafie e promova a sua 
participação. O conhecimento não está dado através de modelos, pelas repetições e pro-
duções de tarefas, mas é construído por meio das relações e interações educativas - peda-
gógicas estabelecidas entre e com as crianças, favorecendo a sua elaboração e expressão 
através das diferentes linguagens. (DAL SOTO, 2013, p. 24621)

De acordo com Portilho e Tosatto (2014), não é só o contexto físico e estrutura das escolas 
de Educação Infantil que apresentam elementos dificultatórios para o desenvolvimento de ações que 
evidenciem o protagonismo infantil, mas, também, a falta de conhecimento de muitos profissionais de 
educação, principalmente de professores atuantes nesta etapa. Ao invés de visualizarem as crianças 
como atores sociais que se encontram ligados com as interferências do meio para constituírem suas 
lógicas em ver o mundo e se entenderem como pertencentes a este espaço, passam a manter a 
perspectiva de sujeitos com falta de conhecimentos. Com isso, os professores acabam por abstrair 
aspectos como diversidade e pluralidade, baseando-se em modelos antiquados de seriação de su-
jeitos como se todos devessem aprender no mesmo tempo e na mesma maneira. Isso impacta no 
protagonismo infantil, pois são colocadas limitações para suas interações.

Em continuidade, Portilho e Tosatto (2014) apontam que a manutenção de uma visão sobre 
nivelamento do desenvolvimento das crianças e uma cultura comparativa entre as crianças, provém 
da prática acrítica e sem reflexão sobre o que vem a ser este protagonismo. Muito do que se percebe 
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se dá com discursos modistas, já prontos, como uma reprodução sem que a prática seja efetivamente 
garantida com ações que valorizem este protagonismo, que o incentive, que o estimule.

Na ótica de Portilho e Tosatto (2014), a criança é deve ser vista como um sujeito em desen-
volvimento, solicitando que os professores tenham acesso a formações que possibilitem que conhe-
çam melhor suas especificidades e seu desenvolvimento. Mas a visão errônea de que ao conhecer 
as fases de desenvolvimento infantil (modelos prontos), se conhece a criança. Muito pelo contrário, 
existem uma gama de fatores que não podem ser tabulados e que fazem toda diferença quando o 
professor se permite adentrar ao mundo das crianças.

Portanto, Costa et al (2016) reforçam que o ser humano aprende por meio das interações e 
a criança fazendo parte deste grupo não aprenderia diferente. As aprendizagens para serem signifi-
cativas, ou seja, para terem sentido para as crianças necessitam partir de si próprias, do seu íntimo 
e das relações estabelecidas pelo processo de pensar e agir. Somente com acesso a estímulos que 
não delimitem suas ações que as crianças vão construindo uma identidade de importância para o 
contexto social, se valorizando enquanto sujeito transformador do meio. Esta é a cultura que deve 
ser preservada na instituição educacional como espaço social de aprendizagens e conhecimentos, 
tendo por base as ações em que as crianças sejam efetivamente protagonistas do processo de en-
sino-aprendizagem.

O PROTAGONISMO E AS CRIANÇAS

Entendendo a criança como sujeito social que constrói seus conhecimentos por meio das 
suas interações que são incentivadas no protagonismo diante das situações-problemas, se torna de 
importância entender o que seria este protagonismo muito difundido no tópico anterior.

Dessa forma, Balduzzi e Guizzo (2019) colocam que a origem deste termo é de descendência 
do latim que, ao ser desmembrada e traduzida, traz a referência ao principal lutador. Neste sentido, 
a criança protagonista significa que ela tem um papel de destaque no processo de ensino-aprendi-
zagem. Esse conceito foi adaptado a educação e surgi diante de discussões provindas de grupos de 
teóricos escolanovistas, mas só teve força nos discursos reflexivos na atualidade com aparecimento 
em documentos com origem italiana que remete a terminologia a crianças com competência, movidas 
por suas curiosidades dentro dos espaços sociais, pautando-se em suas ações que são pensadas 
por meio de hipóteses, possibilidades de ações e testagem, ou seja, pelo seu potencial pesquisador 
e experimental.

Em complemento, Dal Soto (2013) que a participação infantil também faz parte de um processo 
em que ela vai se apropriando desta liberdade de atuação. São muitos os fatores que podem interferir 
na forma de participação das crianças, alguns relacionados a experiencias anteriores, outros mais 
voltados a sentimentos próprios. Quando em um local diferente, até que exista segurança e confiança 
nas pessoas que fazem parte deste espaço, as crianças vão se apropriando do que vem a ser esta 
participação, mostrando que a imposição da mesma pode ser prejudicial para elas.

Para melhor elucidar esta visão, Dal Soto (2013) traz um pouco sobre o processo de entendi-
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mento sobre a participação infantil, pontuando que:

Para que esse processo seja estabelecido é essencialmente importante desenvolver o res-
peito pelas opiniões das crianças e garantir espaço para expressarem-se, questionarem e 
opinarem; proporcionar-lhes informações das situações que ocorrem no meio de convivên-
cia, com orientações adequadas as suas compreensões. (DAL SOTO, 2013, p. 24616)

Na perspectiva de Miorando e Steffens (2018), para que a criança possa aprender ela precisa 
se envolver em processos diversos, como citada acima, uma vez que a participação também se 
constitui como uma aprendizagem. Aprender solicita das crianças que se envolvam com as pro-
postas, que tenha sua curiosidade instigada para iniciarem suas pesquisas. As experiencias que 
vão sendo realizadas para a testagem de possibilidades faz parte do processo reflexivo que ao ser 
amadurecido constrói o conhecimento específico desta participação infantil. Os professores, neste 
cenário, possuem uma função importante de ofertar subsídios para que as experiencias passem a 
ser qualificadas e desafiadoras, fazendo que as crianças tenham desejo de saber mais. Na relação 
entre professor e criança, é este que conduz o processo em que as crianças passam a entender o 
potencial de sua participação, favorecendo a ampliação desta ação fora do ambiente educacional.

Em complemento, Costa et al (2016) colocam que as aprendizagens das crianças têm depen-
dência com as interações e intervenções vivenciadas com o outro e com o meio, capaz de causar 
transformações e assimilações internalizadas. A mediação destas interações pode ser enriquecida 
quando apresentados elementos socioculturais, representados pelos contextos, linguagens, mate-
rialidades, entre outros.

Partindo da valia do protagonismo para as aprendizagens infantis, Dal Solto (2013) reforça que:

Desta forma, compreender a criança protagonista remete-nos a entendê-la como sujeito 
ativo e produtora de cultura. A instituição de Educação Infantil é um espaço de criação das 
culturas infantis, a criança é protagonista nesse sistema de relações e trocas com os demais 
sujeitos, que as possibilita viver experiências ricas e diversificadas em interação com a rea-
lidade social, cultural e natural. (DAL SOTO, 2013, p. 24616)

Sendo assim, Batista et al (2021) enfatiza que o protagonismo quando valorizado nos espaços 
de Educação Infantil, possibilitam que as crianças percebam, interpretem analisem, proponham e 
atuem no meio social em que se encontram inseridas. Tais práticas geram vivências significativas 
no ambiente educacional, favorecendo o desenvolvimento integral das crianças, a construção do 
conhecimento e aquisição de aprendizagens.

De acordo com Balduzzi e Guizzo (2019), o cotidiano de Educação Infantil problematizam 
situações que solicitam de as crianças pensarem e constituírem hipóteses de ações, oportunizando 
vivências protagonistas para o seu desenvolvimento integral.

E Miorando e Steffens (2018) corroboram acrescentando que a importância de possibilitar o 
protagonismo infantil vai além de dar um espaço para o brincar, pois os espaços, para as crianças, 
sempre são locais para as brincadeiras. Para o estímulo a este protagonismo, os professores pre-
cisam ser estimuladores trazendo práticas pedagógicas que maximizem as ações das crianças. O 
respeito a liberdade de ações infantis é fundamental para que este protagonismo não seja limitado por 
imposições do que o professor considera ser certo e errado, dando lugar para as vozes e a escuta 
das crianças, suas necessidades, interesses e desejos.
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Portanto, como evidenciam Portilho e Tosatto (2014), o protagonismo se encontra intimamente 
correlacionados as culturas de infância, na qual a ludicidade, a fantasia e interatividade fazem parte 
dos estímulos para essa vivência. Estas dinâmicas estão inseridas nas especificidades das crianças 
que encontram um lado imaginário potente com tudo que interagem, se configurando como a forma 
de constituírem conhecimentos sobre o mundo e consolidarem sua importância como sujeitos sociais 
neste espaço.

A ESCOLA E O PROFESSOR COMO ESTIMULADORES DO PROTAGONISMO INFANTIL

A escola enquanto instituição social formativa deve estar alinhada a esta concepção de criança 
que evidencia a necessidade do protagonismo na Educação Infantil. Sobre isso, Costa et al (2016) 
coloca que a educação é uma forma de possibilitar a integralidade do desenvolvimento dos sujeitos, 
que suscita a construção dos conhecimentos pelos vários caminhos que são oportunizados para as 
crianças percorrem.

Para Costa et al (2016), as práticas pedagógicas responsáveis pelo traçar destes caminhos 
é fundamental para um desenvolvimento integral adequado e qualificado na formação dos sujeitos 
cidadãos críticos, reflexivos e transformadores do meio social. Entendendo isso, a função dos pro-
fessores da infância é maximizada, uma vez que as práticas pedagógicas devem ser planejados 
tomando como base as crianças como centro do processo de ensino-aprendizagem com intuito de 
promoção do protagonismo infantil.

De acordo com Silva (2021), educação tem sentido em sua própria terminologia que traz o sig-
nificado de instrução/aprendizagem/ desenvolvimento dos sujeitos. Dessa forma, educar faz parte de 
todas as relações que as crianças vivenciam dentro e fora do contexto escolar, o que vai favorecendo 
a aquisição de conhecimentos prévios. A escola, por sua vez, tem no educar uma combinação de 
interações com outros sujeitos, consigo próprio e com o meio, contemplando a diversidade cultural 
que é parte da identidade de cada criança.

Entendendo este espaço, Dal Soto (2013) evidencia que:

Refletir sobre a atividade da criança na escola é necessário ao se pensar as práticas educati-
vas com crianças pequenas. Envolve pensar sobre as múltiplas possibilidades de descober-
ta, transformação e produção de conhecimento pelas crianças nesses espaços educativos. 
Portanto, o currículo na Educação Infantil não é algo pronto a ser transmitido pelos adultos 
e absorvido pelas crianças, mas se faz ativamente em meio as demandas educativas espe-
cíficas e com os sujeitos envolvidos, produzindo e reproduzindo a cultura, envolve a criação 
e recriação do contexto. (DAL SOTO, 2013, p. 24618)

Nos espaços de Educação Infantil, segundo Dal Soto (2013), é necessária a garantia que suas 
interações possibilitem a construção de uma identidade valorizada e representativa na sociedade, 
com respeito as especificidades individuais. Vale relembrar que na contemporaneidade, as crianças 
não devem mais serem visualizadas como passivas, apostando no direito que possuem de ter voz e 
serem escutadas diante de suas necessidades. Estes elementos são os pilares para a constituição 
de práticas pedagógicas que entendem a importância do protagonismo das crianças no processo 
de ensino-aprendizagem.
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Ainda na ótica de Dal Soto (2013), os contextos da Educação Infantil são essenciais para que 
as crianças vivam interações diferenciadas das costumeiras em ambientes familiares, uma vez que 
se constitui como um espaço em que vários sujeitos passam a se relacionar, providos de culturas 
diversas que vão sendo compartilhadas diariamente. Com vistas ao protagonismo infantil, nestas 
relações, se bem-organizadas e com práticas pedagógicas coerentes a este estímulo, a participação 
das crianças passa a ser garantida, desde que as experienciações se deem em uma perspectiva de 
criança como sujeito competente, potente e capaz de construir seu próprio conhecimento.

Trazendo mais elementos sobre os espaços de Educação Infantil e o protagonismo das crian-
ças nas interações que ocorrem neste local, Batista et al (2021) evidenciam que:

É imprescindível ressaltar que dentro da Educação Infantil, a função pedagógica é um traba-
lho que precisa tomar a realidade das crianças como ponto de partida, reconhecendo suas 
diversidades e assegurando a aquisição de novos conhecimentos. Dessa maneira, a criança 
se torna protagonista do seu desenvolvimento, na interação com o outro, construindo o pró-
prio modo de agir. (BATISTA et al, 2021, p. 9)

Na perspectiva de Balduzzi e Guizzo (2019), ainda podem ser levantadas críticas sobre fazeres 
pedagógicos em que se ignora direitos infantis em relação a manutenção da ótica de passividade 
das crianças, o qual é encontrado não de forma isolada nos contextos de Educação Infantil contem-
porâneos. Ressignificar estas práticas passam a ser tornar desafios que devem ser superados com 
urgência, pois as crianças que vivenciam esta educação cerceadora, tem consequências em seu 
desenvolvimento integral. Dessa forma, a conscientização dos professores precisa ocorrer e uma 
maneira que auxilia este processo de análise e apropriação de concepção de criança e protagonismo 
infantil pode se dar com as formações continuadas que tragam esta temática.

O papel do educador, para Portilho e Tosatto (2014), vai além de ser um simples mediador do 
processo de ensino-aprendizagem, solicitando destes profissionais que tenham conhecimento mais 
aprofundados sobre quem são as crianças, como aprendem e qual a sua função para maximizar a 
construção de seus conhecimentos. As intervenções não se dão em imposições da “forma certa” 
para desempenhar alguma atividade, mas sim no questionamento sobre como é possível solucionar 
as situações-problemas, dando espaço para que as crianças constituíam suas possibilidades de 
ações, testem e levantem suas observações. Isso é protagonismo infantil com incentivo do professor. 
Esta é a grande tarefa do professor de Educação Infantil que, por vezes, não é bem compreendida.

Portanto, como sintetizam Costa et al (2016), os professores precisam estar abertos a am-
pliarem seus conhecimentos, ressignificando constantemente suas práticas pedagógicas para que 
não se tornem reproduções de anos anteriores. Cada turma que chega tem suas especificidades 
e a garantia do protagonismo infantil se dá com o olhar sensível e apurado dos professores sobre 
as necessidades coletivas e individuais. Dessa forma, é possível estimular as participações e visu-
alizar com valorização as aprendizagens adquiridas pelas crianças e o processo de construção de 
conhecimento das mesmas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao realizar esta pesquisa se tornou nítida a deficiência no conhecimento de muitos profes-
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sores a respeito de protagonismo infantil. As argumentações não são de difícil compreensão, mas, 
aparentemente, o problema maior se encontra no acesso a informações que sejam capazes de 
elucidar a temática.

O primeiro passo está no aprofundamento do que vem a ser uma criança ativa socialmente, 
dando-lhe o espaço que merece diante da sua capacidade de ação que não pode ser subestimada. 
Partir de permissa de que o adulto deve repassar conhecimentos para as crianças é uma forma 
errada de entender esta potência infantil, pois acaba por reproduzir ações que negam a sabedoria 
da infância.

Para que se compreenda o protagonismo infantil e se coloque em prática ações mediadores, 
estimuladoras e instigadoras, o professor precisa estar seguro de que conhece as especificidades 
das crianças, porém não utilizando de etapas de desenvolvimento e sim da excentricidade que só é 
descoberta com a aproximação afetiva na relação professor-criança.

Dessa forma, valorizar a temática, entendendo como necessária e base para o processo de 
ensino-aprendizagem na Educação Infantil, é dar espaço para reflexões coletivas que podem e de-
vem ocorrer nos momentos de formações continuadas, articulando com a análise das observações 
do cotidiano educacional, no qual o professor se configure como um avaliador da sua própria do-
cência, sem se opor a liberdade de criação, investigação e pesquisa das crianças que lhe conferem 
possibilidades de criar hipóteses, testá-las e, de forma participativa de verdade, construírem seus 
conhecimentos.
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RESUMO

A Educação a Distância (EaD) impulsionada pela internet é uma modalidade de ensino que cresce 
em um ritmo acelerado no Brasil, neste artigo destacamos alguns pressupostos teóricos e metodo-
lógicos para qualificar e quantificar a aprendizagem através do EaD; estes pressupostos referem-se 
à democratização da informação através do EaD, rompendo com a barreira da distância seja por 
correio, rádio, televisão e microcomputadores, favorecendo as experiências colaborativas entre os 
profissionais da educação e do setor de Tecnologia da Informação, parceiros no desenvolvimentos 
de ferramentas para o ensino aprendizagem; no EaD o método de avaliação do conhecimento e 
ensino aprendizagem do aluno é através de recursos tecnológicos específicos ou ferramentas de 
avaliação próprias para o ambiente virtual; onde o processo de avaliação leva em conta a estrutura 
das instalações, os níveis de interatividade e de autonomia dos estudantes. 

A Educação a Distância (EaD) impulsionada pela internet é uma Modalidade de ensino que cresce 
em um ritmo acelerado no Brasil, nesta Monografia destacamos alguns pressupostos teóricos e 
metodológicos para qualificar e quantificar a aprendizagem através do EaD. Estes pressupostos 
referem-se à democratização da informação através do EaD, rompendo com a barreira da distân-
cia seja por correio, radio, Televisão e microcomputadores, favorecendo as experiências colabo-
rativas entre os profissionais da educação e do setor de Tecnologia da Informação, parceiros no 
desenvolvimentos de ferramentas para o ensino aprendizagem. No EaD o método de avaliação do 
conhecimento e ensino aprendizagem do aluno é através de recursos tecnológicos específicos ou 
ferramentas de avaliação próprias para o ambiente virtual; outros métodos e índices de avaliação 
do aluno e da instituição de ensino são feitos através de órgãos governamentais, instituições ou 
fundações privadas, onde o processo de avaliação leva em conta a estrutura das instalações, os 
níveis de interatividade e de autonomia dos estudantes. Com este trabalho visamos demonstrar 
que o EaD é uma modalidade de ensino que aprimora e desenvolve habilidades como: disciplina, 
organização, flexibilidade e autonomia em seus alunos, além de dar uma Resposta contundente à 
exclusão e um passo significativo rumo ao que todos Nós queremos, ou seja, combinar a qualidade 
acadêmica com a democratização do acesso à educação.

Palavras-chave: Ensino; Aprendizagem; Avaliação.
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Hoje o Ensino a Distância (EaD) é uma maneira de aproximar o aluno de seus objetivos 
profissionais rompendo as barreiras do tempo e espaço. Seus referenciais são fundamentados nos 
Quatro Pilares da Educação do Século XXI publicados pela UNESCO, que são: aprender a conhecer, 
aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser.

A Pedagogia do EaD passa a ser norteada pela contextualização de conhecimentos úteis ao 
aluno. Na educação a distância, o aluno é desafiado a pesquisar e entender o conteúdo, de forma 
a participar da disciplina.

O ensino a distância é eficaz? Será que ele cumpre com seu papel de ser tão eficiente quanto 
os cursos presenciais? Antes o EaD não tinha credibilidade era um assunto polêmico e trazia muitas 
divergências, mas hoje esse tipo de ensino vem conquistando o seu espaço. Porém, não é a moda-
lidade de ensino que determina o aprendizado, seja ela presencial ou à distância, aprendizagem se 
tornou hoje sinônimo de esforço e dedicação de cada um.

Nesta pesquisa utilizaremos pesquisas bibliográficas e dados fornecidos por associações e 
fundações governamentais ou não, para qualificar e quantificar a educação oferecida no ambiente 
virtual.

Nosso objetivo é apresentar uma reflexão sobre esta modalidade de ensino, com o interesse 
de mudar os paradigmas e preconceitos sobre este tipo de aprendizagem virtual, pois acreditamos 
que todos os projetos de EaD contemplam a democratização da educação, estimulando a educação 
continuada, tão importante para a qualificação do cidadão, contribuindo para eliminação de desníveis 
sociais e exclusão. 

DEFINIÇÕES DE EAD 

O EaD conta com mais de uma definição, destacaremos neste trabalho dois autores. O con-
ceito exposto por G. Dohmen 1967:

EaD é uma forma sistematicamente organizada de autoestudo onde o aluno se 
instrui a partir do material que lhe é apresentado, onde o acompanhamento 
e a supervisão do sucesso do estudante são levados a cabo por um grupo de 
professores.

A preocupação do teórico está no acompanhamento da aprendizagem do estudante, também 
ressalta a importância de um material didático pedagógico que possibilite maiores chances para a 
formação adequada ao aluno do EaD. 

Moore (apud Niskier, 1999. p. 50) nos ensina que:

Educação a Distância é aprendizagem planejada que geralmente ocorre num 
local diferente do ensino e, por causa disto, requer técnicas especiais de de-
senho de cursos, técnicas especiais de instrução, métodos especiais de co-
municação através do eletrônico e outras tecnologias, bem como arranjos 
essenciais, organizacionais e administrativos.
Aqui observamos um conceito mais abrangente e mais atualizado, uma vez 
que supõe um ambiente de aprendizagem com uma equipe transdisciplinar. 
Este conceito ressalta a importância de uma organização adequada para que 
este tipo de ensino ocorra com sucesso.
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Diante dos conceitos apresentados concluímos que o EaD é uma forma de ensino que possi-
bilita a autoaprendizagem a partir de mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados 
e apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados e 
veiculados pelos meios diversos de comunicação existentes.

Seu propósito deve ser os mesmos da educação presencial, estar vinculada ao contexto his-
tórico, social e político, caracterizando-se como prática social de natureza cultural comprometida 
com a educação.

Segundo Aurélio Buarque de Holanda o termo educação significa o processo de desenvolvimento 
da capacidade física, intelectual e moral da criança e do ser humano em geral, visando à sua melhor 
integração individual e social, e este deve ser o propósito do ensino seja presencial ou à distância.

MODELOS DE EAD

Encontramos em nossas pesquisas 3 formas descritas como modelos de EaD, são 
eles: presencial, mista e virtual.

O modelo presencial é feito de momentos presenciais onde, há um primeiro encontro onde 
o professor estabelece uma comunicação com os alunos, tentando conhecer cada um deles e com-
binando formas de comunicação (e-mail ou horas no Chat), logo após os alunos recebem o material 
educacional (livros, apostilas...). O aluno estudará em casa quando dispuser de tempo. Neste primeiro 
momento presencial já se estabelece à data do próximo encontro, onde serão resolvidas as dúvidas 
sobre o que o aluno conseguiu aprender em casa, após este encontro para discussões sobre o 
material é feita à avaliação por meio de prova em casa e o aluno envia para a instituição promotora.

No modelo considerado misto, somente as provas e os trabalhos são feitos na instituição.

Por fim o modelo virtual onde o aluno não tem nenhum contato presencial com o professor, 
somente há contatos através videoconferência, páginas, e-mails e chats. O professor realiza a ava-
liação do aluno através de mecanismo que gera questões a serem respondidas, aleatoriamente, 
permitindo ainda que o aluno forneça o seu Feedback, reveja lições que não assimilou bem.

De agora em diante, as práticas educativas, cada vez mais, vão combinar cursos presenciais 
com virtuais, uma parte dos cursos presenciais será feita virtualmente, uma parte dos cursos a distância 
será feita de forma presencial ou virtual-presencial, ou seja, vendo-nos e ouvindo-nos, intercalando 
períodos de pesquisa individual com outros de pesquisa e comunicação conjunta. Alguns cursos 
faremos sozinhos, com a orientação virtual de um tutor, e em outros será importante compartilhar 
vivências, experiências, ideias.

A Internet está caminhando para ser audiovisual, para transmissão em tempo real de som e 
imagem (tecnologias streaming, que permitem ver o professor numa tela, acompanhar o resumo do 
que fala e fazer perguntas ou comentários). Cada vez será mais fácil fazer integrações mais profundas 
entre TV e WEB (a parte da Internet que nos permite navegar, fazer pesquisas...).
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HISTÓRIA DO EAD 

A Educação a Distância evoluiu através de diversas gerações (Moore & Kearsley, 1996). A 
partir da segunda metade do século XIX, a correspondência ou o estudo em casa transformaram-
-se em uma forma legítima de instrução, devido ao desenvolvimento de serviços postais baratos na 
Europa e nos Estados Unidos.

A primeira escola por correspondência surge na Alemanha em 1890. A seguir, 
inúmeros países adotam o ensino a distância como uma opção a mais para ministrar 
cursos em nível médio, técnico, universitário e, de pós-graduação. A Inglaterra foi o pri-
meiro país a instituir a “Universidade Aberta”, verdadeiro marco de vanguarda no ensino 
superior a distância. Nos Estados Unidos, o excelente desenhista “Carls Barks”, criador 
do famoso personagem Tio Patinhas, aos quinze anos de idade, inicia um curso que é 
interrompido pela Primeira Grande Mundial. Na Rússia, o então primeiro-secretário do 
partido comunista “Mickail Gorbachev” utiliza o estudo à distância e gradua-se em 1967, 
“Economista Agrícola Científico”, no Instituto Agrícola de Stavropol. Entre os vários países 
que utilizam o ensino a distância como um sistema gerador de formação cultural, técnica 
e profissionalizante, podemos citar a Espanha, França, Itália, Canadá, Bélgica e Japão.

A globalização que nos últimos dez anos promoveu uma intensa internacionalização da econo-
mia, trazendo inovações constantes têm ocasionado repercussões definitivas no progresso científico 
e tecnológico, sem, contudo, dar conta da problemática da sociedade, cada vez mais desigual. Uma 
das questões presentes nas discussões em todo mundo é o novo tipo de associação entre ensino, 
educação e aprendizagem; conceitos entre formar e informar, treinar, educar, ensinar e aprender, 
fato este que amplia a responsabilidade dos docentes nas instituições educativas em seus diferentes 
níveis. O que hoje eleva a qualidade do EaD em outros países, é que perceberam este instrumento de 
comunicação e formação de massa, como uma maneira de fazer sua economia crescer e promover 
a baixo custo a formação do profissional cidadão.

HISTÓRIA DO EAD NO BRASIL

No Brasil o EaD, nasceu no século XX. Para Saraiva (1996), tem início no Brasil entre 1922 e 
1925, com Roquete Pinto e a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro com programas de acesso à cultura e 

educação. O desenvolvimento da EaD pode ser descrito basicamente em quatro gerações, conforme 
os avanços e recursos tecnológicos e de comunicação de cada época.

A primeira geração se refere ao ensino por correspondência, caracterizada pelo material 
impresso iniciado no século XIX. Nesta modalidade, por exemplo, o pioneiro no Brasil é o Instituto 
Monitor, que, em 1939, ofereceu o primeiro curso por correspondência, de Radiotécnico. Em segui-
da, temos o Instituto Universal Brasileiro atuando desde 1941 nesta modalidade educativa, no país.

A segunda geração, corresponde a teleducação ou telecursos, com o recurso aos progra-
mas radiofônicos e televisivos, aulas expositivas, fitas de vídeo e material impresso. A comunicação 
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síncrona predominou neste período. Nesta fase, por exemplo, destacaram-se o Projeto Minerva , 
Fundação Padre Anchieta e os Telecursos 1º. e 2º. Graus;

A terceira geração se refere à ambientes interativos, com a eliminação do tempo fixo para o 
acesso à educação, a comunicação é assíncrona em tempos diferentes e as informações são arma-
zernadas e acessadas em tempos diferentes sem perder a interatividade. As inovações da World Wide 
Web possibilitaram avanços na educação a distância nesta geração do século XXI. Hoje os meios 
disponíveis são: teleconferência, chat, fóruns de discussão, correio eletrônico, weblogs, espaços wiki, 
plataformas de ambientes virtuais que possibilitam interação multidirecional entre alunos e tutores.

Finalizando, a quarta geração é a escola virtual, introduzida hoje em algumas instituições 
brasileiras, não são como substituta do ensino presencial, porém, coadjuvante no processo de ensi-
no aprendizagem. Exemplo: a Universidade Aberta; projeto criado pelo Ministério da Educação, em 
2005, para a articulação e integração experimental de um sistema nacional de educação superior. 
Esse sistema é formado por instituições públicas de ensino superior, as quais levarão ensino superior 
público de qualidade aos municípios brasileiros que não têm oferta ou cujos cursos ofertados não 
são suficientes para atender a todos os cidadãos. 

A primeira legislação brasileira sobre o EaD, segundo Alves (1999:12), ocorreu em 1961 através 
da Lei no. 4024 em seu parágrafo 2º., artigo 25;

Os cursos supletivos serão ministrados em classes ou mediante utilização de rádio, televi-
são, correspondência e outros meios de comunicação que permitam alcançar o maior nú-
mero de alunos.

O autor afirma, ainda, que o Brasil é um dos últimos países a prever o EaD em sua legislação. 

Hoje o decreto no. 2.494, de 10 de fevereiro de 1998, que regulamenta o artigo 80 da LDB 
9394/96 prevê essa modalidade de ensino de modo mais claro: Educação a Distância – Ensino que 
possibilita a autoaprendizagem.

Tanto o desenvolvimento de novas tecnologias comunicativas, como o barateamento de se 
acesso e a necessidade crescente de formação e educação da cidadania, contribuem para um me-
lhor desenvolvimento da educação a distância no Brasil, mas ainda falta muito para que a educação 
a distância seja introduzida no Brasil como ingrediente estratégico de educação e formação. 

A desorganização administrativa e política do Estado, a inexistência de um projeto nacional 
articulador e democrático, e a instabilidade político administrativa, ainda contribuem enormemente 
para a criação de barreiras ao desenvolvimento da educação em geral e da educação a distância 
em particular no Brasil.

Considerando que os avanços da tecnologia da informação têm significado extraordinários para 
distribuição de saber, barateando e popularizando seu acesso, transformando em conhecimento, e 
conhecimento é a informação transformada em algo útil, ou seja, a informação só vira, de fato, co-
nhecimento, quando podemos jogá-la num contexto, medir sua importância, a partir de comparações.

Para tanto destacamos que o Brasil tem grandes possibilidades de construir com esta fer-
ramenta um país de cidadãos plenos, que aguardam a oportunidade de servir a este país que lhes 
nega esta oportunidade por falta de investimento e vontade política.
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A FORMAÇÃO DO PROFESSOR PARA O EAD

Conforme se pode observar, existe grande dificuldade ainda no Brasil para o aluno do EaD. Por 
outro lado, não menos complexa é a atuação do professor, que passa a ter múltiplas funções como 
ser educador, comunicador, psicólogo e técnico em informática. O professor precisa de atualização 
constante, tanto nas metodologias de ensino quanto nas técnicas de comunicação, visando atender 
as necessidades de caráter pedagógico, didático e tecnológico. 

Sendo assim a formação do docente deve ter um perfil pluralista, como diz Pfromm (1998. p. 74):

Ensinar e aprender são atividades que demandam ajuda de professores pluralistas e ver-
sáteis, não limitados a esta ou aquela linha dogmática da teoria X ou da proposta unilateral 
Y, deste ou daquele ´ismo` em voga, deste ou daquele nome ilustre da pedagogia ou da 
psicologia, mas generosamente abertos a uma grande variedade de contribuições múltiplas 
que os ajude a ensinar.

Observando este conceito podemos considerar que o professor do EaD precisa ser versátil e 
aberto a uma grande variedade de materiais de múltiplas procedências que o ajudem a ensinar e o 
estudante a aprender. Para atingir tais objetivos, as Universidades Públicas ou Privadas necessitam 
investir na formação do corpo docente, adequando-o às novas técnicas de comunicação à distância 
e ao modelo pedagógico.

Acontece, porém, que só agora os educadores estão tomando consciência de que a educação 
é um processo de comunicação e as melhores possibilidades da didática prospectiva estão na ‘teoria 
da informação’, área em que atua as faculdades de comunicação que podem vir a ser, no futuro, as 
verdadeiras escolas de formação do professor para atuar no ensino a distância ou presencial.

Como um processo comunicacional, o docente para EaD pode estudar sob o enfoque das 
teorias da comunicação, dos fundamentos da pedagogia, devido aos seus aspectos relativos aos 
processos cognitivos, e à luz dos estudos das tecnologias e das suas aplicações.

Outro conceito sobre a formação docente e as diversas atividades que ele desempenha que 
nós achamos relevante destacar são as que Belloni (ibid., p. 84) observa:

O autor propõe que a equipe transdisciplinar precisa capacitar os professores e outros profis-
sionais, unindo-os em torno dos objetivos para elaboração de programas de EaD.

De acordo com o autor destacamos aqui as três principais funções que desempenha um pro-
fessor de EaD, e como são divididas suas tarefas para dar suporte a elaboração do curso.

Em primeiro temos o professor-desenvolvedor tem a função de adequar o currículo para o 
curso EaD, sugerir a metodologia e distribuir o conteúdo, além de criar dispositivos para aplicação 
do curso. Também discute com a equipe técnica a construção do site, a fim de conhecer as possibi-
lidades de recursos disponíveis para colocar em operação o curso.

Segundo o professor-instrutor que tem a função de corrigir as tarefas, recebe as dúvidas dos 
alunos e as encaminha para o responsável da equipe, auxilia o professor-desenvolvedor sobre as 
metodologias e as bibliografias, além de propor atualizações quando necessárias. Ele avalia o curso, 
emitindo pareceres, para a constante melhoria e ajustes que sejam necessários.
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O professor-tutor relaciona-se com os alunos e com o professor instrutor, 

dando o suporte técnico, organiza as reuniões presenciais para discussões sobre duvidas e 
apresentação de trabalhos, coleta informações e as envia ao professor-desenvolvedor para acompa-
nhamento de desempenho dos cursos, enfim é o elemento fundamental de mediação entre equipe 
docente e a equipe técnica.

Na EaD os desafios são grandes para os professores, inclusive os de adequar a tecnologia 
à disponibilidade de acesso por parte dos alunos, tais dificuldades serão superadas através de uma 
escolha cuidadosa dos meios técnicos, que considere as facilidades tecnológicas, condições de 
acesso dos estudantes e sua eficiência com relação aos objetivos pedagógicos. 

Afirma, ainda, Belloni (ibid.): 

Na EaD, a interação com o professor é indireta e tem de ser mediatizada por uma combina-
ção dos mais adequados suportes técnicos de comunicação, o que torna esta modalidade 
de educação bem mais dependente da mediatização que a educação convencional, de onde 
decorre a grande importância dos meios tecnológicos. 

O autor aqui coloca que a mediação do conhecimento é feita através dos canais de comuni-
cação, adequando-o às novas técnicas pedagógicas.

Ao refletir sobre a formação docente para EaD, nos deparamos com as constatações de 
Poppovic sobre esta questão:

Pesquisas têm indicado que a atitude dos professores em relação a novas tecnologias edu-
cacionais distribui-se numa curva normal. A direita, há cerca de 7% a 10% de professores 
altamente motivados para a incorporação da tecnologia. Destes, boa parte possui um com-
putador em casa; todos são favoráveis ao “novo”. À esquerda da curva, verifica-se que cerca 
de 15% são “fóbicos” no que se refere à tecnologia. Entre esses polos, a grande maioria dos 
professores 75% indecisos. 

A “maioria silenciosa” vai aderir somente se estiver convencida de que tem algo a ganhar, ou 
seja, que é proveitoso renunciar a métodos aprovados e tradicionais de ensino, em favor de novas 
formas que exigem grandes esforços de adaptação, mas que ajudarão a melhorar sua prática docente.

Nesse conflito o professor tem a oportunidade de participar de debates, seminários e palestras 
com consultores em Tecnologia da Informação (TI), para confrontar ideias e instituir novas atitudes 
em sua prática, para tanto sua formação como professor de EaD, precisa atingir 3 pontos conforme 
descreveremos.

Primeiro propiciar ao professor condições para entender o computador como uma nova ma-
neira de representar o conhecimento, provocando o redimensionamento dos conceitos já conhecidos 
e possibilitando a busca e compreensão de novas ideias e valores.

Em segundo propor ao professor a vivência de uma experiência que contextualize o conhe-
cimento que ele constrói. É o contexto da escola, a prática dos professores e a presença dos seus 
alunos que determinam o que deve ser abordado nos cursos de formação.

Na terceira etapa, o processo de formação deve prover ao professor conhecer ferramentas 
tecnológicas, para uma abordagem de ensino integradora de conteúdo e voltada para problemas 
específicos do interesse de cada aluno e os objetivos pedagógicos que se deseja atingir.
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Essa formação é possível combinando atividades presenciais e via internet, onde se desen-
volve uma metodologia de formação de professores baseado no construcionismo contextualizado.

Também apresentaremos algumas vantagens para o professor de EaD conforme Maia (2000. 
p. 34):

Tem a oportunidade de desenvolver experiências pioneiras em aprendizagem virtual; acom-
panha o desempenho de seus alunos; estimula o desenvolvimento de trabalhos colabora-
tivos; promove a troca de informações entre professores de outras disciplinas; revisa seu 
conteúdo o ano todo, redimensiona e avalia;

O autor também menciona um novo campo de trabalho para os professores com esse perfil 
tecnológico, inovador e com experiência em construção conjunta de um ambiente virtual de apren-
dizagem, projetado e desenhada por técnicos e pedagogos, desenvolvendo novas ferramentas que 
irão facilitar o trabalho do docente na sala de aula presencial.

Os professores que adquirem novas habilidades para atuar em EaD, abrem novos horizontes 
para o saber, com base nas teorias atuais sobre as inteligências múltiplas, sabemos ser possível 
desenvolvermos capacidades como a de ter acesso aos nossos próprios sentimentos, ideias e so-
nhos e utilizá-los na solução de problemas ou no reconhecimento de nossos sucessos e fracassos, 
desejos e necessidades.

O professor, em um mundo em rede, é um incansável pesquisador, um profissional que se 
reinventa a cada dia, que aceita os desafios e a imprevisibilidade da época para se aprimorar cada 
vez mais. Que procurar conhecer-se para definir seus caminhos, a cada instante de acordo com 
seus interesses e anseios de aperfeiçoamento e melhoria de desempenho. Buscando a melhoria de 
suas condições de trabalho e de vida, fundamental para uma atuação com qualidade hoje e amanhã. 

Concluímos, então, à luz da sabedoria de Paulo Freire. (Freire, 1996. p.37):

Posso saber pedagogia, biologia como astronomia, posso cuidar da terra como posso nave-
gar. Sou gente. Sei que ignoro e sei que sei. Por isso, tanto posso saber o que ainda não sei 
como posso saber melhor o que já sei. E saberei tão melhor e mais autenticamente quanto 
mais eficazmente construa minha autonomia em respeito à dos outros.

O PROCESSO DE AVALIAÇÃO NA EAD NO BRASIL

Estudar e desenvolver metodologias a serem empregadas na avaliação do EaD que possibili-
tem avaliações mais dinâmicas e interativas é um desafio, pois formas de avaliação inovadoras que 
se adaptem a este modelo são quase inexistentes. A avaliação em EaD tem algumas características 
que são resultado do paradigma educacional proposto ao processo de ensino-aprendizagem e à 
natureza do processo específico. De acordo com Gonçalves (1996):

A avaliação, não importa a missão que se lhe proponha cumprir, parece ter o dom de des-
pertar nas pessoas suas defesas mais escondidas. É, na educação, um processo revestido 
de rituais complexos, que resulta por torná-la um mito. No caso da avaliação da aprendi-
zagem, tal mitificação ao invés de possibilitar às pessoas maior consciência de como está 
se desenvolvendo internamente o processo de construção do conhecimento, termina por 
confundi-las, tornando-as dependentes de algum veredicto externo que determine se estão 
aprendendo ou não.

A rede mundial de computadores pode apoiar formas inovadoras de aprender, ensinar e avaliar, 
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sendo vista como uma aliada no processo de reestruturação do ambiente de ensino e aprendizagem. 

Muitos projetos de educação a distância incorporam o aprendizado cooperativo, projetos co-
laborativos e interatividade entre grupos de alunos e entre locais diferentes. 

O processo de avaliação a distância deverá contemplar este tipo de aprendizagem, valorizando 
a construção do conhecimento que surge da interatividade nos chats, emails e debates promovidos 
pelos alunos no ambiente virtual.

Neste caso o professor-tutor tem o feedback da aprendizagem do aluno, com base nas ações 
de interatividade, e pode realizar intervenções estratégicas direcionando o aluno para uma pesquisa 
ou trabalho orientado.

MODELOS DE AVALIAÇÃO

Para entender o processo de avaliação, especificamente a avaliação na modalidade de ensino 
a distância, torna-se necessário compreender como a educação utiliza-se da avaliação, dentro de 
enfoques distintos, tal como resumido na tabela 1.

Educação num enfoque: Como se avalia:

• Tradicional
Utilização de verificações de curto prazo e prazo mais lon-

go; punição (reprovação, notas baixas) e reforço positivo (aprovação, 
bons conceitos).

• Tecnicista
Avaliação de comportamentos observáveis e mensuráveis; 

controle de comportamento face a objetivos pré-estabelecidos.

• Libertadora
Verificação direta da aprendizagem é desnecessária; avalia-

ção da prática vivenciada entre educador/educando; auto-avaliação 
em termos de compromisso assumido com a prática social.

• Progressista
A avaliação é realizada a qualquer momento, pois sua preo-

cupação é diagnosticar falhas; observação do desempenho; valori-
zação de outros instrumentos que não a “prova”.

 Tabela 1: Avaliação segundo diferentes enfoques. 

Fonte: http://www.pgie.ufrgs.br/webfolioead/biblioteca/artigo6/artigo6.html

Na modalidade presencial, alguns critérios são bastante evidentes: reprodução do conteúdo 
ensinado em aula, participação, frequência, comportamento, apresentação; algumas vezes, busca-se 
avaliar também os critérios subjetivos (fracasso, êxito).

Dentro do campo educacional, a avaliação assume diferentes papéis. A classificação a seguir 
é definida por Bloom (1971) e seus colaboradores, onde a avaliação pode ser:

• FORMATIVA: ocorre durante o processo de instrução; inclui todos os conteúdos impor-
tantes de uma etapa da instrução; fornece feedback ao aluno do que aprendeu e do que 
precisa aprender; fornece feedback ao professor, identificando as falhas dos alunos e quais 
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os aspectos da instrução que devem ser modificados; busca o atendimento às diferenças 
individuais dos alunos e a prescrição de medidas alternativas de recuperação das falhas 
de aprendizagem. 

• SOMATIVA: ocorre ao final da instrução com a finalidade de verificar o que o aluno efetiva-
mente aprendeu; inclui conteúdos mais relevantes e os objetivos mais amplos do período 
de instrução; visa à atribuição de notas; fornece feedback ao aluno (informa-o quanto ao 
nível de aprendizagem alcançado), se este for o objetivo central da avaliação formativa; 
presta-se à comparação de resultados obtidos com diferentes alunos, métodos e materiais 
de ensino. 

• DIAGNÓSTICA: ocorre em dois momentos diferentes: antes e durante o processo de ins-
trução; no primeiro momento, tem por funções: verificar se o aluno possui determinadas 
habilidades básicas, determinar que objetivos de um curso já foram dominados pelo aluno, 
agrupar alunos conforme suas características, encaminhar alunos a estratégias e progra-
mas alternativos de ensino; no segundo momento, buscar a identificação das causas não 
pedagógicas dos repetidos fracassos de aprendizagem, promovendo, inclusive quando 
necessário, o encaminhamento do aluno a outros especialistas (psicólogos, orientadores 
educacionais, entre outros). 

É evidente que a avaliação deve ser continua, realizada no processo enquanto o professor 
acompanha a construção do conhecimento. Na educação a distância, o centro do processo de ensino 
é o aluno, deste modo procura-se ampliar as possibilidades de escolha do aluno, oferecendo visões 
alternativas sobre o mesmo problema e materiais complementares que auxiliem na sua formação.

A avaliação deveria ser um ato dinâmico, implicando na tomada de decisão, servindo para 
identificar habilidades dos envolvidos no processo de aprendizagem, visando proporcionar um fee-
dback útil aos mesmos e informações proveitosas para a comunidade escolar.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao contrário do aluno do Ensino Presencial, que tem todo um ambiente real a seu alcance, o 
aluno que opta pela EaD deve apresentar algumas características particulares que são necessárias 
para o estímulo da percepção e da cognição com a finalidade de prender sua atenção por longos 
períodos de estudo. 

Para um Ensino a Distância de qualidade existem características comuns em todas as plataformas 
desenvolvidas, como por exemplo a tecnologia que precisa ser bastante familiar e amigável ao aluno, e 
ao professor cabe manter o interesse do aluno, motivando-o e descobrindo formatos interativos para 
o aprendizado prazeroso, o aluno que precisa do professor ao lado dele, cobrando ou elogiando, não 
é recomendado para o EaD, é preferível que o aluno seja mais maduro e autônomo, pois irá lidar 
com o cumprimento dos prazos entre outras dificuldades.

Constata-se hoje que ao contrário do que muita gente ainda pensa, o EaD oferece o mesmo 
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potencial de ensino-aprendizagem, que o ensino tradicional, a cada dia fica mais evidente que a EaD, 
pelas novas metodologias e técnicas didático-pedagógicas à sua disposição e com o advento de 
novas tecnologias, facilita a apropriação dos conteúdos que devem ser estudados nas várias áreas 
do conhecimento, fica também evidente, que a EaD influencia positivamente, de modo marcante, a 
modalidade presencial, racionalizando a organização dos currículos, disponibilizando novas formas 
de apresentação dos conteúdos, desenvolvendo novas técnicas de motivação da aprendizagem. 

As relações de espaço e tempo estão se relativizando no mundo profissional moderno, que 
exige um trabalhador mais responsável, usuários das tecnologias, multicompetente, capaz de gerir 
situações de grupo e de se adaptar às mudanças, sempre pronto a aprender. Em suma, o mercado 
absorve o profissional mais informado, autônomo, disposto à mobilidade, versátil e sempre antenado 
às novas tendências. O primeiro estágio para tantas competências pode ser o ingresso na EaD, que 
privilegia o profissional que aprimora o seu aprendizado não só em prol do trabalho, mas também 
em função de sua realização pessoal. 
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RESUMO

O presente artigo tem por objetivo mostrar a importância das rodas de conversa nas salas de aula 
de educação infantil, propiciando uma reflexão sobre a linguagem oral e sua contribuição para o 
desenvolvimento educacional e instrucional das crianças; procurando responder a problematização: 
A roda de conversa pode auxiliar os educandos no desenvolvimento escolar? Para tanto, fez-se uma 
reflexão sobre o desenvolvimento da linguagem oral e suas implicações no processo ensino-apren-
dizagem. O artigo teve como base a educação infantil, que corresponde a idade de 0 a 6 anos, por 
ser nessa fase que o processo de formação e desenvolvimento da linguagem e as interações sociais 
se faz fundamental para o crescimento humano. Neste sentido, a roda de conversa, como atividade 
de sala de aula, exerce um papel colaborativo no desenvolvimento da expressão oral, na afirmação 
pessoal, na autoestima, na interação social e no próprio processo de alfabetização. O educador 
pode fazer uso das rodas de conversa para fins variados, dando ênfase em diferentes momentos 
da rotina de sala de aula como forma de integração e oportunidade para que o educando possa se 
expressar livremente sobre assuntos que tanto podem constar dos objetivos do plano de aula como 
ser de espontaneidade das crianças; resgatando, portanto o valor cultural da oralidade, que tanto 
permitiu transmitir o conhecimento através das gerações.

Palavras-chave: Leitura; Comunicação; Rodas de Conversa; Educação Infantil.

INTRODUÇÃO 

De acordo com o estudo feito por Glória Radino (2001) sobre a oralidade, muito antes e até 
mesmo após a invenção da escrita, a aprendizagem foi realizada através da transmissão oral. Antes 
de existirem os livros ou mesmo, quando embora existindo, não estava disponível a todos, o conhe-
cimento era oferecido através dos mitos, dos contos, do teatro e de todas as formas de comunicação 
oral e corporal, assim, era pela tradição oral que se transmitiam os valores e as regras sociais.

Com a criação da tipografia, no século XV, um novo mundo surgiu e com ele a leitura, pois 
os livros ficaram acessíveis. As escolas foram crescendo em número e os livros tornaram-se o fator 
primordial na instrução.

Dessa forma, a escola valorizou tanto o livro e a letra impressa, que acabou ignorando a ri-
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queza da linguagem oral, relegando-a a um segundo plano.

Portanto, o presente artigo busca resgatar a importância da oralidade, restituindo-lhe o valor 
cultural, como auxiliar na construção simbólica da criança e facilitadora no processo de alfabetiza-
ção. Sabendo que a oralidade e a escrita são atividades integradas e complementares, sendo que 
o primeiro contato da criança com o texto se dá através da narração oral, independente desta estar 
ou não vinculada ao livro e que a sobrevivência de muitos contos chegou até nós pela tradição oral.

As crianças vivem num mundo em que os fenômenos naturais e sociais são indissociáveis, 
por isso são extremamente curiosas e investigativas.

A interação com o meio natural e social faz com que as crianças indaguem sobre diversas 
questões, de acordo com suas vivências cotidianas, a integração com os contextos sociais, valores, 
ideias a que têm acesso.

Crianças se interessam por inúmeros temas: pequenos animais, bichinhos de jardim, dinos-
sauros, tempestades, tubarões, castelos, heróis, festas, televisão, notícias da atualidade, 
histórias etc. (BRASIL, 1998, p.163).

Dentro dessa avalanche que é o mundo para a criança, existe uma necessidade de extrema 
importância para o seu desenvolvimento, que é a expressão da euforia, os questionamentos, através 
da linguagem.

A criança tem a necessidade de falar, precisa falar, deve falar e um dos momentos mais sig-
nificativos é durante a roda de conversa propiciada em sala de aula pelo professor/educador.

Glória Radino ainda argumenta que é na educação infantil que a criança adquire grande 
parte de seus conhecimentos e os mesmos são efeito da transmissão oral, pois os adultos são os 
responsáveis por introduzirem a criança no uso da palavra. Ou seja, a língua é o instrumento neces-
sário para a cultura inicial da criança e para a relação educativa. Com o uso da roda de conversa 
no espaço da sala de aula, tornando-se uma rotina, estimula a criança a fazer relatos e a resolver 
problemas em conjunto, pois a oralidade é um dos componentes fundamentais para a introdução 
no mundo cultural e letrado.

O QUE É LINGUAGEM?

De acordo com o dicionário Aulete Digital, versão virtual do Dicionário da Língua Portuguesa 
Caldas Aulete (2008), linguagem é qualquer sistema de sinais, ou signos, através dos quais dois 
seres se comunicam entre si para transmitir e receber informações, avisos, expressões de emoção 
ou sentimento etc.

Embora existam sistemas de linguagem entre animais, é no homem que ela atinge altos níveis 
de aperfeiçoamento, que se expressam em grande acuidade, expressividade e potencial de armaze-
namento e memorização, condição básica para a construção de conhecimento e formação de cultura.

Entre as várias formas de linguagem (oral, gestual e escrita), é a oral que mais potência apre-
senta, e se desenvolveu na forma de línguas, ou seja, um sistema baseado na emissão e recepção 
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de sons, cuja combinação forma os signos significativos das coisas (palavras), e estas, arrumadas 
em determinadas estruturas, montam as ideias. Neste caso, a língua escrita é a representação gráfica 
desses sons (letras ou símbolos), agrupadas em palavras. 

A língua é, assim, um sistema de códigos representativos de coisas, e a comunicação se faz 
pelo conhecimento desse código tanto pelo emissor quanto pelo receptor da mensagem.

Todo homem é um ser social, dotado da faculdade de exprimir intencionalmente a sua vida 
interior. Todo ser humano possui a capacidade de comunicar aos demais o que pensa e sente. Toda 
sociedade, mesmo as primitivas, possui essa faculdade elementar.

A linguagem é a expressão comunicativa, ou seja, é um exercício da sua faculdade interior. 
Durante milênios, os conhecimentos foram transmitidos, pelas sociedades tradicionais, através da 
tradição oral. Mais tarde, com o surgimento da escrita, as histórias e os mitos foram coletados e 
transcritos.

A linguagem é a maneira que se serve o homem para exprimir-se. É uma invenção humana 
e, portanto, uma expressão do pensamento; é um instrumento social, de elaboração coletiva, para 
utilização coletiva.

A linguagem como expressão possui vários sentidos: a linguagem oral, a linguagem escrita, a 
linguagem das artes, a linguagem dos gestos, e assim por diante. A linguagem é cultural e, portanto, 
é aprendida.

Aprender uma língua não é somente aprender as palavras, mas também os seus signifi-
cados culturais, e, com eles, os modos pelos quais as pessoas do seu meio sociocultural 
entendem, interpretam e representam a realidade (BRASIL, 1998, p.165).

Desde o nascimento a criança entra em contato com a linguagem, ainda que ela mesma 
não tenha aprendido a falar; a maneira como os pais e familiares falam, as cantigas para ninar e as 
histórias são fatores primordiais na aquisição da linguagem pela criança. Logo, a linguagem é algo 
inerente e natural ao ser humano. É através da palavra que o conhecimento humano é transmitido, 
interagindo e comunicando-se com os demais e com o mundo.

A linguagem é apresentada à criança pelos membros de seu grupo social, ou seja, a mãe 
fala, nomeia, compartilha significados e dessa relação depende o desenvolvimento da linguagem, a 
elaboração e organização do conhecimento histórico e cultural.

Para Piaget e Vygotsky, a criança é capaz de construir a sua linguagem; pois para o primeiro, 
a linguagem é acessível através da evolução de seu pensamento e para o segundo, a linguagem é 
simbólica e construtiva de acordo com a interação com o outro.

Segundo Vygotsky, a criança precisa ter oportunidades para adquirir os conceitos e palavras 
que levarão às interações verbais necessárias ao desenvolvimento da linguagem. Dessa forma, a 
linguagem é algo significativo da atividade mental humana, que está a serviço da comunicação, das 
interações e do conhecimento.

A aprendizagem da linguagem oral é uma prática social, visto que se relaciona ao raciocínio. 
Possui um papel importantíssimo na aquisição da linguagem escrita, e, consequentemente, possibilita 
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a inserção e a participação nas diversas práticas sociais.

A IMPORTÂNCIA DA ORALIDADE PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A linguagem oral aparece desde os primeiros meses de vida do ser humano, o bebê emite 
sons, balbucios que vão se tornando palavras e frases à medida que a criança se comunica e inte-
rage com o meio social.

Na escola, a linguagem oral é uma ferramenta para a produção de conhecimento, utilizada 
amplamente pelo professor e pelos alunos. Um instrumento da comunicação que auxilia a elaboração 
do pensamento, fator determinante para o desenvolvimento global infantil.

A linguagem oral possui um papel relevante no desenvolvimento e na aprendizagem do ser 
humano.

Como a língua falada é ensinada, torna-se imprescindível sua prática. Necessita-se de momen-
tos de conversação. Nas instituições educacionais, essa prática é restringida a algumas atividades, 
entre elas a roda de conversa. Daí a roda de conversa fazer parte da rotina escolar. O espaço dado 
à roda de conversa é uma oportunidade para que todos os alunos falem, tornando-os importantes e 
fazendo com que elaborem suas próprias frases.

Portanto, a importância da linguagem oral fica evidente e sabendo-se que está presente no 
cotidiano, como um processo natural é de extrema relevância, posto que fornece aos alunos um 
trampolim para a aquisição de outras habilidades e conhecimentos.

“Não podemos esquecer, também, o fato de que a linguagem oral da criança reflete o am-
biente em que ela vive e que ela irá transferir para a comunicação escrita tudo aquilo que 
usa ao falar” (TOREZAN, 1979, p.35).

Cabe ao professor propiciar os momentos de roda de conversa, pois variando os temas discu-
tidos, expõe sua opinião e solicita a do aluno, através de perguntas sobre o tema e organizando um 
debate entre eles. Para isso é importante que todas as respostas dos alunos sejam aceitas, mesmo 
aquelas que fogem aos objetivos do educador.

A roda de conversa possibilita o diálogo, a comunicação de ideias, pensamentos e intenções. 
À medida que se estabelecem relações interpessoais em situações comunicativas, notadamente no 
espaço da sala de aula, mais se desenvolverão capacidades de comunicação significativas.

Além disso, promove a afetividade, fator importante para o desenvolvimento emocional do ser 
humano.

A construção da linguagem oral implica, portanto, na verbalização e na negociação de senti-
dos estabelecidos entre pessoas que buscam se comunicar (BRASIL, 1998, p.166).

Os bebês, desde muito cedo, emitem sons, revelando uma forma de comunicação. As crian-
ças se apropriam da linguagem do adulto por meio da imitação. Aprendem a verbalizar a partir da 
fala do outro.

Nas rodas de conversa, as crianças imitam expressões que ouvem, repetem as falas dos pais, 
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do professor, dos amigos, o que escutam na TV, na rádio etc.

Essas conversas possibilitam interações que levam a descobertas de regularidades da lín-
gua, aquisição de vocabulário e criação de expressões, palavras; porque procuram apropriar-se da 
linguagem convencional.

Segundo Wallon (1989), o desenvolvimento humano é o resultado do potencial genético e das 
sucessivas situações que lhe exigem manifestar-se.

Vygotsky (1991) afirma que na concepção das funções psíquicas da criança (memória, aten-
ção, abstração e fala) são constituídas na medida em que são utilizadas, como são praticadas no 
contexto cultural de seu grupo social.

Wallon (1989) e Vygotsky (1991) desenvolveram suas teorias sobre o desenvolvimento humano 
considerando a natureza, a cultura, as relações sociais e as características específicas das pessoas, 
destacam que, quanto mais rica for à experiência pessoal da criança, mais material terá à disposição 
da imaginação, da fantasia.

Para Wallon (1989), as verbalizações da criança são construídas através da interação com os 
colegas, ligadas a uma situação vivida ou imaginada.

A criança, para Vygotsky, precisa interagir dialogar, expressar seu ponto de vista para exercer 
seu pensamento e desenvolver-se globalmente.

A roda de conversa possibilita que todos falem um pouco, ninguém é mais importante e o 
professor não é o centro das atenções.

Os temas abordados em rodas de conversa precisam ser variados para que todos os alunos 
se manifestem. Podem variar de simples questões como, por exemplo, quem tem um cãozinho e 
como ele é; até perguntas mais elaboradas como: o que pensam a respeito de algum assunto.

A variedade de temas propicia ao aluno desenvolver o pensamento, compreender e racio-
cinar sobre as funções básicas da linguagem. “... o potencial de aprendizagem varia em 
função das habilidades básicas da linguagem” (TOREZAN, 1979, p.36).
“Na aprendizagem da linguagem, a liberdade de expressão e a aceitação positiva são ingre-
dientes básicos que permitem a aquisição de novas habilidades assim como a sua manu-
tenção; (...) permitindo ao aluno expressar-se de maneira espontânea facilitará em muito a 
aprendizagem” (TOREZAN, 1979, p.37).

As elaborações verbais, a princípio serão descritivas, evoluindo gradativamente para as narra-
tivas e dissertativas que, a partir das inferências do professor, passem a apresentar uma sequência 
estrutural, com começo, meio e fim.

A frequência com que a roda de conversa é propiciada também auxilia a aprendizagem de 
outras habilidades, notadamente, o vocabulário. ““... desenvolver ou expandir o vocabulário significa 
desenvolver na criança a habilidade de perceber, organizar e relacionar o ambiente e a linguagem. 
O desenvolvimento do vocabulário está estreitamente ligado ao desenvolvimento cognitivo.

As rodas de conversa constituem uma importante atividade de sala de aula, à medida que 
engloba a linguagem espontânea do aluno, desenvolve e aumenta a capacidade de compreensão 
da língua.
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Através da observação da linguagem espontânea do aluno, podem-se analisar os vários as-
pectos de sua linguagem oral: melodia, articulação, gramática, vocabulário e conteúdo.

Sabe-se que a língua falada difere da língua escrita e que esta última possui uma estreita 
relação com a primeira; sendo que o nível de desenvolvimento da linguagem oral permite aos edu-
cadores perceber os sucessos e insucessos do domínio da modalidade escrita.

A diferença básica entre a linguagem oral e a linguagem escrita está em ser esta a represen-
tação daquela.

Como consequência, a linguagem escrita é concebida a partir do desenvolvimento da lingua-
gem oral e a necessidade funcional na sociedade.

Assim, através das rodas de conversa evolui-se a habilidade de expressão e comunicação, 
sendo a linguagem oral o fator preponderante para o domínio da língua e da linguagem escrita, que 
lhe é posterior e provém da somatória de habilidades potenciais da fala. “... a fala possui maiores 
possibilidades de sobrevivência do que a escrita... Além disso, a fala é universal, independentemente 
do grau de desenvolvimento alcançado por um povo. A escrita não o é... todos os sistemas de trans-
crição escrita estão fundados na fala”.

Uma criança precisa falar. A oportunidade de manifestação e expressão permite um conheci-
mento pleno da criança, de suas ideias, de sua leitura de mundo. Somente com a oportunidade de 
descrever e analisar sua realidade a criança será capaz de transformá-la.

“A linguagem oral possibilita comunicar ideias, pensamentos e intenções de diversas natu-
rezas, influenciar o outro e estabelecer relações interpessoais. A linguagem não é apenas 
vocabulário, lista de palavras ou sentenças; é por meio do diálogo que a comunicação acon-
tece” (BRASIL, 1998, p.167).

Os professores que fazem uso da roda de conversa em sua rotina possuem um momento 
privilegiado de diálogo e intercâmbio de ideias. A participação na roda permite a inserção de valores, 
pois há o respeito ao ouvir os amigos e a mesma poderá ser usada como momento de repensar as 
atitudes e comportamentos entre os alunos, eles poderá discorrer sobre o que pensam sobre esta 
ou aquela atitude tomada pelos companheiros.

A educação infantil tem utilizado, em sua rotina, as rodas de conversa. São usadas para 
explicar uma atividade, para a leitura de uma história, para aproximar-se do cotidiano dos alunos e 
conhecer seus anseios, medos, momentos felizes, fatos de sua vida no lar, entre outras conversas.

Há também o uso das rodas de conversa para fazer os combinados da sala, que são pequenas 
normas que todos devem seguir para o bom andamento das atividades. Logo, as rodas de conversa 
propiciam momentos de interação professor-aluno e aluno-aluno únicos, que devem ser explorados 
e alimentados diariamente. O vínculo criado através dessas conversas promove o bom andamento 
da relação professor-aluno e orienta o educador em sua maneira de agir. Pode mudar os objetivos 
de determinada atividade ao perceber alguma angústia ou desinteresse das crianças.

Pensando dessa forma, as rodas de conversa são momentos em que a oralidade está sendo 
estimulado, o que é de extrema importância para o desenvolvimento global dos educandos.

“Para a criança se desenvolver, precisa aprender com os outros, por meio dos vínculos que 
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estabelece. Se as aprendizagens acontecem na interação com outras pessoas, sejam adul-
tas ou crianças, elas também dependem dos recursos de cada criança. Dentre os recursos 
que as crianças utilizam destacam-se: a imitação, o faz-de-conta, a oposição, a linguagem e 
a apropriação da imagem corporal”. (BRASIL, 1998, p.168).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Jean Piaget, em seu método clínico, estudou a forma como a criança pequena pensa; através 
da observação que consistia em deixar a criança falar livremente. Dessa maneira verificou a impor-
tância da linguagem oral para a aprendizagem. As rodas de conversa são o ponto alto na rotina de 
sala aula, propiciando o desenvolvimento da linguagem.

O espaço escolar pode ser um espaço de transformação, pois educar é transformar e, o desen-
volvimento da linguagem oral através das rodas de conversa pode exemplificar essa transformação.

O desenvolvimento da linguagem oral depende do aproveitamento de situações de comuni-
cação e expressão oferecidas intencionalmente pelo educador nas rodas de conversa.

França (2004), explica que no momento em que se adquire uma nova palavra ocorre um 
impacto no desenvolvimento infantil, pois tal movimento se converte numa ferramenta de análise e 
síntese que capacita à compreensão do seu entorno e a regulação de sua própria conduta.

Sobretudo quando as mesmas trazem à tona assuntos do cotidiano e exploram a realidade e 
a vivência dos alunos.

A oportunidade de falar conduz o aluno a refletir também, e à medida que o fazem vão orga-
nizando com mais clareza as ideias em frases com uma estrutura sintaticamente mais elaborada.

PALANGANA (1995), diz que ““... é através da linguagem que o sujeito adquire um conjunto 
de riquezas produzidas pelos próprios homens, dentre elas a consciência, que pode ser um fato 
alienado ou constituir-se em um poderoso instrumento na leitura de mundo e de si mesmos. Nesse 
sentido, compete à escola assumir a parte que lhe é de direito e obrigação, viabilizando àqueles que 
a frequentam a mediação necessária à formação da consciência que as atuais condições de vida 
estão a solicitar.

A roda de conversa auxilia o andamento do conteúdo a ser explorado e intensifica o desen-
volvimento de várias habilidades, visto que a criança quando tem a oportunidade de se expressar, o 
fazem mesmo em pequenas frases, pequenas abordagens.

O espaço da sala de aula oferece um ambiente propício ao estabelecimento da roda de con-
versa, que pode ser feita pelo menos uma vez ao dia.

Se a roda de conversa tem um papel tão importante no desenvolvimento da linguagem oral, 
esta deve ser oportunizada mais de uma vez ao dia, ou seja, poderia ser estabelecida uma roda de 
conversa no início da aula e uma ao final para que pudessem assim sistematizar os conteúdos, por 
exemplo, imitando a utilização do caderno de registro de Celèstin Freinet, citado por Legrand (2010).
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Os temas abordados nas rodas de conversa devem ser diversificados e, portanto, o professor 
deve aproveitar as situações de comunicação e expressão para definir os temas e fazer as media-
ções necessárias para que a roda de conversa seja efetivamente uma oportunidade de ampliação 
de conhecimento, uma afirmação e uma construção de um vínculo entre os alunos e entre alunos e 
professor.

Esse vínculo só é criado se o professor propuser a roda de conversa como ponto principal 
de sua práxis pedagógica; pois, são a partir dela que se estabelecem outros envolvimentos sócios 
afetivos, o respeito mútuo, as relações de afeto com os colegas, a confiança e a independência do 
falar, do expor ideias e do desenvolvimento pleno da criança.

O desenvolvimento da linguagem oral acontece à medida que a criança percebe a realidade e 
relaciona essa realidade com os adultos, com as outras crianças, quando têm a oportunidade de se 
expressar verbalmente e é compreendida, quando se sente protegida e segura em seus atos de fala.

Segundo Drouet (1990), “a criança passa a lidar com uma soma cada vez maior de conceitos 
(desenvolvimento cognitivo) e à medida que cresce, pode expressá-los cada vez melhor através da 
linguagem”.

Daí a importância de uma roda de conversa bem conduzida, resgatando a tradição oral, pos-
sibilitando já nos primeiros anos de vida da criança uma possibilidade de reflexão de sua realidade, 
contribuindo para o desenvolvimento de novas habilidades e construindo sua identidade.

REFERÊNCIAS

Belintane, Claudemir. Linguagem oral na escola em tempo de redes. Educação e Pesquisa, São 
Paulo, v.26, n.1, p.53-65, jan./jun. 2000. Disponível em: Acesso em: 28 de out. de 2021. 

Bordini, Kênia Cristina. O desenvolvimento das linguagens oral e escrita na educação infantil. 
Franca, 2000. Disponível em: Acesso em:28 de out. de 2021.

BRASIL. Lei n. 9394, de 20 de dezembro de 1996. Fixa as diretrizes e bases da educação nacional. 
Brasília: Diário Oficial da União. 20 de dezembro de 1996.

BRASIL, Ministério da Educação e do Desporto, Secretaria de Educação Fundamental. RCN – 
Referencial Curricular Nacional para a educação infantil/ Brasília, 1998. 

DROUET, Ruth Caribé da Rocha. Fundamentos da Educação Pré-escolar. São Paulo: Ática,1990.

FRANÇA, Marcio Pezzini. et al. Aquisição da linguagem oral. Relação e risco para a linguagem 
escrita. Arq Neuropsiquiatra. 2004; 62 (2-B): 469-472. Disponível em: < www.scielo.org >. Acesso 
em 28 de out. de 2021. 

GERALDI, João Wanderley. Culturas orais em sociedades letradas. Educação & Sociedade, ano 
XXI, n. 73, Dezembro/2000. Disponível em: 28 de out.de 2021

LOPES, Edward. Fundamentos da Linguística Contemporânea. São Paulo: Cultrix, 2000.



212

NnOVEMBROR 2021Revista Territórios

MAHONEY, Abigail Alvarenga; Almeida, Laurinda Ramalho de (org.) Henri Wallon. Psicologia e 
Educação. São Paulo: Edições Loyola, 2010.

PALANGANA, Isilda Campaner. A função da linguagem na formação da consciência: reflexões. 
Campinas: Cadernos Cedes, n. 35, 1995. Disponível em: < www.scielo.br> acesso em:28 de out. 
de 2021

PIAGET, Jean. A Linguagem e o Pensamento da Criança. Trad. Manuel Campos. Rio de Janeiro: 
Fundo de Cultura, 1959.

RADINO, Glória. Oralidade, um estado de escritura. Psicologia em Estudo, Maringá, vol.6 n.2 
p.73-79, Jul./dez. 2001 Disponível em: Acesso em: 28 de out. de 2021. 

RIGO, Ariane Ribeiro; MANTOVANI, Gabriela Leite; RIBEIRO, Maria José de Andrade. O ato de 
contar histórias como um facilitador para a aquisição da linguagem oral na educação infantil. 
Franca, 2010. Disponível em:< http://www.unifran.com.br/acervo> Acesso em: 28 de out. de 2021. 

SIM-SIM, Inês. Avaliação da linguagem oral: um contributo para o conhecimento do 
desenvolvimento linguístico das crianças portuguesas. 3a edição. Lisboa: 2004. 

TOREZAN, Ana. et al. Manual de atividades para o desenvolvimento da linguagem oral em sala 
de aula. Piracicaba, São Paulo: UNIMEP, 1979/1980. 

VANOYE, Francis. Usos da linguagem: problemas e técnicas na produção oral e escrita. São 
Paulo, Martins Fontes: 1981. 

VYGOTSKY, Lev Semenovich. A formação social da mente: o desenvolvimento dos processos 
superiores. 4.ed. São Paulo: Martins Fontes, 1991.

WALLON, Henry. As origens do pensamento na criança. São Paulo: Manole, 1989.



Revista Territórios

213

RESUMO

Por meio deste trabalho pretendemos mostrar o percurso histórico que a arte teve na educação, 
como surgiu o conceito de Arte, e a desconstrução do conceito, como foi todo o processo dessa 
descoberta, e juntamente, como era a Educação antes e depois dos novos parâmetros curricula-
res. O objetivo deste trabalho é conhecer o percurso histórico do ensino de artes numa perspectiva 
política, social e educacional. Arte e educação são temas de muitos debates. Portanto, o problema 
que motivou a realização do tema deste trabalho se deve a: Será que o ensino de artes evoluiu ao 
longo dos anos? Os professores se adequaram aos Parâmetros Curriculares Nacionais do Ensino 
de artes? Que concepções pautaram e pautam a educação em Artes? Para que estas questões 
pudessem ser respondidas, buscou-se por meio da pesquisa bibliográfica, conhecer e refletir sobre 
o assunto. Para tanto, pretende-se fazer uma síntese do estudo atualizado em relação à arte e edu-
cação, na esperança de gerar uma reflexão dos acontecimentos históricos e sobre a real situação 
vigente nas escolas. Queremos ressaltar que nos baseamos em autores renomados no assunto 
como, Argan, Barbosa, Ferraz.

Palavras-chave: Arte; Educação; História; Mudanças, 

INTRODUÇÃO

A escolha do tema “A História da Arte na Educação: Mudanças Ocorridas ao Longo dos Anos” 
surgiu com a necessidade de conhecer o caminho histórico que houve na educação no decorrer dos 
anos até os dias atuais, e se de fato essas mudanças são positivas para os estudantes.

Sendo assim, o objetivo deste trabalho é pesquisar o percurso histórico da Arte na Educação 
e como tal disciplina é importante e pode contribuir no desenvolvimento geral dos estudantes.

Arte na educação é tema para vários diálogos. Devido às transformações que veem ocor-
rendo no mundo, às mudanças no ensino de Arte ocorreram da mesma forma. Ou seja, o 
professor deve estar aberto a ter um modelo pedagógico atual e muitas vezes se utilizar de 
recursos tecnológicos, buscando assim contribuir para o desenvolvimento dos estudantes. 
Pois a história da Arte no país nos mostra que: “Os professores trabalhavam com exercícios e mo-
delos convencionais selecionados por eles em manuais e livros didáticos.” (Brasil, 1997, p. 22)

ARTE E EDUCAÇÃO

VALDESIO LUIS FERRO
Graduação em Pedagogia; Especialista em Geografia; Professor de Ensino Fundamental - na 
Rede Pública de SP.
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Nesse modelo o educador era o centro do conhecimento e o aluno era ouvinte e reprodutor 
de algumas obras.

Com as novas leis da educação como os BNCC RCNEI’s e LDB, a visão tradicionalista fica 
no esquecimento, o aluno passa então a participar do processo de ensino e aprendizagem. Nesse 
momento, entram em moda os métodos ativos. (Zagonel, 2008, p. 51)

Através da articulação do fazer artístico, da apreciação e da reflexão se dá o desenvolvimento 
do seu aprendizado tanto prático, quanto reflexivo.

Ainda nessa linha de pensamento, podemos dizer que o propósito da arte no currículo da 
educação infantil é estimular as crianças a explorarem meios artísticos e proporcionar um meio para 
expressão criativa de cada criança. Fazer arte não é imitar o trabalho dos outros, nem colorir um 
desenho, fazer arte é:

As artes visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pen-
samentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos tanto bidimensional 
como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na escul-
tura, na gravura, na arquitetura, nos brinquedos bordados, entalhes, etc. O movimento, o 
equilíbrio, o ritmo, a harmonia, o contraste, a continuidade, a proximidade e a semelhança 
são atributos da criação artística. A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos e intui-
tivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social, 
conferem caráter significativo às artes visuais. (RCNEI, 1998).

Afinal, por meio do desenho, a criança cria e recria individualmente formas expressivas, inte-
grando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade, que podem ser acomodadas pelas leituras 
simbólicas através da relação que a criança estabelece consigo mesma, com as outras pessoas, 
com a imaginação e com a cultura.

Com essa perspectiva em mente, buscaremos conhecer mais sobre esse assunto nos capítulos 
que seguem. Buscaremos ainda conhecer essa história da arte e como ela pode servir de sub-
sídio para melhorar a educação nos dias atuais, buscou-se por meio da pesquisa bibliográfica, 
desenvolver o tema utilizando-se de autores renomados no assunto.

Após, teceremos as considerações finais e citaremos as referências bibliográficas.

HISTÓRIA DA ARTE NA EDUÇÃO BRASILEIRA

A trajetória da arte na educação passou por um longo processo até que a arte se tornasse 
acessível a todos. No passado, apenas famílias de classe sócio- econômica alta, tinham acesso à 
cultura e à arte, através de visitas a teatros e a museus. Um grupo de educadores norte-america-
nos, em uma criação ideológica, começou a dedicar-se para que essa elitização da arte sofresse 
mudança, de modo a provocar uma ruptura nessa situação social.

Sabemos que o conceito de arte foi se expandindo com o passar dos anos, o qual acompa-
nhou o desenvolvimento dos homens e da sociedade. De tal modo, hoje temos uma infinidade de 
modalidades artísticas expressas por diversas linguagens (visual, auditiva, tátil, dentre outros).

A educação por meio da arte chegou ao Brasil, a partir das ideias do inglês Hebert Read 
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em 1948 levando à recuperação da valorização da arte infantil e à concepção da arte baseada na 
expressão e nas liberdades criadoras. Mesmo sendo difundida no Brasil uma educação por meio 
da arte ela era simplesmente uma atividade educativa. 

Em nossa história recente, em 1971 pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
n.5692, a arte era incluída no currículo escolar com o título de Educação Artística, na época foi um 
grande avanço para formação do indivíduo. Não havia muitos professores habilitados na disciplina 
devido a opressão existente durante o Regime Militar e com isso, as disciplinas como filosofia e arte 
foram retiradas do currículo. Então os professores de outras disciplinas também aplicava, ambos 
sem o domínio para aplicar várias linguagens incluídas na época (Artes Plásticas, Educação musical, 
Artes Cênicas). 

A autora Anna Mae Barbosa (1975) relata que a educação artística em 1971 poderia influenciar 
as pessoas, tornando-as seres pensantes e críticos.

Durante o período referido não existia licenciatura em arte. Para que pudesse ministrar aulas 
de arte nas escolas até a 5ª série, a pessoa deveria possuir apenas o segundo grau completo e 
formação em algum curso de desenho ou geometria. Já em 1973, foram criados os cursos de gra-
duação de arte-educação. Com esta formação o professor estava apto a ministrar aulas em todo o 
território nacional brasileiro.

Houve um grande conflito sobre a disciplina na década de 1970 a 1980 neste período surgiram 
vários cursos mais técnicos, sem bases conceituais. As aulas de artes iniciam somente no funda-
mental II. O professor direcionava os alunos a copiar sempre desenhos dirigidos e iguais para toda 
turma e trabalhava muito tecnicamente geometria, sem que o aluno tenha condições de escolher e 
expor suas ideias, na música e teatro trabalhava em datas comemorativas como por exemplo: as 
festas junina, natal, etc. 

A partir dos anos 80 os professores da disciplina de artes se sentiram isolados sem reconhe-
cimento e importância na escola, então resolveram se unir para rever as ideias de Arte-educação. O 
movimento cresceu de forma que todo o País se uniu através de eventos e encontros de educadores 
em universidades, associações em entidades e públicas e particulares. Em 1988, houve a promul-
gação, aonde se iniciam as discussões sobre a Lei de diretrizes e bases da Educação nacional, que 
seria sancionada apenas em apenas em 20 de dezembro de 1996. 

Passando  ass im  a  se r  uma  d isc ip l ina  a  par t i r  da  segu in te  l e i : 
“A lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de número 9394/96 de dezembro de 1996, es-
tabelece a obrigatoriedade da arte na Educação Básica (Educação Infantil, Ensino Fundamental e 
Ensino Médio).” (FERRAZ e FUSSARI, 2001, p.21).

Seguindo os acontecimentos históricos, a abordagem triangular surgiu nos anos 80, durante 
o período de construção histórico da arte, sendo inspirada nos conceitos utilizados nas escolas Aire 
Libre no México. Essa abordagem trouxe mudanças no ensino da arte, aonde o aluno hoje tem três 
abordagens em arte: o fazer artístico, a análise de obras artísticas e a história da arte. 

Essa metodologia foi fundida e orientada por Anna Mae Barbosa, educadora de renome no 
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assunto e vem com uma proposta pedagógica de integrar os conhecimentos em artes, fazendo com 
que o aluno possa realizar um trabalho artístico, analisar obras, de artes e conhecer a história da 
arte. BARBOSA (2003, p.51)

Anna Mãe Barbosa possui presença marcante no ensino atual do Brasil. Sua politização teve 
início em 1980, na Semana de Arte e Ensino (15 a 19 de setembro de 1980) na Universidade de São 
Paulo, reunindo 2.700 arte-educadores de todo o país.

Foi em eventos como esse que nasceu a necessidade de um trabalho criativo que propiciasse 
discussões com os políticos locais e que regionalizasse os procedimentos que fizessem referência à 
diversidade cultural do país. A AESP (Associação de Arte-Educadores de São Paulo) em março de 
1982, foi reconhecida como a primeira associação estadual de educadores de arte. 

Anna Mãe Barbosa foi uma importante figura na história da Educação da Arte, tendo contri-
buído com a inclusão dessa disciplina no currículo escolar e participado das mudanças ocorridas ao 
longo dos anos. 

Anna compara como era antigamente, quando só quem tinha acesso à arte eram os membros 
de famílias ricas e que agora, depois de muitos anos, essa disciplina integra o currículo escolar e 
faz-se acessível a todos. Traz, também, dicas, dizendo que o professor, precisa valorizar e incentivar 
seus alunos a desenvolverem sua criatividade.

Atualmente, mesmo com o trabalho que artistas e intelectuais fazem para valorizar a arte e 
o lúdico nas escolas, podemos verificar que ocorre o contrário em grande maioria das instituições, 
pois a arte está sendo desvalorizada e colocada apenas como “momento de descontração” das 
outras disciplinas, que são consideradas mais importantes, ou ainda recurso para enfeitarem datas 
comemorativas.

Além disso, ainda existem professores que intervém no processo de construção do aluno, 
tentando impor suas “técnicas” ou o que acha correto, desestimulando assim, os alunos e impedindo 
que desenvolvam seu próprio estilo.

No entanto, o propósito da educação existente nos dias atuais, é deixar a criança ou o aluno 
se expressar livremente, pois através do desenho, a criança cria e recria individualmente formas ex-
pressivas, integrando percepção, imaginação, reflexão e sensibilidade, que podem ser acomodadas 
pelas leituras simbólicas através da relação que a criança estabelece consigo mesma, com as outras 
pessoas, com a imaginação e com a cultura. 

Ao invés de impor técnicas ou o que acham certo, é fundamental o incentivo, tanto da família 
como da escola, oferecendo-lhe repertório suficiente para que a criança possa ampliar seus conhe-
cimentos e suas ações. Os pais e os professores devem ficar atentos para deixar a criança se ex-
pressar livremente, evitar comentários negativos e não devem apressá-la para que saia da fase das 
¹garatujas, pois essas manifestações são importantes para o seu desenvolvimento e ações futuras.

¹Garratuja: Desenho rudimentar, malfeito, normalmente sem forma e ilegível.[Por Extensão] 
Rabiscos que as crianças fazem na tentativa de representar o mundo.
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A ARTE E FORMAÇÃO DO HOMEM PLURIDIMENSIONAL 

A Arte é muito importante na formação do ser humano, pois está inserida na cultura e história 
de cada sociedade. 

Ao pesquisarmos sobre a cultura e arte afro-brasileira, descobrimos que ela deu início no 
período colonial, quando os africanos foram trazidos para o Brasil como escravos. 

Essa cultura e suas manifestações artísticas se entrelaçaram com outras culturas como a in-
dígena, dos portugueses, dos africanos e a europeia, ou seja, ocorreu à miscigenação de pessoas 
no Brasil, formando assim a cultura afro-brasileira.

Então, a cultura Afro, nos trouxe várias formas de manifestações artísticas por meio da sua 
música e dança (que são demonstrada pela capoeira), através do visual ( com seus penteados, rou-
pas e adornos) e também pela religião Candomblé ( com seus rituais e deuses).

Nota-se que o cruzamento cultural entre estes povos africanos propiciou a construção de uma 
identidade cultural brasileira, ou cultura afro-brasileira. Uma vez que, eles não temeram em “inventar 
códigos de comportamentos e de recriarem praticas de sociabilidade e culturais” (Paiva 2001, p.23). 
Assim, este cruzamento foi resultado de um longo processo que propiciou uma riqueza cultural pe-
culiar ao Brasil. Ou seja, a Arte é a cultura e a identidade de cada povo. 

Sabemos que o conceito de arte foi se expandindo com o passar dos anos, o qual acompa-
nhou o desenvolvimento dos homens e da sociedade. De tal modo, hoje temos uma infinidade de 
modalidades artísticas expressas por diversas linguagens (visual, auditiva, tátil, dentre outros).

É fundamental haver estímulo do ser humano referente às artes desde os primeiros anos, 
pois são importantes no seu desenvolvimento geral. Faz com que ele tenha facilidade de expressão.

Ao refletir sobre os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), observa-se que a educação 
realizada por meio da arte sem dúvida é um processo educativo e cultural, que visa à constituição do 
ser humano completo, sem deixar de valorizar no ser humano os aspectos intelectuais, morais e 
estético, levando o mesmo a melhoria da convivência do grupo social a que pertence.

Verifica-se que a arte pode dar aos alunos o conhecimento e a vivência sobre aspectos técnicos, 
inventivos, representativos e expressivos em música, artes visuais, desenho, dramatização, dança 
e artes-audiovisuais. Nota-se que é possível atingir um conhecimento mais amplo e aprofundando 
da arte, levando a ações como: ver, ouvir, mover, sentir, pensar, descobrir, exprimir, fazer e outros.

Através da arte o homem pode expressar vários sentimentos e momentos de sua vida ou 
acontecimentos que irão fazer parte da história.

As artes visuais expressam, comunicam e atribuem sentido a sensações, sentimentos, pen-
samentos e realidade por meio da organização de linhas, formas, pontos, tanto bidimen-
sional como tridimensional, além de volume, espaço, cor e luz na pintura, no desenho, na 
escultura, na arquitetura, nos brinquedos, bordados, entalhes, etc. (RCNEI, 1998) Manual 
do Ministério da Educação.
A Arte possibilita a humanização das pessoas. Podemos fazer através da arte com que a 
sociedade, fique menos egoísta e que se preocupe mais com os outros. A pessoa passa a 
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ver o mundo com mais sensibilidade. Um olhar mais poético.

A Arte é capaz de transformar vidas e até mesmo curar doenças. Viva a arte e toda forma de 
expressão artística.

CONCEITOS DE ARTE NA EDUCAÇÃO

A arte pode ser inserida nas práticas pedagógicas de diferentes maneiras e não somente 
apresentando coisas belas e com uma mensagem clara ao expectador. Sendo assim, arte está em 
todo lugar, presente em toda cultura pelo mundo a fora. Além disso, é fundamental ressaltar que não 
existe definição única ou conceitos de arte. Tudo pode ser considerado arte dependendo do ponto de 
vista de quem está olhando. Na realidade o ser humano utiliza a arte como recurso para expressar 
seus sentimentos e ideias.

Há escolas que, incluindo arte no currículo, pensam que estão resolvendo o problema do de-
senvolvimento criativo da criança, descarregando sobre a arte toda a responsabilidade da educação 
criativa, que deveria ser responsabilidade de todas as disciplinas e de todos os professores. 

A importância da arte para o desenvolvimento da criatividade não consiste somente no papel 
de eliminar a ansiedade, dependendo do método de ensino empregado na sala de aula, a arte pode 
ser não apenas um auxiliar, mas o meio específico para o desenvolvimento do processo criativo geral. 

Todos nós temos a criatividade dentro de nós e possuímos a capacidade de aprender e de 
ensinar. A criatividade do aluno precisa ser trabalhada e desenvolvida, e é por meio do trabalho 
realizado com a arte nas escolas que isso será possível, pois, nas palavras de Buoro (2000, p. 39) 
“Arte se ensina, Arte se aprende”.

Barbosa (1991) comenta que a arte além de desenvolver a criatividade, percepção, imagina-
ção, tem como pressuposto organizar os sentimentos das crianças de uma forma que possibilite não 
apenas o fazer artístico, mas também o contato com obra de arte adulta, permitindo interpretações 
das imagens. 

Em entrevista dada ao site “A carta maior”, Ana Mae Barbosa diz que: Arte é cognição, o 
ensino realizado mediante a arte utiliza-se de todos os processos envolvidos na cognição. A arte 
desenvolve a capacidade cognitiva da criança e do adolescente de maneira que ele possa ser melhor 
aluno em outras disciplinas. 

A arte está presente no cotidiano da vida infantil. Ao rabiscar, desenhar, pintar objetos, cantar 
e até mesmo por meio de seu próprio corpo, a criança pode utilizar a arte para expressar experi-
ência. Em geral arte na escola, tem sido somente ‘’ desenhar’’, mas arte não se resume apenas no 
ato de desenhar, arte vai muito mais além do que desenhar, arte é poesia, teatro, música, dança 
desenvolvimento das habilidades, ampliação da capacidade de criar e produzir, enfim arte é uma 
representação da experiência estética individual.

Com tudo que pesquisamos e refletimos, fica evidente que seja fundamental a utilização de 
diversas estratégias na realização das aulas de artes, pois assim haverá maior interesse ou até 
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melhor assimilação vinda da parte dos alunos. Com a variedade de materiais o professor poderá 
elaborar aulas mais atrativas e obter seus objetivos de conteúdos alcançados, garantindo assim que 
as crianças tenham um aprendizado eficiente.

ARTES SEGUNDO OS PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS PARA A EDUCAÇÃO 
BÁSICA NO BRASIL

Analisando os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) nota-se que a disciplina Artes discute 
o processo e a evolução do pensamento artístico, levando a valorizar as experiências das pessoas. 
Durante este processo o aluno terá capacidade de progredir em vários aspectos, aspectos esses 
voltados ao desenvolvimento da imaginação, criatividade, reflexão, sensibilidade, percepção. 

Ainda de acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), a arte tem função tão ne-
cessária quanto os demais conhecimentos no processo de ensino a aprendizagem. Em sua essência, 
percebe-se que a arte tem como objetivo a transformação do ser humano nos diversos setores da 
sociedade, sendo obtida pelo próprio exercício da arte, portanto a arte é considerada um auxiliar na 
educação. Dentro da arte o aluno tem espaço para expor suas ideias e até mesmo criar seu próprio 
conceito. 

A arte também promove liberdade de expressão, pois como área do conhecimento ela valoriza 
a leitura e conceitos que o aluno acumula mesmo fora da escola, tendo oportunidade de organizar 
e expor suas próprias ideias. 

A arte proporciona ao aluno uma ampla visão de mundo, além, ainda, de desenvolver sua 
habilidade para ver, dando ao aluno a oportunidade de interpretar, ao invés de simplesmente olhar 
as qualidades que aparentemente a obra de arte apresenta. Fazer arte não é imitar o trabalho dos 
outros, nem colorir um desenho, segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil.

Dessa maneira o aluno terá maior facilidade para compreender o real significado da obra não 
ficando preso a dados insignificantes tentando buscar fatos verdadeiramente relacionados há seu 
tempo e lugar.

A criatividade é o processo que resulta em um produto novo, que é aceito como útil, e/ou 
satisfatório por um número significativo de pessoas em algum ponto no tempo. 

Há escolas que, incluindo arte no currículo, pensam que estão resolvendo o problema do de-
senvolvimento criativo da criança, descarregando sobre a arte toda a responsabilidade da educação 
criativa, que deveria ser responsabilidade de todas as disciplinas e de todos os professores. 

O ato criativo, inclusive, dá-se muito mais em nível do, ‘’sentir’’ do que do ‘’simbolizar’’. Melhor 
dizendo: ao criar ocorre uma movimentação de nossos sentimentos, que vão sendo confrontados, 
aproximados, fundidos, para posteriormente serem simbolizados, transformados em formas que se 
ofereçam à razão, ao pensamento. (notem que é frequente o fato de nossas palavras não consegui-
rem acompanhar o ritmo de nossas ideias.) Isto é: vão-se articulando ideias que estão no nível do 
‘’sentir’’, para depois elas serem relatadas. (DUARTE JÚNIOR,1991, p. 53).



220

NnOVEMBROR 2021Revista Territórios

A importância da arte para o desenvolvimento da criatividade não consiste somente no papel 
de eliminar a ansiedade, pode-se dizer que no geral, a arte, em relação ao desenvolvimento específico 
da criatividade, representa um auxiliar complementar independente do método utilizado.

Prosseguindo dessa maneira a arte será sempre um instrumento auxiliar, exigindo, entretanto 
um estimulador específico em direção ao processo de evolução da criatividade. Dependendo do 
método de ensino empregado na sala de aula, a arte pode ser não apenas um auxiliar, mas o meio 
específico para o desenvolvimento do processo criativo geral.

A IMPORTÃNCIA DA ARTE NA EDUCAÇÃO

A arte é fundamental na vida da criança, pois promove meios para seu desenvolvimento em 
geral. Faz também com que essa criança desenvolve o senso crítico, sensibilidade e criatividade.

Como vemos em Lowenfeld e Brittain (1970, p. 115) “a arte pode contribuir imensamente para 
esse desenvolvimento, pois é na interação entre a criança e seu meio que se inicia a aprendizagem”.

Por meio do desenho, da pintura ou atividades que envolvam as artes, a criança expressa 
suas emoções, sensações e percepções de vida.

Existe a crescente conscientização de que se pode fazer mais em grupo do que estando só e 
de que o grupo é mais poderoso do que a pessoa solitária (LOWENFELD e BRITTAIN, 1970, p. 229). 

Por esse motivo, a arte na escola é de grande valor. Deve ser trabalhada do ensino infantil 
até o fundamental ou mais, pois sabemos que ela desenvolve a capacidade criativa, ampliação da 
capacidade linguística e social, conhecimento da contextualização histórica entre outras habilidades.

Podemos enfatizar mais uma vez que é nas aulas de Arte, junto ao professor, que tudo o que 
foi citado acima pode ocorrer, desde que o trabalho do professor seja instigante e voltado para o 
desenvolvimento pleno do aluno.

As escolas devem estar preparadas para atender tal demanda, pois os órgãos superiores de 
ensino disponibilizam material de orientação para que as unidades de ensino do país possam de-
senvolver um trabalho de qualidade. Entre eles estão o Referencial Curricular Nacional da Educação 
Infantil e o Parâmetro curricular Nacional.

MÉTODOS ESCOLARES CONTEMPORÂNEOS NO ENSINO DE ARTE

Para Anna Regina Smith de Vasconcellos, mais conhecida como Annarrê Smith (1991), es-
cultora e expositora em renomados espaços culturais, não basta apenas dizer que a arte deve ser 
estudada como assunto integrante do currículo escolar, o compromisso com a qualidade no ensino 
de arte e a excelência na educação é considerado fundamental. 

O autor justifica a prioridade de um ensino de arte com aprendizado sequencial, a fim de pre-
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parar o aluno para engajar-se no mundo artístico-estético, ou seja, é importante que os professores 
busquem preparar cidadãos críticos, que sejam capazes de criar outras verdades.

O que é ser professor de arte? É atuar na sala de aula como um verdadeiro educador, que 
procure desenvolver atividades que envolvam conteúdos que fazem parte da realidade dos alunos, 
e além de tudo que visem atingir os objetivos dos mesmos. O professor deve conhecer as possíveis 
leituras de seus alunos para que possa compreender as suas releituras e avaliar suas propostas em 
arte.

Não podemos falar em arte sem ressaltar Ana Mae Barbosa, que foi uma importante figura na 
história da Educação da Arte, tendo contribuído com a inclusão dessa disciplina no currículo escolar 
e participado das mudanças ocorridas ao longo dos anos. 

A autora Ana Mãe Barbosa (1975) relata que a educação artística em 1971 poderia influenciar 
as pessoas, tornando-as seres pensantes e críticos, uma vez que, devido à grade curricular vigente 
durante o Regime Militar, as disciplinas como filosofia e arte foram retiradas do currículo.

Barbosa (1995) comenta em sua obra Teoria e Prática da Educação Artística que a arte além de 
desenvolver a criatividade, percepção, imaginação, tem como pressuposto organizar os sentimentos 
das crianças de uma forma que possibilite não apenas o fazer artístico, mas também o contato com 
obra de arte adulta, permitindo interpretações das imagens. 

A arte não é apenas o básico, mas fundamental na educação de um país que se desenvolve. 
Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma forma diferente da palavra para interpretar 
o mundo, a realidade, o imaginário e é conteúdo. Como conteúdo, a arte representa o melhor do 
trabalho do ser humano.

Arte é cognição, o ensino realizado através da arte utiliza-se de todos os processos envolvidos 
na cognição. A arte desenvolve a capacidade cognitiva da criança e do adolescente de maneira que 
ele possa ser melhor aluno em outras disciplinas.

Ou seja, o professor precisa valorizar e incentivar seus alunos a desenvolver sua criatividade 
e não apenas ser um mero expectador ou reprodutor de obras de arte.

Segundo a renomada educadora Ana Mae Barbosa (2003), o professor de artes precisa sem-
pre estar se atualizando. Afirma ainda que o professor que se atualiza é considerado capaz, pois 
aquele que não busca algo novo será apenas um repetidor de formas e apostilas. Percebe-se então 
a grande necessidade de estar se informando, pois assim terá mais firmeza no assunto que está 
desenvolvendo e será mais fácil o trabalho dentro da sala de aula.

Sendo assim, o educador de arte é considerado um dos responsáveis pelo sucesso do proces-
so transformador de levar os alunos a melhorarem suas sensibilidades e saberem prático e teórico 
em arte. O trabalho do educador é também o de intermediar os conhecimentos existentes e oferecer 
condições para novos estudos. A criança passa constantemente por um processo de assimilação 
de tudo aquilo que faz parte de seu meio ambiente; cabe ao professor de arte saber como lidar com 
essas situações, auxiliando no desenvolvimento de todas essas assimilações obtidas pelos alunos.
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O professor de arte deve rever sua prática em sala de aula, passar a observar melhor como 
vem ensinando e trabalhando arte com seus alunos. Fazer uma auto reflexão de sua prática peda-
gógica e buscar assumir suas responsabilidades como professor de arte para que, por meio de suas 
atividades desenvolvidas com os alunos, atinja o ensino-aprendizagem. Além de ser importante que 
ele traduza seus saberes em situações didáticas que consigam despertar nos alunos a vontade de 
aprender.

Pesquisas recentes têm mostrado um questionamento sobre as maneiras tradicionais de se 
aprender e ensinar arte. O que mais acontece nessas aulas é a preocupação do professor em ape-
nas expor os conteúdos, sem deixar espaço para os alunos participarem criando e colocando suas 
próprias ideias, cujo professor é considerado o dono da verdade.

Portanto, vê-se que a área da educação em arte está passando por um processo de grandes 
transformações, sofrendo mudanças radicais em seu ensino, ocorrendo um deslocamento no foco de 
atenção da educação tradicional, alterações que estão tentando mudar o rumo de alguns conceitos 
que se dá à arte.

Seguindo o ensino tradicional alguns professores aplicam em suas aulas, atividades que têm 
como finalidade a repetição, exercitar a vista, a mão, a inteligência, a memorização, o gosto e o 
senso moral. 

Além disso, os conteúdos são considerados verdades absolutas, o professor é considerado 
o responsável pela transmissão de conteúdos que devem ser absorvidos pelos alunos sem nenhum 
tipo de questionamento (ensino que permanece até hoje em algumas instituições).

Em nosso sistema educacional, há maior ênfase sobre a aprendizagem da informação dos 
fatos. Em grande escala, a aprovação ou reprovação num exame ou curso, a passagem de ano ou 
mesmo a permanência na escola dependem do domínio ou da memorização de certos fragmentos 
de informação os quais já são conhecidos do professor. 

De acordo com a visão da pedagogia nova, a aula de arte deve se voltar mais a proporcionar 
maneiras metodológicas; ou seja, que busque trazer para a sala aulas diferentes que realmente pren-
dam a atenção dos alunos, para que assim sejam capazes e possam desenvolver-se individualmente. 
Afirmar que a arte tem um amplo conceito como atividade criativa, implica em que o aluno deverá 
receber todas as estimulações possíveis para expressar-se em artes, sendo trabalhados diferentes 
métodos e atividades motivadoras, centradas nos interesses dele próprio.

O ensino ministrado nas escolas deve isolar a aprendizagem centrada apenas nas informações 
de fatos, na busca da memorização e da repetição, o que leva a ver o professor como o dono da 
verdade, e passar a valorizar os aspectos humanos e começar a se preocupar a preparar cidadãos 
aptos a atuar na sociedade. 

Um ensino que visa apenas o acúmulo de conhecimentos ou a repetição de conceitos do 
passado é fragmentado, ensino esse que não atinge o desenvolvimento do ser humano. Esse ensi-
no apenas atenderá à classe dominante a fim de preparar mão de obra para a sociedade industrial.

Alguns professores trabalham artes sem nenhum compromisso e conhecimento sobre a mes-
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ma. Supõe-se que esse motivo leva a ocorrer à desvalorização da arte. Quando desenvolvida com 
maior seriedade, passa-se a considerá-la indispensável no espaço escolar. 

Conclui-se que seja muito importante que os professores de arte possuam conhecimento de 
toda a potencialidade da arte no desenvolvimento do ser humano, acreditando que poderá atuar como 
agente transformador com seus alunos, caso contrário continuam sendo vistos como professores 
dispensáveis.

Dessa forma acredita-se que a arte é um fator essencial para que ocorra o desenvolvimento 
pleno do ser humano, desde o desenvolvimento do pensamento lógico até o ato de ir além do que 
sua realidade lhe permite.

COMO PREPARAR PROFESSORES PARA UMA ABORDAGEM SATISFATÓRIA DO ENSINO 
DE ARTES? 

Devido às transformações que ocorrem no mundo, as mudanças no ensino de Arte devem 
ocorrer da mesma forma. Ou seja, o professor deve estar aberto a ter um modelo pedagógico atual 
e muitas se utilizar de recursos tecnológicos, buscando assim contribuir para o desenvolvimento dos 
estudantes.

Para que os professores estejam preparados para uma abordagem satisfatória no ensino de 
Artes, ele deve ter conhecimento das técnicas ou abordagens que eram utilizadas durante os anos 
anteriores. Ou seja, conhecer para inovar, melhorar e contribuir para uma aprendizagem em que o 
aluno seja ativo e não apenas receptor do conhecimento.

Pois a história da Arte no país nos mostra que:

“Os professores trabalhavam com exercícios e modelos convencionais selecionados por eles 
em manuais e livros didáticos.” (Brasil, 1997, p. 22)

Nesse modelo o educador era o centro do conhecimento e o aluno era ouvinte e reprodutor 
de algumas obras.

Com as novas leis da educação como os BNCC e LDB, a visão tradicionalista fica no esque-
cimento, o aluno passa então a participar do processo de ensino e aprendizagem. Nesse momento, 
entram em moda os métodos ativos. (Zagonel, 2008, p. 51)

Com o apoio do movimento Arte Educação, em 1996, a LDB passa por uma nova alteração, 
momento em que a atividade educativa é substituída pelo Ensino de Arte, por meio da Lei nº 9.394, 
garantindo a obrigatoriedade do Ensino de Arte nas escolas nos diversos níveis da Educação básica.

A CRIANÇA E O FAZER ARTÍSTICO NOS DIAS ATUAIS

Apesar da importância de todas as modalidades artísticas, o desenho exerce papel relevante 
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no fazer artístico e na construção das demais linguagens visuais (pintura, modelagem, colagens, 
etc.), pois o desenvolvimento progressivo do desenho implica mudanças significativas que partem 
das garatujas para os primeiros símbolos (imagens de sol, figuras humanas, animais, entre outros).

As artes visuais se apresentam em dois blocos: o fazer artístico e a apreciação artística, viven-
ciando-as, a criança, de forma integrada. No fazer artístico, as crianças devem perceber diferentes 
texturas, manusear diferentes materiais e, a partir do momento em que tiverem condições motoras, 
podem manusear diferentes materiais e suportes (tintas, papéis, colas, lápis, etc.) e construir objetos 
variados.

Segundo Lima (2003), “o uso diversificado de materiais, métodos e aplicações levará a pos-
sibilidades maiores de observação, manipulação e criação”. No que se refere à prestação artística, 
à observação, à leitura de imagens e obras e à diversidade artística possibilitam à criança interagir, 
reformular suas ideias, construir novos conhecimentos e desenvolver o contato social com os outros.

Portanto, a arte é um processo e não um produto e, sendo assim, as aulas não podem ser 
fragmentadas. Além disso, devem ser organizadas em um espaço que possibilite a ampliação das 
expressões e das linguagens da criança, pois a educação em artes visuais não tem por objetivo 
formar artistas, mas sim crianças sensíveis ao mundo e conhecedoras da linguagem da arte.

Barbosa (1995) comenta em sua obra Teoria e Prática da Educação Artística que a arte além de 
desenvolver a criatividade, percepção, imaginação, tem como pressuposto organizar os sentimentos 
das crianças de uma forma que possibilite não apenas o fazer artístico, mas também o contato com 
obra de arte adulta, permitindo interpretações das imagens.

A arte não é apenas o básico, mas fundamental na educação de um país que se desenvolve. 
Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma forma diferente da palavra para interpretar 
o mundo, a realidade, o imaginário e é conteúdo. Como conteúdo, a arte representa o melhor do 
trabalho do ser humano.

A sensibilidade da criança deve ser trabalhada de forma integrada, de modo que favoreça o 
desenvolvimento das suas capacidades criativas, de acordo com sua faixa etária. Ao trabalhar com 
a arte visual é de suma importância envolver o aluno num contexto social para que ele organize suas 
ideias, de modo a inventar, criar e construir a linguagem da arte por meio de suas várias leituras de 
mundo. 

Para isso, torna-se essencial que o professor compreenda como se dá o processo de criação 
de cada faixa etária, podendo, assim, propiciar às crianças a oportunidade de se desenvolverem por 
meio de suas vivências. Tratá-las de maneira mais individualizada possível, uma vez que cada uma 
tem seu tempo e cria sua imaginação, na qual um risco feito com giz de cera, para ela, é um desenho 
com distintos significados. Esta ação deve ser respeitada e incentivada pelo educador.

Algumas crianças têm desenvolvimento mais avançado, facilidade em apreender as cores, 
formas, coordenação motora de segurar um giz, entre outras habilidades. Todavia, outras delas 
necessitam de ajuda, de um tempo mais flexível, do uso de exemplos do cotidiano, tais como: re-
conhecimento das cores de uma fruta, alimentos, brinquedos, objetos do ambiente escolar e afins.
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ORIENTAÇÕES CURRICULARES PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

A manifestação infantil nas artes visuais acontece através de experiências que começam por 
meio de estímulos, isto é, as crianças manuseiam os materiais e descobrem suas possibilidades. 
Exemplos: derramar, arranhar, arrastar, etc.

Essas ações de descobertas devem ser repetidas pelas crianças até serem vistas como uma 
situação corriqueira. Quando satisfeitas com a interação com os materiais e propostas, as crianças 
começam a construir uma vivência artística e criativa mais profunda. 

O documento refere-se, também, à ideia de organização do cotidiano da creche como ativi-
dade permanente, esclarecendo que é aquela que acontece com regularidade (diariamente, uma ou 
duas vezes por semana, etc.) ao longo de anos. A instituição de ensino assegura que as crianças 
tenham mais de uma oportunidade de vivenciar experiências que necessitam de mais tempo e de 
regularidade para apropriação.

Desse modo, o educador pode facilmente observar os diversos campos de experiência das 
crianças ao propor uma atividade ou registrar os desenvolvimentos. Porém, na ótica da infância, as 
experiências não podem ser separadas.

A arte na educação infantil deve possibilitar-lhes a vivência de alguns direitos, como o de ver 
atendidas suas necessidades básicas de sono, alimentação, higiene, saúde, proteção, contato com a 
natureza, espaço adequado, bem como garantir a ela o direito de brincar, de ter acesso às produções 
culturais e ao conhecimento sistematizado. Compreender, conhecer e reconhecer o jeito particular das 
crianças serem e estarem no mundo é o grande desafio da educação infantil e de seus profissionais.

Embora os conhecimentos derivados da psicologia, antropologia, sociologia, medicina e afins, 
possam ser deveras relevante para desvelar o universo infantil apontando algumas características 
comuns de seus pares, essas permanecem únicas em suas individualidades.

Arte, esta coisa subversiva que expressa coisas que não cabem no universo das palavras, 
como afirma a Prof. ª Maria Emília Smiljanic Carrijo na apostila, no prelo Arte-Linguagem, Linguagem? 
A arte não tem compromisso com a beleza, ou com coisas agradáveis. A arte pode ser represen-
tada de várias maneiras, pode ser de uma forma bela ou até mesmo de uma forma repugnante. E 
nem mesmo há, por parte de alguns autores, o compromisso de transmitir uma mensagem clara ao 
apreciador da obra. Sendo assim, cabe deixar claro que a arte não é linguagem. Muitos acreditam 
que a arte é somente aquilo que está no museu, ou associam a palavra arte a quadros e esculturas 
envolvendo suas tradições. Além disso, existe uma imagem pré-concebida de artista que é aquele 
que produz apenas obras-primas, sendo estas caracterizadas por uma categoria muito específica: 
beleza. Onde há beleza, há harmonia, perfeição, acabamento. Essa ideia de arte se aplica muito 
bem às obras desde o Renascimento (final do século XV) até mais ou menos o fim do século XIX, 
desaparecendo essa ideia com o surgimento da arte moderna no início do séc. XX, no caso do Brasil.

A ARTE CRIATIVA E AS MÚLTIPLAS SENSAÇÕES 
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As crianças mais novas conhecem o mundo da arte através de imagens, sons e toques, por 
isso faz-se importante os estímulos aos sentidos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Os educa-
dores podem aplicar atividades individuais, que trabalham todos os cinco sentidos. São exemplos 
dessas atividades: 

• Colocar gelatina vermelha em uma bacia, deixar as crianças colocar as mãos, sentir a 
textura, e falar que cor é a gelatina; 

• Fazer massinha caseira, mostrando passo a passo e deixando eles também participarem;

• Cantar músicas e depois carimbar as mãos das crianças formando bichinhos ou outras 
imagens, que representará a música. 

• Usando tinta guache, cartolina e deixar a imaginação fluir.

• Na hora das refeições, pode se trabalhar o paladar e o tato, com os alimentos, frutas e líqui-
dos. Ao entregar o suco, falar assim olha hoje vocês estão conhecendo o suco de laranja é 
um liquido tem sabor gostoso, docinho e tem a cor laranja. Estimulando assim por diante.

São essas algumas sugestões para o desenvolvimento de atividades sensoriais. Fazendo 
uso de todos os seus conhecimentos e acrescentando a eles um toque de criatividade, o professor 
poderá realizar inúmeras atividades de cunho artístico com as crianças.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ao término da nossa pesquisa, pudemos concluir que o ensino de artes em nosso país sofreu 
grandes e significativas mudanças ao longo dos anos. No passado, apenas famílias de classe sócio- 
econômica alta, tinham acesso à cultura e à arte, através de visitas a teatros e a museus. 

Ficamos sabendo que o conceito de arte foi se expandindo com o passar dos anos de tal 
modo, que hoje temos uma infinidade de modalidades artísticas expressas por diversas linguagens 
(visual, auditiva, tátil, dentre outros). 

Vimos ainda que a arte educadora Anna Mae Barbosa foi uma importante figura na história da 
Educação da Arte em nosso país, trazendo consigo uma visão inovadora e eficaz no ensino de artes.

Aprendemos ainda que materiais como os da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) e o 
Referencial curricular nacional para educação infantil (RCN`s), entre outros, facilitam a aprendizagem 
dos alunos e o trabalho do professor em sala de aula, ou seja, melhora sua metodologia e didática. 

Com isso, as aulas tornam-se mais eficazes e interessantes. Transforma o aluno não mais em 
um mero espectador e sim, em alguém que interage com a Arte em todas as suas manifestações, 
pois vivenciam todas elas.

A pesquisa proporcionou uma reflexão e análise do trabalho pedagógico em Artes/ teatro na 
Educação em geral do país. A arte na educação infantil tem grande importância no desenvolvimento 
da criança, e que esta possui a oportunidade de aprender num formato de várias linguagens, como 
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a música e as artes visuais. Atividades diversificadas proporcionam mais oportunidades de apren-
dizagem, se comparadas às atividades feitas em cópias, uma vez que suas habilidades possam 
desenvolver-se em processo de apreensão da matéria. 

Com essa pesquisa pude conhecer e fundamentar ainda mais o significado de arte, no sentido 
de desmistificar a ideia de que a arte é limitada apenas ao campo artístico, mas que também abrange 
outras áreas da vida humana. 

Através de muitas atividades, estimulando a cultura em seu mundo, na música, a criança 
experimenta a aprendizagem vivenciando as múltiplas linguagens quando ouvem e imitam sons de 
animais, quer seja vocalmente ou através de um instrumento, quando veem os animais na história 
e, posteriormente, movimentam-se como ele. 

No reconhecimento desses animais, seja na modelagem do desenho na pintura, as atividades 
de arte podem estimular também os sentidos: o olfato e o paladar através de obras de arte comestí-
veis, como por exemplo, fazer um arco-íris com cereais coloridos ou mesmo usar tintas comestíveis 
para as crianças pequenas. 

Além do mais, as experiências que integram vários sentidos simultaneamente são responsá-
veis por impressões duradouras e com maior retenção do aprendizado e o gosto em descobrir novas 
possibilidades nas linguagens expressivas leva as crianças a novas aventuras, como a mistura de 
tintas, o rasgar e o amassar de papéis de diferentes texturas, fazer tintas com componentes da na-
tureza como barro, folhas verdes e flores, esculturas no tanque de areia e tantas outras descobertas 
e possibilidades que a arte permite realizar.

A criança, ao entrar em contato com a arte em sua vivência escolar e familiar, terá um bom 
desenvolvimento em outras disciplinas tais como: oralidade, escrita, matemática, socialização, co-
nhecimento do próprio corpo e do colega. Nos desenhos as crianças expressam sua criatividade, 
utilizando os materiais que têm em sua disposição, criam, imaginam e falam sobre o que desenharam 
contando uma história.
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RESUMO

A sociedade tem sofrido transformações em seu percurso histórico através da construção do co-
nhecimento e por ser dinâmica, também os processos pedagógicos devem sê-lo. Nesta perspectiva 
o docente tem assumido a função de mediador do conhecimento e não mais o detentor absoluto 
do mesmo, para tanto sua práxis deve priorizar o protagosnismo e autonomia frente ao processo 
ensino-aprendizagem. O docente é um formador e um agente transformador, portanto ele deve 
estar atento as mudanças decorrentes na sociedade, principalmente quanto às novas formas de 
ensino-aprendizagem disponíveis no mercado que o possibilitem desempenhar suas atividades com 
maior eficiência e eficácia. Com a informatização, bem como cada vez mais pessoas cercadas por 
tecnologia como tablets, televisões, computadores e celulares o docente não pode ficar distante 
dessa nova realidade potencializando essa construção de conhecimento através da TICs. Para tanto 
surge a necessidade do docente reconhecer e realizar o uso dessas ferramentas de alinhadas a um 
objetivo pedagógico articulando os saberes a fim da construção de conhecimento.

Palavras-chave: Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs); Ensino-Aprendizagem; Conhe-
cimento; Docente

INTRODUÇÃO 

A Sociedade Contemporânea, seja nas mais complexas ou simples atividades do cotidiano, 
se utiliza de recursos tecnológicos, a fim de atender suas necessidades, cercada por aparelhos mul-
timídia, computadores, smartphones entre outros, cujo acesso ao mundo globalizado se dá às vezes 
por um único comando, torna-se inimaginável viver sem a tecnologia ou tão somente o acesso a uma 
rede integrada, principalmente para uma geração que já nasceu com essas facilidades.

Assim como as atividades mais corriqueiras já implementaram a tecnologia a fim de ganho de 
eficiência, o desenvolvimento pessoal e coletivo tem obtido sucesso acerca de adquirir conhecimen-
to, principalmente através do advento da internet e uso de recursos virtuais que possibilitam novas 
conjecturas de espaço e tempo, portanto disseminando “conhecimentos”.

O uso das tecnologias de comunicação e informação (TICs), torna-se importante, não só campo 
das ciências, diversas áreas profissionais, mas também no campo educacional, onde são desenvol-
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vidas a compreensão do indivíduo, como se relacionar, aprender e desenvolver seu conhecimento 
bem como na produção e reprodução do mesmo, a fim de beneficiar-se e a sociedade onde está 
inserido. A nova conceituação de tempo/espaço, trazida pela internet e demais tecnologias, torna 
mais rápida a comunicação rompendo as barreiras presenciais para um campo virtual com isso: “As 
tecnologias ensejam a produção de um espaço/tempo social absolutamente novo, um remanejamento 
das coordenadas históricas de tempo e espaço.” (SODRÉ, 2012, p. 163)

Através de uma práxis voltada para a construção do conhecimento trazendo o aluno para centro 
do ensino-aprendizagem o professor pode potencializar a autonomia com o uso das TICs, sendo um 
mediador e orientando o seu desenvolvimento alinhando o objetivo pedagógico à ferramenta correta. 

O estudo da História não só serve de base para outras disciplinas, como também fornece ao 
homem a compreensão do processo de mudança e continuidade nos assuntos humanos. O papel das 
TIC no ensino e aprendizagem da História no século XXI pode ser visto em quatro grandes ângulos, 
nomeadamente, o impacto no professor, no aluno e a imagem da história como uma disciplina. O 
ensino convencional que ainda hoje é comum nas nossas escolas enfatiza o conteúdo. Para muitos, 
os professores de história em particular ensinaram através de palestras e apresentações intercala-
das com tutoriais e atividades de aprendizagem concebidas para consolidar e ensaiar o conteúdo 
(KAMAL E BANU, 2010). 

Outro papel das TIC no ensino e aprendizagem da História no século XXI é a necessidade de 
literacia da informação. No século XXI, surgiu a necessidade de as instituições educativas assegu-
rarem que os diplomados sejam capazes de exibir níveis adequados de literacia de informação, “a 
capacidade de identificar um problema e depois identificar, localizar e avaliar a informação relevante, 
a fim de se envolverem com ela ou resolverem um problema que dela resulte” (MCCAUSLAND et 
al., 1999, p.2). 

O impulso para promover tais desenvolvimentos decorre de movimentos gerais entre institui-
ções para assegurar que os seus diplomados demonstrem não só competências e conhecimentos 
apenas nos seus domínios disciplinares, mas também para adquirir atributos gerais e competências 
genéricas. As competências genéricas tradicionais têm envolvido capacidades como a capacidade de 
raciocinar formalmente, de resolver problemas, de comunicar eficazmente, de ser capaz de negociar 
resultados, de gerir tempo, de gestão de projetos, e de colaboração e de trabalhar em equipe. O uso 
crescente das TIC como ferramentas da vida quotidiana viu o conjunto de competências genéricas 
expandir-se nos últimos anos para incluir a literacia da informação (KAMAL E BANU, 2010). 

A utilização das TIC em contextos educativos, por si só, atua como um catalisador de mudança 
neste domínio. As TIC, pela sua própria natureza, são ferramentas que encorajam e apoiam a apren-
dizagem independente. Os estudantes que utilizam as TIC para fins de aprendizagem ficam imersos 
no processo de aprendizagem e à medida que mais e mais estudantes utilizam computadores como 
fontes de informação e ferramentas cognitivas (KAMAL E BANU, 2010).

O sustento e a relevância da História no século XXI nas nossas instituições educacionais de 
hoje exigem a aplicação de tecnologias modernas. O estudo da História tem ido além da narração de 
histórias do período clássico. A História como disciplina é simultaneamente ampla na sua cobertura 
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e complexa no estudo. De fato, abraçou todo o espectro dos esforços humanos, tal como visto nos 
seus vários ramos como história política, história militar, história económica, história social, estudos 
diplomáticos, história cultural, estudos de desenvolvimento, entre outros (ADESOTE E OMOJEJE, 
2011). É por isso que alguns estudiosos têm argumentado que a história é a Arte, uma Ciência e 
também uma Ciência Social. Assim, a utilização adequada das TIC no ensino e aprendizagem de 
História na sala de aula ajuda a tornar a aprendizagem concreta e, assim, torna a História uma dis-
ciplina/disciplina viva em vez do estudo de questões mortas.

As TIC tornaram-se um instrumento fundamental na aquisição, processamento e dissemina-
ção de conhecimentos adequados, especialmente no século XXI. De facto, a sua utilização eficaz 
tornou-se uma ferramenta imperativa para medir o desenvolvimento de uma nação no século XXI 
(ADEDOYIN et al., 2010). Hoje em dia, os académicos estão a ser desafiados pelas novas tecnologias 
de informação em rápido crescimento, que exigem mudanças nos estilos, atitudes e competências 
em relação ao tratamento e disseminação da informação. Portanto, à medida que avançamos no 
século XXI, muitos fatores estão a trazer fortes forças para a adopção das TIC na instrução em sala 
de aula. Como argumentado acima, o ensino convencional de História tem enfatizado o conteúdo. 
Assim, os cenários contemporâneos estão agora a favorecer currículos que promovem a competência 
e o desempenho que exigem o uso adequado das TIC. Isto porque as TIC atuam como um agente 
poderoso que pode mudar muitas das práticas educacionais (KAMAL E BANU, 2010).

O DOCENTE COMO MEDIADOR DE CONHECIMENTO 

O docente na contemporaneidade passa ser o mediador do conhecimento e não mais o cen-
tro do conhecimento, em sua práxis possui a oportunidade de conduzir seus alunos a construir o 
conhecimento dando-lhes ferramentas para que isso ocorra gradativamente.

Campos (2013) aponta que o docente possui um conhecimento produzido através de sua prática 
sendo mobilizado na ação em decorrência da sua rotina em sala de aula, esse acúmulo de saberes 
traz ao professor condições privilegiadas para que recrie, reestruture e reelabore constantemente 
sua didática atentando-se para a mediação de uma construção intelectual.

O conhecimento passa a ser construído a partir da visão da realidade e não mais aceito como 
algo catalogado. A realidade não é única, ela é múltipla, feita de contrastes e com isso o conheci-
mento deixa de ser uniforme, pois cada realidade pede uma forma de pensar, cabendo interpretação 
e diferenças, considerando que cada ser humano é único, sendo sua interpretação também única, 
de acordo com os conhecimentos adquiridos e acumulados (CARVALHO, 2010, p. 18)

Campos (2013) caracteriza a identidade do docente como um produtor de saberes e agindo 
como sujeito epistemológico ao realizar a transposição didática do conteúdo como sua práxis em 
toda dimensão social e ética fundada no diálogo.

Conforme Carvalho (2010) o conhecimento não é algo cumulativo, mas sim dinâmico que 
se renova constantemente, através do equilíbrio de ações que juntam convergência e divergência, 
assimilação e acomodação, e, portanto, resultando em aprendizagem.
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Sodré (2012) considera que com tantas mudanças em termos de produção e reconhecimento 
de novos conhecimentos, há necessidade de mudança também na prática do docente, o qual não 
pode mais agir como se ele fosse o centro e o detentor de todo conhecimento e saber, sendo que o 
aluno também tem acesso aos novos conhecimentos.

AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 

Ao conceituarmos tecnologia da informação podemos considerar as observações de Rezende 
e Abreu (2013) em que o termo está relacionado aos recursos tecnológicos e computacionais para 
geração e uso da informação, bem como a qualquer dispositivo que tenha a capacidade de tratar 
dados e informações, enquanto Veloso (2011) descreve como uma forma que o ser humano expan-
de seus poderes a fim de tornar sua vida mais fácil, tornando-se então um termo mais amplo como 
elementos intangíveis, procedimentos, métodos e técnicas. Já Carvalho (2010) define tecnologia 
como:” o conjunto de técnicas, processos, métodos, meios e instrumentos de um ou mais domínios 
da atividade humana.”

Tezani (2017) discorre acerca da tecnologia também ser um fator social já que as TICs se 
articulam à tecnologia da inteligência e que suas ferramentas receberam um tratamento humaniza-
do principalmente os televisores e computadores pessoais. Dessa forma as TICs são as diversas 
maneiras com que a informação é armazenada e difundida e tornam-se midiáticas à medida que 
incorporam informática, componentes audiovisuais e as telecomunicações.

De acordo com Veloso (2011) as Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) constituem 
uma das modalidades mais expressivas do atual avanço tecnológico, e a identificação e reflexão 
sobre as suas possibilidades de aplicação ao trabalho tem sido uma das preocupações de diversas 
profissões. A presença cada vez mais forte e marcante de tais tecnologias em nossa sociedade 
vem sugerindo e apontando diversas modalidades de apropriação, visando o aperfeiçoamento e o 
aprimoramento do trabalho.

Rezende e Abreu (2013) incorporam os sistemas de telecomunicações como TICs em seus 
subsistemas especiais que através da coleta, processamento e distribuição eletrônica de dados entre 
os dispositivos de hardware dos computadores proporcionam disseminação da informação.

No campo das telecomunicações, segundo descrição de Tezani (2017) da mesma maneira 
como houve o desenvolvimento dos computadores elas se desenvolveram com a combinação da 
tecnologia dos roteadores, das transmissões e conexões, permitindo o aumento da capacidade e 
formas de utilização os espectros de radiodifusão como rádios, satélites, telefonia celular.

Alguns exemplos de tecnologias da informação e comunicação podem ser: os computadores 
pessoais, os telefones celulares, a Internet, o correio eletrônico, os diversos suportes de armaze-
namento de dados, a TV digital e as inúmeras tecnologias digitais de acesso remoto e de captura e 
tratamento de dados, sejam eles texto, imagem ou som. As TIC constituem-se como instrumentos 
inovadores que aceleram a comunicação, proporcionam a interatividade, transformam a produção, 
alteram as relações dos homens entre si, modificam suas atividades, e, consequentemente, interfe-
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rem na própria organização da sociedade. Veloso (2011, p.50) defende que as TIC produzem efeitos 
e consequências sociais dos mais diversificados, aprimorando processos de trabalho, aproximando 
pessoas, criando novos horizontes culturais, ampliando a produção e a circulação de informação e 
conhecimento.

Kenski (2015) discorre sobre a tecnologia sob a forma digital provocou inúmeras mudanças 
em que é possível representar e processar qualquer tipo de informação interligando pessoas e orga-
nizações que são motivadas pelos mais diversos fins. A autora ainda relata que a linguagem digital 
expressa através das múltiplas TICs, impõe transformações de ordem social e o acesso baseado em 
computadores e todos os seus periféricos, à internet, aos jogos eletrônicos, entre outros conferem 
a sociedade contemporânea a constituição de conhecimentos, valor e atitudes criando uma nova 
cultura e outra realidade informacional.

Por essa mesma linha Tezani (2017, p. 25) aponta que além da reorganização social promo-
vida pelas TICs, outros fatores que anteriormente eram atrelados as condições de espaço e tempo 
passam a ser superados com o uso da internet facilitando as relações trazendo-as para um contesto 
de estabilidade e previsibilidade.

Kenski (2015) destaca que a possibilidade de apropriação de conhecimento através das TICs 
se faz de formas múltiplas e complexas, entretanto é possível se desprender o espaço e tempo e 
estar em diferentes lugares se sair do seu ponto, portanto a temporalidade e espacialidade não são 
mais empecilhos para a transmissão e compartilhamento de conhecimento.

O destaque para o crescimento e o uso das TICs de acordo com Martini (2017, p. 53): “A oni-
presença ou ubiquidade da internet é um fato incontestável e bastante acelerado da universalização 
dessa infraestrutura de dispositivos tecnológicos. Avançam porque a rede ficou mais acessível, os 
custos em geral abaixaram”.

Kenski (2015) afirma que diante da capacidade de participar da rede, cada indivíduo tem o 
poder de determinar seu próprio desenvolvimento e conhecimento, segundo a autora essas condições 
de acesso e o avanço das tecnologias digitais proporcionam a possibilidade instantânea de qualquer 
pessoa informar e estar informada.

O uso das tecnologias da informação e comunicação, de acordo com as observações de 
Veloso (2011) pode potencializar a dimensão investigativa do trabalho, oferecendo elementos e 
condições para dinamizar a organização dos dados e informações que perpassam cotidianamente 
o trabalho. Se o uso desta tecnologia, por si só, não é capaz de produzir conhecimento, tendo em 
vista que nada mais faz do que oferecer uma descrição aproximada da realidade, pode oferecer as 
condições básicas para a percepção inicial de algumas tendências do movimento da sociedade, já 
que tal percepção pode partir da descrição por ela oferecida.

A tecnologia sozinha não resolve tudo, ainda que seja elemento essencial e grande facilitador. 
As organizações têm de estar prontas para a adoção de novas ferramentas. Tempo, capacitação e 
boa escolha de tecnologia representam o tripé fundamental para uma mudança menos traumática 
e, portanto, mais tranquila (MARTINI, 2017 p. 52)
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A criação e utilização de Sistemas de Informação que possam oferecer subsídios para a 
realização do trabalho poderiam ser encaradas pelos profissionais como um importante desafio. 
Sodré (2012) afirma que a educação não poderá ficar distante a essa evolução tecnológica já que 
os mecanismos de aprendizagem estão totalmente voltados ao vínculo existente entre a construção 
e transmissão do conhecimento.

NOVOS RUMOS DIDÁTICOS AS TICS

Kenski (2013) aponta que o meio digital viabiliza velocidades múltiplas de acesso, bem como a 
flexibilidade e articulação de diversas áreas do conhecimento que quando apropriadas pedagogica-
mente podem facilitar a criação de conteúdos garantindo a aprendizagem e compreensão de novas 
formas percepção temporal dos alunos e organização de tempo de ensino da escola.

Diante desses novos direcionamentos na educação, o professor passar a exercer novos pa-
péis com foco no ensino-aprendizagem, sendo as escolas e os alunos cada vez mais conectados 
à internet, o docente deve aprender a trabalhar com as tecnologias e usá-las em prol de facilitar o 
trabalho pedagógico, incluindo os recursos digitais no planejamento de aulas e conteúdos. (MORAN, 
2013 p. 35-37)

Dessa forma podemos aliar o a cultura eletrônica ao conhecimento pedagógico tornando-a um 
fator de grande contribuição para o ensino aprendizado, já que permitem ao indivíduo compor novas 
situações de tempo espaço para absorção de conhecimento. Para tanto Sodré (2012) observa que a 
cultura eletrônica ganha uma importância estratégica incorporando as tecnologias da informação e 
da comunicação invadindo o campo existencial do sujeito com projetos de absorção, oferecendo-lhe 
um espaço/tempo simulado. 

Essas novas possibilidades integram uma série de recursos tecnológicos promovendo a 
interação do aluno presencial ou virtualmente, exigindo um novo posicionamento da Pedagogia de 
forma que ela seja mais integradora e flexível a fim de absorver essas mudanças, desenvolvendo 
coletivamente projetos que atendam às necessidades para complementação e aprendizagem. Moran 
(2013) discorre acerca de uma pedagogia mais flexível, integradora e experimental em que a edu-
cação caminha para uma forte interação integrando qualidade de som e imagem a acesso a banco 
de dados e pesquisas.

É necessário observar que cada dia mais no cotidiano da sociedade a tecnologia se faz 
presente e indispensável, não obstante a isso, na educação, também se torna cada dia mais usual 
como aponta Brito e Purificação (2015, p. 22): “Assumimos, então, educação e tecnologia como 
ferramentas que podem proporcionar ao sujeito a construção de conhecimento, preparando-o para 
que tenha condições de criar artefatos tecnológicos, operacionalizá-los e desenvolvê-los “.

Barreto e Almeida (2014, p 103) apontam que a partir do momento que a escola se percebe 
como um dos sistemas sociais e não mais como o único espaço para ensinar e aprender, cria-se 
um ambiente passível de mudanças e reflexão das culturas que propõe. Isso, para muitos, ainda é 
difícil de aceitar. Mas o fato é que uma sociedade precisa estar ciente de que o aprendiz tem raízes, 
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conhecimento de mundo vivenciado ou aceito, diretrizes de vida marcadas pelas vivências do seu 
cotidiano, dessa maneira o papel da escola não é apenas o de passar conteúdo, porém sua função 
vai além do formar: é, em todos os contextos, o meio de transformação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As transformações na sociedade contemporânea motivadas pelo uso das tecnologias da in-
formação e comunicação como celulares, tablets, computadores pessoais e televisões multimídia, 
bem como o acesso à internet proporcionaram maior interação em que a noção de tempo e espaço 
tem uma conotação globalizada.

Na área educacional o professor precisa estar atento às novas demandas educacionais pro-
movendo o protagonismo e autonomia do aluno frente ao ensino-aprendizagem definindo como pode 
mediar o processo do uso das TICs alinhadas aos objetivos pedagógicos.

Torna-se fundamental ao docente contemporâneo compreender seu papel frente ao processo 
de ensino-aprendizagem, bem como realizar adequadamente as ferramentas como forma de poten-
cializar a construção de conhecimentos de forma atrativa. 
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